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Fatih dönemi tezhip sanatı uzun zamandan beri ilgi duyduğum bir konu 
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hocalarım Sayın Gülbün Mesara ve Ülker Erke, bu ilginin devamını sağlamış, 

her zaman yanımda olmuşlardır. Kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. 
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Yardımım hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Nur Taviloğlu'na, çizim ve 
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teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Bugüne kadar Fatih dönemi ve o döneme ait tezhip sanatı ile ilgili birçok 

araştırma yapılıp yayınlanmıştır. Fatih dönemi hakkında önemli araştırmalar 

yapmış olan S. Ünver, 1941 tarihli makalesinde Fatih'in İstanbul'u almasıyla 

beraber İstanbul'da kurduğu ilk kütüphanelerden ve vakfettiği kitaplardan 

bahsetmiş, kısaca tezhiplerin özelliklerine de değinmiştir. 1942 tarihli "Fatih'in 

Tıbba Merakı ve Hususi Kütüphanesi" adını taşıyan çalışmasında önemli tıp 

kitaplarının listesini vermiştir. 1945 tarihli "İlim ve Sanat Bakımından Fatih 

Devri Albümü" o döneme ait mimari eserleri, tezhip, minyatür ve hat 

örneklerini ihtiva etmektedir. 1946 senesinde yayınlanan "Fatih Külliyesi ve 

Zamanı İlim Hayatı" kurulan külliyeden ve bu dönemde yaşamış ilim 

adamlanndan, Fatih'in güzel sanatlara verdiği önemden bahsetmektedir. 1950 

tarihinde yayınlanan "Fatih'in Hususi Kütüphanesi" ve 1953 tarihinde 

yayınlanan "İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed" isimli çalışmalarda 

hemen hemen aynı konulara değinilmiştir. 

1953 senesi İstanbul'un fethinin 500. yılı olması dolayısıyla birçok 

araştırmanın bu yıllarda yoğunlaştığını görüyoruz. N. Baylav, "Fatih Sultan 

Mehmed Devrinde Te'lif, Terceme ve İstinsah Edilen Tıb Eserleri ve İlaçlar" 

isimli çalışmasında o dönem tıp çalışmalarından bahsetmiş, tıp kitaplarının kısa 

bir listesini vermiştir. Aynı sene M.Tayanç, Fatih'in şair yönünü ele alan ve 

kütüphanesine ait seksen kitabın listesini veren eserini yayınlamıştır. Fatih'in 

özel kütüphanesinin ve o dönem kitaplarının kataloğu niteliğinde olan bir 

çalışma İ. Ü. yayınlan arasında anonim olarak çıkmıştır. T. Öz ise Topkapı Sarayı 

Müzesinde bulunan o döneme ait mimari eserlerden kullanılan eşyaya, tezhip ve 
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minyatürlere kadar bütün malzemeyi yayınlama amacını gütmüştür. İ. Baykal 

ise 1958 senesinde yayınlanan makalesinde Fatih'in kütüphanesinin saraydaki 

yerini tespit etmeye çalışmıştır. 

1993 senesinde yayınlanan J. Raby ve Z. Tanındı'nın ortak bir eseri olan 

"Turkish Bookbinding in the lSth Century" o dönem cilt sanatı açısından önemli 

bir çalışmadır. 

Görüldüğü gibi daha önceki yayınlar kitapları tanıtmak açısından 

çalışmamız için önemli bir kaynak oluştursalar da kitapların nasıl 

tasarlandığına, sayfa mizanpajı konusuna değinmemişlerdir. 

Bizim amacımız ise sarayda kurulan yeni bir düzenle beraber sayfa 

tasarımında belli bir kural olup olmadığı, varsa bu kuralın ne olduğunu ortaya 

çıkarmaktır. Bu düzen, sayfanın tasarımı, cetvellerin, tezhibin sayfaya 

yerleştirilişi, tezin konusunu oluşturmaktadır. 

Fatih Sultan Mehmet'in saltanat yılları (M. 1451-1481) kronolojik 
. 

sınırlarımızı belirler. Sadece öncü ve sonraki dönemlere değinilmek 

istendiğinde sınırların dışına çıkılmıştır. Kitaba olan merakıyla da şöhret 

kazanmış olan Fatih Sultan Mehmet'e çok sayıda kitap hazırlandığı ve hediye 

edildiği muhakkaktır. Ancak, tezhiplerdeki uslüp, desen, kompozisyon, renk 

birliğine, kütüphane ve vakıf mühürlerine dayanarak saray nakışhanesinde 

yapıldığını tahmin ettiğimiz konulu eserleri çalışmamıza aldık. Kur'anı 

Kerimler ise farklı bir sayfa tasarımına sahip olmalarından dolayı bu 

çalışmanın sınırları dışında bırakıldı. Sayfa numaraları verilirken yazma 

eserlerde uygulanan varak sistemine uyulmuş, sayfaların a ve b yüzü dikkate 

alınmıştır. (Yazma eserlerde sayfa numarası la, 1 b, 2a, 2b ...... xa, xb olarak 

kullanılır. Kitap açıldığında sağ tarafta kalan sayfa b, sol tarafta kalan ise a 
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olarak okunur.) Tez hazırlanırken resimlerle yetinilmemiş, sayfaların birebir 

ölçümleri ve çizimleri yapılmıştır. 

Zamanla sayfa kenarları yıpranan kitapların, sayfa kenarlarındaki 

kesilmelerden dolayı boyutlarındaki değişmeler, çalışmanın en büyük 

zorluğunu oluşturmuştur. Durumundan; restorasyona uğramamış olduğunu 

tahmin ettiğimiz kitaplar çalışılmıştır. Diğer bir zorluk ise araştırmanın yöntem 

açısından, alanında ilklerden olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında eksikliklerin 

olması doğal karşılanmalıdır. 
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II~ MURAT DÖNEMİ (M. 1421-1451) 

Tezhip Sanatı ve Edirne Sarayı 

Osmanlı sultanları içerisinde sanata, bilime ve özellikle edebiyata verdiği 

önemle kendine has bir yere sahip olan II.l'vlurat, başkent Edirne'deki sarayında 

ve kentin muhtelif semtlerinde kurduğu medreselerde kütüphaneler 

oluşturmuştu. Bu kütüphanelerdeki kitapların miktarını ve özelliklerini 

bilmediğimiz gibi, saraydaki hususi kütüphanesi hakkında da herhangi bir 

bilgiye sahip değiliz.1 Ancak Edirne'deki sarayda bir nakış ve resim atölyesinin 

olduğu ve bu atölyenin çağdaş resim akımlarına uygun tarzda çalışan 

sanatkarlardan oluştuğu muhakkaktı.2 

Bu dönemden günümüze gelen, II.Murat'a ithaf edilmiş üç kitap bize bu 

dönem tezhip sanatı hakkında bazı ipuçlan vermektedir. 

Bunların ilki 838 H ( 1434-35 1\1) tarihinde hattat Muhammed bin 

Muhammed bin İlyas tarafından istinsah edilen Abdülkadir b. Gaybi el

tvleragi'nin "Makasıd al-Alhan" adlı eseridir.3 (T.S.l\I.K. R. 1726) (Resim No: 1 ,2,3) 

2l.Sx31 cm. ölçülerindeki kitabın (1 b-2a) sayfasında birbirinden farklı 

levha tezhipleri bulunur. 1 b'deki levhanın ortasına zemini koyu mavi yuvarlak 

1 S. Ünver ( 1948), IV. T.T.K., s. 301. 

2. F. Çağman ( 1975), s. 334. 

3. F.E.Karatay (1961), Kt. 279; S.Ünver (1948), IV. T.T.K., s. 303; F. Çağman (1983), 
Kt. 2; ]. Raby- 7Z.Tanındı (1992), kt. 2; Z.Tanındı (1993), s.401. 
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bir madalyon yerleştirilmiştir. Madalyonun içinde sarmal dallar üstüne 

yerleştirilmiş alon rumiler, dışında da mavi ve yeşil zeminle kullanılan altın ve 

kırmızı rumilerle, altın bağlama motifleri Fatih döneminde sürekli kullanılan 

motiflerdir. Madalyonun dışında ise beyaz ve turuncu zemine yapılmış kurtçuk 

bordürleri bulunur. Levhanın köşebentlerinde açık mavi zeminli dilimli iri 

kartuşlar bulunur. Bu bölümlerde kıvrık dallar üstünde altın rumiler, kırmızı 

zeminli kapalı formlar, beyaz bağlama motifleri ve yeşil zeminli bileşik rumiler 

kullanılmıştır ki, bunlar Fatih döneminde gördüklerimizin öncüsü 

konumundadırlar. 

2a'daki levhaya uçları sivriltilmiş bir madalyon ve açık mavi zeminli, 

dilimli iri köşebentler yerleştirilmiştir. Köşebentlerle madalyonun arasında ise, 

siyah zemine yapılmış, turuncu, mavi ve beyazla renklendirilmiş altın hatailer 

kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiştir. Bu şema, Fatih dönemindeki şemse ve dört 

köşebentlerin öncüsü durumundadır. Ancak sonraki dönemd~ şemse ile 

köşebentlerin arası boş bırakılmıştır. 

2b nüshasında bulunan başlık tezhibinde koyu mavi zeminli paftaya altın 

sülüsle besmele yazılmış, kıvrık dallar üzerindeki altın rumiler yine yazının 

süslenmesinde kullanılmıştır. Satır araları pembe ile renklendirilmiş ve 

sayfanın dışına yine pembe zemin üzerine siyah kontürle dal, yaprak ve 

çiçekler çizilmiştir. Bu tip bir süsleme 1435 yıllarına tarihlenebilen bir kur'anın 

Fatiha ve Bakara surelerinin satır aralarında da bulunmaktadır (B.A.M.K. 207)4 

Z. Tanındı, kitabın XV.yüzyılın ilk yansında sanat etkinliklerinin yoğun olduğu 

Bursa'da yapıldığını tahmin ederken, F. Çağman 1 b'deki madalyonun bir benzeri 

4. Z.Tanındı (1993), s.401. 
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ile T.S.M.K. R. 989'da bulunan bir kitabın 271a sayfasındaki madalyonu 

karşılaştırarak kitabın Edime Sarayında hazırlandığını tahmin etmektedir.S 

Diğer bir kitap 840 H (1437 M) tarihinde hattat ve müzehhip Aksaray'lı 

Ahmed bin Hacı Mahmud tarafından yazılan ve tezhiplenen Şair Ahmetli'nin 

divanıdır. (Sül. Küt. Hamidiye 1082 Mkr)6 (Resim No: 4-5) 

21x30 cm. ölçülerindeki kitabın la'daki ünvan sayfasına dikdörtgen levha 

içine yuvarlak bir madalyon ve küçük dört köşebentler yerleştirilmiştir. 

Madalyon şeklindeki tezhibin ortasında altın sülüsle yazılan yazının zeminini 

pembe tül şeklinde bir zemin dolgusu ve lacivert parça rumiler doldurur. 

Yazının dışında bir sıra kurtçuk bordürü bulunur. En dıştaki bordürde lacivert 

zemine alternatif dizilen motiflerin birinde kapalı form oluşturan yeşil rumiler 

ve kırmızı zemin_,diğerinde siyah zeminli altın bağlama motifleri kullanılmıştır. 

Motiflerin arasında kıvrık dallar üstünde altın rumiler bulunur. Madalvon . ; 

lacivert tığlarla sonuçlanır. Levha kompozisyon, renk ve motif anlayışıyla bir 

sonraki döneme öncü konumundadır. Köşebentlerde lacivert zemin üzerine 

yeşil, turuncu ve altınla renklendirilmiş çiçek ve yapraklar kullanılmıştır. 

lb ve 2a sayfasındaki (Resim No: 4) dikdörtgen levha tezhibin ortasındaki 

kare alana geometrik tasarımlı bir kompozisyon yerleştirilmiştir. Lacivert zemin 

üzerinde bulunan siyah zeminli kapalı formlar ve altın rumiler, bağlama 

motifleri kompozisyonun esasını oluştururlar. Ancak yer yer yeşil ve kırmızı 

zemin de kullanılmıştır. Karenin çevresini dolaşan siyah zeminli bordüre altın 

dallar üstüne kırmızı, yeşil ve beyazla renklendirilmiş hatailer yerleştirilmiştir. 

Bu bordürün daha gelişmiş bir örneğine (T.S.M.K. IV. Ahın. 3282)'de la'daki kare 

s. F. Çağman (1975), s.339. 

6. Z. Tanındı (1993), s.401; S. Ünver (1948), IV. T.T.K., s. 301. 
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paftanın çevresinde rastlıyoruz. Kare alanın alt ve üstündeki dikdörtgen 

paftalara uçlan yuvarlatılmış, zemini lacivert kartuşlar yerleştirilmiştir. 

Kartuşların içinde beyaz süslü kufi yazılar ve yazıyı süsleyen kıvrık dallar 

üstünde altın rumiler bulunur. Kartuşun dışına kahverengi zemin üzerine yeşil 

rumilerden yapılmış kompozisyonlar yerleştirilmiştir. Çift sayfadaki levhanın 

dört tarafında ise alternatif kapalı formların sıralandığı lacivert zeminli bir 

bordür bulunur ki, bu şema Fatih döneminde de sıklıkla kullanılmıştır. 

II.Murat için istinsah edilen bir diğer kitap Evhadu'n-Nesefi'nin Camiü'l

kebir adındaki kitabıdır.7 (Sül. Küt. Fatih 1688) (Resim No: 6, 7) 

17.Sx24.2 cm. ölçülerindeki kitabın la'daki ünvan sayfasında uçları 

sivriltilmiş yuvarlak madalyon şeklinde tezhip bulunur. Ortadaki altın zeminli 

yuvarlak paftaya beyaz sülüsle kitabın II.Murat için hazırlandığı yazılmış, 

zemini siyah parça rumilerle süslenmiştir. Yuvarlak paftanın dışındaki lacivert 

zeminli bordürde alternatif dizilen kapalı formların birinde altın rumi siyah 

zemin diğerinde kırmızı zemine yerleştirilmiş altın palmetler kullanılmıştır. 

Bordür lacivert tığlarla sonuçlanır. Tezhip, form, renk, işçilik ve kompozisyon 

itibariyle Sül. Küt. Ay. 2382 la'da bulunan madalyona büyük yakınlık gösterir. 

1 b nüshasında ise yine Fatih döneminde görmeye alıştığımız başlıklara 

benzeyen bir başlık tezhibiyle karşılaşıyoruz. Ana paftaya her iki ucu kiremit 

kırmızısı palmetlerle biten, lacivert zeminli bir kartuş yerleştirilmiştir. 

Kartuşun içinde beyaz süslü kufiyle yazılmış bir besmele ve zemini süsleyen 

kıvrık dallar üstünde altın rumiler bulunur. Paftanın dışına bir sıra altın 

zemine geçme yapılmıştır. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilen 

kapalı formların birinde beyaz rumi ve kiremit kırmızısı zemin, diğerinde ise 

7. S. Ünver (1948), N. T.T.K., s. 303. 
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beyaz rumi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık 

dallar üzerinde altın rumiler bulunur. Bordür lacivert tığlarla sonuçlanır. 

Edime Sarayı, İstanbul'un fethinden sonra kısmen önemini yitirip ikinci 

planda kalmasına rağmen, Edime'de kopya edilen 860 H ( 1455-56 M) tarihli Badi 

al-Din Minucehr el-Taciri el-Tebrizi'nin "Dilsuz-name" adlı eseri8 eski sarayda 

sanat faaliyetlerinin daha sonra da sürmekte olduğunu ispatlamaktadır. 

Edirne saray nakışhanesinden 926 H ( 1519-20 M) yıllarında bazı 

sanatçıların İstanbul 'a verildiğini, 15 26 M. tarihli bir "Ehl-i Hirer•9 defterinden 

öğreniyoruz. Sultan IV. Mehmet devrinde ise atölyenin başında "Derviş Ahi" 

isimli bir sanatçı bulunmaktadır.10 

8. I Stchoukine (1967), s. 47-50 

9. R.M.Meriç (1953), s. 4-5. 

10 .. . S. Unver ( 1949), s. 20. 



9 

FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ (M .. 1451-1481) 

İlim, Kültür Etkinlikleri ve Baba Nakkaş 

Fatih Sultan Mehmet yalnızca Osmanlı tarihinin değil, dünyanın 

yetiştirdiği en önemli devlet adamları arasındadır. Büyüklüğü yalnızca 

İstanbul'u fethetmiş ve imparatorluk sınırlarını genişletmiş olmasından ileri 

gelmemektedir. Fatih, çağında eşine rastlanmayan insancıl yaklaşımıve dinsel 

hoşgörüsüyle, tarihin akışını kavrayışıyla, ekonomiye getirdiği gerçekçi 

düzenlemelerle, büyük dış siyaset ustalığıyla, sanat ve sanatçıya karşı sonsuz 

saygısı, bilimi yaymak ve geliştirmek çabasıyla, Osmanlı Devleti'nin bir tür 

anayasası niteliğindeki ünlü "Kaanun-Name"siyle, tarihin önde gelen 

şahsiyetleri arasında yeralmıştır. 

835 H (1432 M) senesinde Edirne'de doğan Fatih, şehzadeliğinde önce 

Amasya'ya, sonra Manisa'ya gönderilir. Babası II.Murad'm 844 H ( 14-B M)'de 

tahttan çekilmesiyle hükümdar olur. Ancak iç ve dış sorunlar yüzünden tahtı 

bırakıp tekrar Manisa'ya döner. Bu inziva döneminde devrin alimlerinden; 

Molla Gürani, Molla Hüsrev, Molla Hoca Hayrettin, Molla Seracettin Mehmet 

Çelebi 1, onun yetişmesinde ve ilmi şahsiyetini kazanmasında etkili olan 

kişilerdir. Kitap ve kütüphane tutkusu hocalarının tesiriyle bu dönemde 

başlamış, Manisa'da kurulan ilk kütüphanesi (1451 M)'de Edirne sarayına, 

fetihten sonra da önce Eskisaraya sonra da Yenisaraya nakledilmiştir.2 Şer'i 

ilimlere ait metin, şerh ve haşiyelerle dolu olan bu kütüphanesini hükümdar 

1, S. Ünver, 1946, s. 183. 

2. S. Ünver, 1953, s. 7 
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olduktan sonra en ciddi ve yeni akli ilimlere ait yazılmış metinler ve şerhlerle 

doldurmuştur. İlmi eserleri takip edecek kadar Arapça bilen Fatih 'in 

kütüphanesindeki eserlerin çoğu Arapça, çok azı Farsçadır. Türkçe ise hiç 

yoktur. 

Fatih Sultan Mehmet, kurmak istediği imparatorluğun idari merkezi 

olacak İstanbul'u aynı zamanda bir kültür merkezi haline getirmek 

istediğinden, fetihten kısa bir süre sonra şehri yeniden inşa faaliyetine girişir. 

Bu faaliyetlerde ilk kültür müesseseleri medreseler olmuştur. Semaniye 

Medreseleri kurulana kadar öğretimin kiliselerden çevrilmiş cami ve 

medreselerde sürdürüldüğü görülmektedir.3 

Bu dönemde Edirne'de ve diğer bazı şehirlerde de kütüphane kurma 

çalışmalarının devam ettiği görülür. 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da kurmak istediği külliye ancak ( 1470 

M.)'de tamamlanabildi. Fatih, külliyenin içinde bulunan birçok kütüphaneye 

kendi özel kolleksiyonundan kitap vermiştir. Şimdiye kadar kendisine ithaf 

edilmiş 90 el yazması tespit edilmiştir. Ancak, kitaplarım not, mühür ya da özel 

bir işaretle muhafaza etmediğinden kendisine ithaf edilenden başka kaç el 

yazmasına daha sahip olduğunu söyleyebilmek imkansızdır. Oğlu II.Bayezid, 

kendi mührüyle damgalanmış elyazmalarını içeren bir imparatorluk 

kütüphanesine sahipti ve kuvvetle muhtemeldir ki II.Bayezid'in mühürlerini 

taşıyan elyazmalannın çoğu Fatih'e ait idi . ..ı. 

3. i. Erünsal, 1991, s. 16. 

4 J. Raby · • Z. Tanındı, 1993, s. 62. 
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Bu dönemden günümüze kalan yazma eserlerde sanatçı imzası 

bulunmamaktadır. Tezhibin kollektif bir sanat olması imza atılmamasına sebep 

olmuştur denebilir. 

Ancak, 880 H (1475 M) tarihli bir vakfiyyeden "Mehemmed İbni Şeyh 

Bayezid-üş-şehir-bi Baba Nakkaş" ismini 870 H (1465-66) tarihli bir 

temliknameden de Fatih Sultan Mehmet'in Çatalca yakınlarındaki "Kutlubey" 

denen köyü arpalık olarak Baba Nakkaş'a verdiğini öğreniyoruz. 5 

Asıl adı Mehmet olan Baba Nakkaş, babası Şeyh Bayezid ve iki torunu Şeyh 

Mustafa ile Derviş Mehmet Çelebi gibi kendisi de bir Sufi şeyhidir ve saray 

çevrelerinde muhtemelen sanatçı yönüyle, saygı duyulan ve mevki sahibi olan 

bir zattır. 6 

Her ne kadar Baba Nakkaş'ın imzalı bir eserine rastlanmadıysa da İstanbul 

Üniversitesi F. 1423'de saklanan içinde muhtelif desen tasarımları , hat 

örnekleri, çeşitli şiir ve medhiyelerle dolu olan bir murakka albümü S. Ünver 

tarafından Baba Nakkaş albümü olarak değerlendirilmiştir. 7 

Bu albüm, yalnız kitap ve cilt yapımıyla uğraşmayan, ayrıca sedef kakma, 

çini ve çadır gibi başka sanat dallarına da desen sağlayan, Timur'lu prensi 

Baysungur'un 1420'lerdeki kütüphanesine benzer bir merkezi örgütün 

varlığına işaret etmektedir.8 En azından Fatih'in son dönemleri için bu böyleydi. 

