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ÖNSÖZ 

Osmanlı sanatçıları yaratıcı güçlerini en güzel şekilde Kur'an nüshalarının hazır

lanmasında sergilemişlerdir. Osmanlı Kur'anları her·yüzyılda ayrı özelllk ortaya koyan bir 

üslup gelişimi gösterirler. Bu sadece yazı ve tezhip üslubuna bağlanmaz. Sayfa düzenle

mesi bütün yeniliklerin üzerinde sergilendiği ana şemadır. En önemli yenlllk ise çağdaş 

matbbaacılık terimi ile ifade edersek; sayfa mizanpajında uygulanan yöntemlerden kay

naklanır. 

Kitap sanatı ile ilgili çalışmalar gözden geçirilidiğlnde bu konuya değinilmediğini 

görmekteyiz. 

İnceleme ve araştırmalarımızın amacı bu konuya açıklık kazandırmaktır. Kitap 

sanatının tüm dallarına karşı duyduğumuz ilgi, Ord.Prof.Dr.SOheyl Ünver ile Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Enstitüsünde tezhip çalışmalarına başladığımız günlere dayan

maktadır. 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde görevli olduğum yıllarda, kütüphanenin fev

kalade değerli kolleksiyonlarını incelerken ve mikrofilm arşivinin oluşturulmasına katkıda 

bulunurken, kitap sanatlarına karşı duyduğumuz ilgi çok daha derin bir merak ve sevgiye 

dönüşmüştür. 

Sanat tarihçisi olarak böyle bir kolleksiyon üzerinde çalışmak bizim için gerçekten 

büyük bir zevk oldu. Ancak, daha önce bu yönde bir araştırma yapılmamış olması, birçok 

zorlukla karşılaşmamıza da neden oldu. Başka alan ve devirlerle ilgisi bulunan ve bize 

öncülük edebilecek araştırmalar yayınlanmış olsaydı, onların yöntemlerini geliştirebilirdik. 

Bu bağlamda çalışmamız bir bakıma öncülük görevini de yüklenmektedir. 

Çalışmamız süresince yaptığımız yararlı görüşmelerle bize katkıda bulunan ve 

1991 yılında yitirdiğimiz Prof.Dr.Nihat Çetin'! sevgi ve saygı ile anıyoruz. 

Metinlerin ve kaynakların çevirisinde bana yardımcı olan Yrd.Doç.Dr.Hüsamettin 

Aksu'ya ve değerli zamanlarım aldığım Şeref Haznedar'a, teknik bilgi ve becerisi ile fo

toğraf çekimlerini üstlenerek çalışmamızı kolaylaştıran SelAmet Taşkın'a, bana destek 

veren dostlarım; Prof.Dr.Ayla Ödekan'a, Doç.Dr.Gül lrepoğlu'na, Doç.Dr.Tanju Cantay'a, 
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Yrd.Doç.Dr.Zühre İndlrkaş'a, Dr.Filiz Çağman'a, Dr.Banu Mahir'e, Şule Aksoy'a, Hatice 

Çizmeci'ye teşekkür ederim. 

Çalışmamızı yöneten, destekleyen, özel kitaplığından ve bilgisinden cömertce 

faydalanmamızı sağlayan, bizi yüreklendiren hocam, Prof.Dr.Nurhan Atasoy'a özel teşek

kürlerimi sunarım. 



. . 
1. GiRiŞ 

Dünyanın çeşitli bölgelerinde, sanat eserlerinin yaratılışında en güzele ulaşmak 

için araştırılan ve ortaya konulan bir takım kuralların varlığını görüyoruz. Antik Çağda, 

Rönesansın doğuşunda olduğu gibi... lslam Sanatının en önemli kolu olan ve adeta kut

sal sayılan hat sanatında da bazı hat ustalan kurallar ortaya koymuşlardır. Harfferfn bir

birlerine göre durumları, büyüklükleri ve her harfin bölOmlerlnln, parçaları arasındaki 

oranlar incelenmiş , bunlardan başka harflerin ve dolayısiyle yazılann hangi el hareketleri 

ile oluştuğu ve XVI. yüzyılın yazı aleti olan kamışın, yazıyı uygulayan ucunun eğimine ka

dar tüm detaylar hesaplanmıştır. Yazının yazıldığı kalem ucu ile yapılan nokta birim ölçü 

alınmış. varak boyutu ile ona yazılacak ya.zJ büyOkJOğO arasındaki uygun ölçO de bellrfen

miştlr(1 ). 

Emeviler devrinde (661 -750) muhtelif tip vesikalar için, çeşitti boyutlarda varaklar 

ve bunlara uygun büyüklükte yazılar için standart kalemler saptanmıştır(2). 

Başlangıçta varak boyutuna en uygun yazı büyüklüğü aranmış, en büyük boy, 

kalemin ağız eni ölçü kabul edilerek, bunun üçte biri, yarısı ve üçte ikisi ile daha küçük 

kalemler tesbit edilmiştir. Yazı boyutları üçte bir, üçte iki, yarım gibi tam kalem ağzının 

eninden çıkarılan nispetlere bağlı kalmamış, bunların çok katları ve az katları kullanılarak 

ara boyutlar da çıkarılmıştı. Kalem ağızJannın enlerindekl matematiksel oranlar, bunlarla 

yazılacak yazıların sadece kalınlıklarını etkilemekte, buna karşılık elif harfinin, dolayısiyle 

d iğer harflerin boyları ve yat ık harflerin enine uzunlukları kalem ağzın ın eninin karesi ile 

tesbit edilmekte ldi(3). 

lsl~m dünyasında, yazı için bu standart ölçüleri yaratan sanatçılar, yazının süs

lenmesinde de bellr11 bir oranlar sistemi geliştirmiş olmalıydılar. 

Bu konuda yazılmış herhangi bir belgeyi tesbit edemediğimizden, eserlerden ha

reket ederek, onları inceleyerek, ne gibi kuralların uygulanmış olduğunu saptamaya çalış

tık. 

Çalışmamızı kitap sanatı bakımından çok zengin örnekler vermiş olan; çok çeşitli 

etkiler altında yeni sanat kuramları arayışında bulunan XV.yy.ı izleyen, klasik üslupların 

doğduğu XVl.yy. ile sınırlamayı uygun bulduk. İnceleyeceğimiz eserlerln tesbitinde, 
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yapım tarihi kesinlikle bilinenler öncelikle ele alındı. Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığının 

zengin kollekslyonundaki eserler ile istanbulÜniversitesi Kütüphanesi ve Türk lslam Eser

leri Müzesindeki eserlerden örnekler seçildi. 

Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığında korunan 16.yy.a alt 124 Kur'an ve lstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesinden seçilen 68 Kur'an incelendi. Bunlar arasında tezhlbli olan 

ve devrin özgün özelliklerini taşıyan eserler seçildi. Türk lslam Eserleri Müzesinde konuy

la ilgili Kur'anlar da karakteristik özellikleri göz önünde tutularak çalışmamız içine alındı. 

Bu eserlerin sayfa düzenlerinin hazırlanışında ölçü ve oranları bulmak için birim ölçü 

araştırması yapıldı ve bunlar şema çizimlerle sunuldu. 

Ayrıca sayfa düzeninin kağıt boyutları ile olan ilişkisini anlayabilmek için kağıtlar 

üzerinde de duruldu. 
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NOTLAR 

1- Kutbetü'l-Muharir (öl. 154n71) ilk defa varak boyutuyla ona yazılacak yazı büyüklüğü 
arasındaki uygun ölçüyü tesbit etmişti (Kalemu't Tumar). 
Nedim 1871 s.7-8 
Çetin 1992 s.21 
Huart 1972 s.21-93 

2- Standart boyların en büyüğü olan tumar, EmevT halifelerinin buyruklarına için kullanıl
mıştı. Daha sonraki yıllarda da İslam hükümdarlarının maliklerine gönderdikleri mek
tuplar tumar kalemi ile yazılmıştı. 
Nedim 1871 s.7-8 
Kalkaşandi 1915 s.192-194 

3- Çetin 1992 s.22 vd. 
Derman 1993 s.375 
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2. KUR'AN YAZIMININ TARİHSEL GELİŞİMİNE 
GENEL BAKIŞ 

İslam dünyasında bilinen en erken tarihli Kur'anlar yatay kitaplar halindedir. Ço

ğunlukla tahta kapaklı cilde sahip olan bu Kur'anlarda yazı malzemesi olarak parşömen 

kullanılmıştır. En yaygın olarak yatay ve dikey hatların belirginleştiği dinamik, dekoratif bir 

sisteme sahip olan kOff hat ile yazılmışlardır(1). 

Vll-Vlll.yy.a ait İslami kitaplarda ve Kur'anlarda yatay biçimin tercihi, kOfi yazının 

kendi karakteristik özelliğine veya mimaride kullanılan Kur'andan bazı ayetleri içeren yazı 

kuşaklarının örnek teşkil etmesine, kullanılan malzemenin boyutuna ve dokusuna bağlı 

olduğu düşünülmektedir(2). Çoğunlukla sepya rengi mürekkep ile yazılmış bu Kur'anlar 

arasında günümüze gelen bazı varak parçalarından anladığımıza göre, renkli parşömen 

üzerine gümüş veya altın kOfi hat ile yazılmış olanları da vardır(3). Okuma kurallarını 

gösteren işaretlere sahip olmayan bu Kur'anların Vll.yy. sonlarına doğru yazılmış olanla

rında kırmızı ve metinden farklı bir mürekkeple işaretlendirildikleri de lzlenir(4)* 

Bu yüzyıl içersinde Kutbet 01-Muharir, (1541771) ilk defa varak boyutu ile ona ya

zılacak yazı büyüklüğü arasındaki ölçüyü tayin etmiştir(5). 

IX.yy.a ait Kur'anlarda bazen harflerin etrafının konturlarla belirlenip içlerinin dol

durulduğu görülür. Elif harfinin özellik gösterdiği ve alt ucunun hafifçe sağa döndüğü de 

belirlenmiştir(6). 

İslam dünyasında hattatlık bakımından bilinen en eski Kur'anlardan birisi de Amr 

Camiinde bulunan Amacur Kur'anıdır. Mısır Milli Kütüphanesinde korunan IX.yy.a ait bu 

büyük boyutlu Kur'an, (117x98 cm) Ali bin Amacur tarafından vakfedilmiştir. Ali bin 

Amacur, 256-641770-869 yılları arasında Şam Valisi olan Arnacur ut Turki'nin oğlu idi{7). 

Türklerde Kur'an üretiminin İslamiyeti kabul ettikleri 9.yy.dan itibaren başladığı 

düşünülmektedir. 8-9.yy.larda Türk oldukları bilinen Kur'an ulemaları yetişmiş bulunmak

taydı. Bunlardan Abu Müzahim bin Yahya bin Artuç bin Hakan (248-326/862-937) ve 

• Metnin hatalı okunmasını önlemek için Irak Valisi Ziyad bin Elbihl'nin (153/673} emri ile Ebu Esved harfleri 
harekelendirmiştir. 
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Ahmed bin Muhammed bin et Tayyib el Curcani (öl. 1981716) bu alimler arasında önemli 

isimlerdi(8). 

X.yy. başlarında İslam yazısı Bağdat'ta İbn-i Mukle (886-940) ile kuralları belirli 

bir sanat kimliği kazanmıştır. İbn-i Mukle hattatların sezişleri ile yakalamağa çalıştıkları 
ölçüleri her harfi elif harfine göre oranlayarak hüsnü hat kurallarını belirlemiştir(9) . Daire

den gelişen bu geometrik düzenlemeler sistemi üzerinde araştırmalar yapılmıştır(10). 

X.yy.dan önce yazılan Kur'anlarda yuvarlak katlı kOfl kullanılmış, iran'da doğu 

kufisinin çeşitli biçimleri tercih edilmiştir{11 }. 

X.yy.dan itibaren Kur'an yazımcılığında kağıt kullanımı ağırlık kazanmakla birlikte 

IX-XIV.yy.lar arasında parşömen, kalın esmer kağıt da zaman zaman tercih edilmiş

tir(12). 

Xl.yy.a kadar devam eden küfi hatlı ve yatay düzendeki Kur'anlar; bu yüzyıl içer

sinde yerini dikey biçime bırakmışlardır. 

İbn al Bewab'ın (Abu'l-Hasan Ali İbn-i Hilal, öl: 413/1022) Bağdat'ta yazmış oldu

ğu 391/1001 tarihli, Chester Beatty Library'de korunan Kur'anı yatay biçimden dikey biçi

me geçişte bir köprü gibidir{13}. 

Kur'an yazımcılığında Xll.yy. ortalarından itibaren nesih ve reyhani hattın dışında 

yazıdaki yeknesaklığı yok etmek için sülüs, muhakak ve talik hat kullanılmıştır. Ayrıca 

süslü kOfi hat ile yazılmış Kur'anlar da vardır(14). İspanya ve Kuzey Afrika'da ise magribi 

kufisi tercih edilmiştir(15}. 

Xll.yy. sonlarında küçük ebatlı reyhani hatlı Kur'anlar görülmeye başlanmış, öne

mi belirlenmek istenen bölümler, metin arası açıklamalar, küçük yazı, altın veya farklı 

renkli mürekkeple yazılmıştır(16). Kur'an üretiminde bu yüzyılda büyük ve küçük yazıların 

aynı sayfada birlikte kullanıldığı örnekler de görülür. Nesih, muhakkak, sülüs ve küfi hat

ların birlikte kullanımı 12.yy. İran Kur'anlarında yaygınlaşmıştır. Muhakkak ve küçük rey

hanı hat ile yazılan Chester Beatty Library'de korunan 1186 tarihli Kur'an; büyük ve küçük 

yazıların birlikte kullanıldığı en erken örnek olmalıdır(17). 

Xlll.yy.dan itibaren Kur'an yazımcılığında talik hat kullanılmış(18}, Xlll.yy. ikinci 

yarısında reyhani hatlı Kur'anlar tercih edilmiştir. Muhakkak hat, Xlll.yy.da Memlük ve 

İlhanlılarda Kur'an yazımcılığında ana yazı çeşidi olmuş yine bu yüzyılda nesih ve sülüs 

hatlı Kur'anlara da yer verilmiştir. Memluk döneminde tek cilt ve büyük boy Kur'anlar ter

cih edilmiş, nadir örnek olarak iki bölümlü Kur'anlara yer verilmiştir{19). Anadolu'da Xlll.

XIV.yy.da kare biçimli Kur'anlar hazırlanmıştır(20). 
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Kur'an üretiminde XIV.yy.da muhakkak hat ve çerçeveli sayfalar standart olmuş

tur. Küçük ve büyük boy reyhani hatlı Kur'anlar XIV.yy.da İran'da yaygınlaşmış(21), 1330 

tarihinden daha geriye gitmeyen otuz cüz veya iki bölümlü Kur'anlar hazırlanmıştır. 1320-

1331 tarihleri arasında ise daha çok reyhanı katlı orta boy Kur'anlar üretilmiştir. Cihangir 

Baybars'ın ( 1308-1309) 1304-1305 tarihli Chester Beatty Library'de korunan sülüs hatlı, 

yedi bölümlü ve her bölümdeki ketebede hattat imzası olan Kur'anı ünik bir örnektir. 