Bu gerçek, aralarında Muhiddin İbni Beylavan ve Sinan adlı iki mücellidin de 

s. S. Ünver, 1954, s. 5. 

6. J. Raby , Z. Tanındı, 1993, s. 59. 

7. S. Ünver, 1958, s. 8. 

8. J. Raby , N. Atasoy, 1989, s. 76. 
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yeraldığı desen ustalarını listeleyen 1478-80 tarihli bir (cemaat-i nakkaşhan) 

ile de kanıtlanmaktadır. Bulunan hazırlık çizimleri ve eskizler böyle bir sanatçı 

merkezileşmesinin varlığını desteklemektedir. Nakkaş Baba 'nın bir figür olarak 

varlığı da, bu kurumun merkezinde bir idareci ya da kılavuzun yeraldığı savını 

güçlendirmektedir. 9 

9. J. Raby , Z. Tanındı, 1993, s. 60. 



KATALOG 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 1 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

13 

Dela'il el-i'caz 

Köprülü Kütüphanesi 

1419 

Abdülkahir el-Cürcani 

Arapça 

Resim No: 8, 9 Çizim No: 1, 2, 3 

Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

1ss 
154x263 

Cetvel içi boyutu: 76xl 77 

Satır sayısı: 21 

Satır uzunluğu: 76 

Yazı cinsi: Talik 

Ünvan Sayfası Kaydı: la'da kitabın, müellifin ismi ve kitabın Fatih 

Sultan Mehmet'in mütalaası için yazıldığı 

belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

lSSb 

867 H (1462 M) 

la'da ve lSSb'de 11.Bayezid'in, Kanuni'nin, Köprülü 

Fazıl Ahmed Paşa'nm vakıf mühürleri, lb ve lSSb'de 

bütün işlerin Kanuni'nin emri üzere olmasını dileyen 

bir temenni mührü bulunur. 

Dış kapaktaki kahverengi deriye aletle geçmelerden 

oluşmuş küçük yuvarlak bir şemse çizilmiştir. En dışta 

zincir bordür bulunur. İç kapak düz kağıt kaplanmıştır 

Cild mik.leplidir. 



Yayın: 

14 

İst.Üni., Anonim, 1953, Kt. 11, s. 7; T.ôz, 1953, s. 22; 

M.Tayanç, 1953, s. 10; S.Ünver, 1946, s. 237; 

İ.Baykal, 1950, s. 13; S. Ünver, 1950, s. 13; 

S. Ünver, 1945, s. 37 

la'daki ünvan sayfasında salbekli madalyon şeklinde tezhip bulunur. 

Ortadaki daire şeklindeki paftaya altın zemin üzerine beyaz sülüsle kitabın, 

müellifin ismi, kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı 

yazılmıştır. Zemini siyah parça rumiler süsler. Dairenin dışında beyaz zemine 

yapılmış kurtçuk bordürü bulunur. En dıştaki bordürde koyu mavi zemine 

alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın palmet motifleri bulunur. Kapalı 

formların arasında, kıvrık dallar üzerinde altın rumiler bulunur. Bordür 

hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki koyu mavi zeminli kartuşa beyaz 

süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Besmelenin zeminini kıvrık dallar üzerindeki 

altın rumiler süsler. Kartuşun dışındaki dört köşede kapalı form oluşturan 

kırmızı rumilerin zemininde lacivert, kartuşla kapalı formlar arasındaki alanda 

siyah kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde altın 

rumiler bulunur. Ana paftanın dışında bir sıra beyaz zemine yapılmış 

kurtçuklar, bir sıra da altın zemine yapılmış geçme bordürü bulunur. En üstteki 

bordürde mavi zemine alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi 

ve yeşil zemin, diğerinde beyaz bağlama motifi ve siyah zemin kullanılmıştır. 

Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde altın rumiler bulunur. 

Bordür düz bir şekilde mavi tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 2 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

15 

Kitab el-işarat ve'l tenbihat 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Ayasofya, 2382 

İbn-i Sina 

Arapça 

Resim No: 1 O, 11 Çizim No: 4, 5, 6 

Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

180 

147x234 

Cetvel içi boyutu: 77x127 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 7,7 cm 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Talik 

la'da kitap ve müellif ismiyle beraber kitabın 

Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı 

belirtilmiştir. 

180b 

Ali bin Fethullah el-Ma'dani el-İsfahani 

867 H (1462 M) 

la ve 180b'de II.Bayezid'in vakıf mührü bulunur. 

Aynca la'da I.Mahmud'un vakıf mührüyle beraber 

kitabı vakfettiğine dair müfettiş Ahmet Şeyhzadenin 

kaydı ve mührü bulunur. 

Dış kapaktaki açık kahverengi deriye aletle, geçme

lerden oluşmuş yuvarlak bir şemse ve köşebentler 

yapılmıştır. İç kapaktaki açık kahverengi deriye yine 

aletle geçmelerden oluşan küçük bir şemse çizilmiştir. 

Cild mikleplidir. 



Yayın: 
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S. Ünver, 1946, s. 237; M.Tayam;, 1953, s. 10; 

İst.Üniv. Anonim, 1953, Kt. 50, s. 13; T.Öz, 1953, s. 21 

A. F.rsoy, 1988, s. 56 

la'daki ünvan sayfasında alt ve üst uçlan sivrilmiş madalyon şeklinde 

tezhip bulunur. Ortadaki altın zeminli paftaya beyaz sülüsle kitabın ismi, 

müellifi ve Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı yazılmıştır. Yazıyı parça 

halinde siyah rumiler süsler. Paftanın dışına düz açık yeşil bir bordür 

geçirilmiştir. En dıştaki kalın bordürde ise lacivert zemine alternatif dizilmiş 

kapalı formların birinde kırmızı rumi ve siyah zemin, diğerinde açık yeşil 

zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi, bir diğerinde kahverengi zemine 

yerleştirilmiş altın bağlama motifi kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki 

kıvrık dallar üzerine altın rumiler yerleştirilmiştir. Bordür düz bir şekilde 

lacivert tığlarla sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli dilimli kartuşa 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Zemini kıvrık dallar üstündeki altın 

rumiler doldurur. Kartuş her iki tarafında rumi kompozisyonlu lacivert zeminli 

salbeklerle sonuçlanır. Kartuşun dışındaki açık mavi zeminli köşelere kapalı 

form oluşturan kırmızı rumiler yerleştirilmiş, zemininde lacivert kullanılmıştır. 

Kapalı formların arasındaki kıvrık dallara altın rumiler yerleştirilmiştir. 

Paftanın dışında beyaz zemine yapılmış kurtçuklar ve altın zemine yapılmış 

geçmeler bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemin beyaz dilimli çizgilerin 

yardımıyla kartuşlara ayrılmış, kartuşların içine alternatif olarak kapalı form 

oluşturan kırmızı rumi siyah zemin ile altın bağlama motifi ve açık yeşil zemin 

yerleştirilmiştir. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üstünde altın 

rumiler bulunur. Bordür düz bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 3 

17 

Esas ül-iktibas fil-mantık 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Ayasofya, 2480 

Nasireddin Tusi, Muhammed bin Hasan 

Farsça 

Resim No: 12, 13 Çizim No: 7, 8 

Kağıt Cinsi: Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

Yaprak Sayısı: 266 

Yaprak Boyutu: 164x258 

Cetvel içi boyutu: 8Sx165 

Satır sayısı: 21 

Satır uzunluğu: 8.3 cm 

Yazı cinsi: Talik 

Ünvan Sayfası Kaydı: la'da kitap ve müellif ismiyle, kitabın Fatih Sultan 

Mehmet için hazırlandığı belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Hattat: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

266b 

869 H (1464 M) 

la ve 266b'de II.Bayezid'in vakıf mührü ile la'da 

I.Mahmut'un ve müfettiş Ahmet Şeyhzade'nin kaydı 

ve mührü bulunur. 

Dış kapağı enine bordo çizgili kumaş, kapak kenar

larına sertap ve sırta kahverengi deri geçirilmiştir. 

İç kapakta ise düz kağıt kullanılmıştır. Cild miklep

lidir. 

lst.Üni., 1953, Kt. 53, s. 13 

M. Tayanç, 1953, s. 10 

S. Ünver, 1950, s. 13 

S. Ünver, 1946, s. 37. 
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la'daki levha şeklindeki tezhip 3 paftadan oluşur. Alt ve üstteki eşit 

dikdörtgen paftalara lacivert zemine altın sülüsle kitabın Fatih Sultan 

Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı yazılmıştır. Zemini beyaz rumiler ve 

kırmızı üç noktalar süsler. Paftaların çevresini bir sıra yeşil zemine kurtçuk, 

bir sıra da altın zemine dörtlü geçme çevirir. Ortadaki kareye yakın dikdörtgen 

pafta şemse ve dört köşebent şeklinde hazırlanmıştır. Şemsenin ortasındaki mavi 

zeminli paftaya altın sülüsle kitap ve müellif ismi yazılmıştır. Zemini kırmızı uç 

noktalar ve beyaz rumiler doldurur. Paftanın dışında bir sıra yeşil zemine 

kurtçuk bir sıra da altın zemine geçme bulunur. En dıştaki bordürde lacivert 

zemine alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın palmet motifi bulunur. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallar üstüne altın rumiler yerleştirilmiştir. 

Bordür hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. Şemsenin dışındaki 

köşebentlerde yeşil rumilerle kapalı formlar oluşturulmuş, zemininde siyah ve 

lacivert kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerine 

kırmızı ile renklendirilmiş altın hatailer, yapraklar ve beyaz tomurcuklar 

yerleştirilmiştir. Lacivert zemin, beyaz üç noktalarla doldurulmuştur. Bordür 

hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftada lacivert zeminli kartuşa beyaz süslü 

kufiyle besmele yazılmıştır. Yazıyı kıvrık dallar üzerindeki altın rumiler 

dolanır. Kartuşun dış köşelerindeki kapalı form oluşturan kırmızı ve altın 

rumilerin zemininde lacivert ve siyah kullanılmıştır. Ana paftanın dışında bir 

sıra yeşil zemine yapılmış kurtçuk bordürü bulunur. Onun dışında beyaz ve 

kırmızı altılı pençlerin yerleştirildiği zemini mavi, alternatif paftalardan oluşan 

bir bordür bulunur. Bordürün dışında yine zemini yeşil kurtçuk bordürü vardır. 

En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı formların birinde 

kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama 

motifi bulunur. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üstünde altın rumiler 

bulunur. Bordür laciver~ tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 4 
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I. Kısım: Tahrir usul el-hendese li Uklidis 

II. Kısım: Şerh Musaderat Uklidis 

Fatih Millet Kütüphanesi 

Feyzullah Efendi, 13 S 9 

1. Kısım: Nasireddin Tusi 

II.Kısım: İbn el Heysem 

Arapça 

Resim No: 14, 1 S Çizim No: 9, 1 O, 11 

Kağıt Cinsi: Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

Yaprak Sayısı: 256 !.Kısım: 1-148, il.Kısım: 150-256 

Yaprak boyutu: 150x252 

Cetvel içi boyutu: 73x158 

Satır sayısı: 23 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

7,7 cm. 

Nestalik 

Ünvan Sayfası Kaydı: 1. Kısım: 1 b'de kitap ve müellif ismi, 2a'da kitabın 

Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı 

yazılmıştır. 

Ketebe Kaydı: 

Hattat: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

il. Kısım: lSOa'da kitap ve müellif ismi ile beraber 

kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

hazırlandığı yazılmıştır. 

I. Kısım: l 48a 

869 H (1464 M) 

II. Kısım: -

la'da II.Bayezid'in, Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin, 

Fatih Millet Kütüphanesinin mührü ile bir şahıs 

mührü bulunur. 256b'de II.Bayezid'in mührü vardır. 



Cild: 

Yayın: 

Dış kapaktaki siyah deri üzerine aletle rumi ve hatai 

kompozisyonlu bir şemse ve dört köşebent çizilmiştir. 

Alt ve üstteki kartuşlarda kıvrık dallar üzerinde rumi 

ve hatailer bulunur. İç kapaktaki açık kahverengi 

deri cildi zeminleri alnn, rumi kompozisyonlu bir 

şemse ve dört köşebent oyulmuştur. Cild mikleplidir. 

S. Ünver, 1946, s. 237; S. Ünver, 1950, s. 13; 

İst.Üni., Anonim, 1953, Kt. 67,70, s. ıs, 16; 

S. Ünver, 1945, s. 34; T. öz, 1953, s. 22; 

M. Tayanç, 1953, s. 10. 

1 b ve 2a'daki çift ünvan sayfasında dikdörtgen levha şeklinde tezhip 

bulunur. Levhaya dikey olarak alt ve üstteki uçları daire şeklinde düğümlü, 

dilimli bir şemse yerleştirilmiştir. Şemsenin içine lacivert zeminli altın sülüsle 

1 b'de kitap ve müellif ismi, 2a'da kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

hazırlandığı yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üzerindeki beyaz rumiler ve 

kırmızı üç noktalar doldurur. Şemsenin alt ve üstünde bulunan siyah zeminli 

dairelere altın hatai ve yapraklar yerleştirilmiştir. Yeşil zemine yapılmış 

meandr bordürü dilimli şemsenin, uçlardaki düğümlerin ve levhanın çevresini 

dolaşır. Levhanın dört köşesinde altın rumilerin oluşturduğu kapalı formlarda 

kahverengi ve beyaz üç noktalar kullanılırken, diğer alanlarda beyaz üç noktalı 

lacivert zemine altın saplar üzerinde mavi, beyaz, kırmızı hatailer ve altın 

yapraklar yerleştirilmiştir. Levhanın dışında yeşil zemine yapılan meandr 

bordüründen sonra altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. Çift sayfa 

halinde bulunan levhanın dört kenarını çevreleyen bordürde lacive~ zemine 

alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde beyaz bağlama motifi ve siyah zemin bulunur. Kapalı formla bağlama 
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motifi arasında kıvrık dallar üzerine altın rumiler yerleştirilmiştir. Bordür 

lacivert tığlarla sonuçlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli kartuşa beyaz 

süslü kufiyle besmele yazılmışnr. Zemini kıvrık dallar üstündeki altın rumiler 

ve kırmızı üç noktalar doldurur. Kartuşun dışında beyaz zemine yapılmış 

kurtçuklar, onun dışında da siyah zemine yerleştirilmiş kırmızı, mavi, bordo 

çiçekleri ile yaprak ve saplan altın olan bir başka bordür, onun dışında da yeşil 

zemine yapılmış meandr bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif 

dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah 

zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların arasındaki 

kıvrık dallara altın rumiler yerleştirilmiştir. Bordürün üstündeki orta noktasına 

altın rumilerden yapılmış zemini lacivert bir tepelik oturtulmuş, sağ ve sol 

kenarlarda da yarım tepelikler kullanılmıştır. Tepeliklerin arasında lacivert 

tığlar bulunur. 

lSOa'daki ikinci ünvan sayfasında yuvarlak madalyon şeklinde tezhip 

bulunur. Madalyonun ortasındaki altın zeminli daireye siyah sülüsle kitap ve 

müellif ismi yazılmıştır. Dairenin dışında yeşil zemine yapılmış meandr 

bulunur. En dıştaki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı formların 

birinde altın rumi ve kırmızı zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın 

palmetler bulunur. Kapalı formların arasındaki kıvnk dallara altın rumiler 

yerleştirilmiştir. Bordür lacivert tığlarla hareketli bir şekilde sonuçlanır. 

Madalyonun üstündeki altın zeminli dikdörtgen paftaya altın sülüsle kitabın 

Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı yazılmış, yazı siyah parça rumilerle 

süslenmiştir. 

1 SOb'deki başlık tezhibinde ana paftadaki yanları dilimli yarım dairelerle 

sonuçlanan dilimli kartuşa lacivert üzerine beyaz süslü kufiyle Elhamdülillah 

yazılmıştır. Zemini kıvrık dallar üstündeki altın rumiler doldurur. Kartuşun her 
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iki tarafındaki yarım dairelerde lacivert zemin üzerine kapalı form oluşturan 

beyaz bağlama motifi yerleştirilmiş, aralardaki kıvrık dallar üzerinde de altın 

rumiler kullanılmıştır. Kartuşların dışındaki alanda siyah zemine kapalı form 

oluşturan kırmızı rumiler, aralarında da altın rumiler kullanılmıştır. Paftanın 

dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve altın zemine yapılmış dörtlü geçme 

bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemin ve altın 

bağlama motifi kullanılmıştır. Kapalı formların aralarındaki kıvrık dallarda 

altın rumiler bulunur. Bordür lacivert tığlarla düz bir şekilde sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 5 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

Cetvel içi boyutu: 

Satır sayısı: 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 
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Danışname 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Ayasofya, 2531 

İbn-i Sina 

Farsça 

Resim No: 16, 17 Çizim No: 12, 13 

Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

181 

113x199 

56x126 

11 

5.5 cm 

Talik 

la'da kitabın ve müellifin ismiyle beraber, kitabın 

Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için yazıldığı 

belirtilmiŞtir. 

181b 

869 H ( 1465 M) 

la ve 181b'de II.Bayezid'in vakıf mührü bulunur. 

la'da I.Mahmut'un vakıf mührüyle beraber, kitabı 

vakfettiğine dair müfettiş Ahmet Şeyhzadenin 

kaydı ve mührü bulunur. 

Dış kapaktaki koyu kahverengi deriye aletle hatai 

kompozisyonlu bir şemse ve dört köşebent yapıl

mıştır. En dışta zincir bordürü bulunur. İç kapak

taki açık kahverengi deriye rumi kompozisyonlu 

zeminleri altın, yuvarlak bir şemse ve dört 

köşebent oyulmuştur. Cilt mikleplidir. 

A. F.rsoy, 1988, s. 56 
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la'daki ünvan sayfasında levha şeklinde hazırlanmış tezhip 3 paftadan 

oluşur. Alt ve üstte bulunan mavi zeminli paftalara altın sülüsle kitabın Fatih 

Sultan Mehmet için istinsah edildiği yazılmıştır. Yazının zeminini kırmızı 

rumiler ve beyaz üç noktalar doldurur. Paftaların dışında bir sıra beyaz zemine 

yapılmış kurtçuk, bir sıra da altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. 

Paftanın orta bölümündeki mavi zeminli dilimli kartuşu altın sülüsle kitabın 

ismi ve müellifi yazılmıştır. Yazının zeminini kıvrık dallar üzerine 

yerleştirilmiş beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar doldurur. Dilimli kartuşun 

dışında yeşil zemine yapılmış meandr bulunur. Dilimli kartuşu tamamlayan 

lacivert zeminli köşebentlere kapalı form oluşturan bileşik rumiler 

yerleştirilmiştir. Rumilerin arasındaki kıvrık dallar üzerinde ise mavi, beyaz ve 

kırmızıyla renklendirilmiş hatailer, altın yapraklar bulunur. Ortadaki paftayı da 

bir sıra yeşil zemin üzerine yapılmış meandr çevirmektedir. Levha lacivert 

tığlarla sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftaya beyaz süslü kufiyle besmele 

yazılmıştır. Zemini kıvrık dallar üstüne yerleştirilmiş altın rumiler ve kırmızı 

üç noktalar doldurur. Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış meandr ve altın 

zemine yapılmış üçlü geçme bulunur. Üstteki bordürde lacivert zemine 

alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde ise beyaz bağlama motifi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde bulunan altın rumiler hareketli bir 

şekilde lacivert lığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 6 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 
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Cami el-ustll fi hadis el-Rastil 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Turhan Valide, 48 

İbn Asir el-Cazari adıyla tanınan Mübarek bin 

Muhammed 

Arapça 

Resim No: 18, 19 Çizim No: 14, 1 S 

Orta kalınlıkta, muhtelif renklerde aharlı kağıt 

567 

267x469 

Cetvel içi boyutu: 170x310 

Satır sayısı: 41 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ü nvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

16.8 cm. 

Talik 

la'da kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

hazırlandığı belirtilmiştir. 

567b 

870 H ( 1465 M) 

la ve 567b'de il. Bayezid'in ve Turhan Valide Sultan 

mührüyle yine 567b'de Valide Sultan'm vakıf mührü 

bulunur. 

Dış kapağa lacivert-beyaz enine çizgili ipek kumaş 

geçirilmiştir. İç kapak beyaz düz kağıtla kaplıdır. 

Cild mikleplidir. 

A. Ersoy, 1988, s. 57; F. Çağnıan, 1993, kt. 58, s. 231. 
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la'daki ünvan sayfasında bulunan levha şeklindeki tezhip 3 paftadan 

oluşur. Alt ve üstteki dikdörtgen paftalara lacivert zemine altın sülüsle kitabın 

Fatih Sultan Mehme?'in mütalaası için hazırlandığı yazılmıştır. Yazı zeminini 

kıvnk dallar üstündeki beyaz rumiler doldurur. Paftanın dışında beyaz zemine 

yapılmış kurtçuklar altın zemine yapılmış dörtlü geçme ve yeşil zemine yapılmış 

kurtçuklar bulunur. Ortadaki paftaya uçları hareketli bir şekilde sonuçlanan 

daire şeklinde bir tezhip ve bu daireyi tamamlayan köşebentler yerleştirilmiştir. 

Daire şeklindeki tezhibin ortası boş bırakılmış, sadece Hatice Turhan Sultan'ın 

mührü basılmıştır. Mühür basılı boş alanın dışında yeşil zemine yapılmış 

kurtçuk bordürü, altın zemine yapılmış geçme bulunur. En dıştaki kalın 

bordürde mavi zemine alternatif dizilen kapalı formların birinde altın rumi

yeşil zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. 

Kapalı formların arasındaki kıvnk dallar üstünde altın rumiler bulunur. Bordür 

hareketli bir şekilde küçük lacivert tığlarla sonuçlanır. Köşebentlere ise kapalı 

formlar oluşturan bileşik rumiler yerleştirilmiş zeminde açık mavi, lacivert, 

kahverengi kullanılmıştır. Rumilerin arasındaki kıvrık dallara ise turuncu ile 

renklendirilmiş çeşitli hatai ve tomurcuklar, altın yapraklar yerleştirilmiştir. 

Köşebentler kısa lacivert tığlarla sonuçlanır. Ortadaki paftanın dışında yine 

lacivert tığlar bulunur. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli dilimli kartuşu 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üstündeki 

altın rumiler ve beyaz üç noktalar doldurur. Dilimli kartuş her iki tarafta mavi 

zeminli yuvarlak dairelerle sonuçlanır. Dairelerin içine kıvrık dallar, üstüne 

altın rumiler yerleştirilmiştir. Dairelerin her iki tarafında bulunan dilimli, 

mavi zeminli yarım dairelerin içine kapalı form oluşturan beyaz rumiler 

yerleştirilmiş, zemininde kahverengi kullanılmıştır. Dairelerin dışındaki 

alanlara siyah zemine kapalı form oluşturan kırmızı rumiler yerleştirilmiş, 

zeminlerinde mavi kullanılmıştır. Kapalı formların arasında dolaşan kıvrık 
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dallarda ise altın rumiler kullanılmıştır. Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış 

kurtçuklar, altın zemine yapılmış dörtlü geçme ve beyaz zemine yapılmış 

kurtçuklar bulunur. En üstteki bordürde mavi zemine alternatif dizilmiş kapalı 

formların birinde altın rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine 

yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Bordür hareketli bir şekilde 

lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 7 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 
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Tahrir el-Mecesti 

Fatih Millet Kütüphanesi 

Feyzullah Efendi, 1360 

Nasireddin Tusi 

Arapça 

Resim No: 21, 22 Çizim No: 16, 17, 18 

İnce, krem renkli, aharlı kağıt 

212 

148x251 

Cetvel içi boyutu: 72x157 

Satır sayısı: 23 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

7.2cm. 

Talik 

1 b'de kitap ve müellif ismi, 2a'da kitabın Fatih 

Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı 

yazılıdır. 

212a 

870 H (1465 M) 

la ve 212b'de II.Bayezid'in, Feyzullah Efendi'nin 

vakıf mühürleriyle Fatih Millet Kütüphanesi'nin 

mührü bulunur. 

Dış kapaktaki koyu kahverengi deriye aletle, rumi 

kompozisyonlu bir şemse ile rumi ve hatai kompo

zisyonlu dört köşebent çizilmiştir. Alt ve üstteki 

kartuşlarda kıvrık dallar üstünde hatailer bulunur. 

İç kapakta açık kahverengi düz deri kullanılmıştır. 



Yayın: 
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Cilt mikleplidir. 

S. Ünver, 1946, s. 237; S. Ünver, 1950, s. 13, 

M.Tayanç, 1953, s. 10; T. Öz, 1953, s. 22. 

ist. üni., 1953, kt. 71, s. 16. 

lb ve 2a'daki çift ünvan sayfasında levha şeklinde tezhip bulunur. 

Levhaya dikey olarak alt ve üst uçlan daire şeklinde düğümlü, dilimli bir şemse 

ve dört köşebent yerleştirilmiştir. Şemsenin içine altın sülüsle lb'de kitap ve 

müellif ismi, 2a'da kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı 

yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üzerindeki beyaz rumiler ve kırmızı üç 

noktalar doldurur. Şemsenin altı ve üstünde bulunan siyah zeminli dairelere 

zemini lacivert, kapalı form oluşturan kırmızı rumiler yerleştirilmiştir. Kırmızı 

rumilerin arasındaki altın kıvrık d~llarda ise altın hatailer, sap ve yapraklar 

bulunur. Açık mavi zemine yapılmış olan kurtçuklar dilimli şemsenin, uçlardaki 
-

düğümlerin ve levhanın çevresini dolaşır. Levhanın dört köşesinde lacivert 

zeminli dilimli köşebentlere kıvrık dallar üzerine altın rumiler yerleştirilmiştir. 

Şemseyle köşebentler arasındaki kahverengi zemine kıvrık dallar üstüne altın 

hatailer yerleştirilmiştir. Levhanın dışında mavi zemine yapılmış kurtçuk ve 

altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. Çift sayfadaki levhanın dış dört 

kenarını çevreleyen bordürde lacivert zemine alternatif dizilen kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine 

yerleştirilmiş altın bağlama motifi kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki 

kıvrık dallarda altın rumiler bulunur. Bordür lacivert tığlarla sonuçlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli kartuşa beyaz 

süslü kufıyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üstündeki altın 
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rumiler doldurur. Kartuşun dışında mavi zemine yapılmış kurtçuklar ve altın 

zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. En üstteki lacivert zeminli bordürde 

alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde altın bağlama motifi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların 

arasında kıvrık dallar, üstünde altın rumiler bulunur. Bordür lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 8 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 
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el-İhkam fi usul el-Ahkam 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Turhan Valide, 81 

Amidi, Seyfeddin Ebu el-Hasan 

Arapça 

Resim No: 22, 23 Çizim No: 19, 20, 21 

Kalın, nohudi renkte, aharlı kağıt 

597 

168x253 

Cetvel içi boyutu: 92xl 70 

Satır sayısı: 19 

Satır uzunluğu: 8, 7 cm. 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

Nesih 

la'da kitap ve müellif ismiyle, kitabın Fatih Sultan 

Mehmet'in mütalaası için yazıldığı belirtilmi.ştir. 

597b 

Davud bin Mevlana 

871 H ( 1466 M) 

la ve 597b'de II.Bayezid ve Turhan Valide Sultan'ın 

vakıf mühürleri bulunur. 

Dış ve iç kapağa enine bordo çizgili ipekli kumaş 

geçirilmiştir. Kenarlar, sırt ve sertabda kahverengi 

deri bulunur. Cild mikleplidir. 

İst. Oni., 1953, Kt. 29, s. l O. 

la'da yuvarlak madalyon şeklinde tezhip bulunur. Madalyonun 

ortasındaki dairede lacivert zemin üzerine altınla kitabın ve müellifin ismi 
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yazılmıştır. (Madalyonun üstünde altın sülüsle kitabın Fatih Sultan Mehmet için 

hazırlandığı belirtilmiştir.) Mavi zeminli yazıyı, beyaz rumiler süsler. Dairenin 

dışında yeşil zemin üzerine bir sıra meandr, bir sıra da altın zemine üçlü geçme 

bulunur. En dıştaki bordürde ise lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı 

formlann birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde ise beyaz rumi ve 

siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde 

yine altın rumiler bulunur. Bordür, hareketli bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli dilimli kartuşa 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üstündeki 

altın rumiler doldurur. Kartuş her iki tarafta dilimli salbeklerle sonuçlanır. 

Paftanın köşebentlerine kapalı form oluşturan zemini, lacivert kırmızı rumiler 

yerleştirilmiştir. Kapalı formların arasında kıvrık dallar üstünde altın rumiler 

bulunur. En üstteki bordürde alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı 

rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi 

bulunur. Kapalı formlann arasındaki kıvrık dallar üstünde yine altın rumiler 

bulunur. Bordür, hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 9 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 
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el-Vafiya Serh el-Kafiye el-Mutavassıt 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 21 77 

Rükneddin el-Astarabadi 

Arapça 

Resim No: 24, 25 Çizim No: 22, 23, 24 

Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

194 

16Sx266 

Cetvel içi boyutu: 97xl 77 

Satır sayısı: 17 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

9.8cm. 

Nesih 

1 b'de kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

hazırlandığı 2a 'da, kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

1% 

Ata'allah bin Muhammed el-Tebrizi 

871 H ( 1466 M) 

la ve 194b'de II.Bayezid'in vakıf mührü, 2a'da 

I.Mahmud'un vakıf mührü bulunur. 

Dış kapaktaki kahverengi deri üzerine aletle hatai 

kompozisyonlu salbekli bir şemse ve dört köşebent 

yapılmıştır. En dışta zincir bordür bulunur. İç 

kapaktaki vişne çürüğü deri üzerine hatai ve rumi 

kompozisyonlu, zeminleri altın, salbekli bir şemse 

ve dört köşebent oyulmuştur. Cild mikleplidir. 



Yayın: 
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F.E Karatay, Kt. 7761, 1969, s. 80; 

Z. Tanındı, 1993, s. 402; 

j. Raby ı Z.Tarundı, 1993, Kt. 13, s. 148 

1 b ve 2a'daki çift ünvan sayfasında levha şeklinde düzenlenmiş tezhip 

bulunur. Dikdörtgen şeklindeki ana paftaya dikey olarak bir şemse ve dört 

köşebent yerleştirilmiştir. Şemsenin ortasındaki lacivert zeminli kartuşa altın 

sülüsle lb'de kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı, 2a'da 

kitap ve müellif ismi yazılmıştır. Yazıyı beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar 

süsler. Kartuşun dışında yeşil zemine meandr, altın zemine üçlü geçme ve yine 

yeşil zemine meandr bordürü bulunur. En dıştaki bordürde lacivert zemine 

alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde altın palmet ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların 

arasındaki kıvrık dallar üstünde yine altın rumiler bulunur. Bordür, hareketli 

bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. Lacivert zeminli dilimli köşebentlerde 

ise kapalı form oluşturan beyaz rumilerin zemininde siyah kullanılmış, 

rumilerin arasındaki kıvnk dalların üzerine turuncu, yeşil, pembe hatailer ve 

altın yapraklar yerleştirilmiştir. Köşebentler lacivert tığlarla sonuçlanır. Ana 

paftanın dışında,yeşil zemine meandr ve altın zemine üçlü geçme bulunur. 

Bordürlerden sonra, paftanın dip hariç üç tarafını kuşatan kalın bordürde 

lacivert zemine alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil 

zemin, diğerinde beyaz rumi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların 

arasındaki kıvnk dallarda ise yine altın rumiler bulunur. Bordur, lacivert uzun 

tığlarla sonuçlanır. 
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2b'deki başlık tezhibinde ana pafta çevresindeki yeşil zeminli kurtçuk 

bordürünün yardımıyla dikey olarak üçe bölünmüştür. Ortadaki yatay uzun 

dikdörtgene zemini lacivert dilimli bir kartuş yerleştirilmiş, içine beyaz süslü 

kufıyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini, kıvrık dallar üstündeki altın rumiler 

ve kırmızı üç noktalar doldurur. Kartuşun dışındaki köşebentlerde kapalı form 

oluşturan kırmızı rumilerin zemininde lacivert ve kırmızı üç noktalar, kartuşla 

kırmızı rumilerin arasındaki alanda kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiş altın 

rumiler, siyah zemin ve beyaz üç noktalar kullanılmıştır. Uzun dikdörtgenin 

her iki tarafında kalan dikey-dar dikdörtgenlerde ise lacivert zemin üzerine 

kapalı form oluşturan beyaz rumiler yerleştirilmiş, zemininde siyah 

kullanılmıştır. Beyaz rumilerin arasında dışarıya doğru altın rumiler çıkar. 

Paftanın dışında bulunan yeşil zemine yapılmış kurtçuklardan sonra altın 

zemine üçlü geçme yapılmıştır. En üstteki bordürde lacivert zemine yerleştirilen 

kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde altın bağlama 

motifi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların arasına kıvrık dallar 

üzerine altın rumiler yerleştirilmiştir. Bordür, uzun lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 1 O 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

36 

el-Meşari' ve'l-mutarehat 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Damat İbrahim Paşa, 826 

Sühreverdi, Şihabeddin Yahya bin habeş 

Arapça 

Resim No: 26, 27 Çizim No: 25, 26 

Orta kalınlıkta, beyaz, aharlı kağıt 

412 

152x261 

Cetvel içi boyutu: 84x157 

Satır sayısı: 21 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

8.2cm. 

Nesih 

la'da kitap ve müellif ismi yazılmıştır. 

412b 

Mahmud bin Ahmed el-Harputi 

871 H (1466 M) 

la ve -H2b'de Damat İbrahim Paşa'nın farklı iki vakıf 

mührü bulunur. 

Dış kapaktaki siyah deri üzerine aletle hatai kompo

zisyonlu, bir şemse ile rumi ve hatai kompozisyonlu 

dört köşebent işlenmiştir. İç kapakta açık kahverengi 

deriye, zemini altın hatai kompozisyonlu bir şemse 

oyulmuştur. Cild mikleplidir. 

İst.Üni, 1953, Kt. 52, s. 13; A. Ersoy, 1988, s. 56. 



la'da ünvan sayfasındaki levha şeklindeki tezhip üç paftadan oluşur. Alt 

ve üstteki zemini altın dikdörtgen paftalar boş bırakılmıştır. Boş alanların 

dışında bir sıra yeşil zemine yapılmış kurtçuklar, bir sıra da altın zemine 

yapılmış dörtlü geçmeler bulunur. Ortadaki kare paftaya daire şeklinde tezhip 

yerleştirilmiştir. Ortadaki mavi zeminli paftaya altın sülüsle kitabın ve müellifin 

ismi yazılmıştır. Yazıyı parça şeklindeki kırmızı rumiler ve beyaz üç noktalar 

süsler. Dairenin dışında bir sıra yeşil zemine yapılmış kurtçuk ve altın zemine 

yapılmış geçme bulunur. En dışdaki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş 

kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine 

yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların arasındaki kıvrık 

dallara altın rumiler yerleştirilmiştir. Kare paftanın dışında yeşil zemin üzerine 

kurtçuklar yapılmıştır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftada dilimli, lacivert zeminli kartuşa, 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Zemini kıvrık dallar üzerindeki altın 

rumiler süsler. Kartuşun her iki tarafında yarım daire şeklinde bulunan 

lacivert zeminli paftalarda beyaz bağlama motiflerinin oluşturduğu kapalı 

formların zemininde kahverengi kullanılmıştır. Bağlama motiflerinin arasında 

kıvrık dallar üzerinde altın rumiler bulunur. Dilimli kartuşla, yarım daire 

şeklindeki paftanın arasındaki alanlarda siyah zemin üzerine yatay şekilde 

kapalı form oluşturan kırmızı rumiler ve aralarında da küçük altın hatailer 

kullanılmıştır. Paftanın dışında bir sıra yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve 

altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine 

alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallara altın rumiler yerleştirilmiştir. Bordür, 

hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Katalog No: 11 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

Havaiş ala şerh el' işarat 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmed, 3220 

İbn-i Sina eserine Nasireddin Tusi'nin yazdığı şerhe, 

Mevlana Nasireddin el-Hilli isminde birinin haşiyeleri 

Resim No: 28, 29 Çizim: 27, 28, 29 

Orta kalınlıkta, beyaz, aharlı kağıt 

259 

142"244 

Cetvel içi boyutu: nx149 

Satır sayısı: 23 

Satır uzunluğu: 7,6 cm. 

Yazı cinsi: 

Ü nvan Sayfası Kaydı: 

Talik 

1 b'de kitabın Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı, 

2a'da kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 259b 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 871 H (1466 M) 

Ekler: la'da II.Bayezid'in, 2a'da I.Mahmud'un vakıfmührü 

bulunur. Aynca 259b'de II.Bayezid'e ait olması 

muhtemel kazınmış bir mühür bulunur. 

Cild: Dış ve iç kapak bordo-mavi çizgili ipek kumaşla 

kaplanmıştır. Cilt mikleplidir. 

Yayın: S. Ünver, 1946, s.237; M.Tayanç, 1953, s. 10; 

T. Öz, 1953, s. 21; F. E Karatay, 1966, Kt. 6662, s. 624; 

j. Raby , Z. Tanındı, 1993, Kt. 16, s. 151. 
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lb ve 2a'daki çift ünvan sayfasında şemse şeklinde tezhip bulunur. 

Ortadaki mavi zeminli mekik paftaya 1 b'de kitabın Fatih Sultan Mehmet için 

hazırlandığı, 2a'da da kitabın ve müellifin ismi yazılmıştır. Yazıyı beyaz rumiler 

ve kırmızı üç noktalar süsler. Yazının dışına yeşil zemine kurtçuklar 

yapılmıştır. En dıştaki bordürün yatay ve dikey iki eksenine zemini siyah, altın 

saplar üstüne yapılmış beyaz, kırmızı, yeşil hatailerden oluşan dört kapalı form 

yerleştirilmiştir. Bu kapalı formların arasına lacivert zemine alternatif dizilmiş 

kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde ise kahverengi 

zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların arasındaki 

kıvrık dallar üzerine yerleştirilen altın rumiler hareketli bir şekilde lacivert 

tığlarla sonuçlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli dilimli kartuşa 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Zemini, kıvrık dallar üstündeki altın 

rumiler doldurur. Kartuşun dışında siyah zemin üzerine kapalı form oluşturan 

kırmızı rumiler yerleştirilmiş, zemininde lacivert kullanılmıştır. Rumilerin 

arasındaki kıvrık dallar üzerinde mavi, pembe, yeşil hatai ve tomurcuklarla 

altın yapraklar bulunur. Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış meandr, altın 

zemine yapılmış dörtlü geçme ve yeşil zemine yapılmış kurtçuklar bulunur. En 

üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı formların birinde 

kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın 

palmetler bulunur. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde bulunan 

altın rumiler hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 12 

40 

el-Mülahhas fi'l-hey'et 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 3296 

1. Kısım: Mahmud bin Muhammed bin Ömer el-Çağmini 

el-Harizmi 

II. Kısım: Seyyid Şerif el-Cürcani 

Arapça 

Resim No: 30, 31 Çizim No: 30, 31, 32 

Kağıt Cinsi: Orta kalınlıkta, beyaz renkli, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 167 

Yaprak boyutu: 138x217 

Cetvel içi boyutu: 57x'93 

Satır sayısı: 13 

Satır uzunluğu: 

Yazı Cinsi: 

5,6 cm. 

Nesih 

Ünvan Sayfası Kaydı: la ve -na'da kitap ve müellif ismiyle beraber, kitabın 

Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı belirtilmiştir. 

38a ve 167b Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

871 H (1466 M) 

la ve 167bb'de II.Bayezid'in vakıf mührü, la'da 

I.Mahmud'un vakıf mührü bulunur. 

Dış ve iç kapak, koyu yeşil üzerine enine beyaz çizgili 

ipek kumaşla kaplanmıştır. Kenarlarına kahverengi 

deri geçirilmiştir. Cild mikleplidir. 

M. Tayanç, 1953, s. 10; F.E.Karatay, 1966, Kt. 7057, s. 755; 

J. Raby , Z. Tanındı, 1993, Kt. 14, s. 150. 
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la'daki ünvan sayfasında şemse şeklinde tezhip bulunur. Ortadaki paftaya 

lacivert zemine altın sülüsle kitabın ve müellifin ismi yazılmıştır. Yazıyı beyaz 

rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Yazının dışında yeşil zemine yapılmış 

kurtçuk bordürü bulunur. En dıştaki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş 

kapalı fonnlann birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine 

yerleştirilmiş altın palmetler kullanılmıştır. Kapalı formların arasında kıvrık 

dallar üzerinde dolaşan altın rumiler hareketli bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli kartuşa beyaz 

süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Besmelenin zeminini kıvrık dallar üzerindeki 

altın rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Kartuşun dışında yeşil zemine 

yapılmış kurtçuklar ve altın zemine yapılmış geçme bulunur. En üstteki 

bordürde lacivert zemine alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı 

rumi ve yeşil zemin diğerinde ise siyah zemine yerleştirilmiş altın palmetler 

bulunur. Kapalı formların arasında dolanan kıvrık dallar üzerindeki altın 

rumiler hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

41a'daki il. bölümün ünvan sayfasında şemse şeklinde tezhip bulunur. 

Ortadaki paftaya lacivert zemine altın sülüsle kitabın ve müellifin ismi 

yazılmıştır. Yazıyı beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Paftanın dışında 

yeşil zemine yapılmış kurtçuklar bulunur. En dıştaki bordürde lacivert zemine 

alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde beyaz bağlama motifi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların 

arasındaki kıvrık dallar üzerindeki altın rumiler düz bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 

41b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli kartuşa beyaz 

süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Besmelenin zeminini kıvrık dallar üzerindeki 

altın rumiler ve kırmızı üç noktalar doldurur. Kartuşun dışında yeşil zemine 
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yapılmış kurtçuklar ve altın zemine yapılmış geçme bordürü bulunur. En üstteki 

bordürde lacivert zemne alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı 

rumi ve yeşil zemin, diğerinde beyaz bağlama motifi ve siyah zemin bulunur. 

Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerindeki altın rumiler düz bir 

şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 13 

43 

el-Mülehhas fi şerh el-Mülehhas li Fahreddin Razi 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Şehit Ali Paşa, 1680 

Katibi, Ebu'l-Hasan Ali bin Ömer el-Kazvini 

Arapça 

Resim No: 32, 33 Çizim No: 33, 34, 35 

Kağıt Cinsi: Orta kalınlıkta, beyazımsı, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 628 

Yaprak boyutu: Z2Sx344 

Cetvel içi boyutu: 126x214 

Satır sayısı: 29 

Satır uzunluğu: 12,4 cm. 

Yazı cinsi: Nesih 

Ünvan Sayfası Kaydı: la'da kitabın ve müellifin ismi belirtilmiştir. 

628b Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

871 H (1466 M) 

la ve 628b'de 11.Bayezid'in kazınmış vakıf mührü ile 

la'da Şehit Ali Paşa'nın vakıf mührü bulunur. 

Dış kapaktaki koyu kahverengi deriye aletle, rumi ve 

hatai kompozisyonlu salbekli bir şemse ile dört 

köşebent işlenmiştir. En dışta zincir bordür bulunur. 

k kapaktaki vişne çürüğü deri üzerine rumi kompo

zisyonlu, zeminleri altın salbekli bir şemse ve dört 

köşebent oyulmuştur. Cild mikleplidir. 

M. Tayanç, 1953, s. 10; T. Öz., 1953, s. 22; 

İst. Üni., 1953, Kt. 54, s. 13. 
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la'dak.i ünvan sayfasında salbekli şemse şeklinde tezhip bulunur. Ortadaki 

Jaftaya lacivert zemine altın sülüsle kitabın ve müellifin ismi yazılmıştır. Yazıyı 

Jeyaz parça rumiler süsler. Yazının dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuk 

Jordürü, onun dışında da altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. En dıştaki 

Jordürde açık mavi ve lacivert zemin birbirinden dilimli beyaz çizgilerle 

o.yrılmıştır. Açık mavi zemine yerleştirilen, kapalı form oluşturan kırmızı 

-umilerin zemininde siyah, lacivert zemine yerleştirilen kapalı form oluşturan 

reşil rumilerin zemininde ise kahverengi kullanılmıştır. Kapalı formların 

ırasındaki kıvrık dallar üzerinde altın rumiler bulunur. Bordür hareketli bir 

:ekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli, dilimli kartuşa 

jeyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Besmelenin zeminini kıvrık dallar 

izerindeki altın rumiler süsler. Kartuşun her iki tarafına yine aynı kartuşun 

iilimli uçlan küçük madalyonlarla bağlanmıştır. Bu dilimlerin içindeki kapalı 

orm oluşturan beyaz rumilerin zemininde kahverengi kullanılmıştır. Kapalı 

ormların arasında dolanan kıvrık dallar üstünde yine altın rumiler bulunur . 

..acivert zeminli kartuşla, yarım dairelerin arasında kalan alanda siyah zemine 

~apalı form oluşturan beyaz rumiler yerleştirilmiş, zemininde lacivert 

:ullanılmıştır. Kapalı formun arasında dolaşan kıvrık dallar üzerine ise beyaz, 

1eşil, kırmızı tomurcuklar yerleştirilmiştir. Paftanın dışında yeşil zemine 

•1apılmış kurtçuklarla altın zemine yapılmış geçmeler bulunur. En üstteki 

Jordürde lacivert ve açık mavi zemin birbirinden dilimli beyaz çizgilerle 

ıyrılmıştır. Açık mavi zemine yerleştirilen kapalı form oluşturan kırmızı 

-umilerin zemininde siyah, lacivert zemine yerleştirilen kapalı form oluşturan 

1eşil rumilerin zeminde kahverengi kullanılmıştır. Kapalı formların arasında 

iolaşan kıvrık dalların üstünde ise kırmızı ve altın rumiler bulunur. Bordür, 

ıareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 
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608b'deki başlık tezhibinde, ana paftadaki lacivert zeminli, dilimli, kartuşa 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Besmelenin zeminini kıvrık dallar 

üzerindeki altın rumiler süsler. Kartuşun her iki tarafı yatay yerleştirilmiş 

lacivert zeminli palmetlerle sonuçlanır. Palmetlerin içinde kapalı form 

oluşturan beyaz rumilerin zemininde kahverengi kullanılmıştır. Kapalı 

formların arasında dolaşan kıvrık dalların üstüne altın rumiler 

yerleştirilmiştir. Palmetlerin dışındaki alanda siyah zemin üzerinde turuncu, 

beyaz, san hatailer ve altın yapraklar bulunur. Paftanın dışında yeşil zemine 

yapılmış meandr bordürü ve altın zemine yapılmış geçme bulunur. En üstteki 

bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı 

rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi 

bulunur. Kapalı formların arasında dolaşan kıvrık dalların üstünde altın 

rumiler ve bağlama motifleri yerleştirilmiştir. Bordür, hareketli bir şekilde 

lacivert tığlarla sonuçlanır. 



46 

Kitabın Adı: Miftah el-Gayb 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Ayasofya, 1930 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: Sadreddin Muhammed bin İshak Konevi 

Arapça Dili: 

Katalog no: 14 Resim No: 34, 35 Çizim No: 36, 37, 38 

Kağıt Cinsi: Orta kalınlıkta, beyazımsı, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 140 

Yaprak boyutu: 128x178 

Cetvel içi boyutu: 56x91 

Satır sayısı: 13 

Satır uzunluğu: 5,8 cm. 

Yazı cinsi: Nesih 

Ü nvan Sayfası Kaydı: lb'de kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaaası için 

yazıldığı, 2a'da kitabın ve müellifin ismi belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 139b 

Hattan: Yusuf bin İlyas 

İstinsah Tarihi: 872 H (1467 M) 

Ekler: la ve 139b'de II.Bayezid'in vakıf mührü bulunur. la'da 

I.Mahmud'un vakıf mührüyle, kitabı vakfettiğine dair 

müfettiş Ahmet Şeyhzadenin kaydı ve mührü bulunur. 

Cild: 

Yayın: 

Dış kapaktaki koyu kahverengi deri üzerine aletle, 

hatai kompozisyonlu küçük yuvarlak bir şemse ve 

dört köşebent çizilmiştir. En dışta zincir bordürü 

bulunur. İç kapaktaki açık kahverengi deri üzerine, 

rumi kompozisyonlu, zemini altın küçük yuvarlak bir 

şemse ve dört köşebent oyulmuştur. Cilt mikleplidir. 

A. Ersoy, 1988, s. 56. 



1 b ve 2a'daki çif ünvan sayfasında levha şeklinde düzenlenmiş tezhip 

bulunur. Dikdörtgen biçimindeki ana paftaya zemini lacivert dilimli bir kartuş 

dikine yerleştirilmiştir. Kartuşlara altın sülüsle 1 b'de kitabın Fatih Sultan 

Mehmet için hazırlandığı 2a'da kitabın ve müellifin ismi belirtilmiştir. Yazıyı 

beyaz rumiler ve siyah üç noktalar süsler. Dilimli kartuşu bir sıra yeşil zemine 

yapılmış meandr motifi çevreler. Levhanın köşebentlerine kapalı form 

oluşturan, beyaz rumiler ve siyah zemin yerleştirilmiştir. Beyaz rumilerle 

kartuş arasındaki alana altın zemin üzerine pembe, mavi, beyaz beşli pençler ve 

tomurcuklar yerleştirilmiştir. Paftanın dışında bir sıra beyaz zemine kurtçuk, 

bir sıra da altın zemine üçlü geçme bulunur. Çift sayfada bulunan levhanın dört 

tarafını kalın bir bordür çevirir. Bu bordürde lacivert zemine alternatif dizilen 

kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde yeşil rumi ve 

kırmızı zemin, bir diğerinde ise siyah zemi~e yerleştirilmiş altın palmetler 

bulunur. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde altın rumiler 

bulunur. Bordür hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftada bulunan lacivert zeminli kartuşa 

altın sülüsle besmele yazılmıştır. Yazıyı kıvnk dallar üzerindeki beyaz rumiler 

dolanır. Kartuşun her iki tarafında bulunan dilimli yarım daire şeklindeki 

paftalara altın rumiler yerleştirilmiş, zemininde siyah ve lacivert 

kullanılmıştır. Geri kalan alanlara ise lacivert zemin üzerine kapalı form 

oluşturan kırmızı rumiler yerleştirilmiş, aralarında ise yine altın rumiler ve 

bağlama motifleri kullanılmıştır. Ana paftanın dışında yeşil zemine yapılmış 

meandr ve altın zemine yapılmış üçlü geçme bulunur. En üstteki bordürde 

lacivert zemine alternatif dizilmiş kapah formların birinde kırmızı rumi ve 

yeşil zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın palmet bulunur. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallar üzerindeki altın rumiler hareketli bir şekilde 

lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 1 S 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 
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El-Hidaye fi şerh el-Bidaye 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Laleli, 1246 (mükerrer) 

Merginani, Burhaneddin Ebul-Hayr Ali b. Ebu Bekr 

el-Reşdani 

Arapça 

Resim No: 36, 37 

Kalın, beyaz, aharlı kağıt 

348 

253x357 

Çizim No: 39, 40 

Cetvel içi boyutu: 144x219 

Satır sayısı: Z1 

Satır uzunluğu: 14,3 cm. 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

Nesih 

la'da kitabın ve müellifin isimleri yazılmıştır. 

348b 

Hüseyin bin Davud 

873 H (1468 M) 

la'da III.Mustafa'nın vakıf mührü bulunur. 

Dış kapağa geçirilmiş siyah deri üzerine aletle rumi ve 

hatai kompozisyonlu salbekli bir şemse ve dört 

köşebent işlenmiştir. İç kapaktaki koyu bordo deri 

üzerine, zemini mavi ve altın, rumi ve hatai 

kompozisyonlu bir şemse ile dört köşebent oyulmuştur. 

Cild mikleplidir. 

M. Tayanç, 1953, s. 10; İst. Üni., 1953, Kt. 28, s. 10. 
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la'daki ünvan sayfasında dikdörtgen levha şeklinde tezhib bulunur. 

Levhanın içine salbekli bir şemse ve dilimli dört köşebent yerleştirilmiştir. 

Şemsenin ortasındaki mavi zeminli kartuşa altın sülüsle kitabın ve müellifin 

ismi yazılmıştır. Yazıyı beyaz rumiler süsler. Kartuşun dışına yeşil zemine 

kurtçuk ve altın zemine üçlü geçme yapılmıştır. En dışdaki bordürde lacivert 

zemine alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi kullanılmıştır. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallar üstünde yine altın ruıniler bulunur. Bordür, 

hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. Lacivert zeminli dilimli 

köşebentlerde ise kapalı form oluşturan beyaz rumilerin zemininde siyah 

kullanılmış, rumilerin arasındaki kıvrık dalların üzerine mavi, turuncu, yeşil, 

sarı, pembe hatai ve tomurcuklarla, altın yapraklar yerleştirilmiştir. 

Köşebentler mavi tığlarla sonuçlanır. Kqşebentlerle şemsenin arası boş 

bırakılmıştır. Dikdörtgen levhanın dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuk ve 

altın zemine yapılmış üçlü geçme bulunur. Levha lacivert cetvelle sonuçlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana pafta çevresindeki yeşil zeminli kurtçuk 

bordürünün yardımıyla dikey olarak üçe bölünmüştür. Ortadaki yatay uzun 

dikdörtgene zemini altın dilimli bir kartuş yerleştirilmiş, beyaz süslü kufiyle 

besmele yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üstündeki yeşil rumiler süsler. 

Yatay uzun dikdörtgenin iç kenarları boyunca kapalı form oluşturan kırmızı 

rumilerin zemininde siyah kullanılmış, aralardaki kıvrık dallara pembe, mavi 

hatailer ve turuncu tomurcuklar yerleştirilmiştir. Kapalı formlarla dilimli 

kartuşun arasında kalan alanda ise lacivert zemine kıvrık dallar üzerine pembe, 

mavi çiçekler, turuncu tomurcuklar ve altın yapraklar yerleştirilmiştir. Uzun 

dikdörtgenin her iki tarafında kalan dikey dar dikdörtgenlerde ise lacivert 

zemin üzerine kapalı form oluşturan beyaz rumiler yerleştirilmiş, zemininde 

siyah kullanılmıştır. Beyaz rumiler arasındaki kıvrık dallar üzerine altın 

rumiler yerleştirilmiştir. Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklardan 

sonra altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. En üstteki bordürde lacivert 



50 

zemine alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallar üzerine altın rumiler yerleştirilmiştir. 

Bordür, hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 16 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

Cetvel içi boyutu: 

Satır sayısı: 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 
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er-Risaletü'ş-şemsiyye fi'l-hisab 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 3150 

Hasan bin Ahmed el-Nişaburi 

Arapça 

Resim No: 38, 39 Çizim No: 41, 42 

Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

84 

116x176 

60x105 

13 

6cm. 

Talik 

la'da kitabın ismi ve müellifıyle beraber, Fatih Sultan 

Mehmet'in veziri Mahmut Paşa için hazırlandığı 

belirtilmiştir. 

84b 

875 H (1470 M) 

la ve 84b'de II.Bayezid'in vakıf mührüyle, la'da 

I. Mahmud'un vakıf mührü bulunur. 

Dış kapaktaki kahverengi deriye aletle rumi kompo

zisyonlu bir şemse ve geçmelerden oluşmuş dört 

köşebent yapılmıştır. En dışta zincir bordürü bulunur. 

İç kapakta vişne çürüğü sade deri kullanılmıştır. 

Cild miklepsizdir. 

F.F.. Karatay, 1966, Kt. 7015, s. 740. 
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la'daki ünvan sayfasında üç paftadan oluşan levha şeklinde tezhip 

bulunur. Alt ve üstteki eşit dikdörtgen paftalara açık mavi zemin üzerine altın 

sülüsle kitabın Fatih'in veziri Mahmut Paşa için hazırlandığı yazılmıştır. Yazıyı 

beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Paftaların dışında yeşil zemine 

yapılmış meandr ve altın zemine yapılmış üçlü geçme bulunur. Ortadaki paftaya 

zemini açık mavi eşkenar dörtgen şeklinde bir kartuş yerleştirilmiştir. İçine 

altın sülüsle kitabın müellifi ve ismi yazılıdır. Kırmızı rumiler ve beyaz üç 

noktalar zemini doldurur. Eşkenar kartuşun dışında yeşil zemine meandr, altın 

zemine ikili geçme ve yeşil zemine meandr bulunur. Kartuşun dışındaki 

köşelerde altın zemine kıvrık dallar üstüne yeşil rumiler yerleştirilmiştir. 

Ortadaki paftanın dışında bir sıra yeşil zemine meandr, levhanın dışında da 

lacivert cetvel bulunur. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftada açık mavi zeminebeyaz süslü kufiyle 

besmele yazılmıştır. Yazı zeminini, kıvrık dallar üstündeki altın rumiler ve 

kırmızı üç noktalar doldurur. Paftanın dışında bir sıra yeşil zemine meandr ve 

bir sıra da altın zemine üçlü geçme bulunur. En üstteki bordürde açık mavi 

zemine dizilen alternatif kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın palmet motifi kullanılmıştır. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde altın rumiler bulunur. Bordür, düz 

bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 17 
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Hikmet el-İşrak 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

m. Ahmet, 3267 

Suhreverdi, Şihabeddin Yahya bin Habeş 

Arapça 

Resim No: 40, 41 Çizim No: 43, 44, 45 

Kağıt Cinsi: Kalın, beyaz, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 158 

Yaprak boyutu: 212x342 

Cetvel içi boyutu: 112x218 

Satır sayısı: 9 

Satır uzunluğu: 11,3 cm. 

Yazı cinsi: Talik 

Ünvan Sayfası Kaydı: la'da kitabın Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı 

belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

158a 

Seyyid Muhammed el-Munşi es-Sultani 

882 H (1477 M) 

la ve 158b'de II. Bayezid'in, la'da I. Mahmud'un vakıf 

mührü bulunur. 

Dış kapaktaki açık kahverengi deri üzerine aletle, 

rumi ve hatai kompozisyonlu salbekli bir şemse ve 

dört köşebent çizilmiştir. En dışta zincir bordür 

bulunur. İç kapaktaki vişne çürüğü deri üzerine 

rumi kompozisyonlu, zeminleri altın ve lacivert 

salbekli bir şemse ve dört köşebent oyulmuştur. 

Cilt mikleplidir. 

F. F.. Karatay, 1966, Kt. 6696, s. 637; 

F. Çağman, 1983, Kt. 8, s. 111. 
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la'daki ünvan sayfasında uçlan salbekli şemse şeklinde tezhip bulunur. 

Salbekler altın rumilerinden yapılmış, zeminde lacivert kullanılmıştır. 

Şemsenin ortasındaki oval zeminli altın paftaya beyaz sülüsle kitabın Fatih 

Sultan Mehmet için hazırlandığı yazılmıştır. Paftanın dışında beyaz zemine 

yapılmış bir sıra meandr, bir sıra da altın zemine yapılmış üçlü geçme bulunur. 

En dıştaki kalın bordürde lacivert zemin üzerine alternatif dizilmiş kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde mat altın zemin 

üzerine yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların 

arasındaki kıvrık dallar üzerine altın rumiler yerleştirilmiştir. Bordür, lacivert 

tığlarla sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli dilimli kartuşa 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Zemini kıvrık dallar üstündeki altın 

rumiler doldurur. Dilimli kartuş her iki tarafta lacivert zeminli salbeklerle 

sonuçlanır. Paftanın köşebentlerine mat altın zemin üzerine kapalı form 

oluşturan lacivert zeminli beyaz ve altın rumiler yerleştirilmiştir. Paftanın 

dışında sırasıyla; yeşil zemine meandr, altın zemine üçlü geçme, beyaz zemine 

kurtçuk bordürü, siyah zemine beyaz, mavi, yeşil, kırmızı çiçeklerin 

yerleştirildiği bordür ve yeşil zemine meandr olmak üzere beş çeşit bordür 

kullanılmıştır. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilen kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde mat altın zemine 

yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların arasında dolaşan 

altın ve beyaz rumiler, ayrıca zemini mat altın bir kapalı form daha 

oluşturmuşlardır. Bordür, hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

158a'daki ketebe sayfasında cetvellerin alt köşelerinde zemini, lacivert üç 

noktalı üçgen paftalara kıvrık dallar üzerinde yeşil ve turuncuyla 

renklendirilmiş altın hatai ve yapraklar yerleştirilmiştir. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 18 

: 55 

el-Nihaye fi garfilb el-hadis 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Süleymaniye, 1025 

İbn el-Esir, Mecduddin Mübarek bin Muhammed bin 

Abdül-kerim il-Cezeri 

Arapça 

Resim No: 42, 43 Çizim No: 46, 47 

Kağıt Cinsi: Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 368 

Yaprak boyutu: 253x3S4 

Cetvel içi boyutu: 158x236 

Satır sayısı: Ti 

Satır uzunluğu: 15,7 cm. 

Yazı Cinsi: Nesih 

Ünvan Sayfası Kaydı: lb'de kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

hazırlandığı, 2a'da kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

la ve 367 b'de II. Bayezid'in vakıf mührü ile, 2b ve 

367a'da I.Süleyman'ın vakıf mühürleri bulunur. 

Dış kapaktaki koyu kahverengi deri üzerine aletle, 

rumi ve hatai kompozisyonlu salbekli bir şemse ve 

dört köşebent işlenmiştir. En dışta zincir bordürü 

bulunur. İç kapaktaki vişne çürüğü deri üzerine 

rumi kompozisyonlu, sekiz dilimli, zemini altın, 

salbekli bir şemse ve dört köşebent oyulmuştur. 

Cild miklepsizdir. 

M. Tayanç, 1953, s. 10; İst. Üni., 1953, Kt. 23, s. 9; 

Z. Tanındı, 1993, s. 402; J Raby , . Z. Tanındı, 1993, Kt. 

12, s.144 
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1 b ve 2a'daki çift ünvan sayfasında dikdörtgen levha şeklinde tezhip 

bulunur. Levha şemse ve dört köşebent şeklinde düzenlenmiştir. Köşebentlerle 

şemsenin arası boştur. Şemsenin ortasındaki mavi zeminli paftaya altın sülüsle 

1 bde; kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı, 2a'da da 

kitabın ismi ve müellifi yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üzerindeki beyaz 

rumiler ve kırmızı üç noktalar doldurur. Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış 

meandr ve altın zemine yapılmış üçlü geçme bulunur. En dıştaki bordürle 

lacivert zemine alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil 

zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilen altın bağlama motifi bulunur. 

Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerine altın rumiler 

yerleştirilmiştir. Bordür, hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

Levhanın dilimli, lacivert zeminli köşebentlerinde ise beyaz rumilerin 

oluşturduğu kapalı formların zemininde kahverengi kullanılmıştır. Rumilerin 

arasındaki kıvrık dallar üzerine beyaz, turuncu, mavi, kiremit renkli hatailer, 

altın sap ve yapraklar yerleştirilmiştir. Zemini beyaz üç noktalar doldurur. 

Levhanın dışında bir sıra yeşil zemine yapılmış kurtçuklar, onun dışında da 

açık mavi zemine yerleştirilmiş, zemini siyah, kartuşların oluşturduğu kalın bir 

bordür bulunur. Kartuşların içinde kıvrık dallar üzerinde mavi, kiremit 

kırmızısı, beyaz renkli hatailer, altın sap ve yapraklar kullanılmıştır. Kalın 

bordürden sonra yeşil zemine yapılan meandr ile altın zemine yapılan üçlü 

geçme bulunur. Levha, lacivert cetvelle tamamlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana pafta, çevresindeki yeşil zemine yapılan 

meandr bordürünün yardımıyla dikey olarak üçe bölünmüş, yanlarda iki 

dikdörtgen dikey koltuk ve ortada dikdörtgen yatay bir bölüm oluşturulmuştur. 