Timurlu döneminde, Xll.yy.da olduğu gibi ilk, orta ve son satırları muhakkak, sülüs, ara 

satırları nesih veya küçük reyhani hat ile yazmak oldukça yaygındı. Bu prensip Anado

lu'da da benimsenmiş Ebu'l-Mecd Cemaleddin Yakut b.Abdullah el Musta'sımi 

(ö. 698/1298) büyük boy Kur'anlarda muhakkak sülüs, reyhani, nesih hatt ı tek sayfa dü

zeni içersinde kullanmıştır. Osmanlı Kur'an yazımcılığında ise bu tarz sayfa düzenine sa

hip Kur'anlara Yakut üslubu denildiği bilinmektedir. 

XIV.yy.ın ikinci yarısında camii ve türbelere vakfedilmek için büyük, tek cilt 

Kur'anlar yaygınlaşmış, çabuk okumayı kolaylaştırmak için otuz cüzlük ve iki bölümlü 

Kur'anlar da üretilmiştir. Harfler incelmiş, sure başlığı yazısı için ince hatlı doğu kufisi ter

cih edi lmiştir(22). 

XIV.yy.ın çok çeşitli Kur'anlarına karşılık XV.yy. Kur'anları daha mütevazi ölçüde

dir. Boyutlar Timurlu dönemine nazaran küçülmüş, kareye yakın biçim önemini yitirmiştir. 

İslam dünyasında 1400'den sonra üretilen Kur'anlar yapıldıkları bölgelerin özelliklerini de 

yansıtırlar. Kur'anlar otuz cüz, iki bölüm ve daha çok tek cilt halinde hazırlanmakta idi

ler(23). 

XV.yy.da sure metninin yazımında büyük boyutlu Kur'anlarda muhakkak hat, ge

nelde ise nesih hat tercih edilmiştir. Harfler ve satırlar incelmiştir. Aynı sayfada değişik 

hatların kullanımı prensibi devam etmiştir. 

XVl.yy.da sure metninin yazımında ana yazı çeşidi nesihtir(24). XIV. ve XV.yüz

yıllarda yaygın olan sure metninin bloklara bölenerek yazılması prensibi; XVl.yy.da abide

vi ölçüdeki Kur'anlar için standart şema olmuştur. Aynı sayfada değişik yazıların kullanımı 

daha az tercih edilmiş; lran Kur'anlarında sıkça kullanılmıştır. 

Sure metninin yazımında İran Kur'anlarında; ince ve zarif bir nesih, sülüs, büyük 

boyutlar için muhakkak hat tercih edilmiş, sona falname ve hatim duası ilave etmek, aynı 

sayfada değişik yazı çeşitleri kullanmak gelenek halini almıştır(25). Bu yüzyılda Hindistan 

bölgesinde üretilen Kur'anlarda nesih veya muhakkak-nesi~ karışımı bir hat kullanılmış

tır(26) . 
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XVl.yy. Osmanlı Kur'anlarında ise Şeyh Hamdullah'ın (1429-1520) ayırd edilebi

len nesihi sure metninin yazımında değişmez bir görüntü olmuştur. 

Genell ikle hat ve tezhibin estetik bir bütünlük lçersinde olduğu XVl.yy.a ait 

Kuranlarda sure metni, çoğu zaman her iki sayfayı da kaplayan bir süsleme programı ile 

bütünleşmiş, tezhlbli bir sınırla çevrelenmiştir. 



NOTLAR 

1- Atıl 1975 s.11 
Bosch ve Petherbridge 1981 s.25 

2- Atıl 1975 s.11 
Ettinghausen 1939 s.1942 

3- Bosch ve Petherbridge 1981 s.56-57 
Moritz 1948 s.506 
Atıl 1975 s.11 
Welch 1985 s.36 

4- Çetin 1992 s.16-17 

5- Çetin 1991 s.21 -24 

6- Moritz 1949 s.506 
Atıl 1975 s.2 
Safadi 1978 s.11 

7- Esin 1984 s.1-2 

8- Esin 1978 s.160 

9- Derman 1993 s.375 
Çetin 1992 s.24 
Safadi 1978 s.17-18 
Abbott 1939 s.34-36 
Tabaa 1991 s.121 
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10. Ahmet Mustafa; The Scientific Construction of Arabic Alphabets, 1979. Ulaşamadı
ğım bu bilgi; 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Soucek 1979 s.21'den alınmıştır. 
Abbott 1939 s.31-36 

James 1988 s.23 

Moritz 1949 s.503 
James 1988 s.23 

James 1988 s.37 
Safadi 1978 s.11-19 

James 1988 s.25 

James 1988 s.23 

James 1988 s.35, 200 
James 1990 s.35 
Ettinghausen 1939 s.1939 
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17. James 1988 s.21 

18. James 1988 s.1 O 

19. James 1988 s.21 

20. James 1988 s.174 

21 . James 1988 s.20 

22. Llngs ve Safadi 1976 s.66 

23. Atıl 1975 s.27 
Ungs 1976 s.74 

24. James 1988 s23 

25. James 1992b s. 113 

26. James 1992b s.11 
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3. KUR'AN NÜSHALARININ HAZIRLANMASI 

lsıam dünyasınca insanlığa sunulmuş en son kitab olduğuna inanılan Kur'an-ı 

Kerim; insanların ve toplumların maddi, manevi, dünyevi ve ahiret hayatı ile ilgili ihtiyaçla

rına cevap veren bir kaynaktır. İslam dininin ana kurallarını, her türlü sosyal ve ahlak kai

delerini bir bütünlük içinde insanlara bildirilen kutsal Kur'an'ın ayetleri vahiy yoluyla 

Hz.Muhammed'e Arap dilinin Kureyş lehçesi ile indirilmiş ve yirmi Oç yılda {610-632) ta

mamlanmıştır(1). Kur'an; Hz.Ebubekir döneminde {632-34); vahiy katlplerindenZeyd bin 

Sabit tarafından sayfalara yazılmıştır. Hz.Ömer'in kızı Hafsa'da bulunan bu suhuftardan 

Hz.Osman (644-656); bir nüsha hazırlatmıştır. Bu nüshadan (Mushafu'l-İmam) Zeyd bin 

Sabit Abdurahman b. Amir b. el-Aş, Abdullah b. Zübeyr, lbn Abbas ve Abdurrahman b. 

el-Hariş b. Hisam'a birer nüsha istinsah ettirilmiştir. Bir tanesini kendisinde muhafaza 

ederek diğerlerini de Kufe'ye, Basra'ya, Şam'a ve bazı rivayetlere göre de Mekke'ye, Ye

men'e, Bahreyn'e gnödermiştlr. Bu mushaflar eski muelliflerin Mekki ve Medeni diye ad

landırdıkları hat ile yazılmlışlardı(2). 

Kur'an'ın içindeki ayetlerde Kur'an'ı nitelemek için kullanılan ve sayıları elli beş ile 

doksan arasında değişebilen tanımlardan en çok tekrarlananı El-Kur'andır{3). Hazırlandı

ğı boyuta göre de değişik isimler alan Kur'an; yüz on dört suredir(4). Sureler blrblrlerinden 

başlarındaki besmele ile ayrılırlar. Sadece dokuzuncu surede besmelenin bulunmaması 

bu surenin muhtemelen bir öncekine bağlı olduğunu veya içeriği bakımından besmeleyi 

gerektirmediğini düş0ndürmektedir(5)* Sureler isimlerin başlangıcındaki ilk sözcükten ve

ya o surenin konusu ile ilgili önemli bir tanımdan almaktadırlar. Surelerin bölümleri olan 

ayetler bir birlerinden durak denilen ve çoğu zaman değişik biçimler gösteren noktalar ile 

ayrılmaktadırlar(6). 

Sure ve ayet bölünmesi dışında cüz, hizfö, aşır gibi okuma kuralları ile ilgili işaret

ler Kur'an'a sonradan eklenmişlerdir. Eski tarihli Kur'anlar incelendiklerinde bu işaretlerin 

beşer ve onar ayet ara ile geldiklerinde farklı biçimde oldukları görülmektedir. Çoğu za

man yazı ile sayfa kenarında belirtilen bu işaretlere beşte bir, onda bir anlamında hams 

ve aşır denilmektedir. Çeşitli Kur'anlarda farklı şekilde biçimlendirilip bezenen bu işaret-

• Allah'a ortak koşanlara sert bir ihtar olan sure'de bismillah ile başlamanın anlamsızlığının geçerli olduğu 
düşünülmektedir. XVll/30. ayetinde "Bismillah" tekrarlanmıştır. 
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!erden cüz ve hiziblerin yerletirilişinde sayfa sayısı, dolayısiyle ayetlerin uzunluğu esas 

alınmaktadır. Otuz cüzden oluşan Kur'an'ın her cüzünde dört hizib bulunmaktadır. Bu tak

simata göre hazırlanan Kur'an'ın birinci cüzü ilk sayfada bezeme olduğu için yirmi bir, 

otuzuncu cüz kısa surelerin başlıklarından dolayı yirmi dört, diğer cüzler yirmişer sayfa

dır. Buna göre de hizibler beş sayfada bir yerleştirilmişlerdir. Kur'anda sureler tarih sırası 

izlemezler. Sureler uzunluklarına göre sıraya konulmuş en eski sureler kısa olduklarından 

en son bölüme yerleştirilmişlerdir(?). Bunun sonucunda, son kısımda görülen kısa surele

rin başlık bezemelerinin kısa aralıklarla kullanılması tezhip yoğunluğunu arttırmış, baş ve 

son arasında bir süsleme bütünlüğü de sağlamıştı r. 

Kur'an'a duyulan saygı sonucunda onun en iyi şekilde yazılıp bezenmesi tüm 

İslam dünyasında özellikle Türklerde adeta ibadet sayılmış hiç bir güzellik yeterli görül

memiştir. 

Kur'an'ın çoğaltılması düşüncesi hat ve kitap sanatlarının büyük ölçüde gelişme

sine neden olmuştur. Değişik boyutlarda Kur'an yazmak, bezemek ve ciltlemek önemli bir 

sanat kolu haline gelmliş, özellikle lstanbul'da hazırlananlar büyük ün kazanmışlardır. 

3.1. Zahriye Sayfaları 

Üzerinde sunu yazısının bulunduğu, esas metinden önce gelen ve onu vurgula

yan zahriye sayfalarında 11.yy.da; sınırları belirli dikdörtgen alanların sıvama tezhible be

zendiği görülür. 

12.yy.da yerleşen dikdörtgen sayfa tasarımı 13.yy.da da devam etmiş, bu sayfa

larda yüzyılın sonunda yuvarlak biçimlere de yer verilmiştir(8). Ayrıca bu yüzyılda daha 

erken örneklerde görülen Kur'an'daki sure, ayet, kelime, durak vs. ile ilgili sayıları belirt

me adeti de kaybolmuştur(9)* 

14.yy. başlarına ait zahriye sayfalarında, yatay üçe bölünme, ortada merkezi 

dörtgen bölüm, üstte ve altta paftalar yaygın bir şema olmuştur. Geometrik biçimlere 

kompozisyonlarda yer verilmiş, etrafı genişçe bir bordürle çevrelenmiştir(1 O). 

Sanatsal değeri olan Kur'an'larda ise başta ve sonda çift zahriye sayfaları yer al

maktadır. Kur'an ayetlerinin dekoratif kullanımı yaygınlaşmış, daha çok LVf/77-79 ayeti 

zahriye sayfalarında ve ciltlerin sertab kısımlarında kullanılmıştır. 

• Kur'anla ilgili sayısal bilgileri verme geleneğinin lbn al Bewap tarafından geliştirildiği düşünülür. 
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15.yy.da sayfanın merkezinde üzerinde sunu yazısının bulunduğu rozetler ve 

madalyonlar önem kazanmaktadır. Geometrik bölünmenin de devam ettiği bu sayfalarda 

zaman zaman zemin rengi olarak, bezenmiş kağıtların kullanıldığı görülmektedir. Bu yüz

yılda da ayetlerin dekoratif kullanımı ve ayetlerle ilgili sayısal bilgileri verme geleneği az 

da olsa devam etmiştir. 

15.yy.ın ikinci yarısı ve 16.yy.lın başlarındaki örneklerde birden fazla zahriye say

fası olduğu bunlara sonda da yer verildiği görülmektedir. Sunu yazısı olmayan bu sayfa

larda tam sayfayı kaplayan levha tezhip biçiminde, sınırlandırılmayan desenlerden alınan 

kesitler şemse veya madalyonların kaydırılmış eksende sıralandırılmasiyle bezeme tasa

rımı yapılmıştır. 

16.yy. ortalarından itibaren ise üzerinde daha çok Kur'andan bir ayetin bulundu

ğu madalyon, altıgen, sekizgen, oval biçimli etrafı tığlarla şekillendirilmiş bezemeler bu 

sayfalara yerleştirilmiştir. Ayrıca bu yüzyılda üzerinde sunu yazısının bulunduğu şemse

ler, tam sayfa düzeninde şemse-köşebent kompozisyonlarının kullanıldığı tasarımlar da 

yapılmıştır. Daha önceki yüzyıllarda görülen çift zahriye sayfaları kaybolmuş, son bölüme 

hatim duası ve falname eklenmiştir. 

3.2. Sayfalann Cetvellenmesi 

Kur'anlarda sure metnini sınırlayan sayfa kenar boşluklarından ayıran, bölümle

yen cetveller; kalın ve ince çeşitli çizgilerden oluşurlar. 7-8.yy.lara ait örneklerde sure 

başlığının etrafının yatay dörtgenle belirlenmesi şeklindedirler. Bu 11.yy.da, açılış sayfa

larının ve sure metninin çevrelenmesi şeklinde belirir. Genellikle altının kullanıldığı bu 

çerçevelenme prensibinin 13.yy.a kadar devam etitği görülmektedir(11). Cetveller iki ince 

çizgiden oluştuğu gibi genelde içleri altın ile doldurulmuşlardır. 

14.yy.da Fatiha ve Bakara suresi cetvelle bölümlendirilmiş, buşuna 16.yy. boyun

ca sürmüştür. Bu yüzyılda kırmızı tahrirli cetveller; yüzyılın ikinci yarısında altının da kul

lanıldığı, açık ve koyu mavi çizgili olanları da vardır. 

15.yy.da genelde altın koyu ve açık mavi çizgili cetvellerin devam ettiği görülmek

tedir(12). 

3.2.1. Yazı Alam, Tezhip Alam, Koltuk, Sure Başhğı, Tığ, Güller ve Kelebe 

Erken tarihte yazılmış olan Kur'anların daha önce belirttiğimiz gibi okuma kuralla

rı ile ilgili işaretleri olmadığı saptanmıştır. 
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8.yy. başlarına tarihlenen Kur'anlarda sure adlarının etrafı çerçevelenmiş veya 

Sure adının yazımında altın kullanılmıştır. Bazen sure zemininde altın kullanıldığı bu ör

neklerin çerçevelerinde geometrik bezemelere, kaçıncı sure ve nerede nazil olduğuna ya

ni yeryüzüne indirildiğine dair bilgilere de yer verilmiştir. Sayfa kenarında; sure başlıkları

na veya sure metnine bitişik yarım yuvarlak, üçgen biçimler yer alır. Bunlar tabula ansata 

formunun paraleli olarak değerlendirilmişlerdir( 13). 

Her beş ayetten sonra altın bir harfin, her on ayetten sonra ise etrafı konturla be

zenmiş bir başka harfin sayfa kenarına yerleştirilmesi aynı yüzyıl içersinde benimsenmiş, 

bu düzen 14.yy.ın ikinci yarısına kadar devam etmiştir(14). 

8.yy.dan itibaren sayfa kenarına okuma kuralları ile ilgili yazıların yerleştirilmesi 

ve bu yazıların zeminlerininsüslenmesl yaygınlaşmıştır(15). 