Ortadaki bölüme yerleştirilen lacivert zeminli kartuşa beyaz süslü kufiyle 

besmele yazılmıştır. Zemini kıvrık dallar üzerindeki altın rumiler doldurur. 

Kartuşun her iki tarafında lacivert zeminli, dilimli, yarım daire şeklinde 

kartuşlar bulunur. Bu kartuşların içinde kapalı form oluşturan kırmızı 

rumilerle açık mavi zemin kullanılmıştır. Kartuşların dışında kalan siyah 



zeminli alana ise mavi, yeşil, beyaz ve açık kahverengi hatailerle altın sap ve 

yapraklar yerleştirilmiştir. Yanlardaki dikdörtgen koltuklarda ise beyaz 

rumilerin oluşturduğu kapalı formlarda kahverengi kapalı formların 

arasındaki alanda ise lacivert zeminle, beyaz ve altın rumiler kullanılmıştır. 

Paftanın dışında yeşil zemine meandr ve altın zemine üçlü geçme bulunur. En 

üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilen kapalı formların birinde 

kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde beyaz rumi ve siyah zemin 

kullanılmıştır. Beyaz rumilerin üstlerine yerleştirilen beyaz bağ 1 ama 

motiflerinin zemini kahverengidir. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar 

üzerinde bulunan altın rumiler, hareketli bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 19 
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el Tezkire bi ahval el-mevta ve umur el-ahire 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Fatih, 2571 (Mükerrer) 

Şeyh Süleyman, bin İbrahim el-Alevi 

Arapça 

Resim No: 44, 45 Çizim No: 48, 49, 50 

Kağıt Cinsi: Orta kalınlıkta, beyaz renkli, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 305 

Yaprak boyutu: 251x360 

Cetvel içi boyutu: 149x228 

Satır sayısı: 23 

Satır uzunluğu: 14,7 cm. 

Yazı cinsi: Nesih 

Ünvan Sayfası Kaydı: la'da kitabın ismi, müellifi ve Fatih Sultan Mehmet'in 

mütalaası için yazıldığı belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

la'da I.Selim'in, I. Mahmud'un, II. Bayezid'in vakıf 

mühürleri ile Mustafa es-şehir zatizade'nin mülliyet 

mührü ve müfettiş Derviş Mustafa'nın mühürleri 

bulunur. Aynca 305b'de II. Bayezid'in kazınmış 

mührü vardır. 

Dış kapaktaki vişne çürüğü deri üzerine aletle, rumi 

ve hatai kompozisyonlu salbekli bir şemse ve dört 

köşebent işlenmiştir. İç kapaktaki açık kahverengi 

deri üzerine zeminleri altın, rumi kompozisyonlu 

bir şemse ve dört köşebent oyulmuştur. Cild miklep

lidir. 

İst. Üni., 1953, Kt. 39, s. 11; M. Tayanç, 1953, s. 10. 
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la'daki ünvan sayfasında şemse şeklinde tezhip bulunur. Ortadaki mavi 

zeminli paftaya altın sülüsle kitabın ismi, müellifi ve Fatih Sultan Mehmet'in 

mütalaası için hazırlandığı yazılmıştır. Yazı zeminini beyaz rumiler süsler. 

Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış meandr ve altın zemine yapılmış üçlü 

geçme ile beyaz zemine yapılmış kurtçuk bordürü bulunur. En dıştaki bordürde 

lacivert zemine alternatif kapalı formlar dizilmiştir. Bunların birinde altın 

rumilerin oluşturduğu zemini yeşil kapak frma, altın bağlama motifi, 

diğerlerinde ise kırmızı ve siyah kapalı formlara altın bağlama motifleri 

yerleştirilmiştir. Kırmızı zeminli kapalı formların üstündeki beyaz rumilerin 

sınırladığı kahverengi zemine altın bağlama motifi, siyah zeminli kapalı 

formların üstündeki beyaz rumilerin sınırladığı açık mavi zemine altın bağlama 

motifleri yerleştirilmiştir. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üstünde 

bulunan altın rumiler hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

lb'deki başlık tezhibinde ana pafta çevresindeki beyaz kurtçuk 

bordürünün yardımıyla dikey olarak üç bölüme ayrılmış, yanlarda dikey, ortada 

yatay bölümler oluşturulmuştur. Ortadaki bölümde bulunan lacivert zeminli 

kartuşa beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazının zeminini kıvrık dallar 

üzerindeki altın ve yeşil rumiler doldurur. Kartuşun dört köşesindeki kırmızı 

rumilerin oluşturduğu kapalı formların zemininde lacivert, kapalı formla 

kartuşun arasındaki alanda ise siyah zemin ve altın rumiler kullanılmıştır. 

Yanlardaki simetrik dikdörtgenlere ise dikey olarak oturtulan zemini lacivert 

dilimli şemsenin içine beyaz rumilerden oluşan zemini kahverengi birer kapalı 

form yerleştirilmiştir. Kapalı formların arasında kıvrık dallar üzerinde altın 

rumiler bulunur. Köşelerdeki kapalı form oluşturan yeşil rumilerin zemininde 

ise kahverengi kullanılmıştır. Paftanın çevresinde beyaz zemine yapılan 

kurtçuk bordürü ile altın zemine yapılan dörtlü geçme bulunur. En üstteki 

bordürde ise lacivert zemine alternatif dizilen kapalı formların birinde altın 

rumi ve yeşil zemin, diğerinde altın rumi ve kırmızı zemin kullanılmıştır. Altın 

bağlama motiflerinin yerleştirildiği zemini siyah, diğer bir kapalı formun 



üstüne beyaz rumilerle sınırlanan zemini mavi başka bir kapalı form 

yerleştirilmiştir. Kapalı formları birbirlerine bağlayan altın rumiler, lacivert 

bağlarla hareketli bir şekilde sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 20 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

61 i 

I. Kısım: Takvim el-Abdan 

II. Kısım: Takvim es-sıhha 

Köprülü Kütüphanesi 

960 

I. Kısım: İbn Cazala, Yahya bin İsa el-Bağdadi 

II.Kısım: el-Kindi, Yakub bin İshak 

Arapça 

Resim No: 46, 47 Çizim No: 51, 52 

Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

92 I. Kısım: 1-50, II. Kısım 51-92 

226x332 

Cetvel içi boyutu: 126x219 

Satır sayısı: 40 

Satır uzunluğu: 12,5 cm. 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Sülüs ve Nesih 

lb'de kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

hazırlandığı, 2a'da kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

Aynca S la'da kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

la ve 93b'de II.Bayezid'in vakıf mührü ile 2a, 50a, 

Sla, 92b1de Fazıl Ahmet Paşa'run vakıf mührüyle 

bütün işlerin Kanuni'nin emri üzerine yapılmasını 

isteyen bir temenni mührü bulunur. 

Dış kapaktaki koyu kahverengi deriye hatai kompo

zisyonlu salbekli bir şemse ve dört köşebent işlen

miştir. En dışta bir sıra ince ve bir sıra kalın geçme 

bordür bulunur. İç kapaktaki vişne çürüğü deri 

üzerine rumi kompozisyonlu, zemini altın ve 

lacivert salbekli bir şemse ve dört köşebent oyul

muştur. Cild miklepsizdir. 
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Yayın: İst. Üni., 1953, Kt. 76, 77, s. 17; N. Baylav, 1953, s. 20 

la ve lb'de bulunan çift ünvan sayfasında dikdörtgen levha şeklinde 

tezhip bulunur. Dikdörtgen levhaya dikey olarak salbekli bir şemse ve dört 

köşebent yerleştirilmiştir. Şemsenin ortasındaki lacivert zeminli dilimli kartuşa 

altın sülüsle 1 b'de kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı 

2a'da kitap ve müellif ismi yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üstündeki 

beyaz rumiler süsler. Dilimli kartuşun dışında sırasıyla yeşil zemine kurtçuk 

bordürü, siyah zemine kıvrık dallar üstünde beyaz, turuncu, pembe hataili 

bordür, yeşil zemine kurtçuk bordürü ve altın zemine geçme bordürü bulunur. 

En dıştaki kalın bordürde dilimli beyaz çizgilerin, kırmızı ve altın rumilerin 

yardımıyla kapalı formlar oluşturulmuş, zemininde açık mavi, lacivert, siyah ve 

açık yeşil kullanılmıştır. Bordür hareketli bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. Dilimli köşebentlerin merkezine ise dörtte bir daire şeklinde açık 

mavi zeminli paftalar yerleştirilmiş, alternatif dizilen kapalı formların birinde 

kırmızı rumi ve siyah zemin, diğerinde açik yeşil zemin ve altın palmetler 

kullanılmıştır. Paftaların dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar, altın zemine 

yapılmış geçmeler bulunur. En dıştaki dilimli bordürde lacivert zemine kapalı 

form oluşturan beyaz rumiler yerleştirilmiş, zemininde siyah kullanılmıştır. 

Kapalı formların arasındaki kıvrık dallarda ise beyaz, mavi, yeşil, turuncu, 

pembe hatai ve tomurcuklar bulunur. Bordürün dışında yeşil zemine yapılmış 

kurtçuk ve altın zemine yapılıp yeşil, kırmızı ve beyazla renklendirilmiş 

münhaniler bulunur. Şemse ile köşebentlerin arası boştur. Levha ince ve kalın 

altın cetvellerle tamamlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana paftaya yerleştirilmiş, lacivert zeminli, 

dilimli kartuşa beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık 

dallar üstündeki altın rumiler doldurur. Dilimli kartuşun her iki tarafına yine 

aynı kartuşun yarım daire şeklindeki yuvarlak uçları eklenmiştir. Yarım 
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dairelerin içine kapalı form oluşturan beyaz rumiler yerleştirilmiş, zemininde 

kahverengi kullanılmıştır. Kapalı formların arasında kıvrık dallar üstünde 

altın rumiler ve palmetler bulunur. Dilimli kartuşların arasındaki alana siyah 

zemine kapalı form oluşturan beyaz rumiler yerleştirilmiş, zemininde lacivert 

kullanılmıştır. Kapalı formun arasındaki kıvrık dallarda ise turuncu, pembe, 

mavi hatai ve tomurcuklar bulunur. Ana paftanın dışında yeşil zemine yapılmış 

kurtçuk bordürü ve kalın altın bir cetvel bulunur. En üstteki bordürde lacivert 

zemine alternatif dizilen kapalı formlarda kırmızı rumi-yeşil zemin, kırmızı 

rumi-açık mavi zemin, altın rumi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallarda ise altın rumiler ve bağlama motifleri 

kullanılmıştır. Bordür hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

S la'daki ikinci ünvan sayfasında salbekli şemse şeklinde tezhip bulunur. 

Şemsenin ortasındaki lacivert zeminli kartuşa altın sülüsle kitap ve müellif ismi 

yazılmıştır. Yazıyı beyaz parça rumiler süsler. Kartuşun dışında yeşil zemine 

yapılmış kurtçuklar ve altın zemine yapılıp, yeşil, kırmızı ve beyazla 

renklendirilmiş münhaniler bulunur. Münhaniler altta ve üstte rumi 

kompozisyonlu lacivert zeminli salbeklerle sonuçlanır. 

S 1 b'deki başlık tezhibinde ana paftaya yerleştirilmiş lacivert zeminli 

dilimli kartuşa beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık 

dallar üstündeki altın rumiler doldurur. Kartuş, lacivert zeminli dilimli 

palmetlerle sonuçlanır. Palmetlerin içine kapalı form oluşturan kırmızı rumi ve 

yeşil zemin yerleştirilmiştir. Ana paftanın köşelerine kapalı form oluşturan 

beyaz rumiler yerleştirilmiş, zemininde lacivert kullanılmıştır. Dilimli kartuşla 

köşebentler arasındaki alanda siyah zeminle beraber, kıvrık dallar üzerinde 

turuncu, yeşil, mavi, beyaz hatai ve tomurcuklar kullanılmıştır. Paftanın 

dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve altın zemine yapılmış geçmeler 

bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve siyah zemin, diğerinde açık yeşil zemine 
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yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların arasında dolaşan 

kıvrık dallara altın rumiler ve bağlama motifleri yerleştirilmiştir. Bordür, 

hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 21 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

Cetvel içi boyutu: 

Satır sayısı: 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsiO 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 
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I. Kısım: Şerh el-kitab 

II. Kısım: Şerh ebyat 

Fatih Mllet Kütüphanesi 

Feyzullah Efendi, 1983 

1. Kısım: Sirafı, Ebu Sa'id Hasan bin Abdullah 

II. Kısım: Şeyh Ebu Sa'id el-İsfahani 

Arapça 

Resim No: 48, 49 Çizim No: 53, 54, 55 

Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

552 I. Kısım: 1-490, il. Kısım: 491-552 

208x346 

118x231 

45 

11,7 cm. 

Nesih 

1 b ve 49la'da kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası 

için hazırlandığı, 2a ve 49la'da kitap ve müellif 

isimleri belirtilmiştir. 

552b 

Ömer bin Osman bin Ömer el-Hüseyni 

la ve 552a'da Feyzullah Efendi'nin vakıf mührü ile 

II. Bayezid 'in olması muhtemel kazınmış bir mühür 

bulunur. Aynı varaklarda Fatih Millet Kütüphanesini 

ve Abdülrahman isimli bir şahsın mühürleri bulunur. 

Dış kapaktaki siyah deriye aletle, rumi ve hatai kompo

zisyonlu salbekli bir şemse ve dört köşebent işlenmiş

tir. En dışta zincir bordür bulunur. İç kapaktaki vişne 

çürüğü deriye rumi kompozisyonlu, zeminleri altın 



Yayın: 
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salbekli bir şemse ve dört köşebent oyulmuştur. Cild 

mikleplidir. 

S. Ünver, 1946, s.237; S. Ünver, 1950, s. 13; 

S. Ünver, 1945, s. 32; T. Öz, 1953, s. 21; 

M. Tayanç, 1953, s. 10; J. Raby-Z.Tanındı, 1993, 

Kt. 11, s. 140; İst. üni., 1953, Kt. 1, s. 1. 

lb ve 2a'daki çift ünvan sayfasında levha şeklinde tezhip bulunur. 

Levhaya dikey olarak salbekli, dilimli bir şemse yerleştirilmiştir. Şemsenin 

içine lacivert zemine altın sülüsle 1 b'de kitabın Fatih Sultan Mehmet'in 

mütalaası için hazırlandığı, 2a'da kitap ve müellif ismi yazılmıştır. Yazı 

zeminini, kıvrık dallar üzerindeki beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar 

doldurur. Şemsenin alt ve üstünde bulunan lacivert zeminli salbeklere, içinde 

kırmızı bağlama motifi bulunan siyah zeminli kapalı formlar yerleştirilmiştir. 

Kırmızı bağlama motifinden dışarıya çıkan kıvrık dallar üzerinde altın rumiler 

bulunur. Açık mavi zemine yapılmış kurtçuklar dilimli şemsenin salbeklerin ve 

levhanın çevresini dolaşır. Şemsenin dış köşelerinde altın zemine, kıvrık dallar 

üzerinde beyaz rumiler, yeşil saplar üzerine de mavi, turuncu, beyaz ve kırmızı 

hatailer çizilmiştir. Levhanın dışındaki mavi zemine yapılan kurtçuklardan 

sonra, siyah zeminli kartuşlardan oluşan bir bordür bulunur. Kartuşların 

arasına lacivert zeminli yuvarlak dairelere mavi hatailer yerleştirilmiştir. 

Kartuşlarda ise altın saplar üzerinde turuncu yeşil mavi hatailer ve zeminde 

beyaz üç noktalar bulunur. Kartuşlu bordürden sonra altın zemine dörtlü geçme 

ve yeşil zemine kurtçuklar yapılmıştır. Çift sayfadaki levhanın dört kenarını 

çevreleyen bordürde lacivert zemine açık mavi zeminli kapalı formlar 

yerleştirilmiş, onların içinde de alternatif olarak kırmızı rumi-yeşil zemin ile 

kırmızı rumi-siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık 

dallar üzerinde yine altın rumiler bulunur. Bordür, düz bir şekilde lacivert 

tığlarla sonuçlanır. 
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2b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli, dilimli kartuşa 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üstündeki 

altın rumiler ve kırmızı üç noktalar doldurur. Dilimli kartuşun her iki tarafına 

dikey olarak yerleştirilen dilimli küçük şemselerin içinde altın zemine kapalı 

formlar oluşturan yeşil ve beyaz rumiler çezilmiştir. Şemselerin yanlarında 

lacivert zeminli, dilimli, yanın daire şeklinde kartuşlar bulunur. İçlerine kapalı 

form oluşturan yeşil zeminli kırmızı rumiler ve onların içinden çıkan altın 

saplı rumiler çizilmiştir. Kartuşların arasındaki alanlarda beyaz üç noktalarla 

süslenmiş siyah zemine, altın sap ve yapraklı, turuncu, yeşil ve açık kahverengi 

hatailer yerleştirilmiştir. Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve 

altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine 

alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, 

diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallarda altın rumiler yerleştirilmiştir. Bordür, 

lacivert tığlarla sonuçlanır. 

491a'da levha şeklinde tezhip bulunur. Levha üçe ayrılmış, alt ve üstteki 

eşit dikdörtgen paftaların içine lacivert zemin üzerine altın sülüsle kitabın 

Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı belirtilmiştir. Yazı zeminini, 

kıvrık dallar üstündeki beyaz rumiler süsler. Ana paftanın dışında bir sıra yeşil 

zemine yapılmış kurtçuk, bir sıra da altın zemine yapılmış üçlü geçme bulunur. 

Ortadaki dikdörtgen paftaya şemse şeklinde tezhip yerleştirilmiştir. Şemsenin 

ortasındaki lacivert zeminli paftaya altın sülüsle kitap ve müellif ismi 

yazılmıştır. Yazıyı, parça beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Paftanın 

dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve altın zemine yapılmış üçlü geçme 

bulunur. En dıştaki bordürde, lacivert zemine alternatif dizilen kapalı formların 

birinde kırmızı bağlama motifi ve yeşil zemin, diğerinde altın rumi ve beyaz üç 

noktalarla siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvnk dallar 

üstünde bulunan altın rumiler ve bağlama motifleri hareketli bir şekilde 
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lacivert tığlarla sonuçlanır. Levha, iki ince bir kalın altın ve lacivert cetvelle 

sonuçlanır. 

491 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli dilimli kartuşa 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini, kıvrık dallar üstündeki 

altın rumiler ve kırmızı üç noktalar doldurur. Kartuşun her iki tarafına, kırmızı 

üç noktalı, lacivert zemine yatay olarak kapalı form oluşturan altın rumiler 

yerleştirilmiş, zeminlerinde siyah ve beyaz üç noktalar kullanılmıştır. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallar üstüne pembe, kırmızı, mavi, yeşil hatai ve 

tomurcuklar yerleştirilmiştir. Ana paftanın dışında yeşil zemine yapılmış 

kurtçuklar ve altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. En üstteki bordürde, 

lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı bağlama 

motifi ve yeşil zemin, diğerinde ise altın rumi ve beyaz üç noktalı siyah zemin 

kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerine altın rumiler 

yerleştirilmiştir. Bordür, lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 22 
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Kitab-ı Tezkiretül Evliya 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Ayasofya, 3130 

Feridüddin Attar 

Farsça 

Resim No: 50, 51 Çizim No: 56, 57, 58 

Kağıt Cinsi: Orta kalınlıkta samani renkte, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 175 

Yaprak boyutu: 175x261 

Cetvel içi boyutu: 97x182 

Satır sayısı: 25 

Satır uzunluğu: 9,8 cm. 

Yazı cinsi: Talik 

Ünvan Sayfası Kaydı: la'da kitabın Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı, 

ismi ve müellifi belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

la'da ve 175b'de 11.Bayezid'in vakıf mührü ile la'da 

1. Mahmut'un ve müfettiş Ahmet Şeyhzade'nin 

1. Mahmut'un kitabı vakfettiğine dair kaydı ve 

mührü bulunur. 

Dış kapağa enlemesine bordo çizgili ipek kumaş geçi

rilmiştir. Sırt ve kenarlarda deri bulunur. İç kapak 

düz beyaz kağıt kaplıdır. Cild mikleplidir. 

A Ersoy, 1988, s. 56 
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la'daki ünvan sayfasında yuvarlak madalyon şeklinde tezhip bulunur. 

Madalyonun ortasındaki daireye mavi zemin üzerine altın sülüsle kitabın ismi 

ve müellifi yazılmıştır. (Dairenin üstüne altın sülüsle, kitabın Fatih Sultan 

Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı yazılmıştır.) Mavi zemin üzerindeki 

yazıyı, beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Dairenin dışındaki bordürde 

lacivert zemine dizilen alternatif kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil 

zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilen altın bağlama motifi bulunur. 

Kapalı formların arasında kıvrık dallar üstünde altın rumiler bulunur. Bordür, 

hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli, uçları dilimli 

kartuşa beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini, kıvrık dallar 

üstündeki altın rumiler doldurur. Kartuşun köşebentlerinde siyah zemin 

üzerine kapalı form oluşturan, lacivert zeminli kırmızı rumiler yerleştirilmiştir. 

Kırmızı rumilerin arasında kıvrık dallar üzerinde yine altın rumiler bulunur. 

Paftanın dışında beyaz zemine bir sıra meandr, bir sıra da altın zemine üçlü 

geçme bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine 

yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların arasındaki kıvrık 

dallar üstünde bulunan altın rumiler, hareketli bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 23 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

Cetvel içi boyutu: 

Satır sayısı: 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Hattatı: 

İstinsah Tarihi: 

Ekler: 

Cild: 
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el-Şifa 

Köprülü Kütüphanesi 

894 

İbn-i Sina 

Arapça 

Resim No: 52, 53 Çizim No: 59, 60 

İnce, krem renkli, aharlı kağıt 

578 

162"251 

93xl60 

35 

~ 

Nesih 

1 b'de kitabın Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı, 

2a'da kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

578a 

la ve 578a'da kazınmış II. Bayezid mührü; 

2a ve 578a'da Fazıl Ahmet Paşa'nın vakıf mührü; 

la ve 578b'de bütün işlerin Kanuni'nin emri üzere 

olmasını isteyen bir temenni mührü bulunur. Fazıl 

Ahmet Paşa'nın vakıf mührüyle beraber, temenni 

mührü, kitabın muhtelif sayfalarında kullanılmıştır. 

Dış kapakta vişne çürüğü deri üzerine aletle, hatai 

kompozisyonlu salbekli bir şemse ve dört köşebent 

işlenmiştir. En dışta zincir bordür bulunur. İç 

kapakta açık kahverengi deriye rumi kompozisyonlu 

zeminleri altın, rumi kompozisyonlu bir şemse ve dört 

köşebent oyulmuştur. 
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Yayın: M. Tayanç, 1953, s. 10; T. ÖZ, 1953, s. 22; 

İst. Üni., 1953, Kt. 82, s. 18; S. Ünver, 1950, s. 13. 

lb ve 2a'daki çift ünvan sayfasında dikdörtgen levha şeklinde tezhip 

bulunur. Levha, salbekli şemse ve dilimli dört köşebent şeklinde düzenlenmiştir. 

Şemsenin ortasındaki lacivert zeminli paftaya altın sülüsle 1 b'de kitabın Fatih 

Sultan Mehmet için hazırlandığı, 2a'da kitap ve müellif ismi yazılmıştır. Zemini, 

parça şeklinde beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Paftanın dışında 

yeşil zemine yapılmış meandr ve altın zemine yapılmış münhaniler bulunur. En 

dıştaki kalın bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı formların 

birinde kırmızı rumi-yeşil zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın 

bağlama motifi kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerine 

altın rumiler yerleştirilmiştir. Şemse, lacivert tığlarla, altta ve üstte altın rumi 

kompozisyonlu, lacivert zeminli salbeklerle sonuçlanır. Köşebentlerde, lacivert 

üzerine kapalı form oluşturan beyaz rumiler yerleştirilmiş, zemininde siyah ve 

kırmızı kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde, yine 

altın hatai ve yapraklar bulunur. Köşebentler dilimli bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. Şemse ile köşebentler arası boş bırakılmıştır. Levha, altın ve 

lacivert cetvellerle tamamlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana paftada mavi zeminli, her iki tarafı 

yuvarlatılmış kartuşa beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini, 

kıvrık dallar üzerindeki altın rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Kartuşun 

her iki tarafına yine kartuşun kenarlardaki yuvarlak bölümleri eklenmiştir. Bu 

bölümlerde mavi zemine, kapalı form oluşturan beyaz rumiler ve kıvrık dallar 

üzerinde altın yapraklar kullanılmıştır. Kartuşun dışndaki alan, kıvrık dallar 

üzerindeki yeşil, mavi, eflatun ve turuncu hatailer, altın sap ve yapraklarla 

değerlendirilmiştir. Siyah zeminde ise beyaz üç noktalar kullanılmıştır. 
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Paftanın dışında beyaz zemineyapılmış meandr, altın zemineyapılmış geçmeler 

ve yeşil zemine yapılmış kurtçuklar bulunur. En üstteki bordürde mavi zemine 

alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rumi-yeşil zemin, diğerinde 

siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların 

arasındaki kıvrık dallar üzerinde altın rumiler kullanılmıştır. Bordür düz bir 

şekilde ortada tam ve yanlarda yarım tepeliklerle tamamlanır. Tepeliklerin 

arasında lacivert tığlar bulunur. 

578a'daki ketebe sayfasında yazı alanı sayfasının ortasına doğru üçgen 

şekilde sonuçlanır. Yazının altındaki alanda kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiş 

altın rumiler, rumilerin her iki tarafında da kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiş 

yeşil, mavi ve eflatunla renklendirilmiş altın hatailer ve yapraklar bulunur. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 24 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 
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el-milel ve'l-nihal 

Köprülü Kütüphanesi 

857 

Şehristani, Muhammed bin Abdülkerim 

Arapça 

Resim No: 54, 55 Çizim No: 61, 62 

Orta kalınlıkta, beyaz renkli, aharlı kağıt 

217 

162x257 

Cetvel içi boyutu: 87x165 

Satır sayısı: 21 

Satır uzunluğu: 8,6 cm. 

Yazı Cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

Talik 

la'da kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

hazırlandığı, kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

la ve 217b'de II. Bayezid'in olması muhtemel silinmiş 

bir mühür ile Fazıl Ahmet Paşa 'nın vakıf mührü ve 

bütün işlerin Kanuni'nin emri üzerine olmasını 

dileyen temenni mührü bulunur. (Temenni mührü, 

kitabın muhtelif sayfalarında kullanılmıştır.) 

Dış kapak kenarlarına deri geçirilmiş, enine bordür 

çizgili ipek kumaş ciltle kaplanmıştır. İç kapağa düz 

beyaz kağıt geçirilmiştir. Cild mikleplidir. 

T. Öz, 1953, s. 22; M.Tayanç, 1953, s. 10; 

İst. Üni., 1953, Kt. 36, s. 11; S. Ünver, 1945, s. 38 

S. Ünver, 1950, s. 13; İ. Baykal, 1958, s. 80 

S. Ünver, 1946, s. 237. 
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la'daki ünvan sayfasında dikdörtgen levha şeklinde tezhip bulunur. 

Levha, üç bölüme ayrılmış, alt ve üstteki eşit yükseklikteki lacivert zeminli 

dikdörtgen paftalara altın sülüsle kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

yazıldığı belirtilmiştir. Yazı zeminini, kıvrık dallar üstündeki beyaz rumiler 

süsler. Paftaların dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve altın zemine 

yapılmış geçmeler bulunur. Ortadaki kare paftaya yuvarlak madalyon şeklinde 

tezhip yerleştirilmiştir. Madalyonun ortasındaki sekiz dilimli daireye altın 

zemin üzerine beyaz sülüsle kitap ve müellif ismi yazılmıştır. Yazı zemini, parça 

şeklinde mavi rumiler doldurur. Dairenin dışında yeşil zemine yapılmış 

kurtçuklar vardır. En dıştaki kalın bordürde mavi zemine alternatif dizilmiş 

kapalı formların birinde altın rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine 

yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Madalyon hareketli bir şekilde 

lacivert tığlarla sonuçlanır. Köşebentlerde kıvrık dallar üzerine yeşil ve 

eflatunla renklendirilmiş altın hatailer, yapraklar yerleştirilmiş zeminde 

lacivert üç noktalar kullanılmıştır. Levha, altın ve lacivert cetvellerle 

sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde lacivert zeminli ana paftaya beyaz süslü kufiyle 

besmele yazılmış, zemini kıvrık dallar üstündeki altın rumilerle süslenmiştir. 

Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar, onun dışında da beyaz, 

kırmızı, mavi çiçeklerin kullanıldığı siyah zeminli kartuşların birleşmesinden 

oluşan bir bordür bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine kapalı form 

oluşturan kırmızı rumiler dizilmiş, kapalı formların arasındaki kıvrık dallar 

üzerinde altın rumiler kullanılmıştır. Bordür, düz bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 25 
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Şerh el-Mülehhas 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 3331 

1. Kısım: Kadızade Musa bin Muhammed bin Mahmud 

el-Rumi 

il. Kısım: es-Seyyid es-şerif el-Cürcani 

Arapça 

Resim No: 56, 57 Çizim No: 63, 64, 65 

Kağıt Cinsi: İnce, beyaz renkli, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 199 1. Kısım: 1-79 il. Kasım: 79-199 

Yaprak boyutu: 160x252 

Cetvel içi boyutu: 76xl40 

Satır sayısı: 19 

Satır uzunluğu: 7,8 cm. 

Yazı cinsi: Nesih 

Ü nvan Sayfası Kaydı: la ve 79a'da kitap ve müellif ismiyle beraber, kitabın 

Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için yazıldığı 

belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

la ve 199a'da il. Bayezid'in vakıf mührüyle, la'da 

1. Mahmut'un vakıf mührü bulunur. 

Dış kapaktaki vişne çürüğü deri cilde aletle, hatai 

kompozisyonlu salbekli bir şemse ve dört köşebent 

yapılmıştır. En dışta zincir bordür bulunur. İç 

kapaktaki açık kahverengi deriye zemini altın, 

rurni kompozisyonlu küçük bir şemse ve dört 

köşebent oyulmuştur. Cild rnikleplidir. 

F. F.. Karatay, 1966, Kt. 7075, s. 760 
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la'daki ünvan sayfasında salbekli şemse şeklinde tezhip bulunur. Ortadaki 

lacivert zemine altın sülüsle kitap ve müellif ismi yazılmıştır. Zemini beyaz 

rumiler doldurur. Yazının çevresinde yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve altın 

zemine yapılmış yeşil, kırmızı ve beyazla renklendirilmiş münhaniler bulunur. 

Altın rumilerden yapılmış salbeklerin zemininde lacivert ve yeşil 

kullanılmıştır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli dilimli kartuşa 

beyaz süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazıyı kıvrık dallar üstündeki altın 

rumiler süsler. Kartuşun dış dört köşesinde bulunan kırmızı rumilerin 

oluşturduğu kapalı formların zemininde lacivert kullanılmıştır. Kapalı 

formlardan dışarı yine kıvrık dallar üzerine yapılmış altın rumiler çıkar. 

Kartuşla kapalı formlar arasındaki rumilerin zemini siyahtır. Paftanın dışında 

yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve altın zemine yapılmış dörtlü geçme 

bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine 

yerleştirilmiş altın palmetler kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık 

dallar üzerinde bulunan altın rumiler, hareketli bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 

79b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli, uçları 

palmetlerle sonuçlanan kartuşa beyaz süslü kufıyle besmele yazılmıştır. Zemini 

kıvrık dallar üstündeki altın rumiler doldurur. Paftanın köşebentlerine siyah 

zemin üzerine kapalı form oluşturan lacivert zeminli beyaz rumiler 

yerleştirilmiştir. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üstünde altın 

rumiler bulunur. Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve altın 

zemine yapılmış üçlü geçme bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine 

alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı rurni ve kahverengi zemin, 

diğerinde yeşil bağlama motifi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların 

arasında kıvrık dallar üzerine yerleştirilmiş altın rumiler bulunur. Bordür düz 

bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 26 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

78 

Kitabü'l-'ilel 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 2082 

Tynalı Apollonios (Belinos) 

Arapça 

Resim No: 58, 59 Çizim No: 66, 6 7 

Orta kalınlıkta, krem renkli, aharlı kağıt 

119 

156x261 

Cetvel içi boyutu: 80x162 

Satır sayısı: 25 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ü nvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

7,8cm. 

Nesih 

la'da kitap ve müellif ismiyle beraber, kitabın Fatih 

Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı 

belirtilmiştir. 

la ve 119b'de II. Bayezid'in vakıf mührüyle, la'da 

1. Mahmut'un vakıf mührü bulunur. 

Dış kapaktaki siyah deri üzerine aletle, geçmelerden 

oluşmuş salbekli bir şemse ve dört köşebent işlenmiş

tir. En dışta zincir bordürü bulunur. İç kapağa 

vişne çürüğü sade deri geçirilmiştir. Cild mikleplidir. 

F. E. Karatay, 1966, Kt. 6642, s. 615; T. Öz, 1953, s. 21 

S. Ünver, 1945, s. 36; S. Ünver, 1942, s. 4. 
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la'daki ünvan sayfasında üç paftadan oluşan levha şeklinde tezhip 

bulunur. Alt ve üstteki eşit dikdörtgen paftalara lacivert zemin üzerine altın 

sülüsle kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı yazılmıştır. 

Yazı zeminini, parça halindeki beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. 

Paftaların dışında beyaz zemine yapılmış kurtçuk ve altın zemine yapılmış 

geçme bordürü bulunur. Ortadaki dikdörtgen paftaya oval bir şemse ile dört 

köşebent yerleştirilmiştir. Şemsenin ortasındaki lacivert zemine altın sülüsle 

kitap ve müellif ismi yazılmıştır. Zemini beyaz parça rumiler süsler. Yazının 

dışında beyaz zemine kurtçuk ve altın zemine münhani bordürü bulunur. En 

dıştaki kalın bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı formların 

birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde ise siyah zemine yerleştirilmiş 

altın palmet motifi kullanılmıştır. Şemseyi ve ortadaki paftayı açık yeşil zemine 

yapılmış bir kurtçuk bordürü çevirir. Ortadaki paftanın köşebentlerine kapalı 

form oluşturan zemini mavi bileşik rumiler yerleştirilmiştir. Rumilerin 

arasındaki kıvrık dallar üzerinde kırmızı ve yeşille renklendirilmiş altın hatai 

ve yapraklar bulunur. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki dilimli, lacivert zeminli kartuşa 

beyaz sülüsle besmele yazılmıştır. Zemini kıvrık dallar üstündeki altın rumiler 

doldurur. Paftanın köşebentlerine siyah zemin üzerine kapalı form oluşturan 

kırmızı rumiler yerleştirilmiş, zemininde lacivert kullanılmıştır. Kapalı 

formların arasındaki kıvrık dallar üstünde altın rumiler bulunur. Paftanın 

dışında beyaz zemine yapılmış kurtçuk ve altın zemine yapılmış geçme bordürü 

bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde beyaz rumi ve siyah 

zemin kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üstünde altın 

ruıniler ve bağlama motifleri bulunur. Bordür, düz bir şekilde lacivert tığlarla 

sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 27 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

Şerh es-Salahiye 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 3141 

Şemseddin Muhammed el-Hatibi 

Arapça 

Resim No: 60, 61 Çizim No: 68, 69, 70 

Orta kalınlıkta, beyaz, aharlı kağıt 

129 

150x252 

Cetvel içi boyutu: 70x159 

Satır sayısı: 21 

Satır uzunluğu: 7,2 cm. 

Yazı cinsi: Talik 

Ünvan Sayfası Kaydı: lb'de kitabın Fatih Sultan Mehmet için istinsah 

edildiği, 2a'da kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

la ve 129b'de II.Bayezid'in vakıf mührü ile, 2a'da 

I.Mahmut'un vakıf mührü bulunur. 

Dış kapaktaki kahverengi deriye aletle, hatai kompo

zisyonlu salbekli bir şemse ve dört köşebent işlenmiş

tir. En dışta zincir bordür bulunur. İç kapaktaki açık 

kahverengi deriye rumi kompozisyonlu, zeminleri 

altın salbekli bir şemse ve dört köşebent oyulmuştur. 

Cilt mikleplidir. 

F. F.. Karatay, 1966, Kt. 7011, s. 738; 

M. Tayanç, 1953, s. 10. 
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1 b ve 2a'daki çift ünvan sayfasında salbekli şemse şeklinde tezhip 

bulunur. Ortadaki mavi zeminli paftalara altın sülüsle 1 b'de kitabın Fatih Sultan 

Mehmet'in mütalaası için yazıldığı, 2a'da kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

Yazıyı beyaz parça rumiler süsler. Yazı alanının dışında yeşil zemine yapılmış 

kurtçuklar ve altın zemine yapılmış, kırmızı, yeşil ve beyazla renklendirilmiş 

münhaniler bulunur. Altın rumi kompozisyonlu salbeklerin zemininde yeşil ve 

lacivert kullanılmıştır. Salbekler mavi tığlarla sonuçlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki mavi zemin üzerine beyaz süslü 

kufiyle besmele yazılmıştır. Zeminde kıvrık dallar üzerinde altın rumiler 

bulunur. Paftanın dışında yeşil zemin üzerine yapılmış kurtçuk ve altın zemin 

üzerine yapılmış geçme bordürü bulunur. En üstteki bordürde mavi zemine 

alternatif dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve mavi zemin, 

diğerinde yeşil rumi ve kahverengi zemin kullanılmıştır. Kapalı formlar 

birbirlerinden beyaz dilimli çizgilerle ayrılmış, kırmızı rumilerle beyaz 

çizgilerin arasında siyah kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık 

dallar üstünde altın rumiler ve bağlama motifleri bulunur. Bordür, hareketli bir 

şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 28 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 
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as-Safiya hasiya as-Safiya 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 2251 

Yusuf bin Abdülmelik 

Arapça 

Resim No: 62, 63 Çizim No: 71, 72, 73 

Orta kalınlıkta, beyaz, aharlı kağıt 

205 

147x257 

Cetvel içi boyutu: 73x163 

Satır sayısı: 19 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

7, 4cm. 

Nesih 

la'da kitap ve müellif ismiyle, kitabın Fatih Sultan 

Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı belirtilmiştir. 

la ve 205b'de II.Bayezid'in vakıf mührüyle, la'da 

I. Mahmut'un vakıf mührü bulunur. 

Dış kapak kenarlarına kahverengi deri geçirilmiş, 

lacivert üzerine enine beyaz çizgili ipek kumaşla 

kaplanmıştır. İç kapakta beyaz düz kağıt bulunur. 

Cild mikleplidir. 

F. F.. Karatay, 1969, Kt. 7812, s. 94. 
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la'daki ünvan sayfasında yuvarlak. madalyon şeklinde tezhip bulunur. 

Ortadaki lacivert zeminli daireye altın sülüsle kitap ve müellif ismi yazılmıştır. 

Zemini beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar doldurur. Dairenin dışında yeşil 

zemine yapılan kurtçuklar ve altın zemine yapılan üçlü geçme bulunur. En 

dıştaki bordürde lacivert zemine dizilmiş alternatif kapalı formların birinde 

kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine yerleştirilmiş altın 

palmetler kullanılmıştır. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde 

yine altın rumiler bulunur. Bordür lacivert tığlarla hareketli bir şekilde 

sonuçlanır. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki mavi zeminli dilimli kartuşa beyaz 

süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazıyı kıvrık dallar üstüne yerleştirilen altın 

rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. Kartuşun dış dört köşesindeki altın zemine 

kıvrık dallar üzerine siyah rumiler yerleştirilmiştir. Paftanın dışında yeşil 

zemine meandr, altın zemine dörtlü geçme ve mavi zemine yapılmış kurtçuklar 

bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı 

formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde siyah zemine 

yerleştirilmiş altın bağlama motifi bulunur. Kapalı formların arasındaki kıvrık 

dallar üzerinde yine altın rumiler bulunur. Bordür, lacivert tığlarla hareketli 

bir şekilde sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 29 

Kağıt Cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 

84 

Şerhü'l-Hidaye fi'l-hikmeti 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 3282 

Mavlanazade, Ahmed bin Mahmud el-Haravi 

Arapça 

Resim No: 64, 65 Çizim No: 74, 75 

Orta kalınlıkta, beyaz, aharlı kağıt 

145 

126x205 

Cetvel içi boyutu: 57x124 

Satır sayısı: 17 

Satır uzunluğu: 5,7 cm. 

Yazı cinsi: Talik 

ünvan Sayfası Kaydı: la'da kitap ve müellif ismiyle beraber kitabın Fatih 

Sultan Mehmet1in mütalaası için hazırlandığı 

belirtilmiştir. 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

la'da I. Mahmut'un, I. Süleyman'ın, I. Selim'in vakıf 

mühürleri bulunur. 

Dış kapaktaki siyah deri üzerine aletle, rumi ve hatai 

kompozisyonlu salbekli bir şemse ve dört köşebent 

işlenmiştir. İç kapaktaki kahverengi deriye, zeminleri 

altın küçük bir şemse ve dört köşebent oyulmuştur. 

Cild mikleplidir. 

F. F.. Karatay, 1966, Kt. 6729, s. 646. 
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la'daki ünvan sayfasında levha şeklinde üç paftadan oluşan tezhip 

bulunur. Alt ve üstte.ki eşit dikdörtgen paftalarda lacivert zemin üzerine altın 

sülüsle Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı belirtilmiştir. Yazının çevresini 

kıvrık dallar üzerinde.ki beyaz rumiler dolanır. Paftanın dışında yeşil zemine 

kurtçuk ve altın zemine dörtlü geçme bulunur. Ortadaki paftaya yerleştirilen 

kare tezhibin içindeki lacivert zeminli dilimli kartuşa altın sülüsle .kitabın ve 

müellifin ismi yazılmıştır. Yazı zeminini, yeşil rumiler ve beyaz üç noktalar 

doldurur. Kartuşun dışındaki köşebentlerde lacivert zemine yerleştirilen, kapalı 

form oluşturan kırmızı rumilerin zemininde kahverengi kullanılmıştır. Kırmızı 

rumilerin arasında diğer bir sıra oluşturan altın rumiler dolanır. Paftanın 

dışında beyaz zemine yapılmış kurtçuklar bulunur. Onun dışındaki dört kenarda 

bulunan siyah zeminli kartuşlara kıvrık dallar üzerine kırmızı, beyaz, yeşil 

hatai, tomurcuk ve altın yapraklar yerleştirilmiştir. Kartuşların arasındaki 

mavi zeminli kare kartuşlarda beyaz pençler bulunur. Onun dışında ise yeşil 

zemine yapılmış kurtçuklar bulunur. Levhayı lacivert cetvel çevirir. 