9.yy.da ise çift çizgi ile belirlenen harfler veya metinden farklı bir renkle yazılan 

sure başlıkları görülmektedir{16). Ayrıca yine sayfa kenarında, üzerinde sure sayısının da 

bulunduğu üst ve alt kenara bitişik, dairesel veya iri palmet biçimli dekoratif bezemelerin 

Kopt kumaşlarıyla benzerlik gösterdiğine işaret edilmiştir( 17). 

10.yy.da Fatiha ve Bakara suresine sayfa ayırma düzeni belirginleşmiş, bu iki su

re bir sayfanın iki yüzüne yerleştirilmiştir{18). Bu yüzyılın ortalarından itibaren cümlenin 

sonunu belirleyen harflerde görülen süsleme 10.yy. üçüncü çeyreğine kadar devam et

miştir. 

11.yy.da sure metninin çerçevelendiği ve sayfa düzeni tasarımının yapıldığı dü

şünülür. Sure başlıklarında ise madalyonlarla bölünme yapılmıştır(19). 

12.yy.dan sonra sure başlıkları dikdörtgen çerçeve içersine alınmış, içinde sure 

adının yazılı olduğu oval kartuşun iki ucu yuvarlak madalyonlar ile biçimlendirilmiştir. Pa

ralellerini Bizans ve Suriye yazmalarında gördüğü.müz bu sure başlığı biçimi en geniş uy

gulamasını 11-12.yy.lara ait Kur'anlarda bulmaktadır(20). 

13.yy.da Fatiha ve Bakara suresinin taçlandırılmasında surenin üç taraftan çer

çeveye alınması ve çift sayfa dengesi göz önünde tutulmuştur(21 ). Bazı örneklerde ise 

Fatiha ve Bakara birbirini izler. Reyhani, sülüs, muhakkak hat; sure başlığının yazımında 

kullanılmış, surenin numarası, nerede nazil olduğu bir bölüm içerslnde belirtilmiştir. Sayfa 

kenarında ise sayfa boyunca uzanan dörtgen, mihrabiye biçimli bir kemer formu için yer

leştirilmiş güller görülmektedir. Çoğunlukla bu yüzyılda mavi renk ile seyrek çekilen tığlar

da uzunca düz bir çizgi, yana doğru açılan doldurma motifler vardır. 
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14.yy. Kur'an'ın ilk iki suresi cetvelle bölümlendirilmiş, sure metninin etrafındaki 

çerçeve ve surelerinin isimlerinin yazılı olduğu alanlar tezhiplenmiş, sayfa kenarına yine 

sayfa boyunca uzanan değişik biçimli güller yerleştirilmiştir(22). Önceki yüzyıllarda görü

len sure başlıkları ile ilgili sayısal bilgiler kaybolmaya başlamıştır. 

14. yy. ikinci yarısında çift sayfa tasarımlarında; üst ve alt bölümlerin geniş tutul

duğu yatay üçe bölünme söz konusudur. Sure metni dikey üçe bölünecek yazı alanı ve 

sure başlığı arasında adeta bordür görünümünde koltukları oluşturmuştur. üç taraftan ge

niş bir bordürle çevrelenen sayfalarda, sayfanın tamamını kaplayan tezhip ile çift sayfa 

prensibi tek bir kompozisyon tasarımı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Tığ 13 yy. geleneğinde incelen hatları ve sitrilize motifleri ile sayfa boyunca uzan

maktadırlar. 

15 yy.da doğu kOfTsi incelmiş hatlarıyla sure başlıklarında kullanılmışlardır(23). 

Bu yüzyılda da metnin altın ve renkli cetvellerle bölümlendirilmesi prensibi devam etmiş

tir. 14. yy. ikinci yarısında görülen merkezi dörtgen şema 15 yy.da da önemlidir. Sure 

metnin yazılı olduğu sayfalarda pembe veya renkli taramalı zemine siyah vs. konturlu dal

lar ve yapraklar üzerine sıralanan çiçekler kullanılmıştır. Dış bordürde, ortaya gelecek şe

kilde, bazen etrafı dilimli, üçgen biçimler yerleştirilmiştir. Ayrıca bordürlerde madalyonlar 

da görülmektedir. Sanatsal değeri olan Kur'anlar da ise çift açılış ve kapanış sayfaları 

vardır. 

Tığlarda yine mavi renk tercih edilmiştir. Tezhip rengine göre kırmızı ve yeşilde 

kullanılmış, geometrik biçimlerle şekillendirilmlşlerdir. 

16. yy.da kOfinin ve sülüsün çeşitli biçimleri sure başlıklarında kullanılmıştır. Fati

ha ve Bakara suresinin başlangıcının yazıldığı sayfalarda metin merkezi dörtgendedir. 

Tezhipli sayfalarda kuwetli bir simetri vardır Sayfalar hem tek başlama hem de çift sayfa 

simetrisi düşünülerek tek bir kompozisyon olarak bölümlendirilmişlerdir. Sayfalardaki be

zemeler üç taraftan ortaya gelecek şekilde; üçgen, yarım yuvarlak, yarım şemse-salbek 

ten oluşan biçimlerle ağız kenarına doğru genişletilmişlerdir. 

Tek sayfa serlevhalarda, sayfa metni genişliğince sure başlıkları yer alır. Yatay 

dikdörtgen biçimli sure başlıklarında çoğu zaman bir alınlık kısım vardır. Bu alınlık; dilimli, 

üçgen, yarım daire veya düz bordür şeklindedir. Sure metninin yazılı olduğu satır araları 

genellikle altın yuvarlak biçimlerle çevrelenmiştir. Durak yerlerinde ise uzun süslü altın 

noktalar kullanılmıştır. 
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Birbirine paralel çizgilerden oluşan tığlar, sayfa boyunca uzanırlar. Negatif beze

meler, 16. yy. ortalarına doğru naturalist uslüpta çiçekler ve tezhip motifleri ile zenginleşti

rilmişlerdir. Tığlarda kullanılan mavi rengin yanında zaman zaman altın tercih edilmiş, çe

şitli bezemeler alternatifli kullanılarak adeta ikinci bir tezhip sahası yaratılmıştır. 

Güllerde yuvarlak biçimler tercih edilmiştir. Bir sayfa boyunca dekoratif mahiyette 

sıralandırılmışlar bazen de fonksiyonlarına göre değişik biçimde şekillendirilmişlerdir. 

Konumuz olan XVI. yy. Osmanlı Kur'anlarının kimlerin eliyle çoğaltıldıklarına, ya

ni hattatlarına baktığımızda saray için en çok Kur'an-ı Kerim yazan hattatlar arasında 

Şeyh Hamdullah'ı buluruz Kırk yedi tane Kur'an-ı Kerim yazdığını kaynaklardan öğren

mekteyiz(24}. 

Kur'an'ın çoğaltılması sanat etkinliklerinin en önemli alanı olmuşsa da X. yy.dan 

önceye tarihlenen Kuranlarda ketebe kaydına rastlanmamaktadır. Ketebe yazısı için ço

ğunlukla tevkii rik'a ve sülüs hat tercih edilmiş, XIV. yy.da yazılar yarım yuvarlak biçimler

le çevrelenmiştir. Levha şeklinde veya üçgen ile bölümlendirilmiş, daire içine alınmış ke

tebelerin boş kalan yüzeyleri bezenmiştir(25}. 

Hattat imzası bulunan Timurlu dönemine ait Kur'anlarda ise tevkii ve rik'a hat ter

cih edilmiştir. 

XVI. yy.da sayfanın yarısının boş bırakıldığı ketebeler bulunduğu gibi; tam sayfa

yı kaplayan levha şeklinde, geometrik biçimler, bölümlendirilmiş veya şemse-köşebent 

kompozisyonlu, zengin bezemeli olanları da vardır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Y.913 

1 

Krem rengi aharlı kağıt 

564 yaprak 

Yaprak boyutu: 16 x 11 cm 

Cetvelli kısım: 9.3 x 5.4 cm 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 5.2 cm 

Yazı cinsi: Nesih 

y.564b 

a) Hattatı: Hamdallah el maruf bi ibn aş Şeyh 

b) İstinsah tarihi: 897/1490-91 

c) Müzehhibi: Ketebe tezhibi 

Sami Okyay'a aittir. 

Mücevherli cildi çıkarılmış, şimdiki cildi Necmettin Okyay ta

rafından yapılmıştır. Kahverengi deri, altın yaldız alttan ayır

ma levha baskıdır. Miklep ve alt kapak da aynı düzendedir. 

iç kapakda gömme şemse-salbek-köşebent düzeni vardır. 

Art Treasures 1966, Cat 180, s.101 . 

Atıl, 1980, s.158-159, Res.69. 

Mahir, 1990, s.8-9. 

Derman, 1982, nr.1. 

Türk, 1969, s.94. 
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Eserin 1 b-2a'daki karşılıklı zahriye sayfası levha şeklinde tezhiblenmiştir. Re

sim:1-2; Çizim 1. Ortada bulunan dikdörtgen bölümün ana şeması sınırlandırılmamış ge

ometrik biçimlerden meydana gelmiştir. Bu kompozisyonda birbiri içinden geçen dairele

rin kesişmelerinden oluşan bölümler, çok kenarlı geometrik biçimlerle şekillendirilerek 

kompozisyonda hareketlilik sağlanmış, çeşitli çokgenler ve ortada dilimli madalyon elde 

edilmiştir. Böylece dikdörtgen bölümlerde lacivert ve altın dengesi sağlanmıştır. Bu bö

lümler ince beyaz bir şeritle sınırlandırılmıştır. Altın zeminli olanlarda kıvrım dallar arasın

da gölgeli boyanmış pembe, kırmızı , mavi, turuncu, açık yeşil hatayi, grubu çiçekler ve 

küçük sivri yaparkalr vardır. Lacivert zeminli olanlarda ise rumilerin oluşturduğu kapalı 

formlar ve bunlardan çıkan kıvrım dallar üzerine sıralanan hatayı gurubu çiçekler ana is

keleti oluştururlar. Bu dikdörtgen panoyu kenardaki bordürden ayırmak için kullanılan cet

vel; altın zencerek ile bezenmiştir. Kaydırılmış eksende sıralanan rumilerle sınırlandırıl

mış lacivert zeminli kapalı formların oluşturduğu bölümler, bordür kompozisyonunu mey

dana getirmektedir. Altın hafifletilmiş renk ayrımı olarak ara bölümlerde kullanılmıştır. Kö

şelere ve üçgenlerin merkezlerine gölgeli boyanmış beyaz hatayiler yerleştirilmiştir. Bor

dür bunlardan çıkan kıvrım dal üzerinde sıralanan mavi, beyaz, kırmızı, pembe hatayı gu

rubu çiçekler ile bezenmiştir. Kompozisyon lacivert tuğlarla son bulur. 

Eserin 2b-3a, karşılıklı iki sayfadan oluşan ikinci zahriye sayfasında serlevha tez

hip görülür. Resim 3-4; Çizim 2, ortadaki dörtgen alan ince kurtçuk cetvel ve altın zence

rek ile üst ve al~ta iki pafta, ortada ise kare bölümlere ayrılmıştır. Bunlar bordürle çevre

lenmektedir. Ortadaki kare panonun ara şeması sınırlandırılmamış geometrik düzenden 

alınan kesitlerden oluşur. Dairelerin biçimlendirdiği alanlar ve kesişmelerinden meydana 

gelen düzlemler değişik çokgenler şeklinde biçimlendirilmiş, kompozisyona hareketlilik 

sağlanmıştır. Beyaz bant ile sınırlandırılan bu bölümlerde altın ve lacivert dengeli kullanıl

mıştır. Lacivert zeminli merkezi madalyonda rumllerin meydana getirdiği kapalı formlar 

içersine alternatifli olarak beyaz hatayi ve üçlü çiçek yerleştirilmiştir. 

Bordürde sürekli devam eden rumllerin oluşturduğu kapalı formların zeminleri al

tın olup ortalarına gölgeli boyanmış hatayı gurubu çiçekler yerleştirilmiştir. Zemin açık 
mavi goncalarla bezenmiştir. Bu kapalı formlardan çıkan dallar daha küçük kapalı formlat 

oluşturmuştur. Bunların içerside küçük çiçekler ve yapraklarla bezenmiştir. Lacivert ze

minli bordür, bu kapalı formlardan çıkan kıvrım dallar ve gölgeli boyanmış pembe, mavi, 

turuncu çiçekler ve yapraklarla doldurulmuştur. Bordür uzun kenarında kubbe biçiminde 

dışarı taşmaktadır. En dışta ise lacivert tığlarla kompozisyon tamamlanmıştır. 

Altta ve üstte bulunan yatay dikdrötgen paftanın bezemesi birbirinin aynıdır. Orta

da altın zeminli kartuş içersinde beyaz sülüs ile temiz olmadıkça el sürmeyiniz (LVI: 
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56/77-79) ayeti yazılıdır. Yazı altın bulut formu ile çevrelenmiş yüzey kırmızı tarama ve 

üç nokta ile bezenmiştir. 

Yazının zemini sarmal dallar üzerinde sıralanan rumilerle bezenmiştir. Lacivert 

zeminli paftada kıvrım dallar üzerinde pembe, mavi, küçük çiçekler ve yapraklar arasında 

hatayiler bulunmaktadır. 

Eserin 3b-4a sayfalarında, Fatiha ve Bakara sürelerinin yer aldığı ser levha tez

hip vardır. Resim 5-6; Çizim 3, Ana şema; üstte ve altta sure adının yazılı olduğu yatay 

dikdörtgen pafta, yanlarda ise dikey pafta ve yan bordürden oluşan koltuklar vardır. Kom

pozisyon üç taraftan bordür ile çevrelenmiştir. 

Metni sınırlayan cetvelin dışında kalan düzlem yeşil cetvel, altın zencerek ile bö

lümlere ayrılm ıştı r. En dışta ise mavi, kapalı form ve bağlama motifinden oluşan tığlarla 

kompozisyon tamamlanmıştır. Altın zeminli alt ve üst paftaların ortalarında dilimli oval 

şemseler ve uçlarında madalyon şeklinde saJbekleri vardır. Rumilerle sınırlandırılmış ya

rım kapalı formların ve şemsenin zemini laciverttir. Şemsenin ortasında beyaz harflerle 

surenin adı yazılıdır. Yazının zemini kıvrım dallar üzerinde sıralanan altın rumiler ile dol

durulmuştur. Ara bölümlerin zemini altın olup yüzey kıvrım dal üzerinde sıralanan gölgeli 

boyanmış pembe gül goncaları ve rumiler ile bezenmiştir. Yan paftada da aynı düzen gö

rülür, lacivert zeminli şemse ve salbeklerde, köşeliklerde kıvrım dallar üzerinde sıralanan 

gölgeli boyanmış mavi, pembe, beyaz hatayi gurubu çiçekler vardır. Ara bölümlerdeki al

tın yüzeyde kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış gonca güller küçük hatayi

ler ve kademeli rumller görülmektedir. İnce bordür kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, 

mavi, beyaz hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Bordürde lacivert ve altın zeminli pal

met şeklinde tepelikler alternatif olarak yerleştirlimştir. Kapalı form, bağlama motifi ile bir

leştirilen kıvrım dal üzerinde sıralanan rumiler, form itibariyle Fatih dönemini hatırlatır. La

civert zeminli kapalı formdaki rumiler kırmızı diğerleri altındır. Bordür, uzun kenarında 

kubbe biçiminde dışarı taşar. Yarım yuvarlak biçimde hazırlanan bu kısımda bordür düze

ni tekrar edilmiş olup üstteki altın zeminli küçük bölümlerde bir kökten çıkan pembe hata

yi grubu çiçekler ve gül goncaları yerleştirilmiştir. Süsleme mavi tığ ile son bulur. 