1 b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli kartuşa beyaz 

süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazıyı kıvnk dallar üzerindeki altın rumiler 

dolanır. Paftanın dışında yeşil zemine yapılmış kurtçuklar ve altın zemine 

yapılmış dörtlü geçme bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif 

dizilen kapalı formların birinde kırmızı rumi ve yeşil zemin, diğerinde ise beyaz 

bağlama motifi ve siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formların arasında kıvrık 

dallar üstünde altın rumiler bulunur. Bordür, lacivert tığlarla düz bir şekilde 

sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 30 

Kağıt cinsi: 

Yaprak sayısı: 

Yaprak boyutu: 
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Tebsiret-ül-mübtedi ve Tezkiret-ül müntehi 

Süleymaniye Kütüphanesi 

Ayasofya, 1692 

Sadreddin Muhammed bin İshak Konevi 

Farsça 

Resim No: 66, 6 7 Çizim No: 76, 77 

Orta kalınlıkta, beyaz, aharlı kağıt 

66 

126x179 

Cetvel içi boyutu: 56x101 

Satır sayısı: 13 

Satır uzunluğu: 5,4 cm. 

Yazı cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

Nesih 

1 b'de kitabın Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı, 

2a'da kitap ve müellif ismi belirtilmiştir. 

la ve 66a'da II. Bayezid'in vakıf mührü bulunur. la'da 

I. Mahmud'un vakıf mührü ve kitabı vakfettiğine dair 

müfettiş Ahmet Şeyhzade'nin kaydı ile mührü 

bulunur. 

Dış kapaktaki açık kahverengi deriye lake tekniğiyle 

altın bitkisel bezeme yapılmıştır. Kenarlara kahveren

gi deri geçirilmiştir. k kapak düz kağıt kaplıdır. Cild 

mikleplidir. 

A Ersoy, 1988, s. 56. 
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lb ve 2a'daki ünvan sayfasında dikdörtgen levha şeklinde tezhip bulunur. 

Dikdörtgene dikey şekilde uçları münhanilerden yapılmış salbekli şemse 

yerleştirilmiştir. Şemsenin ortasındaki lacivert zeminli mekik şeklindeki 

paftaya alnn sülüsle lb'de kitabın Fatih Sultan Mehmet için hazırlandığı, 2a'da 

da kitabın ve müellifin ismi yazılmıştır. Yazı zeminini beyaz rumiler süsler. 

Paftanın dışında bir sıra yeşil zemine meandr, bir sıra siyah zeminli paftalara 

yerleştirilmiş mavi, kırmızı hatai ve tomurcuklardan oluşan kalın bir bordür, 

bir sıra yeşil zemine kurtçuk, bir sıra da altın zemine yerleştirilmiş yeşil, 

kırmızı ve beyazla renklendirilmiş münhanilerden oluşan bir bordür bulunur. 

Levhanın köşebentlerine lacivert zemin üzerine kapalı form oluşturan beyaz 

rumiler ve siyah zemin yerleştirilmiştir. Kapalı formların arasındaki kıvrık 

dallar üzerine kiremit kırmızısı hatailer ve yeşil tomurcuklarla altın yapraklar 

yerleştirilmiştir. Levhanın dışında yeşil zemine meandr ve altın zemine üçlü 

geçme bulunur. Levha lacivert cetvelle tamamlanır. 

2b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli kartuşa beyaz 

süslü kufiyle besmele yazılmıştır. Yazı zeminini kıvrık dallar üstündeki altın 

rumiler doldurur. Paftanın dışında yeşil zemine meandr ve altın zemine üçlü 

geçme bulunur. En üstteki bordürde lacivert zemine alternatif dizilen kapalı 

formların birinde kırmızı rümi ve yeşil zemin diğerinde altın bağlama motifi ve 

siyah zemin kullanılmıştır. Kapalı formları arasındaki kıvrık dallar üzerine 

altın rumiler ve bağlama motifleri yerleştirilmiştir. Bordür hareketli bir 

şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



Kitabın Adı: 

Bulunduğu Yer: 

Envanter No: 

Müellifi: 

Dili: 

Katalog No: 31 

Kağıt Cinsi: 

1 88 

Hikmet el-işrak 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

III. Ahmet, 3183 

Şehabeddin Sühreverdi 

Arapça 

Resim No: 68, 69 Çizim No: 78, 79 

Orta kalınlıkta, beyaz, aharlı kağıt 

Yaprak sayısı: 247 

Yaprak boyutu: 102xl 73 

Cetvel içi boyutu: 42x101 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 

Yazı Cinsi: 

Ünvan Sayfası Kaydı: 

Ketebe Kaydı: 

Ekler: 

Cild: 

Yayın: 

4 cm. 

Divani 

1 b'de kitabın Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için 

yazıldığı, 2a'da kitabın ve müellifin ismi belirtilmiştir. 

la ve 247b'de il. Bayezid'in vakıf mührü ile 2b'de 

1. Mahmut'un vakıf mührü bulunur. 

Dış kapaktaki koyu kahverengi deri üzerine aletle, 

rumi kompozisyonlu, salbekli bir şemse ve dört 

köşebent işlenmiştir. İç kapaktaki açık kahverengi 

deri üzerine rumi kompozisyonlu zeminleri altın 

salbekli bir şemse ve dört köşebent oyulmuştur. 

Cild mikleplidir. 

F. E Karatay, 1966, Kt. 6694, s. 636; 

F. Çağman, 1983, Kt. 7, s. 110. 
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1 b ve 2a'daki çift ünvan sayfasında dikdörtgen levha şeklinde tezhip 

bulunur. Levhanın ortasına dört tarafı düğümlü, ulama dilimli bir şemse 

yerleştirilmiştir. Şemsenin ortasındaki lacivert zmine altın sülüsle 1 b'de kitabın 

Fatih Sultan Mehmet'in mütalaası için hazırlandığı, 2a-'da kitabın ve müellifin 

ismi yazılmıştır. Yazı zeminini beyaz rumiler ve kırmızı üç noktalar süsler. 

Dilimli şemsenin çevresindeki beyaz zemine yapılan meandr bordürü dört 

tarafta birer düğüm yaptıktan sonra altta ve üstteki dilimli yarım dairenin 

çevresini dolaşır. Zemini lacivert yarım dairelerin içinde beyaz rumilerin 

oluşturduğu kapalı formların zemininde siyah kullanılmıştır. Kapalı formlardan 

kıvrık dallar üzerindeki altın rumiler, dıştaki lacivert zemine çıkar. Levhanın 

dikey kenarlarında bileşik rumilerle, zemini lacivert iki kapalı form bulunur. 

Bunların içine yeşil yaprakları ve sapları olan turuncu, kırmızı hatailer 

yerleştirilmiştir. Dilimli şemse ile kenarlardaki kapalı formların arasındaki 

alana altın zemine yeşil sap ve yaprakları olan beyaz, mavi, kırmız, turuncu 

hatailer ve tomurcuklar yerleştirilmiştir. Levhanın çevresini beyaz zemine 

yapılmış meandr, altın zemine yapılmış üçlü geçme ve bir sıra da lacivert cetvel 

çevirir. 

lb ve 112b'deki başlık tezhibinde ana paftadaki lacivert zeminli kartuşa 

beyaz süslü kufiyle lb'de Ehamdüllillah, 112b'de besmele yazılmıştır. Zemini 

kıvrık dallar üstündeki altın rumiler doldurur. Kartuşun dışında yeşil zemine 

yapılmış meandr ve altın zemine yapılmış dörtlü geçme bulunur. En üstteki 

bordürde lacivert zemine alternatif dizilmiş kapalı formların birinde kırmızı 

rumi ve yeşil zemin, diğerinde ise siyah zemine yerleştirilmiş altın bağlama 

motifi bulunur. Kapalı formların arasındaki kıvrık dallar üzerinde bulunan 

altın rumiler hareketli bir şekilde lacivert tığlarla sonuçlanır. 



DEGERLENDİRME 

Sayfa Boyutları: 

Araştırmamıza aldığımız kitapların çok farklı en ve boy ölçülerine sahip 

olduğunu gördük. Ancak çok hassas ölçülerle olmamakla beraber kitaplar, genel 

olarak küçük, orta ve büyük boy olarak sınıflandırılabilirler. En küçük ebatlı 

kitap 102xl 70 mm (T.S.M.K. IH. A.3183), (Kt. 31), (Ç.No. 78) ölçülerinde iken, en 

büyük ebatlı kitap 267x469 mm (Sül.Küt.T.V. 48), (Kt. 6), (Ç. No. 14) 

ölçülerindedir. 

Sayfa eni ile boyu arasında sabit bir oran tesbit edilememiştir. Boy/En 

oranı 1.40 ile 1. 75 sınırları arasında değişmektedir. Sayfa eni artarken, boyunun 

da arttığı genel olarak söylenebilir (Tablo I). 

Cetvelli Alanların Dikey ve Yatay Eksenleri: 

Cetvelli alanların yatay eksenleri, sayfa yatay ekseninin 1/2 sine 

yerleştirilmiş, ancak 1 mm. 'den 5 mm. 'ye kadar aşağı ve yukarı sapmalar 

görülmüştür. 

Cetvelli alanların dikey ekseni ise, sabit bir sayfa dikey eksenine oturmaz. 

l/2.4'e oturan örnekler (Sül.Küt. S. 1025), (Kt. 18), (Ç. No. 46) olduğu gibi, l/3.2'ye 

oturanlar da vardır (T.S.M.K. III.A.3296), (Kt.12), (Ç.No.30). 1/2.6 ile 1/2.7 en çok 

rastlanılan dikey eksen oranlarıdır (Tablo II). 
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Cetvellerin Cizimi: 

Cetvellerin çizilmesi için sayfa en ve boyunun hayali eşit birimlere 

ayrılmış olması gerekir. Küçük ve orta boyutlu kitaplarda sayfa eni 6 ile 11 

arasında, büyük boyutlu kitaplarda ise 8 ile 13.5 arasında değişen birimlere 

bölünmüştür. 

Sayfa eninin bölündüğü birim sayısının yansı (yaklaşık O.SO'si) iç cetvel 

eni olarak kullanılmaktadır (İç cetvel eninin, 19 örnekte 0.50-0.56 arasında, 8 

örnekte 0.40-0.50 arasında, 4 örnekte de 0.56-0.62 arasında olduğu tespit 

edilmiştir). 

Dib için bırakılan birim, küçük ve orta boy kitaplarda 14 ile 20 mm. 

arasında, büyük boy kitaplarda ise 18 ile 29 mm. arasında değişmektedir. 

Sayfa ağzı, iç cetvel eninden 0.5 ile 4.5 birim arasında değişen oranlarda 

daha az bırakılmıştır. Küçük boy kitaplarda azalma 0.5 ile 2.5 birim arasında 

iken, büyük boy kitaplarda 2.5 ile 4.5 arasında değişmektedir. Sayfa ağzı ile iç 

cetvel eninin eşit birimlerde olduğu üç küçük boy kitap tespit edilmiştir 

(T.S.M.K.III.A3183), (Kt.31), (Ç.No.78); {Sül.Küt.Ay.1692), {Kt.30), {Ç.No.76); 

(Sül.Küt.Ay.1930), (Kt.14), (Ç.No.36). Sayfa ağzının iç cetvel eninden büyük 

olduğu tek örnekte ise, bu büyüklük 1 birim kadardır (T.S.M.K.III.A3296), (Kt.12), 

(Ç.No.30). 

İç cetvellerin çiziminden sonra kalınlığı 1 mm. ile 7 mm. arasında değişen 

altın cetveller, hayali iç cetvel çizgisinden dışarıya doğru çekilmektedir(Tablo 

III). 

Sayfa boyunun bölündüğü birim sayısı 3.5 ile 6.5 arasında değişmektedir. 

Birer birim alt ve üst boşluklar için bırakılır. Genel olarak sayfa boyunun 0.60'1 

ile 0.66'sı arasında değişen bir oranın cetvel boyu için ayrıldığı görülmektedir. 
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Ancak bu oranın 0.42'ye kadar düştüğü bir örneklel (T.S.M.K.III.A3296), (Kt.12), 

(Ç.No.30), 0.69'a kadar çıktığı başka bir örnekte mevcuttur (Sül.Küt.Ay.3130), 

(Kt.22), (Ç.No 56). 0.50 ile 0.55 arasında ise dört örnek tespit edilmiştir 

(Sül.Küt.Ay.1692), (Kt.30), (Ç.No 76); (Sül.Küt.Ay.1930), (Kt.14), (Ç.No 36); 

(Sül.Küt.Ay.2382}, (Kt.2), (Ç. No 4); (T.S.M.K.III.A3331), (Kt.25), (Ç.No 63). 

Alt ve üst boşluklar için bırakılan birim uzunlukları küçük boy kitaplarda 

35 ile 43 mm. arasında, orta boy kitaplarda 40 ile 62 mm. arasında, büyük boy 

kitaplarda da 56 ile 69 mm. arasında değişmektedir (Tablo IV). 

Ünvan Sayfasının Tasarımı: 

la'da tek, ya da lb-2a'da çift sayfada bulunan ünvan sayfasında bulunan 

ünvan sayfasında yuvarlak madalyon, şemse ve dikdörtgen levha, kullanılan 

ana şemalardır. Ancak hangi şema kullanılırsa kullanılsın dikey ekseninin, 

cetvel dikey eksenine oturmasına özen gösterildiği görülür. Değişmeyen bir 

kural tezhibin en sınırlan cetvel dikey sınırlarını aşmaz. Kullanılan form şemse 

ise, boyu yaklaşık cetvel boyu kadardır, dikdörtgen levha ise en ve boyu cetvel 

boyuna oturur. Ancak 2-3 mm. 'lik sapmalar da görülebilir. 

"a" ya da "a-b" nüshasına yerleştirilen dikdörtgen levhalar bazen yatay 

olarak 3 bölüme ayrılmakta, alt ve üstte eşit, dar dikdörtgen paftalar, ortada ise 

kareye yakın dikdörtgen bir pafta oluşturulmaktadır. Bu tarzda hazırlanan 

levhalarda çok hassas olmamakla beraber 2 farklı bölünmenin kullanıldığını 

gördük. Birinci grupta alt ve üstteki paftalar 0.22'lik, orta pafta 0.56'lık 

bölümlere ayrılmıştır (Sül.Küt.Ay.2531), (Kt.S), (Ç.No 12); (Sül.Küt.D.İb.826), 

(Kt.10), (Ç.No 25); (T.S.M.K.III.A2082), (Kt.26), (Ç. No 66); (Sül.Küt.Ay.2480), (Kt.3), 

(Ç.No 7). Diğer bir grupta ise alt ve üstteki dikdörtgen paftalar 0.26'lık, orta pafta 

ise 0.47'lik bölümlere ayrılmıştır (T.S.M.K.III.A3150), (Kt. 16), {Ç.No 41); 

1. Bu örnek, sayfa ağzının cetvel eninden 1 birim büyük olmasıyla, bir önceki 
grupta da kural dışı kalmıştır. 
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(T.S.M.K.III.A.3282), (Kt.29), (Ç.No 74); (Sül.Küt.Köp.857), (Kt.24), (Ç.No 61). Tek 

bir örnekte ise alt ve üst paftalara O.l 9'1uk orta paftaya ise 061 'lik bölüm 

aynlmıştır (Sül.Küt.T.V.48), (Kt.6), (Ç.No 14) (Tablo V). 

"b" Nüshasının Tasarımı: 

"a" nüshasında olduğu gibi, "b" nüshasının tasarımında da iç cetvellerin 

en ve boyu esas alınır. Cetvel eni doğal olarak "b" nüshasında bulunan başlık 

tezhibinin enini oluşturur. Cetvel boyu ise 1 birim kabul edildiğinde 0.63 ile 0.80 

arasında değişen bir oran yazı alam boyuna, 0.14 ile 0.26 arasında bir oranın 

pafta boyuna, 0.05 ile 0.14 arasında bir oranın da bordür boyuna ayrıldığını 

görüyoruz. Tığlar, cetvel boyunun dışında kalarak üst boşluğun yaklaşık 0.40 ile 

0.60 arasındaki bir bölümünü işgal ederler. 

Sayfa boyu küçüldükçe, yazı alanının boyu küçülür, pafta ve bordür 

boylan artar (Sül.Küt.Ay.1930), (Kt.14), (Ç.No 38); (T.S.M.K.III.A3183), (Kt.31 ), 

(Ç.No 79). Sayfa boyu büyüdükçe yazı alanı boyunun arttığını, pafta ve bordür 

boylarının ise küçüldüğünü görüyoruz (Sül.Küt.S.1025), (Kt.18), (Ç.No 47); 

(Sül.Küt.T.V.48), (Kt.6), (Ç.No 15) (Tablo VI). 

Form ve Kompozisyon: 

Çalışmamıza aldığımız kitaplarda ünvan sayfalarının la'da tek sayfa, ya da 

1 b-2a'da çift sayfa halinde düzenlendiğini gördük. Tezhipler ana form açısından 

3 grupta toplanabilirler: 

1) Yuvarlak madalyon şeklinde olanlar: Yazı alanı olarak kullanılan daire 

şeklindeki paftanın dışına rumi kompozisyonlu lacivert tığlarla sonuçlanan 

kalın bir bordür geçirilerek düzenlenirler. (T.S.M.K.III.A2251), (Kt.28), (R.No 

62),; (Sül.Küt.T.V.81), (Kt.8), (R.No 22); (Sül.Küt.Ay.3130), (Kt.22), (R.No 50). Alt ve 

üstte salbeklerle sonuçlanan bir örnek olduğu gibi (Köp.1419), {Kt.1), (R.No 8), 



94 

alt ve üst uçları sivrilerek ovalleşmeye başlamış diğer bir örnek de mevcuttur 

(Sül.Küt.Ay.2382), (Kt.2), (R.No 10). 

2) Şemse şeklinde olanlar: Yazı alanı olarak kullanılan mekik şeklindeki 

paftanın dışına rumi kompozisyonlu, lacivert tığlarla sonuçlanan kalın bir 

bordür geçirilerek düzenlenirler (T.S.M.K.III.A3296), (Kt.12), (R.No 30); 

(T.S.M.K.III.A3220), (Kt.11) (R.No 28); (Sül.Küt.F.2571 mkr.), (Kt.19), (R.No:44). 

Şemse formu altta ve üstte salbeklerle de sonuçlanabilir. Salbekler, şemseye 

bağlı olabildikleri gibi (T.S.M.K.III.A3141), (Kt.27), (R.No 60); (T.S.M.K.III.A3267), 

(Kt.17), (R.No 40), bağımsız da olabilirler (T.S.M.K.III.A333 l), (Kt.25), (R.No 56); 

(Sül.Küt.Ş.Ali 1680), (Kt.13), (R.No: 32). 

3) Dikdörtgen levhalar: Kendi aralarında üç alt grupta ayrılırlar: 

a) Yatay olarak üçe bölünen levhalar: Dikdörtgen levha üç 

kısımdan oluşur. Alt ve üstteki yatay dikdörtgenler yazı alanı olarak kullanılmış, 

ortadaki paftaya ise daire (Sül.Küt.D.İb.826), (Kt.10), (R.No 26); (Köp.857), (Kt.24), 

(R.No 54), şemse (T.S.M.K.III.A2082), (Kt.26), (R.No 58), şemse ve dört köşebent 

(Sül.Küt.Ay.2480), (Kt.3), (R.No 12), kare (T.S.M.K.III.A3282), (Kt.29), (R.No 64), 

eşkenar dörtgen (T.S.M.K.III.A3150), (Kt.16), (R.No:38), sekiz köşeli yıldız 

şeklinde daire (Sül.Küt.T.V.48), (Kt.6), (R.No 18) ve şemse formuna yakın dilimli 

kartuş (Sül.Küt.Ay.2531), (Kt.5), (R.No 16) yerleştirilmiştir. 

b) İçlerine dikey olarak şemse yerleştirilen levhalar: Bunlar, ulama 

şemse şeklinde olabilecekleri gibi (T.S.M.K.III.A3183), (Kt.31), (R.No 68), salbekli 

şemse (Sül.Küt.Ay.1692), (Kt.30), (R.No 66) ya da şemse ve dört köşebent şeklinde 

de olabilirler (Sül.Küt.S.1025), (Kt.18), (R.No 42); (Sül.Küt.L1246 mkr.), (Kt.15), 

(R.No 36); (Köp.960), (Kt.20), (R.No 46); (Köp.894), (Kt.23), (R.No 52). 
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c) Çift sayfada kullanılan levhalar: Bu levhaların dış dört 

kenarında lacivert zeminli, rumi kompozisyonlu kalın bir bordür bulunur ve 

lacivert tığlarla sonuçlanır. İçlerine dilimli kartuş (Sül.Küt.Ay.1930), (Kt.14), 

(R.No 34), şemse (F.Mil.Küt.F.Ef.1359), (Kt.4), (R.No 14); (F.Mil.Küt.F.Ef.1983), 

(Kt.21), (R.No 48), şemse ve dört köşebent (F.Mil.Küt.F.Ef.1360), (Kt.7), (R.No 20); 

(T.S.M.K.III.A2177), (Kt.9), (R.No 24) yerleştirilebilir. 