Hizip, aşır ve secde gülleri dairevi olup zemin renkleri ve süs düzenleri farklıdır. 

Resim 7-9. Resim 8'de olduğu gibi beşli gurup halinde bir sayfa boyunca ve düşey doğ

rultuda uzanırlar. Aşır güllerinin çerçevesi lacivert, merkezi altın olup üzerinde sarmal ru

miler sıralanmıştır; Çizim 4. 

Süre başları tezhiblidir. Yerleştirilişleri metin düzeni ile bağıntılıdır. Genişlikleri 

bazen iki satır bazen de bir satır ölçüsündedir. Süre adları altın ile yazılmıştır. Zeminde 
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dolgu olarak sarmal dallar üzerinde sıralanan rumiler kullanılmıştır. Zemin rengi olarak al

tın ve lacivert tercih edilmiştir, Resim 7. 

Çizim 1: Yaprak 1 b-2a zahriye sayfasında birim ölçü süslemeli yüzey dikdörtge

nin kısa kenarının 1/3'0 olarak belirlenmiş olmalıdır. 

Çizim 2: Yaprak 2b-3a'daki ikinci zahriye sayfasında birim ölçü, süslemeli yüzey 

kısa kenarının 1/5 olarak belirlenmiş olmalıdır. 

Çizim 3: Yaprak 4a'dakl serlevha da birim ölçü, yazılı yüzey kısa kenarının 1/5 

olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Türk İslam Eserleri Müzesi 

402 

2 

Kalın aharlı 

265 yaprak 

Yaprak boyutu: 33.2x23.3 cm 

Cetvelli kısım: 20.4x11.9 cm 

Satır sayısı: 14 

Satır uzunluğu: 11 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

259b 

a) Hattatı: El fakir Hamedullah bin Mustafa Dede el ma'ruf 

bi ibn Şeyh 

b) istinsah tarihi-; Tezhib tarihi: 899 Recep/1494 Nisan 

c) Müzehhibi: -

y .260a-262a Hatim duası 

y.262b-264b Talik hat ile Kur'an falı 

y .265a-265b talik hat ile secaend 

y 1 a Han Mahmud bin Mustafa Mührü (F .Mahmud 1730-

1754) altında talik hat ile Evkaf müfettişi Şehzade Ahmed 

efendinin mührü ve vakıf kaydı vardır. 

Altında Evkaf-ı İslamiyye müzesi mühür ve 1485 numara 

kaydı vardır. Bu mühür ve kayıd y.2a, 3a, 259b'de de görü

lür. Resim 11. 
33.2x22.5 cm. Bordo rengi deri cild, şemse-köşebent kom

pozisyonu ile bezenmiştir. Şemse ve salbeklerde. Rumi ve 

hatayilerden oluşan bir kompozisyon hakimdir. Bordürde de 

ayni şema devam etmekte olup her ikisi de altın konturludur. 

Bordürde dilimli madalyonlarda rumi kapalı formlar bulun

maktadır. Köşebentler rumi kapalı formlardan çıkan küçük 

hatayi çiçekler ile bezelidir. iç kapak kahverengi deri üzerine 

aynı kompozisyon ile bezelidir. Miklepte LVln7-79 no.lu 

ayet vardır. 
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o 

Kerametli-Güvemli, 1974, s.11, 15. 

Mahir, 1990, s.5-7. 

Art Treasures 1966, Cat 176, s.99-100 

Washington 1991, No.81, s.193. 

Eserin 1 b-2a'daki karşılıklı zahriye sayfası levha şeklinde tezhiblenmiştir, Resim 

12, Çizim 5, o rtada altın rumilerin çevrelediği bir madalyon vardır. Üstte ve altta ruml 

bağlama motifleri ile son bulan bu madalyonun zemini hafifletilmiş altın ile belirlenmiştir. 

Köşelerde iri altın rumilerin çevrelediği mavi zeminli yarım kapalı formlar ile yüzey bölüm

lenerek renk ayırımı yapılmıştır. Ara bölümün zemini lacivert ve hafiletilmlş altındır. Altın 

kıvrım dal üzerine sıralanmış kavuniçi, pembe, mavi, sarı hatayi gurubu çiçeklerle bezen

miştir. İç bordürde mavi zeminli kartuşlar vardır. Üzeri serbest fırça ve altın ile bir kökten 

çıkan küçük çiçek yapraklarla bezenmiştir. Aralarında üzerinde sarı hatayiler olan siyah 

zeminli madalyonlar vardır. Dış bordürde hafifletilmiş altın zemin üzerinde altın ve pembe 

rumilerin çevrelediği lacivert kapalı formlar ve altın rumilerle çevrelenmiş yeşil zeminli 

bağlama motifi alternatifli kullanılmıştır. Lacivert zeminli kapalı formların içinde kavuniçi iri 
hatayiler, bağlama motiflerinin içinde ise pembe küçük çiçekler yerleştirilmiştir. Zeminde 

ise altın kıvrım dal üzerinde gölgeli boyanmış hatayi gurubu çiçekler sıralanmıştır. 

Eserin 2b-3a'daki 13. sayfasında Resim 6; Çizim 6, Fatiha ve Bakara suresinin 

başlangıcının bulunduğu serlevha tezhip vardır. Ana şema üstte ve altta sure adının yazı

lı olduğu yatay dikdörtgen pafta yanlarda ise bordür niteliğindeki koltuklardan oluşur. 

Kompozisyon üç taraftan bordür ile çevrelenmiştir. Sure metni yuvarlak biçimlerle çevre

lenmiş üzeri küçük altın yapraklarla bezenmiştir. Üst ve alt pafta da sure adı lacivert ze" 

mine beyaz sülüs hat ile yazılmıştır. Zeminde kıvrım dallar üzerine sıralanan rumiler var

dır. Paftanın zemini altındır. Köşelerde altın rumilerle bölümlenmiş lacivert zeminli ikinci 

bir alan yaratılmıştır. Kıvrım dallar üzerinde sıralanmış kavuniçi, mavi, sarı küçük hatayi 

gurubu çiçekler ile kompozisyon tamamlanmıştır. Koltuklarda lacivert zeminli kartuşlar ve 

iri altın zeminli rozetler alternatifli sıralanmıştır. Üzerlerinde kıvrım dallar üzerinde sırala

nan sarı iri hatayiler vardır. Ara bölüm yeşil renk ile doldurulmuştur. 

Bordür, kaydırılmış eksende sıralanan altın rumilerle çevrelenmiş, altın zeminli 

kapalı formlar ile bezenmiştir. Bu kapalı formlar bordürden sonra yeşil ve altın zeminli 

bağlama motifi olarak alternatifli kullanılmış ve mavi tığlara zemin teşkil etmiştir. Kapalı 

formların içine iri mavi, kavuniçi göbekli hatayiler yerleştirilmiştir. Bordür lacivert zemlnll

dir. Üzerinde kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe kavuniçi, sarı hatayi grubu çiçekler 

vardır. 
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GOiier hatayı veya dilimli madalyon biçimlidir. Yazı beyaz ile altın veya mavi ze

mine yazılmıştır. Bezemede çin bulutu, çeşitli renkte hatayi gurubu çiçekler, rumller ve bir 

kökden çıkan çiçekler kullanılmıştır. 

Süre başları tezhlblidir. Zeminli lacivert kartuş olanlarda sure adı attın ve deOişik 

renk olanlarda beyaz sOIOs hat ile yazılmıştır. Genellikle sure adı kartuş içersine yazılmış

tır. Sure başlıkları de~lşlk şeklide bezenmiştir. Çin bulutu, ot kümeleri bir kökten çıkan çi
çekler gibi yeni motiflerin denendiği de görülmektedir, y.244a, Resim 14; Çizim 7. 

Ketebe sayfası y.259b. dikdörtgen levha şeklinde hazırlanmıştır. Resim 15; ÇizJm 

8. Biri bOyOk diğeri küçük mavi dllimll salbekfi, üzeri aJtın kOçOk çiçek ve yapraklarla be

zenmiş madalyonlar vardır. Metin yuvarlak biçimlerle çevrelenmiş Ozerl kOçOk dallar üze

rinde sıralanan yaprak ve çiçeklerle bezenmiştir. Alttaki madalyonda attın zemin Ozer1ne 

beyaz mürekkep tezhip tarihi verilmiş, zemin de kavuniçi kOçOk hatayiler vardır. Karşılıklı 

kenarlarda altın rumilerle çevrelenmiş lacivert kapalı formatr vardır. Ortalarmda bulunan 

kavuniçi iri hatayilerden çıkan kıvrım dallar üzerinde, sıralanan san, mavi, turuncu hatayi 

gurubu çiçek ve yapraklar altın zemtnll ara bölümü doldururlar. 

çizim 5: Yaprak 1b-2a zahriye sayfasında birim ölçü sOslemell yüzey kısa kenarı 

1 /4 olarak bellrienmlş olmalıdır. 

Çizim 6: Yaprak 2b-3a serlevha sayfasında birim ölçO yazılı yüzey 1/4 olarak be

lirlenmiş olmalıdır. 

Çizim 7: 244a'da birim ölçü 1 satır aralığı olarak bellrlenmlş olmalıdır. 

Çizim 8: Yaprak 259b ketebe sayfasında birim ölçO bir satır aratıQı olarak belir

lenmektedir. 
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T opkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

K.18 

3 

Kalın aharlı kağıt 

286 yaprak 

Yaprak boyutu: 35.4x26 cm 

Cetvelli kısım: 20.9x12.6 cm 

Satır uzunluğu: 12.5 

Satır sayısı: 11 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

2862 

a) Hattatı Pir b. Hızır 

b) istinsah tarihi: 901 fı selh-i Cemaziyel ewel 1495 Ocak 

c) Müzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: Gelibolu'da yazılmıştır. 285b Bayazıd ll'nin 

mührü vardır. 

1 a Vakfu fi sebilillahi. Derhane-i sağır sümme fi Hane-i 

Kilar-ı Hassa 

286a kırmızı mürekkep ve talik hat ile: "Tangrı rahmet eylu

sun ol can içün; Kim okuya Fatiha yazan içün" temam" kayıtı 

vardır. 

Kırmızı deri clld, miklepli şemse-salbek, köşebent kompozis

yonludur. 

Karatay, 1962, No.802 

Demiriz, 1988, S. 

Kerametli ve GÜvemli, 197 4, s.11, 15. 

Eserin y.2a'daki Bakara suresinin başlangıcının bulunduğu ser levhası tezhiblidir, 

Resim 16; Çizim 9. Kompozisyonun ana şeması, yazının uzun kenarı boyunca uzanan 

bordür niteliğinde iki koltuk ve bunların üzerinde uzanan üst ve alt paftadan ibarettir. 

Lacivert zeminli paftalarda, altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan hatayi gurubu 

küçük çiçekler yer alır. Beyaz ile sure adının yazıldığı kartuşların zemini altındır. Başlık 

ve bordürler birbirlerinden koyu kırmızı ve altın cetvellerle ayrılmışlardır. 
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Koltuklardaki lacivert zeminli kartuşlar altın ve beyaz kademeli kıvrım dal üzerin

de sıralanan küçük çiçeklerle bezenmiştir. Aralarındaki yuvarlak madalyonlarda ise beyaz 

çiçekler vardır. Ara boşluklar siyah ile belirlenmiş olup beyaz ile tarama şeklinde bezen

mişlerdir. 

Yan kenarda, ortada tepelik şeklinde beliren yarım şemse-salbak kompozisyo

nundan ibaret bir düzenleme görülür. Zemini lacivert altın rumllerle sınırlandırılmış kapalı 

formlar ve beyaz kıvrım dal üzerinde sıralanan küçük hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiş

tir. Kompozisyon üzerinde küçük doldurma motiflerin bulunduğu mavi tığlar ile tamamlan

mıştır 

Metin kısmında yazılar bulut formları içersine alınmış ve zemin taranmıştır. Satır 

aralarında daha küçük yazı ile türkçesi vardır. 

Çizim 9: Yaprak 2a serlevha sayfasında birim ölçü yazılı yüzeyin 1/4'0 olarak be

lirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
EH.72 
4 
Aharlı krem rengi kağıt 
337 yaprak 

Yaprak boyutu: 27.5 x 18.5 cm 

Cetvelli kısım: 16 x 8.7 cm 

Satır sayısı: 14 

Satır uzunluğu: 8.4 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

333b 

Hatta: Sultan ibni Sultan Muhammed Han ... El müstehir bi 
İbn Şeyh. 

istinsah tarihi: 901 Zilhicce/1495 Ağustos 
Müzehhibi: -

Diğer bilgiler: 901 Zilhicce başlarında Kons1antiniye de bitti. 

Kahverengi deri cild soğuk baskı şemse köşebent kompi
zosyonludur. Köşebent ve şemse de konturlar altın ile belir

lehmiştir. Bordür soğuk baskı altın olup çift altın zencerek 
motifi He sınırlandırılmıştır. iç kapakta şemse-köşebent kom

pozisyonu devam eder. Değişik kalıp kullanılmıştır. Kitap bo
ğazı halkarlıdır. 

Çığ, 1971, pi VI. 

Karatay, 1962, No.798. 

Washington 1987, s.45, Fig.7; s.305, Cat.7. 

Atıl, 1987, s.45, Cat.7. 

Berlin, 1988a,b, s.88, No.17. 
London, 1988, s.66, Cat.13. 

Mahir, 1990, s.6. 

Eserin 1 b-2a'daki karşılıklı zahriye sayfası levha şeklinde tezhiblldir, Resim 17; 

Çizim 1 O, ortadaki dikdörtgen bölümde altın rumilerin çevrelediği kapalı formlardan olu

şan şemse ve salbekler vardır. Zemin rengi nefti yeşildir. Köşelerde ve uzun kenar bo

yunca yarım kapalı formlar devam etmektedir. Kıvrım dallar üzerinde sıralanan kavuniçi, 
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beyaz altın hatayi grubu çiçekler ve sivri uçlu yapraklar vardır, zemin lacivert ve üç nokta

lıdır. 

İç bordür ince altın münhani bezemeli iki cetvel ile sınırlandırılmıştır. İki ton altı
nın kullanıldığı bordürde bulut motifi ve zeminde siyah üç nokta görülmektedir. Doş bor

dürün zemini kızıl kahverengi olup kartuş-pafta ile bezenmiştir. Altın zeminli kartuşda fır

ça ila siyah kıvrım dallar ve mavi hatayiler vardır. Rozetler de mavi zemin üzerine kavuni

çi boyanmış çiçekler vardır. Bezeme altın münhani ve mavi tığ ile tamamlanmıştır. 

y.2b-3a'dakl Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının bulunduğu serlevha tez

hlblidir, Resim 18; Çizim 11, ~ompozisyonun ana şeması metnin uzun kenarı boyunca 

uzanan iki koltuk, bunları altta ve üstte kesen yatay dikdörtgen paftalardan ibarettir. Sure 

adı beyaz mürekkep ve sülüs hat ile yazılmıştır. Ana şemayı salbekli şemse motifi oluştu

rur. iki ton altın kullanılmıştır. Rumilerin çevrelediği şemsenin zemini altın olup sarı çin 

bulutları ile bezenmiştir. Mavi zeminli, rumilerin çevrelediği kapalı formlar salbeklerl teşkil 

eder. Uzun kenar boyunca yarım lacivert zeminli kapalı formlar yerleştirilmiştir. Yüzey kıv

rım dallar üzerinde sıralanan turuncu, mavi hatayı grubu çiçeklerle bezenmiştir. 

Koltuklarda altın zeminli kartuşlar vardır. Yüzeyi yapraklar, mavi, kavuniçi hatayi 

gurubu çiçekler ile bezenmiştir. 

Altın zeminli bordürde, altın rumi ile sınırlandırılmış kapalı formlar aynı eksende 

alternatifli sıralandırılmıştır. Altın kıvrım dal üzerinde sıralanan mavi, turuncu, sarı hatayi 
gurubu çiçekler ile tamamlanan kompozisyon, mavi tığ ile bitirilmiştir. Sure metni hatayı 

ve kıvrım dal ile bezenmiş, altın münhani motifli cetvelle çevrelenmiştir. 

Güller farklı şekilde boyanmıştır. Yuvarlak madalyonlar mavi ve altın zeminlidir. 

Serbest fırça ile altın veya siyah küçük yaprak, geçme motifi ile bezenmişlerdir. 

Sure başlıklarında yazı, beyaz mürekkep ve altın sülüs hat ile yazılmıştır. Zemin 
kağıt rengi veya altındır. Çok çeşitli süs düzenine sahiptirler. Resim 19'daki ot kümesi ve 

bundan çıkan dallar üzerinde sıralanan çiçekler, kağıt rengi zeminde sıralanan siyah kon

turlu çin bulutları, rumilerin sınırladığı kapalı formlar ve kıvrım dallar üzerinde sıralanan 
hatayi gurubu çiçekler görülmektedir. Mavi zeminli köşe dolgularında altın serbest fırça ile 

küçük çiçekler ile bezenmiştir. 

Çizim 10: y.b'deki zahriye sayfasında birim ölçü süslemeli yüzey 1/3 olarak belir

lenmiş olmalıdır. Ayrıca süslemeli yüzeyin dış kısa kenarı sayfanın eninin 1/2 değeridir. 

Bu değer; süsleme yüzeyi iç kısa kenarının sayfa ağız kenarına da olan uzaklığıdır. 

Çizim 11. Sayfa 2b'deki serlevhada birim ölçü yazılı yüzeyin 1/3 olarak belirlen

miş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

M.7 

5 

Krem rengi aharlı kağıt 

317 yaprak 

Yaprak boyutu: 21.5x14.5 cm 

Cetvelli kısım: 14x8.5 cm 

Satır sayısı: 14 

Satır uzunluğu: 8.3 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

316b 

a) Hattatı: Sultan Beyazıd ibni Sultan Muhammed Han 

Kiltib-i Hamdullah el ma'ruf bi ibn eş Şeyh 

b) istinsah Tarihi: 901 Zilhicce başları/ 1495-96 Ağustos 
c) Müzehhibi: - · 

d) Diğer bilgiler: lstanbul'da yazılmıştır. 

Açılış sayfasında "Ravza-i Mutahhare Kütüphanesinin vakfı

dır" kaydı vardır. 

y.1 a'da "Vakf-ı Medrese-i Hamidlye" kaydı, 

Mühür: Vakf-ı Medrese-i Hamidiye fi Medine-i Münewere. 

1245/1829 tarihi vardır. 

y.317a Hatim duası 

y.317b. ince talik bir hat ile "Sabık Cidde valisi cennet me

kan Firdevs Aşiyan el hac tosun Ahmed Paşa efendimizin 

mahdumu necabetleri saadetlu Abbas Paşa efendimiz haz

retlerinin 122911813 senesi mah-ı Sefer el hayr'ın onaltıncı 

mübarek sebt günü saat dö[r]tte şehr-i Cidde'de ba nlhade-i 

alem-i şuhud olmakla" kaydı vardır. 

Yazma mor deri mlklebll cild üzerinde yaldız baskı ışın şek

linde geç dönem süslemesi vardır. 

Karatay, 1962, No. 792. 

Eserin Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının bulunduğu y.1b-2a'daki ser lev

hası tezhiblidir, Resim 21; Çizim 12. Kompozisyonun ana şeması sure metninin iki kena-
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rında uzanan bordür niteliğinde iki koltuk, bunların üzerinde üstte ve altta uzanan iki paf

tadan ibarettir. Paftaların ve koltukların zemini laciverttir. Bulut motifinin çerçevelediği al

tın zeminli kapalı form ve bağlama motifi kompozisyonun ana şemasını oluştururlar. Ka

demeli kıvrım dallar üzerinde sıralanan altın rumller, hatayi gurubu çiçekler beyaz, pembe 

açık mavi ile gölgeli boyanmışlardır. Bulut motifleriyle çevrelenmiş altın kartuşla beyaz 

mürekkep ve sülüs hat ile sure adı yazılmıştır. 

Koltuklarda ruml motifinin sınırlandırdığı altın zeminli kapalı formlar vardır. Kapalı 

formların lçersindeki çinbulutu motifi ile sınırlandırılmış bağlama motiflerinin zemini siyah, 

küçük bağlama motiflerinin zemini kırmızıdır. Kompozisyon altın kıvrım dallı rumllerle ta

mamlanmıştır. Koltuk ve paftaları kırmızı ince cetvel birbirinden ayırır. 

Geniş bordür ana kompozisyonu üç taraftan çevrelemektedir. Genişliği üst ve alt 

paftalar ile aynıdır. Zemini laciverttir. rumllerln s·ınırlandırdığı kapalı formlar kaydırılmış 

eksen üzerinde dizilmişlerdir. Dikey eksendeki kapalı formlardan çıkan rumiler ile yatay 

eksendeki kapalı formlar meydana getirmiştir. Bütün kapalı formların zemini altın olup 

bunlardan çıkan altın kıvrım dallar üzerinde gölgeli boyanmış beyaz, pembe, mavi hatayi 

gurubu çiçekler, üçlü goncalar yer alır. Bordür lacivert hatayi motifli tığ ile üç taraftan çev

relenmektedir. 

Metin kısmında yazılar altın bulut formları içerslne alınmış, sure metni ile ilgili ila

veler, metin arasına sıkıştırı larak veya metnin dışında cetveli genişleterek yapılmıştır. 

Sure başlıkları tezhiplidir, Resim 22; Çizim 13. Sure adı beyaz mürekkep ve sü

lüs hat ile dilimli altın zeminli kartuşlar üzerine yazılmıştır. Uzantıları bağlama motifi ola~ 

rak devam etmektedir. Boşluklar lacivert zeminli olup altın kıvrım dal, pembe, mavi üçfü 
gonca ile bezenmiştir. Bazı sure başlıklarında bir evvelki surenin devamı kağıt zemini bö

lümlerde ve altın kartuşun ortasında yer almıştır. 

Bütün duraklar altın rozet formundadır. Metin altın ve kırmızı, lacivert olmak üze

re çift cetvellidir. 

Güller; hareketli yapraklarla çevrelenmiş, rozetler kartuşlar veya rumllerle sınır

landırılmış kapalı formlardan oluşan şemseler şeklindedir. Yazı beyaz mürekkeple yazıl

mıştır. Resim 22, 23; Çizim 13. 

Çizim 12: Eserin y.2a'daki serlevha sayfasında birim ölçü yazılı yüzey kısa kenarı 

1/7'si (1 satır aralığı) olarak belirlenmiş olmalıdır. 

Çizim 13: y.316'da ise birim ölçü 1 satır aralığı olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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T opkapı Sarayı Müzesi 
EH 71 

6 
Aharlı krem rengi kağıt 

351 yaprak 
Yaprak boyutu: 34.3 x 22.5 cm 

Cetvelli kısım: 20.9 x 12.6 cm 

Satır sayısı: 12 

Satır uzunluğu: 12.5 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 
343a 

a) Hattatı : Hamdalllah el ma'ruf bi ibn aş-Şayh 

b) İstinsah tarihi: 905 Safer ayının ondördü/1499 20 Ekim 
c) Müzehhibi: -

d) Diğer bilgiler 

Hatim duası: y.344b-347a 

Farsça talik hat ile alfabe 

Falname-i Kur'an 347b-350a 

Kur'an-ı Kerim'in okunurken durulacak yerleri hakkında risa

le: 350b-351 a 
22.5x34.3 cm. 

Vişne rengi deri cild, soğuk baskı şemse köşebent kompo

zisyonludur. Konturlar altın ile belirlenmiştir. Köşebentler 
uzun kenarda serbest fırça ile yapıtmış yarım palmet for

munda salbeklerle devam etmektedirler. Altın zencerek mo
tifinin çerçevelediği bordür; soğuk baskı rumi-hatayi gurubu 

çiçeklerden oluşmaktadır. Sertabta "Temiz olmadıkça el sü

rülmeyeceği"ni belirten ayet vardır (56/77-79) iç kapakta ay

ni süs düzeni devam eder. 

Karatay, 1962, No.799. 

Çağman, 1983, E.14, s.114. 

Arseven, Fig.657. 

Mahir, 1990, s.5,6. 

Paris, 1990, s.122, Cat.128. 

Raby-Tanındı, 1993, s.212, Cat.41. 
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Eserin y.1 b-2a'daki levha tezhibi! zahriye safyalarında iki sıra bordür vardır, Re

sim 24-25; Çizim 14, Ana şema; kaydırılmış eksene göre yerleştirilmiş, sonsuzluk prensi

binin hakim olduğu şemse-salbek, yarım şemse-salbek ve köşebent düzeninden ibaret 

klasik cild kapaklarının kompozisyonunu hatırlatır. Resim şemse ve madalyonların zemini 

lacivert olup içlerinde sarılma rumilerle sınırlandırılmış altın zeminli kapalı formları vardır. 

Bunlardan çıkan dallar üzerinde, gölgeli boyanmış mavi, pembe, beyaz, turuncu, sarı, ha

tayi gurubu çiçekler sıralanmıştır. Panonun zemini altındır. Yüzeyi "S" formunun hakim ol

duğu kıvrım dallar üzerinde sıralanan, gölgeli boyanmış, mavi, pembe, turuncu, beyaz 

hatayi gurubu çiçekler ve gül goncaları ile bezenmiştir. Ayrıca bu kıvrım dallara sarılmış 

altın konturlu mavi çin bulutları ile kompozisyon daha da hareketlendirilmiştir. 

İç bordür; dış bordürden yeşil zeminli bir geçme ile ayrılmıştır. Bordürde yine 

geçme ile belirlenen kartuş ve madalyonlar alternatifli dizilmiştir. Altın zeminli kartuşlarda 

kıvrım dal üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış turuncu, mavi, beyaz, hatayi gurubu çi

çekler yer alır. Madalyonların zemini de altın olup yüzeyi daireler içersine yerleştirilmiş si

yah rumilerle bezenmiştir. 

Dış bordürün zemininde altın ve lacivert dengeli kullanılmıştır. Kaydırılmış ekse

ne göre yerleştiril miş, palmetlerle sınırlandırılmış tepelik formlarının arasında bağlama ve 

yarım tepelikler yer alır. Yüzey kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış turuncu, 

pembe, beyaz mavi hatayi gurubu çiçekler ve gonca gül ile kaplanmıştır. Dış bordür, iç 

bordürden altın zencerek ile ayrılmıştır. Levha üç taraftan mavi tığ ile çerçevelenmiştir. 

y.2b-3a Fatiha ve Bakara surelerinin yer aldığı serlevhalarda ana şema, sure 

metninin iki yanında yer alan bordür niteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde uzanan ya

tay dikdörtgen üst ve alt paftalardan ibarettir, Resim 26-27; Çizim 15. 

Paftalar ve yan bordürler birbirlerinden altın zencerek ile ayrılmışlardır. Paftalar

da altın zeminli, uzantıları tepelik şeklinde belirmiş dilimli kartuşlar yer alır. Köşeliklerin 

zemini ise laciverttir. Sure adı altın zemine altın sülüs hat ile yazılmış olup yüzeyi kıvrım 

dal üzerinde sıralanmış, gölgeli boyanmış, beyaz, mavi, turuncu hatayi gurubu çiçeklerle 

bezelidir. Kartuş ve köşelikler arasındaki bölüm altın olup yüzeyi kıvrım dallar üzerinde sı

ralanmış, gölgeli boyanmış mavi turuncu, pembe hatayi gurubu çiçeklerle bezelidir. 

Koltuklarda kaydırılmış eksene göre yerleştirilmiş rumi ile sınırlandırılmış lacivert 

zeminli kapalı formlar yer alır. Renk ayırımı olarak ara bölümde altın kullanılmıştır. Kıvrım 

dallar üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış turuncu, pembe, mavi hatayı gurubu çiçekler 

bütün yüzeyi kaplamaktadır. 
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Dış bordürde kaydırılmış eksene göre yerleştirilmiş, sarmal rumilerle sınırlı 

palmet şeklindeki bölümlerin zemini alternatifli olarak lacivert ve altındır. Bordürün yüzeyi 

kıvrım dallar üzerinde sıralanan, gölgeli boyamış, mavi beyaz, pembe, turuncu hatkayi 

gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Bordür üç taraftan lacivert tığ ile çerçevelenmiştir. 

Metin kısmı bulut şekilnde çerçevelenmiş zemini altın ile taranmış olup yüzey kü

çük, mavi bir kökten çıkan çiçek ve yapraklarla bezenmiştir. Bütün duraklar altın rozet 

şeklindedir. 

Eserin y.343b, 344a sondaki zahriye sayfaları şemse-köşebent kompozisyonlu

dur. Yuvarlak şemse-salbek ve köşebentler altın zeminli olup lacivert yapraklarla sınırlan

dırılmışlardır. Köşeliklerin yüzeyleri pembe kıvrım dal üzerinde sıralanan mavi, pembe ve 

turuncu hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Diğer kısımlar kağıt rengi zemine kıvrım dal 

üzerinde sıralanan altın hatayi gurubu çiçekler ve bulut motifleri ile bezenmiştir. Çin bulut

ları ve yapraklar yeşil, hatayiler kır mızı renk ile gölgelendirilmiştir, Resim 28; Çizim 16. 

Sure başlıkları değişik kompozisyonlarda tezhiblidir. Sure adı beyaz veya altın 

tevkii hat ile yazılmıştır. Bazı sure başlıklarında zemin laciverttir. Yüzey kıvrım dal üzerin

de sıralanan yeşil salma! rumilerle bezenmiştir. Köşelerde geometrik düzende yerleştiril
miş altın zeminli kartuşlar vardır. Yüzeyleri gölgeli boyanmış turuncu ve mavi hatayi guru

bu çiçeklerle bezenmiştir. Kartuşların kesiştiği bölüm dört dilimli madalyon şeklinde belir

lenmiştir. Aralarda kalan üçgen boşluklarda ise rumilerin sınırladığı kapalı formlar vardır. 

Bu kapalı formların yüzeylerinde kıvrım dallar üzerinde sıralanan hatayi gurubu çiçekler 

vardır. Bir diğer süre başlığında kompozisyon geometrik düzendedir. Sure adının bulun

duğu dikdörtgen panonun zemini kıvrım dal üzerinde sıralanmış rumilerle kaplanmıştır. 

Bir diğerinde ise çin bulutlu kompozisyon hakimöır. 

Güller altın veya lacivert çerçevelidir. Yazı beyaz mürekkeple yazılmıştır. Güllerin 

bazıları rumilerle çerçevelidir. Secde güllerinde çerçevede motifi olarak siyah konturla be

lirlenmiş altın sivri yapraklar kullanılmıştır. 