KitapNo: SavfaEni SavfaBoı•u Bov/En Dikev Eksen YatavEksen 

Ill. A. 3183 102 173 1.69 2.6 1/2 (ıJ) 

Ay.2531 113 .,. 199 1.76 2.7 l/2(t 1) 

III. A. 3150 116 176 1.51 2.6 1/2 

Ay. 1692 126 179 1.42 3 112 

HL A. 3282 126 205 1.62 2.7 112 

Ay. 1930 128 178 1.40 3 1/2 

III. A. 3296 138 217 1.57 3.2 1/2 

III. A. 3220 142 244 1.71 2.5 1/2 

Ay.2382 147 234 1.60 2.7 1/2(t3) 

III. A. 2251 147 257 1.74 2.8 1/2 

F. Ef.1360 148 251 1.69 2.9 112 

F. Ef. 1359 150 252 1.68 2.9 1/2 

III.A. 3141 150 252 1.68 2.8 1 112 

D. İb. 826 152 261 1.71 2.6 112(H) 

Köo. 1419 154 263 1.70 2.8 l/2(U) 

III. A. 2082 156 261 1.67 2.6 l/2(l2) 

III. A. 3331 160 252 1.57 2.9 112 

Köp. 857 162 257 1.58 2.8 1/2 

Köp. 894 162 251 1.55 2.7 l/2(fl) 

Ay. 2480 164 258 1.57 2.7 1/2(ı6) 

III. A. 2177 165 266 1.61 2.5 l/2(f 1) . 
T.V. 81 168 253 1.50 2.6 112al) ..,..._ 

Ay. 3130 175 261 1.50 2.5 112cı2; 

III. A. 3267 212 342 1.61 2.6 I/2ül) 

F.Ef. 1983 208 346 1.66 2.7 l/2(f2) 

$.Ali. 1680 225 344 1.53 2.5 1/2 

Köp. 960 226 332 1.47 2.5 l/2(i3) 

L. 1246 M. 1 253 357 1.41 2.8 112 

F. 2571 M. 251 360 1.43 2.7 1/2 -
s. 1025 25J 354 1.40 2.4 l/2(t3) .... 

-~-

T.V.48 267 469 1.75 2.5 1/2( +3) ·---
TABLO/ TABLOJI·/J ...J., 



Kitao No: Dib İç Cetvel Eni Savfa Ağzı Brim Uz. mm Top. Bir. İç. Cet./ S.Eni %Oranı 

III.A3183 A 2.3 A 2.3A A:=l8 5.6A 2.3/5.6 0.41 

Ay.2531 A .,4A 3A A=l4 8A 4/8 0.50 

III.A3150 A 4A 2.7A A=l5 7.7A 4n.1 0.51 

Ay. 1692 A 4A 4A A=l4 9A 4/9 0.44 

III. A. 3282 A 3A 2.5A A=l9 6.5A 3/6.5 0.46 

Ay.1930 A 4A 4A A=l4 9A 4/9 0.44 

III.A 3296 A 4A 5A A:=l4 lOA 4/10 0.40 

lll.A. 3220 A 4A 2.5 A=l9 7.5A 4n.5 0.53 

Ay.2382 A 5A 3.5A A=15 9.5A 519.5 0.52 

III.A. 2251 A 5A 4A A=14,5 lOA 5/10 0.50 

F.Ef. 1360 A 5A 4A A=l5 lOA 5/10 0.50 

F.Ef. 1359 A 4.8A 4.2A A=l5 lOA 4.8/10 0.48 

III.A.3141 A 4A 3.5A A=l7,5 8.5A 4/8.5 0.47 

D.İb. 826 A 5A 3A A=l7 9A 519 0.55 

Köp. 1419 A 4.5A 3.5A A=17 9A 4.5/9 0.50 

m. A. 2os2 A 4A 2.8A A=20 7.8A 4/7.8 0.51 

III.A. 3331 A 4.5A 4A A=l7 9.5A 4.5/9.5 0.47 

Köp. 857 A 6A 4A A=15 11A 6/11 0.54 

Köp.894 A 6A 3.7A A=15 10.7A 6/10.7 O.% ·-
Av. 2480 A 4.7A 3.3A A=18 9A 4.7/9 0.52 

m. A. 21n A 5.3A 2.7A A=l8 9A 5.3/9 0.58 

T.V.81 A 5A 3.2A A=l8 9.2A 519.2 0.54 -
Av. 3130 A 5A 3A A=l9,4 9A 519 0.55 

III. A. 3267 A 4A 2.7A A=27 7.7A 4n.1 0.52 ·-
F.Ef. 1983 A 6.5A 4A A=l8 ll.5A 6.5/11.5 0.56 

S.Ali. 1680 A 5A 3A A=25 9A 519 0.55 

Köp. 960 A 5A 3A A=25 9A 519 0.55 

L. 1246 M. A 7A 4.5A A=20 12.5A . 7/12.5 0.56 
··-. ' 

F. 2571 M. A 8A 4,5A A=l8,6 13.5A 8/13.5 0.59 

S. 1025 A 5.SA 2,3A A=29 8.8A- 5.518.8 1 0.62 

T.V.48 A 8.5A 4A A=20 13.5A 8.5/13.5 0.62 
>--· . ·-

TABLOIII 
··:• 



TABLO V 
Kitap No Ay. m.A. III. A D. lb. III. A. Köp. 

1 
1 Ay. T.V. 

2531 3150 3282 826 2082 857 2480 48 
Üst pafta 23 27 26 22 22 25 22 19 
%Oranı 

Orta pafta 54 45 47 55 56 .. 50 56 62 
%Oranı 

Alt pafta 23 27 26 22 22 25 22 19 
%Oram 

Üst Pafta 29 29 33 35 35 41 34 58 
Boyu mm 
Orta Pafta 68 47 58 87 92 83 94 192 
Bovumm 
Alt Pafta 29 29 33 35 35 41 34 58 
Bovu mm 

Sayfa Boyu 199 176 205 261 261 257 258 469 
mm 

Kitap No III.A. Ay. III.A. Ay. III.A. Ay,. III.A. III.A. Ay. III.A. F.Ef. F.Ef. m.A. D.İ.b. Köp. III.A. 

3183 2531 3150 1692 3282 1930 3296 3220 2382 2251 1360 1359 3141 826 1419 2082 

Üst Boşluk B B B B B B B B B B B B B B B B 

Cetvel Boyu 2.8B 3.5B 3B 2.5B 3B 2B 1.5B 3B 2.SB 3.5B 3.5B 3.5B 3.5B 3B 4B 3.3B 

Alt Bosluk B B B B B B B B B B B B B B B B 

Savfa Boyu 4.8B 5.5B 5B 4.SB 5B 4B 3.SB 5B 4.5B 5.5B 5.5B 5.5B 5.5B 5B 6B 5.3B 

Bosluk (mm) B=36 B=36 B=35 B=40 B=41 B=43 B"'62 B=48 B=53 B=47 B=47 B==47 B=46 B=52 B=43 B=49 

Bordür Boyu (%) 11 9 10 14 8 12 10 6 8 8 10 9 10 7 6 6 

Pafta Boyu(%) 23 19 24 23 22 26 22 19 23 21 20 21 19 19 14 19 

Yazı Al. Boyu (%) 65 74 68 66 70 63 68 79 73 68 70 70 71 76 80 76 

ic. Cet. Bov. (mm) 101 126 105 101 124 91 93 149 127 163 157 158 159 157 177 162 



96 

SONUÇ 

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da oluşturduğu saray teşkilatının içinde 

bir nakışhanenin olduğu ve buraya farklı birçok sanat çevresinden 

sanatçıların çağrıldığı muhakkaktı. Kullanılan ana form, kompozisyon, motif ve 

renk düzenindeki birlik ve bütünlük atölyede merkezi bir örgütlenmenin 

olduğunu göstermektedir. Ancak sayfaların tasarımında sayısal sabit bir kural 

tspit edilememiştir. 

Sayfa ebatlarında, hassas ölçülerle birbirinden ayrılan standart rakamlar 

bulunamamış, kitaplar genel olarak küçük, orta ve büyük boy olarak 

sınıflandırılmıştır. Sayfaların hayali karelere bölündüğü, bu karelerin 

yardımıyla cetvellerin çizildiği tahmin edilmektedir. Cetvel sınırları, diğer 

süslemeli alanların sınırlarını oluşturmaktadır. 

"a" ve "b" nüshalarındaki tezhiplerin yapımında ise, sabit ve hassas 

kurallar bulunamamıştır. Buna, farklı sanat çevrelerinden gelen ustaların 

sebep olduğu söylenebilir. Ancak genel kurallar vardır. 

Yuvarlak madalyon, şemse ve dikdörtgen levha kullanılan ana formlardır. 

Fatih dönemi saray nakışhanesinin klasik döneme öncü konumunda gerek 

sayısal gerekse üslup, kompozisyon, motif ve renk açısından bir hazırlık ve 

araştırma atölyesi olduğu söylenebilir. 



ÖZET 

Fatih Sultan Mehmet dönemi tezhip sanatı, bugüne kadar birçok 

araştırmaya konu olmasına rağmen, sayfanın tasarımı, tezhipli alanların 

sayfaya yerleştirilmesi, kısaca sayfa mizanpajı, hiçbir araştırmaya konu 

olmamıştır. Tezin amacı İstanbul 'un fethinden sonra sarayda kurulan yeni 

düzenle beraber hazırlanan el yazması eserlerdeki sayfaların tasarımında bir 

kural olup olmadığı, varsa bunun ne olduğunu tespit etmektir. 

Bunun için 1451-1481 tarihleri arasında saray nakışhanesinde yapıldığı 

tahmin edilen ve durumundan restorasyona uğramadığı anlaşılan eserler 

çalışmaya alınmıştır. Fatih döneminin öncüsü konumundaki II. Murat dönemine 

ait üç yazma eser incelenerek, bu döneme etkileri belirtilmeye çalışılmıştır. 

Fetih sonrası İstanbul'daki bilimsel ve kltürel etkinliklerden, tespit edilebilen 

sanatçılardan bahsedilerek, tezhip sanatının hangi atmosfer içinde geliştiği 

açıklanmıştır. 

Katalog Bölümünde 31 eser incelenerek, kitabın kimliği tanıtılmış, 

tasvirleri ile beraber ölçüm ve çizimleri yapılmıştır. 

Değerlendirme bölümünde örnekler sayısal olarak inelenmiştir. Sayfa 

ebatlarında standart ölçüler yoktur. Ancak boyut olarak kitaplar küçük, orta ve 

büyük boy olarak sınıflandınlabilirler. Cetvellerin, sayfaya çizilen hayali 

çizgilerin yardımıyla yapıldığı tahmin edilmektedir. Ancak sabit bir oran da 



bulunamamıştır. Ünvan sayfalarında kullanılan ana formlar, yuvarlar 

madalyon, şemse ve dikdörtgen levhalardır. 

Bu dönem saray nakışhanesinin bir araştırma ve hazırlık aşamasında 

olduğu, sayfa tasarımında kesin kuralların henüz kesinleşmediği görülmektedir. 

Bu duruma, farklı sanat çevrelerinden gelen birçok sanatçının sebep olduğu 

söylenebilir. 
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ÇİZİM LİSTESİ 

1. Köp.Küt. 1419, Sayfa cetveli 

2. Köp. Küt. 1419,la, Madalyon yeri 

3. Köp.Küt.1419, lb 

4. Sül.Küt.Ay.2382, Sayfa cetveli 

5. Sül.Küt.Ay.2382, la, Şemse yeri 

6. Sül.Küt.Ay.2382, 1 b 

7. Sül.Küt.Ay.2480, la 

8. Sül.Küt.Ay.2480, 1 b 

9. F.Mil.Küt.F.Ef.1359, Sayfa cetveli 

10. F.Mil.Küt.F.Ef.1359, lb-2a 

11. F.Mil.Küt.F.Ef.1359, 2b 

12. Sül.Küt.Ay.2531, la 

13. Sül.Küt.Ay.2531, lb 

14. Sül.Küt.T.V.48, la 

15. Sül.Küt.T.V.48, lb 

16. F.Mil.Küt.F.Ef.1360, Sayfa cetveli 

17. F.Mil.Küt.F.Ef.1360, lb-2a 

18. F.Mil.Küt.F.Ef.1360, 2b 

19. Sül.Küt.T.V.81, Sayfa cetveli 

20. Sül.Küt.T.V.81, la, Madalyon yeri 

21. Sül.Küt.T.V.81, lb 

22. T.S.M.K.III.A.2177, Sayfa cetveli 

23. T.S.M.K.III.A.2177, lb-2a 

24. T.S.M.K.III.A.2177, 2b 

25. Sül.Küt.D.İb.826, la 

26. Sül.Küt.D.İb.826, 1 b 



27. T.S.M.K.III.A.3220, Sayfa cetveli 

28. T.S.M.K.III.A.3220, 1 b-2a, Şemse yeri 

29. T.S.M.K.III.A.3220, 2b 

30. T.S.M.K.III.A.3296, Sayfa cetveli 

31. T.S.M.K.III.A.3296, la, Şemse yeri 

32. T.S.M.K.Ill.A.3296, 1 b 

33. Sül.Küt.Ş.Ali 1680, Sayfa cetveli 

34. Sül.Küt.Ş.Ali 1680, la, Şemse yeri 

35. Sül.Küt.Ş.Ali 1680, 1 b 

36. Sül.Küt.Ay.1930, Sayfa cetveli 

37. Sül.Küt.Ay.1930, lb-2a 

38. Sül.Küt.Ay.1930, 2b 

39. Sül.Küt.Ll246 mkr., la 

40. Sül.küt.L1246 mkr., lb 

41. T.S.M.K.III.A.3150, la 

42. T.S.M.K.III.A.3150, 1 b 

43. T.S.M.K.III.A.3267, Sayfa cetveli 

44. T.S.M.K.III.A.3267, la, Şemse yeri 

45. T.S.M.K.III.A.3267, lb 

46. Sül.Küt.S.1025, lb-2a 

47. Sül.Küt.S.1025, 2b 

48. Sül.Küt.F.2571 mkr., Sayfa cetveli 

49. Sül.Küt.F.2571 mkr., la, Şemse yeri 

50. Sül.Küt.F.2571 mkr., lb 

51. Köp.Küt.960, lb-2a 

52. Köp.Küt.960, 2b 

5 3. F.Mil.Küt.F.Ef. 1983, Sayfa cetveli 

54. F.Mil.Küt.F.Ef. 1983, 1 b-2a 

55. F.Mil.Küt.F.Ef.1983, 2b 

56. Sül.Küt.Ay.3130, Sayfa cetveli 



57. Sül.Küt.Ay.3130, la, Madalyon yeri 

58. Sül.Küt.Ay.3130, 1 b 

59. Köp.Küt.894, lb-2a 

60. Köp.Küt.894, 2b 

61. Köp.Küt.857, la 

62. Köp.Küt.857, lb 

63. T.S.M.K.III.A.3331, Sayfa cetveli 

64. T.S.M.K.III.A.3331, la, Şemse yeri 

65. T.S.M.K.III.A.3331, lb 

66. T.S.M.K.III.A.2082, la 

67. T.S.M.K.III.A.2082, lb 

68. T.S.M.K.III.A.3141, Sayfa cetveli 

69. T.S.M.K.III.A.3141, lb-2a, Şemse yeri 

70. T.S.M.K.III.A.3141, 2b 

71. T.S.M.K.III.A.2251, Sayfa cetveli 

72. T.S.M.K.III.A.2251, la, Madalyon yeri 

73. T.S.M.K.III.A.2251, lb 

7 4. T.S.M.K.III.A.3282, la 

75. T.S.M.K.III.A.3282, lb 

76. Sül.Küt.Ay.1692, lb-2a 

77. Sül.Küt.Ay.1692, 2b 

78. T.S.M.K.III.A.3183, lb-2a 

79. T.S.M.K.III.A.3183, 2b 



RESİM LİSTESİ 

1. T.S.M.K., Revan 1726, 1 b 

2. T.S.M.K., Revan 1726, 2a 

3. T.S.M.K., Revan 1726, 2b 

4. T.S.M.K., Hamidiye 1082 mkr., lb-2a 

5. T.S.M.K., Hamidiye 1082 mkr., 2b 

6. Sül.Küt.F.1688, la 

7. Sül.Küt.F.1688, lb 

8. Köp.Küt.1419, la 

9. Köp.Küt.1419, lb 

10. Sül.Küt.Ay.2382, la 

11. Sül.Küt.Ay.23 82, 1 b 

12. Sül.Küt.Ay.2480, la 

13. Sül.Küt.Ay.2480, lb 

14. F.Mil.Küt.F.Ef.1359, lb-2a 

15. F.Mil.Küt.F.Ef.1359, 2b 

16. Sül.Küt.Ay.2531, la 

17. Sül.Küt.Ay.2531, lb 

18. Sül.Küt.T.V.48, la 

19. Sül.Küt.T.V.48, lb 

20. F.Mil.Küt.F.Ef.1360, lb-2a 

21. F.Mil.Küt.F.Ef.1360, 2b 

22. Sül.Küt.T.V.81, la 

23. Sül.Küt.T.V.81, lb 

24. T.S.M.K.III.A.2177, lb-2a 

25. T.S.M.K.III.A.2177, 2b 

26. Sül.Küt.D.İb.826, la 



27. Sül.Küt.D.İb.826, lb 

28. T.S.M.K.III.A.3220, lb-2a 

29. T.S.M.K.III.A.3220, 2b 

30. T.S.M.K.III.A.3296, la 

31. T.S.M.K.III.A.3296, 1 b 

32. Sül.Küt.Ş.Ali 1680, la 

33. Sül.Küt.Ş.Ali 1680, lb 

34. Sül.Küt.Ay.1930, lb-2a 

35. Sül.Küt.Ay.1920, 2b 

36. Sül.Küt.Ll246 mkr., la 

37. Sül.Küt.Ll246 mkr., lb 

38. T.S.M.K.III.A.3150, la 

39. T.S.M.K.III.A.3150, lb 

40. T.S.M.K.III.A.3267, la 

41. T.S.M.K.III.A.3267, lb 

42. Sül.Küt.S.1025, lb-2a 

43. Sül.Küt.S.1025, 2b 

44. Sül.Küt.F.2571 mkr., la 

45. Sül.Küt.F.2571 mkr., lb 

46. Köp.Küt.960, lb-2a 

47. Köp.Küt.960, 2b 

48. F.Mil.Küt.F.Ef.1983, lb-2a 

49. F.Mil.Küt.F.Ef.1983, 2b 

50. Sül.Küt.Ay.3130, la 

51. Sül.Küt.Ay.3130, 1 b 

52. Köp.Küt.894, 1 b-2a 

53. Köp.Küt.894, 2b 

54. Köp.Küt.857, la 

55. Köp.Küt.857, lb 

56. T.S.M.K.III.A.3331, la 



57. T.S.M.K.III.A.3331, lb 

58. T.S.M.K.III.A.2082, la 

59. T.S.M.K.III.A.2082, lb 

60. T.S.M.K.III.A.3141, lb-2a 

61. T.S.M.K.III.A.3141, 2b 

62. T.S.M.K.III.A.2251, la 

63. T.S.M.K.III.A.2251, 1 b 

64. T.S.M.K.III.A.3282, la 

65. T.S.M.K.III.A.3282, lb 

66. Sül.Küt.Ay.1692, lb-2a 

67. Sül.Küt.Ay.1692, 2b 

68. T.S.M.K.IIl.A.3183, lb-2a 

69. T.S.M.K.III.A.3183, 2b 

DİAPOZİTİF LİSTESİ 

1. Sül.Küt.F.1688, la 

2. Sül.Küt.F.1688, lb 

3. Sül.Küt.Ay.2382, la 

4. Sül.Küt.Ay.2382, lb 

5. F.Mil.Küt.F.Ef.1359, lb-2a 

6. F.Mil.Küt.F.Ef.1359, 2b 

7. F.Mil.Küt.F.Ef.1360, lb-2a 

8. F.Mil.Küt.F.Ef.1360, 2b 



9. T.S.M.K.III.A.3220, 1 b-2a 

10. T.S.M.K.III.A.3220, 2b 

11. T.S.M.K.III.A.3296, la 

12. T.S.M.K.III.A.3296, lb 

13. Sül.Küt.Ş.Ali 1680, la 

14. Sül.Küt.Ş.Ali 1680, lb 

ıs. Sül.Küt.Ay.1930, lb-2a 

16. Sül.Küt.Ay.1930, 2b 

17. Sül.Küt.L1246 mkr., la 

18. Sül.Küt.L1246 mkr., lb 

19. T.S.M.K.III.A.3150, 1 a 

20. T.S.M.K.III.A.3150, lb 

21. T.S.M.K.III.A.3267, la 

22. T.S.M.K.III.A.3267, lb 

23. Sül.Küt.F.2571 mkr., la 

24. Sül.Küt.F.2571 mkr., 1 b 

25. F.Mil.Küt.F.Ef.1983, 1 b-2a 

26. F.Mil.Küt.F.Ef. 1983, 2b 

27. T.S.M.K.III.A.2082, la 

28. T.S.M.K.III.A.2082, 1 b 

29. T.S.M.K.III.A.3141, la 

30. T.S.M.K.III.A.3141, lb 

31. T.S.M.K.III.A.2251, la 

32. T.S.M.K.III.A.2251, lb 

33. T.S.M.K.III.A.3282, la 

34. T.S.M.K.III.A.3282, lb 

35. Sül.Küt.Ay.1692, lb-2a 

36. Sül.Küt.Ay. 1692, 2b. 
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