Cüz güllerinin ölçüleri daha büyüktür. Yazı beyaz ile altın zemine yazılmıştır. Et

rafı dilimli yuvarlak lacivert kıvrım dallar üzerinde sıralanan rumller ile sınırlandırılmıştır. 

Çizim 14: y.b'deki zahriye sayfasında birim ölçü süslemeli yüzeyi kısa kenarının 

1/4 olarak belirlenmiş olmalıdır. 

Çizim 15: y.3a'daki serlevha sayfasında birim ölçü yazılı yüzeyi kısa kenarının 

1 /4'ü olarak belirlenmiş olmalıdır. 

Çizim 16: y.343b'deki son zahriye sayfasında birim ölçü şemse çember yarı çapı 

değeri olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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395 

7 
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Kalın aharlı kağrt 

527 yaprak 

Yaprak boyutu: 31 x 22 cm 

Cetvelli kısım: 10.6 x 17.6 cm 

Satır sayısı: 10 

Satır uzunluğu: 9.8 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

527a 

a) Hattatı: Hamdalllah el ma'ruf bl lbn aş-Şayh 

b) istinsah tarihi: -

c) MOzehhibi: -

d) Diğer bilgiler 

y .1 a'da; Kanuni Sultan Süleyman zamanında Şehzade Meh

med Valdesi adma vakfedilmiştir. 

Siyah deri mlklebli 31 x21 om ölçülerinde so~uk şemse-köşe

bent kompozisyonludur. Mlklepte LVl/77-79 no.lu ayet var

dır. Dlllmll oval şemse ve köşebentler altın konturludur. Altın 

zencerek motifi ile sınırlanan bordür, so()uk baskı kıvrımda 

ve hatayilerle bezelidir. iç kapak bordo deri ve şemse köşe

bent kompozisyonludur. 

Mahir, 1990, s.6-7. 

Eserin y.1b-2a'dakl levha tezhibfi zahriyede ortada rumllerle çevrelenmiş salbekli 

madalyon yer alır. Renk ayrımı için bütün bölünmeler altın rumller1e yapılmıştır. Altın ze

minli madalyonun ortasında mavi zeminli aftm rumiler1e çevrelenmiş kapalı f ormlar1a oluş

turulan bir madalyon vardır. Ara bölüm lacivert bırakılmıştır. Zemin kademeli kıvrım dallar 

Ozerlnde sıralanan pembe, beyaz, mavi, turuncu hatayı gurubu çiçekler vardır. Ana bölüm 

birbirinden cetvellerle ayrılan Oç bordür vardır. En içteki bordOrde zemin altındır. Kıvrım 

dallar üzerinde sıralanan hatayı gurubu çiçekler ve çln bulutları ile bezenmiştir. Lacivert 

cetvelle sınırlı ikinci bordOrde alt ın zeminli kartuşlar ve üzerinde mavi, pembe, turuncu 
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hatayi gurubu çiçekler vardır. En dıştaki bordürde alternatifli sıralanmış, rumllerle çevre

lenmiş, altın ve siyah zeminli kapalı formlar vardır. içlerinde yine rumilerle çevrelenmiş 

kapalı formlar ve bağlama motifleri vardır. Altın ve lacivert dengeli bir şekilde kullanılmış

tır. Zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, turuncu, mavi çiçeklerle doldurulmuş

tur. Kompozisyon ince mavi tığlar ile bitmek1edir, Resim 29; Çizim 17. 

y.2b-3a'dakl Fatiha ve Bakara suresinin bulunduğu serlevha safyalarında ana şe

ma sure metninin iki yanında yer alan bordür niteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde 

uzanan yatay dikdörtgen üst ve alt paftalardan ibarettir, Resim 30; Çizim 18. 

Paftalarda rumilerle çevrelenmiş lacivert zeminli kartuş ve salbekler yer alır. Sure 

adı beyaz mürekkep yazılmıştır. Paftanın uzun kenarı boyunca altın rumi ile sınırlandırıl

mış altın zeminli yarım, köşelerde ise lacivert zeminli kapalı formlar yer alır. Böylece altın 

ve lacivertin dengeli, uyumlu bir şekilde kullanımı sağlanmıştır. Zemin, kıvrım dalları üze

rinde sıralanan pembe, turuncu, beyaz hatayı gurubu çiçekler ile bezenmiştir. Altın ze

minli koltuklarda, siyah konturlu hatayiler ve kıvrım dallar yerleştirilmiştir. Kompozisyon uç 

taraftan lacivert zeminli bir bordür ile çevrelenmiştir. Bordürde alternatifli dizilmiş, altın ru

mi ile sınırlandırılmış, iki renk altının değiştirilerek kullanıldığı yarım ve bütün kapalı form

lar vardır. Zeminde kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, mavi, beyaz hatayi gurubu çi

çekler vardır. Kompozisyon ince mavi tığlar ile tamamlanmıştır. 

Güller hatayi şeklinde ve altın zeminlidir. Yazı beyaz mürekkeple yazılmıştır. Ze

minde siyah negatif çiçekler vardır, Resim 31; Çizim 1 Ba. 

Sure başlıklarında sure adı altın veya kağıt rengi zemine, rumilerle çevrelenmiş 

kartuş içersine beyaz mürekkep ve sülüs hat ile yazılmıştır. Bu kartuş iki yanda rumi ka

palı form ve bağlama motifi olarak devam eder. Zeminde kıvrım dallar üzerinde sıralanan 

çeşitli renklerde hatayi gurubu çiçekler vardır. Yazı zemin bazen bulut motifi ile de doldu

rulmuştur. 

Çizim 17: y.1 b'de birim ölçü süslem eyüzeyi. 1 /5 olarak belirlenmiş olmalıdır. 

Çizim 18: y.3a'da birim ölçü 1 satır aralığı olarak belirlenmiş olmalıdır. 

Çizim 18a: y.523a'da birim ölçü yazılı yüzey 1/6'sı olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

A.5 

8 

Kalın aharlı kağıt 

377 yaprak 

745 sayfa kırmızı mürekkeple numaralı 

Yaprak boyutu: 31.8 x 22 cm 

Cetvelli kısım: 20 x 12.8 cm 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 12 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

3781a 

a) Hattatı: Hamdalllah el ma'ruf bi ibn aş-Şayh 

b) istinsah tarihi: 909/1053-4 

c) Müzehhibi: Hasan ibn Abdallah 

d) Diğer bilgiler: -

371b-372 a 

.............. sultan'ül-lslam ve'I Müslimin burhanü'I , fuzdt ve'I 

mücahidin el-kayimü'I icra-1 ahkamü'l-kitabü'l-mübin el me

hamldü fi ahkami'ş-şer'il-metin Sultan Bayazıd bin Sultan 

Mehmed Han. 

La zaled-dinü mürtefian bi devami ömrihl ve zamanihi ve'I 

mülkü muntazıman bl kemal-i adlihi ve lhsarihi Amin. Ya 

Rabbe'l-alemin ile vakaat-tezhibü ve tezylnü ala yedil-abd-z

zaif ellezi hüve min memluk! zalikes Sultan halledallahü mul

kehü 371b de, salbekte; Hasan ibn Abd. 

Meklepte: "Kalemullahü kadim la hattı Şeyh" rahmetullah 

372b-374 Talik hat ile Kur'an Falı 

374a-377b Hatim duası iV. Mehmet (1648-1687) zamanında 

ilave edilmiştir. 

y.1 a'da üzeri altın kapalı Bayazıd il mühürü ve 111. Amed 

( 1703-1730} ait iki mühür vardır. 

Kahverengi deri cild soğuk bask şemse-köşebent kompozis

yonludur. Konturlar altın ile belirlenmiştir. Mlklepte LVlm-79 

no.lu ayet vardır. İç kapak vişne rengi deridir. Aynı kompo

zisyon tekrar edilmiştir. 
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Çağman, 1983, No.E16. 

Derman, 1976, Fig.22. 

Karatay, 1962, No.800. 

Mahir, 1963, s.8. 

Tanındı-Raby, 1983, s.92. 

Türkiye, 1985, No.344. 

Yağmurlu, 1973, s.98. 

y.1 a' daki zahriye sayfasında levha tezhip tüm sayfayı kaplamaktadır. Kompozis

yon, sekiz kollu yıldız ve kapalı formların 1 /4 simetri esasına göre alternatifli yerleştirilme

siyle oluşturulmuştur. Altın rumilerle çevrelenmiş lacivert zeminli kapalı formların ortala

rında gölgeli boyanmış kavuniçi hatayi gurubu çiçekler vardır. Lacivert ve iki renk altın 

dengeli bir şekilde kullanılmış, zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan mavi, beyaz, sarı, 

turuncu, pembe hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. ince yeşil cetvel, üzerinde turuncu, 

mavi, beyaz hatayilerin de bulunduğu zencerek motifi ile bezenmiştir. Bordürde iki renk 

altın ve lacivert dengi bir şekilde kullanılmıştır. Lacivert zeminli altın rumilerle sınırlandırıl

mış kapalı formlar kaydırılmış eksende dizilmişlerdir. Altın zeminde kıvrım dallar üzerinde 

sıralanan pembe, turuncu, mavi, mor, beyaz hatayı gurubu çiçekler vardır. Kompozisyon 

mavi doldurma motiflerle bezenmiş tığlar1a biter, Resim 32; Çizim 19. 

y.1b-2a'daki Fatiha ve Bakara suresinin yer aldığı serlevhada ana şema sure 

metninin iki yanında yer alan bordür niteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde uzanan ya

tay dikdörtgen üst ve alt paftalardan ibarettir, Resim 33; Çizim 20. Paftaların ortasında 

altın rumllerle sınırlandırılmış lacivert zeminli kartuşlar yer alır. Sure adı beyaz mürekkeb

le yazılan kartuşun zemini yeşil kıvrım dal üzerinde sıralanan rumilerle doldurulmuştur. 

Paftanın zemininde kademeli dallar üzerinde sıralanan mor rumiler ve pembe, tu

runcu, sarı, beyaz, mavi hatayi gurubu çiçekler ve yürek motifi ile bezenmiştir. Mavi ze

minli koltuklarda, altın rumi ile çevrelenmiş, altın zeminli tam ve yarım kapalı formlar ka

demeli yerleştirilmiştir. Zeminde kıvrım dallar üzerinde sıralanan turuncu, pembe, mavi, 

beyaz hatayi gurubu çiçekler vardır. Bordürde altın rumi ile çevrelenmiş mavi yarım kapa

lı formlar ile Ozerlerindeki daha küçük kapalı formlar, mavi rumilerle çevrelenmiş siyah ze

minli kapalı formlar ile alternatifli dizilmişlerdir. Sure metninde duraklar altın nokta ile be

lirlenmiştir. Zeminde altın kullanılmış, kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, turuncu, 

mor, beyaz, sarı gölgeli boyanmış hatayi gurubu çiçeklerle kompozisyon tamamlanmıştır . 

. İnce mavi tığlarda doldurma motifleri ile kullanılmıştır. 
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Güller rozet veya madalyon şeklindedir. Yazı, beyaz ve açık mavi ile beyaz veya 

açık mavi zemine ya.zılmıştır. Zemin dolgusu hatayi ve bulut motifleri ile yapılmıştır. Yazı

nın etrafı mavi veya altın zemin üzerinde hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir, Resim 34; 

Çizim 21. 

Sure başlıklarında surenin adı beyaz sülüs hat ile altın veya mavi zeminli kartuş 

üzerine yazılmıştır, Resim 34. rumilerle renk ayrımı yapılmış zeminde iki renk altın ve la

civert uyumlu ve dengeli bir şekilde kullanılmıştır. Zemine kıvrım dallar üzerinde sıralanan 

kavuniçi, pembe, mavi, sarı, beyaz, hatayi gurubu çiçekler yerleştirilmiştir. yazı kartuşu

nun zemininde ise, rumiler ve bir kökten çıkan hatayi gurubu çiçekler vardır. 

y.371b-372 son zahriye şemse-köşebent kompozisyonlu levha tezhibtir. Resim 

35; Çizim 22. Altın zeminli yuvarlak şemsenin ortasında il.Bayazıd (1481-1512) için ithaf 

yazısı var dır. Şemsenin etrafında altın rumilerle çevrelenen kapalı formlarla renk ayrımı 

yapılmış lacivert ve altın dengeli bir uyum içersinde kullanılmıştır. Zemin altın kıvrım dal

lar üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış mavi, pembe, turuncu hatayı gurubu çiçeklerle 

bezenmiştir. Salbekler iki renk altın ile hazırlanmış rumilerle çevrelenmiş mavi zeminli ka

palı formlardan oluşur. İçlerindeki küçük kapalı formlar farklı tondaki altın rumiler ile çev

relenmiştir. Zemin altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, mavi hatayi gurubu çi

çeklerle bezenmiştir. Alttaki salbekte müzehhib adı yazılıdır. Ara bölüm kağıt rengi bıra

kılmış, altın kıvrım dal üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış turuncu, pembe, mavi hatayi 

gurubu çiçeklerle bezenmiştir. 

y.374a Kur'an falının sonunda, dörtgen bölümdeki kompozisyonda, iki renk altı

nın kullanıldığı rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar, sekiz kollu yıldız şeklinde madal

yonlar vardır. Altın zeminli kapalı formların ortasına kavuniçi hatayiler yerleştirilmiştir. Al

tın rumilerle sınırlı altın zeminli iki kapalı formların ortasında da hatayi yerleştirilmiş olup 

tepelik motifi ile bitmektedir. Lacivert zeminde altın kıvrım dal üzerinde sıralanan beyaz, 

pembe, yeşil gölgeli boyanmış hatayı gurubu çiçekler ve altın yapraklar vardır, Resim 3fü 

Çizim 19: Yaprak 1 a'da birim ölçü süslemeli yüzey 1/5 olarak; Çizim 20 y.2a'da 1 

satırlı aralığı; Çizim 21, y.365a'da 1 satır aralığı; Çizim 22 y.371a'da ise madalyonun yarı

çapı olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Y.Y.376 

9 

Aharlı kağıt 

302 yaprak 

Yaprak boyutu: 35 x 25.5 om 

Cetveltf kısım: 13.5x x 23.2 cm 

Satır sayısı: 15 

Satır uzunluğu: 13 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

302b 

a} Hattatı: Hacı Mustafa lbn Abdallah 

b) istinsah tarihi: 909 Şewal / 1504 Mart 

c) MOzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: Hattat Daya Hatun cami imamıdır. 

1a. Vakıf kaydı. Tevki hat ile "Sultan Hanzade bin tı Sultan 

Mahmud'un kızı vakfıdır. " 

302a kırmızı mürekkeple dua vardır. 

302b Abdullah ibni Abbas'dan mervl bin Hadls-1 Şerif ve 

Kur'an'ın hatiminden elde edilen sevap anlatılmaktadır. 

Kahverengi deri cild baskı şemse-köşebent kompozisyonlu

dur. 

Karatay, 1962, No.804. 

y.1b-2a'da bulunan Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcı serlevha düzeninde 

levha tezhlbtir. Kompozisyonun ana şeması sure metninin lkJ yanında bulunan bordür ni

teliğinde koltuklar ve bunların iki yanında uzanan bordür nitellOinde koltuklar ve bunların 

üzerinde uzanan Ost ve alt paftalardan ibarettir. 

Üst ve alt paftalar yan bordOrferin iki katı ölçOsOndedlr. Sure adı altın kartuş ze

mine beyaz mürekkep ve sOtos hat ile yazılmıştır. Paftaların zemini lac lverttlr. YOzeyl, 

uçları bulut motifi ile biten altın sarmal dallar küçük çiçek ve yapraklar ite bezenmiştir. Kö

şellkler ve sure adının yazılı oldu~u kartuş altın zemin üzerine yeşil dal ve yapraklarla 

süslenmiştir. Köşellklerln zemini altın olup yeşil yapraklarla doldurulmuştur. Koltuklar lacı-
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vert zemin üzerinde altın sarmal dal ve küçük yapraklara süslü kartuş ve altın zemine ye

şil yapraklarla bezeli madalyonların alternatif dizilişi ile meydana getirilmiştir. Ara bölüm

ler kırmızı ile doldurulmuştur. 

Kompozisyonu üç taraftan çeviren ana bordür, lacivert zeminli olup altın kıvrım 

dal üzerinde sıralanan küçük çiçek ve yapraklarla süslüdür. Beyaz altın rumilerin sınır

lanldırdığı kapalı formlarla kompozisyona hareketlilik kazandırılmıştır. Altın zeminli dilimli 

madalyonlar beyaz çiçek ve yeşil yapraklarla bezenmiştir. Levha uç taraftan dolgu motifli 

mavi tığ ile çevrelenmiştir, Resim 37; Çizim 23. 

Çizim 23: y.2a bir ölçü yazı alan kısa kenarının 1/4 olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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En'am Suresi 

T.S.M.Kitaplığı 

EH.320 

10 

Aharlı kalın kağıt 

46 yaprak 

Yaprak boyutu: 26 x 17.2 cm 

Cetvelli kısım: -

Satır sayısı: 7 

Satır uzunluğu: 8.5 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

46b 

a) Hattatı: Nakkaş Fazullah el maruf bi lbni el-Arap 

b) İstinsah tarihi: 912/1506-7 

c) Müzehhibi: Nakkaş Fazullah el Maruf bi ibni el Arap 

d) Diğer bilgiler: -

1 a' da okunamayan silinmiş bir mühür, 33a dua, 46a dua 

vardır. 

Siyah deri baskı geçme motiflidir. 

Karatay, 1962, No.807. 

Mahir, 1990, s.8-9. 

Meriç, 1953, s.49 ve dipnot 206. 

Tanındı, 1993, s.402. 

Yağmurlu, 1973, s.94. 

Altın zeminli yatık dikdörtgen şeklindeki paftada; bulut motiflerinin sınırlandırdığı 

tepeliklerle kahverengi zeminli kartuş teşkil edilmiştir. Ortasına surenin adı beyaz mürek

kep ile yazılmış olup yüzey altın kıvrım dal yaprak ve küçük çiçeklerle kaplanmıştır. Paf

tanın yüzeyi simetrik yerleştirilmiş dallar üzerinde sıralanan hatayi gurubu turuncu, mavi 

çiçeklerle bezenmiştir. Pafta lacivert cetvel ile çerçevelenmiştir. Paftanın üzerinde bulut 

motifinin sınırlandırdığı altın zeminli bir tepelik yer alır. Ortasında kademeli boyanmış ha

tayi gurubu çiçek yerleştirilmiştir. kompozisyon en dışta lacivert tığ ile nihayetlenir. Tığla

rın arasında serbest fırça yapılan mavi kıvrımlar vardır, Resim 38; Çizim 24. 

Çizim 24: Yaprak 1b'deki birim ölçü 1 satır aralığı olmalıdır. 
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En'am Suresi 

T.S.M.Kitaplığı 

EH.321 

11 

Aharlı kalın kağıt 

46 yaprak 

Yaprak boyutu: 25.5 x 17 cm 

Cetvelli kısım: -

Satır sayısı: 7 

Satır uzunluğu: 3.8 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

47b 

a) Hattatı: Nakkaş Fazullah el maruf bi ibni el-Arap 

b) istinsah tarihi: 91211506-1507 

c) Müzehhibi: Nakkaş Fazullah el Maruf bi ibni el Arap 

d) Diğer bilgiler: -

1 a' da okunamayan mühür. 33a Dua, 46a Dua. 

Siyah deri baskı geçmelidir. 

Karatay, 1962, No.807. 

Mahir, 1990, s.8-9. 

Meriç, 1953, s.49 ve dipnot 206. 

Tanındı, 1993, s.402. 

Yağmurlu, 1973, s.94. 

EH.321. Yaprak 1 b'de başlık tezhibi görülmektedir. Eninde dikdörtgen şeklinde 

uzanan altın zeminli paftanın ortasında iki kenarı tepelik şeklinde belirlenmiş lacivert bir 

kartuş yer alır. Yüzeyi pembe kıvrım dal üzerinde sıralanan gül gonca ve yapraklarla be

zenmiştir. Sure adı beyaz mürekkeple yazılmıştır. Altın zeminli pafta simetrik kıvrık dal 

üzerinde sıralanmış kırmızı ve mavi hatayilerle bezenmiştir. Köşelikler laciverttir. 

Üst bordür lacivert zeminlidir. Ortada ve yanlarda yarım altın zeminli dilimli ma

dalyonlar vardır. Ortalarında bir kökten çıkan iki küçük yapraklı dal arasında mavi gül 

goncaları vardır. Madalyonların uçları gül goncası şekilnde belirlenerek tığ ile nihayet bul-
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muştur. Madalyonların arasında pembe sarılma rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar 

yer alır. Ortalarındaki beyaz hatayilerden çıkan altın kıvrım dal üzerinde sıralanan kırmızı 

ve mavi gül goncaları, yapraklar ile zemin bezenmiştir. En dışta lacivert tığ vardır, Resim 

39; Çizim 25. 

Çizim 25: Yaprak 1b'de birim ölçü 1 satır aralığı olarak alınmış olmalıdır. Başlık 

kısmında ise çizimde b1 ile gösterilen ikinci bir ölçülendirme gözlenmektedir. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

H.S.84 

12 

Aharlı kağıt 

264 yaprak 

Yaprak boyutu: 21 .5 x 13.5 cm 

Cetvelli kısım : 9 x 17 

Satır sayısı: 15 

Satır uzunluğu: 8.5 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

264b 

a) Hattatı: Rik'a hat ile Hamdullah el ma'ruf bi ibn oş Şeyh 

b) İstinsah tarihi: 924 Reblülahir/1508 Temmuz 

c) Müzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: Hamdullah ihtiyarladı. "Saçı ağarmış ola

rak, başında titreme ve bedeninde rahatsızlık bulunduğu 

halde kalem kaymasından dolayı Cenabı Hakdan affını ümid 

ederek yazdı." 

y.1 b' de Divanı hat ile Darüssade ağası Bilal Ağa tarafından 

Haremeyn'e vakfedilişi ile ilglll vakıf kaydı. Sene 1214/1799 

ve Abdühü Biltil mührü vardır. 

Siyah deri cild, yekşah ile belirlenmiş mülevvan şemse-kö

şebent kompozisyonludur. 

Karatay, 1962, No.794. 

Yaprak 2b-3a'da bulunan Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcı serlevha düzeni

de tezhiblidir. Ana şema, sure metninin iki yanında bulunan bordür niteliğinde iki koltuk, 

bunların üzerinde uzanan üstte ve altta iki yatay dikdörtgen paftadan ibarettir. Paftaların 

ortasında altın zeminli üzerinde sure adının yazılı olduğu kartuş vardır. iki ucunda yine al

tın zeminli, rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar bulunur. Köşellkler ve yarım şemse

salbek biçiminde rumilerle sınırlandırılmış kapalı formların zemini altındır. Bunlardan çı

kan sarmal dallar ve rumiler altın olup paftanın ucundaki kapalı formlarla birleşirler. Ara 

bölümün zemini laciverttir. Paftanın yüzeyi kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli boyan-
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mış pembe, turuncu, gül goncaları ve hatayi gurubu çiçeklerle kaplanmıştır. 

Pafta ve yan bordürler bordo ince bir cetvelle bölümlenmişlerdir. Yan bordürlerde 

altın zeminli iki kartuş yer alır. Yüzeyi altın sarmal dallar üzerinde sıralanan, gölgeli bo

yanmış pembe ve turuncu, eflatun hatayi çiçekleri, küçük yapraklar ile bezenmiştir. Kom

pozisyon üç taraftan kubbe biçiminde dışarı taşarak genişletilmiştir. Rumi ile sınırlandırıl

mış altın zeminli kapalı formlar kıvrım dal üzerine sıralanan altın sarılma rumilerle yüzey 

hareketlendirilmiştir. Tepelik şeklinde lacivert zeminli bölüm ve bunu çevreleyen dilimli al

tın kısım, sarmal kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış, pembe, mavi, turuncu 

hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Kubbe şeklindeki bu düzlemler üst ve altta mavi, 

uzun kenarda yeşil dilimli cetvel ile son bulur. Kompozisyonu üç taraftan mavi doldurma 

ve çiçek motifli tığ ile çevrelenmiştir. 

Bütün duraklar altın rozet formundadır, Resim 40; Çizim 26. 

Sure adı iki cetvel arasında kağıt rengi zemine altın nesih hat ile yazılmıştır. 

Hizib, aşır gibi işaretlerde altın yazı ile belirtilmiş olup herhangi bir süs düzeni 

yoktur. Sayfalar altın cetvellidir. 

Ketebe rik'a ile 6 satır halinde altın bir hilal içersinde yazılmıştır. Satır aralarında 

altın yapraklar vardır. HilAI dikdörtgen bir çeçeveye alınmış olup. Boşluklar halkar tarzın

da süsleme ile bezenmiştir. 

Çizim 26: y.3a'da birim ölçü yazılı alanı 1/3 olarak belirlenmiş olmalıdır. Tepelik 

yaylası ise 2,5b birim ölçü ile alınmış olmalıdır. 



Bulunduğu Yer 

Envanter No 

Katalog No 

Kağıt Cinsi 

Ketebe kaydı 

Zahriye kaydı 

Diğer kayıtlar 

Ekler 

Cild 

A.6662 

13 
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Kalınca krem rengi aharlı kağıt 

451 yaprak 

Yaprak boyutu: 32 x 20.5 cm 

Cetvelli kısım: 20 x 11.8 cm 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 10.2 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

y.447a 

a) Hattatı: Hamdullah el ma'ruf bi ibn Şeyh 

b) istinsah tarihi: 914/1508-9 

c) Müzehhibi: Hasan bin Abdullah 

d) Diğer bilgiler: -

y.446b Beyazıd bin Sultan Mehmed Han emri ile yazıldığı 

belirtilir. 

451 a: "11.Mahmud'un goncası Abdülaziz efendinin Valdesi 

Petrevniyal Sultan'ın tezhibli bir mülkiyet kaydı ve mührü 

vardır. 

Yan kağıtta "Bizi bu kitap sayesinde ateşte yanmaktan koru" 

notu vardır. 

Sayfa 1a' da Yıldız kaydı: Umumi numara: 20576, Hususi 

numara: 136 

y.44b Mühürde: Han Mahmud Adli'nin goncası Abdülaziz 

efendi valdesi 124511829 kaydı vardır. 

y.444b-446a da Hatim duası 

y.447b-449b'de Farsça Kur'an falı 

y.4502-450b'de Kur'an'ın nasıl okunması gerektiği hakkında 

bir bölüm bulunmaktadır. 

y.451a: Mahmut Han goncası Abdülaziz validesi Pertevniyal 

Sultana ait tezhipli bir mülkiyet kaydı vardır. 

Sonradan tamir görmüş miklepli siyah deri cilddir. Gömme

şemse köşebent kompozisyonu, kırmızı iç kapakta da de

vam eder. Sertabda temiz olmadıkça ellenmemesi ile ilgili 

ayet yazılıdır (LVl/77-79) 
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Karatay, 1962, No.94. 

Mahir, 1990, s.6, r.4. 

Atasoy, 1992, s.138. 

Yağmurlu, 1973, s.98. 

y.1b-2a zahriye sayfası levha şeklinde tezhiplidir. Lacivert zemine bordürde aitın 

sarmal rumilerin çevrelediği altın zeminli kapalı formlar, düşey eksende yerleştirilmiş 

olup, siyah zeminli ortabağ motifi, altın zeminli çokgen düzlemler alternatifli kullanılmıştır. 

Altın sarmal dal üzerinde sıralanan beyaz, açık mavi, pembe, yeşil, turuncu hatayi gurubu 

çiçekler yüzeyi kaplamaktadır. Dikdörtgen levha bordürden ince yeşil bir cetvel ile ayrıl

mıştır. Lacivert zeminli levhada kompozisyon 1/4 simetrik karedir. Karelerin karşılıklı kö

şelerinde altın sekiz kollu yıldız motifi ve bağlama motifi ile çevrelenmiş kapalı formlar 

vardır. Ortada ise altın rumiler ile çevrelenmiş altın zeminli kapalı form yerleştirilmiştir. 

Zemin kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, turuncu, beyaz, mavi gölgeli boyanmış hata

yi gurubu çiçekler ile bezenmiştir. Bu çiçekler orta eksende birbiri içinde geçen tam daire

leri kenarlarda ise yarım daireleri oluştururlar. Kompozisyon münhani motifli cetvel, dol

durma ve hatayi motifi ile bezenmiş mavi tığlarla bitmektedir, Resim 41 ; Çizim 27. 

y.2b-3a, Fatiha ve Bakara süresinin başlagnıcının olduğu sayfalar serlevha düze

ninde tezhiplidir. Kompozisyonun ana şeması sure metninin iki yanında yaralan bordür ni

teliğinde koltuklar ve bunların üzerinde altta ve üstte uzanan yatay dikdörtgen paftalardan 

ibarettir. Kompozisyon ince yeşil cetvellerle bölümlerle ayrılmıştır. Lacivert zeminli koltuk

larda rumilerle çevrelenmiş yarım altın zeminli kapalı formlar ile siyah zeminli yarım bağ

lama motifi alternatifli olarak kaydırılmış eksende dizilmiştir. Zemin kıvrım dal üzerined sı

ralanan pembe, beyaz hatayi gurubu çiçekler ile bezenmiştir. 

Lacivert zeminli üst ve alt paftaların ortasında altın zeminli sarmal rumiler ile sı

nırlandırılmış kartuş bulunur. Sure adının beyaz sülüs hat ile yazıldığı kartezyen yüzeyi 

siyah kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe hatayi gurubu çiçekler, altın kıvrım dal üzerin

de sıralanan mavi sarmal rumller ile kaplanmıştır. Lacivert zeminli paftada uzun kenarlar

daki altın ve siyah sarmal rumiler ile sınırlandırılmış altın zeminli yarım, kapalı formlar; ki

sa kenarda yarım altın şemseler vardır. Yüzey, altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan rıi

miler, pembe, mavi, turuncu, yeşil gölgeli boyanmış hatayi gurubu çiçekler ile bezenmiş

tir. 

Lacivert zeminli ana bordürde altın sarmal rumiler ile sınırlandırılmış kapalı form.

lardan çıkan rumiler lacivert zeminli kapalı formları belirler. Altın zeminli kapalı formlara 

siyah, lacivert zeminli kapalı formlara yeşil rumi ile sınırlandırılmış bağlama motifi yerle~ti-
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rilmiştir. Alternatifli dizilen bu kapalı formlardan çıkan kıvrım dallar üzerinde pembe, tu

runcu beyaz gölgeli boyanmış hatayi gurubu çiçekler sıralanmıştır. Köşelerde çizgi ile sı

nırlandırılmış altın zeminli kapalı formlar vardır. Bunların lçersinde ayrıca altın rumi ile sı

nırlandırılmış, ortalarında gölgeli boyanmış mavi hatayiler bulunan siyah zeminli kapalı 

formlar vardır. Yüzey ince rumiler ile bezenerek kompozisyona hareketlilik kazandırılmış

tı r. Mavi hatayi ve dolgu motifli tığlar kompozisyonu tamamlar, Resim 42, Resim 28. 

Güller değişik biçimlidir. Aşır gülleri palmetlerle sınırlandırılmış altıgen madalyon

lar şeklindedir. Ortadaki lacivert yuvarlak zemine yazı beyaz mürekkeple yazılmıştır. Ze

min bir kökten çıkan üçlü yapraklar ile bezenmiştir. 

Hizip gülleri lacivert dilimli madalyon şeklindedir. Bir kökten çıkan küçük çiçekle

rin bulunduğu yuvarlak altın zemine beyaz mürekkep ile yazı yazılmıştır. lacivert zemin

de bağlama motifi ve bunlardan çıkan mavi, sarı , beyaz turuncu hatayiler vardır. 

Cüz gülleri yuvarlak madalyon şeklindedir. Yazı altın zemine beyaz mürekkeple 

yazılmıştır. Lacivert zeminde rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar ve bağlama motifleri 

alternatifli dizilmiştir. Yüzey bunlardan çıkan mavi, sarı, mor hatayilerle bezenmiştir. 

Secde gülleri madalyon1arın oluşturduğu altı kollu yıldız şeklindedir. Yazı beyaz 

mürekkeple altın zemine yazılmıştır. Lacivert zeminli madalyonlara turuncu ve mavi çi

çekler yerleştirilmiştir. 

Sure başlıklarında sure adı beyaz mürekkep ve sülüs hat ile lacivert veya altın 

zemine yazılmıştır. Yazının zemini kıvrım dallar üzerinde sıralanan turuncu, pembe, mavi 

gölgeli boyanmış hatayi gurubu çiçekler ve yeşil, mor yapraklarla bezenmiştir. Yazı çeşitli 

biçimler gösteren kartuşlar içerisindedir. Kartuşun uçları bazen rumilerle sınırlandırılmış 

kapalı formlarla uzatılmıştır. Kompozisyon uzun kenarda ise yarım kapalı formalrla de

vam etmektedir, Resim 43; Çizim 29. 

y.446b. Zahriye sayfası levha tezhiblidir. Ortadaki yuvarlak altın zeminli madal

yonda beyaz mürekkep ile 11.Beyazıd 'a sunu yazısı vardır. Madalyonu, üstte ve ~ltta bir 

kenarı yuvarlatılmış iki pafta çevreler. Altın zeminde; sarmal rumilerle sınırlandırılmış ka

palı formlar, kenarlarda yarım kapalı formlar vardır. Yüzey altın kademeli kıvrım dal üze

rinde sıralanan gölell boyanmış turuncu, pembe, mavi, beyaz hatayi gurubu çiçekler ve 

sarmal rumilerle bezenmiştir. Dikdörtgen levhanın zemini laciverttir. Yüzey altın zeminli 

rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar, orta bağ motifi kademeli kıvrım dal üzerinde sıra

lanan rumiler, gölgeli boyanmış beyaz, mavi, pembe hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir, 

Resim 144; Çizim 30. 

y.447a, ketebe yazı çerçevesi boyutlarındadır. 11 satırlık yazının etrafı bulut şek-
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!inde çevrelenmiştir. Zemin pembe ile talanmış yüzey mavi küçük dal ve yapraklarla be

zenmiştir, Resim 45. 

y.451a. Pertevniyal Sultan'm mülkiyet kaydı yazı çerçevesi boyutlarında levha 

şeklinde tezhiplidir ve sonradan ilave edilmiştir, Resim 46. 

Çizim 27: Yaprak 2a'da birim ölçü süsl.emeli yüzey 1/4; Çizim 28, yaprak 3a'da 

koltuk genişliği ; Çizim 29 yaprak 440b'de 1 satır aralığı; Çizim 30, 446b'de 1 satır aralığı 

olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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lstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 

A.6551 

14 

Esmer Aharlı Kağıt 

488 yaprak 

Yaprak boyutu: 22 x 14 cm 

Cetvelli kısım: 14.3 x 7.3 cm 

Satır sayısı: 13 cm 

Satır uzunluğu: 7 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

487b-488a 

a) Hattatı: Şeyh Hamdullah'ın talebelerinden Hayreddin 

Abid Salih 

b) istinsah tarihi: y.487b4de Beyazıd bin Sultan Mehmed 

Han zamanında yazıldığı belirtilir. 

c) Müzehhibi: -

d} Diğer bilgiler: -

487b-482 a Hatim duası 

482a-487b Farsça kur'an falı ve izahı vardır 

480b-482 a Kur'an'ın faziletleri hakkında Arapça dua vardır. 

Yeşil deri, görünme Şemse, salbek köşebent, kompozisyon

ludur. 

Habib Efendi, s.111. 

Mustakimzade, s.199. 

Karatay, 1953, No.92. 

Derman, 1970, s.280. 

y .1 a, zahrlye sayfasında salbekli, dilimli şemse kompozisyonu vardır. Şemsenin 

zemini lacivert olup iki renk altın kullanılmıştır. Ortada altın rumilerln çevrelediği kısa ke

narında rumi bağlama motifi ile biten bir dikdörtgen pafta vardır. Bu pafta iki uzun kenar

da da yine altın rumilerin çevrelediği kapalı formalrla devam eder. Kompozisyonun zemini 

kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış beyaz, turuncu, mavi, sarı hatayi guru

bu çiçeklerle bezenmiştir. Salbekler iki renk altının hakim olduğu rumilerle çevrelenmiş la-
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civert zeminli kapalı formlardan meydana gelmiştir. Şemse ve salbekler, siyah zeminli al

tın rumilerle çevrelenmiş bağlama motifi ile birbirlerine bağlanmıştır, Resim 47; Çizim 31. 

y.1 b-2a Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının bulunduğu sayfalar serlevha 

düzeninde tezhiplidir. Kompozisyonun ana şemaı sure metninin iki yanında uzanan bor

dür niteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde altta ve üstte uzanan yatay dikdörtgen pafta

lardan ibarettir. Kompozisyon ince lacivert cetvel ile bölümlere ayrılmıştır. Altın zeminli 

koltuklarda altın zeminli iki kartuş vardır. Zemin yeşil kıvrım dallar üzerinde sıralanan ka

vuniçi, pembe, mor ve beyaz hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Altın zeminli üst ve alt 

paftaların ortasında sure adı beyaz sülüs hat ile yazılmıştır. Zemini kıvrım dallar üzerinde 

sıralanan mavi rumiler ile bezenmiştir. Köşeliklerde altın rumilerle sınırlandırılmış lacivert 

ve altın zeminli kapalı formlar vardır. zemin sarmal dallar üzerinde sıralanan beyaz, pem

be, turuncu, sarı, hatayi gurubu çiçekler ile bezenmiştir. 

Ana bordürde altın rumilerle çevrelenmiş alternatifli sıralanmış mavi ve altın ze

minli kapalı formlar vardır. Zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan yeşil, pembe, sarı tu

runcu, beyaz hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Mavi zeminli kapalı formların ortaları

na siyah, diğerlerine mavi zeminli bağlama motifi yerleştirilmiştir. kompozisyon ince mavi 

tığ ile bitmektedir. Sure metninde satır araları yuvarlak dilimli biçimlerle çevrelenmiş, 

pembe tarama ile doldurulmuştur. Kompozisyon doldurma motifli mavi tığ ile bitmektedir. 

Resim 48, 49; Çizim 32. 

Aşır gülleri, gül biçimini yansıtacak şekilde bezenmiştir. Ortada altın zemine yazı 

beyaz mürekkeple yazılmış, yapraklar, mor, mavi, yeşil gölgeli boyanmıştır. Hizip gülleri 

şemse formundadır. Altın şemsenin ortasındaki mavi zeminli kartuş üzerine yazı beyaz 

mürekkeple yazılmıştır. 

Cüz gülleri iki renk altının kullanıldığ ı , rumilerin çevrelediği, madalyon formunda

dır. Yazı beyaz mürekkeple yazılmıştır. 

Secde gülleri dilimli yuvarlak madalyon formundadır. Ortasındaki kartuşda yazçı 

beyaz mürekkeple yazılmıştır. 

Sure başlarında altın zeminli dilimli kartuş üzerine sure adı çeşitli renkteki müre~~ 

kepler ve sülüs hat ile yazılmıştır. 

Sayfa 487b-488a ketebe sayfası karşılıklı iki sayfaya yerleştirilmiştir. iki safyanın 

düzeni de aynıdır. 487b'de metin devam ettiği için motif tamamlanamamıştır, Resim 50. 

Yaprak 488a'da, ortada kağıt rengi zemin üzerine kırmızı mürekkeple yazılı ; mavi 

çerçeveli yuvarlak madalyon vardır. Etrafında altın dikdörtgen bir çeçreve vardır. Madal-
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yonun Ost ve alt kısmında mavi zeminli dilimli madalyonlar ve hançer yaprakları vardır. 

Mavi madalyonlar altın ruml ve pembe turuncu hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Altm 

zemin, yeşll kıvrım dal üzerinde sıralanan kademeli boyanmış beyaz, turuncu, pembe 

mor, kavuniçi, hatayı gurubu çiçeklerle bezenmiştir, Resim 51; Çizim 33. 

Çizim 31 : y.1 a'da iki birim ölçü; elipsin yarı çapları ile ilgili, 

Çizim 32: y.1b'de birim ölçü, yazılı alan 1/2'si, 

Çizim 33: y.488a'da birim ölçü süslemeli alan 1/310 olarak bellrlenmlş olmalıdır. 
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İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 

A.6552 

15 

Krem rengi aharlı kağıt 

483 yaprak 

Yaprak boyutu: 20.5 x 13.7 cm 

Cetvelli kısım: 11 .05 x 7 cm 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 6.8 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

482a 

a) Hattatı : Hamdallah el maruf bi ibn aş Şeyh 

b) istinsah tarihi: 920/ 1514 Nisan Rebiülevvel 

c) Müzehhlbl: -

d) Diğer bilgiler: Şeyh Hamdullah'ın yaşlılığında yazılmıştır. 

Mor deri üzerine yazma cild olup geç devir özelliği gösterir. 

Karatay, 1953, No.95. 

Atasoy, 1992, s.143. 

Yaprak 1b-2a zahriye sayfası levha şeklinlde tezhiplidir. Lacivert zeminli bordür

de altın sarmal rumilerin çevrelediği altın zeminli kapalı for mlar düşey eksende yerleştiril

miştir. Ortalarındaki siyah zembinll bağlama ve mavi hataylden çıkan kıvrım dal üzerinde 

sıralanan pembe, turuncu, mavi hatayi gurubu çiçekler zemini kaplar. Mavi zeminde ise 

düşey eksende yerleştirilen altın bağlama motifi ve pembe hatayilerden çıkan sarmal dal

lar üzerinde sıralanan yeşil, sarı , beyaz, mavi, turuncu hatayi gurubu çiçekler vardır. 

Dikdörtgen levha, bordürden ince lacivert bir cetvel ile ayrılmıştır. Lacivert zeminli 

levhada kompozisyon 1/8 simetrik karedir. Karelerin köşelerine altın ve siyah sekiz kollu 

yıldız motifi yerleştirilmiştir. Kenarların ortalarında altın zeminli sarmal rumilerle çevrelen

miş kapalı formlar vardır. Köşegenler üzerinde altın zeminli çokgen düzlemler ve bağla

ma motifi yerleştirilmiştir. Kapalı formların ortalarındaki mavi hatayilerden ve bağlama 

motiflerinden çıkan kıvrım dallar üzerinde, sıralanan beyaz, mor, turuncu, mavi hatayi' gu-
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rubu çiçekler yüzeyi kaplamaktadır. Kompozisyon mavi tığ ile bitirilmiştir, Resim 52; Çizim 

34. 

Yaprak 2b-3a'daki Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının olduğu sayfalar ser

levha düzeninde tezhiblidir. Kompozisyonun ana şeması sure metninin iki kenarında yer 

alan bordür niteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde altta ve üstte uzanan yatay dikdört

gen paftalardan ibarettir. Kompozisyon ince altın ve lacivert cetvellerle bölümlere ayrıl

mıştır. Lacivert zeminli koltuklarda iki kartuş vardır. Zemin kıvrım dallar üzerinde sırala

nan pembe, beyaz, mavi hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. 

Lacivert zeminli üst ve alt paftaların ortasında altın zeminli kartuş üzerin esure 

adı altında sülüs hat ile yazılmıştır. Lacivert zeminli paftada uzun kenarda, altın sarmal 

rumllerle sınırlandırılmış yarım kapalı formlar ve yarım bağlama motifleri alternatifli sıra

lanmıştır. Kartuşun iki ucuna ise bağlama ve altın sarmal rumi ite sınırlandırılmış kapalı 

form yerleştirilmiştir. Zemin kıvrım dal üzerinde sıralanan mavi, beyaz, pembe, yeşil, sarı 

hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Ana bordürde altın sarmal rumilerle sınırlandırılmış 

lacivert zeminli kapalı formlar kaydırılmış eksende sıralandırılmıştır. Altın zeminli ara bö

lümde yine kaydırılmış eksene göre düzenlenen bağlama motifi yerleştirilmiş, yüzey kıv

rım dallar üzerined sıralanan yeşil, mavi, pembe, beyaz, turuncu, sarı, hatayi gurubu çi

çeklerle bezenmiştir. Kompozisyon lacivert tığ ile bitirilmiştir, Resim 53; Çizim 35. 

Güller: Değişik formdadır. Aşır gülleri altın zeminli şemse formundadır. Ortasın

daki kartuşda yazı altın ile yazılmıştır. Bağlama motifinden çıkan hatayı gurubu çiçekle~ 

zemine yerleştirilmiştir. 

Secde gülü: Altın rumllerin sınırladığı lacivert zeminli kapalı formlar altıgen şek

linde yerleştirilmiştir. Etrafını altın bordür çevreler. Zemin kıvrım dallar üzerinde sıralan~n 

turuncu, yeşil, pem hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Yazı altın ile altın zemine yazıl

mıştır. Cuz gülleri madalyon şeklindedir. Altın rumilerin sınırladığı altın kapalı formlar ve 

bunlardan çıkan dallar kompozisyonunun ana şe~asını olşutururlar. Ara bölümler lacivert 

ile boyanmıştır. Yazı altın ile altın zemine yazılmıştır. Yüzey kıvrım dallar üzerinde sırala

nan pembe, mavi, turuncu, yeşil hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. 

Lacivert, altın ve kağıt rengi zemini olan kartuş üzerine, sure adı altın sülüs hat 

ile yazılmıştır. Kenar boşlukları kartuşla uyumlu olarak altın, lacivert ve kağıt rengi bırakıl

mıştır. Yüzey kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, turuncu, yeşil, sarı, mavl.hatayi g~~ 

rubu çiçekler ve yapraklarla bezenmiştir. Bütün duraklar altın ile bezenmiştir. Yalnız gülle

rin yerini belirtenler laciverttir, Resim 54; Çizim 36. 

Yaprak 482b-483a'daki son zahriye sayfası levha şeklinde tezhiplidir. Ortada al-
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tın zeminli lacivert dilimli şemse vardır. Yuvarlak dilimli salbekler lacivert zeminli olup bir 

kökten çıkan, sarı, pembe, mavi, turuncu hatayller ve altın yapraklarla bezenmiştir. Şem

senin üzerinde okuyamadığınız bir yazının varlığı kalan izlerden anlaşılmaktadır. Köşeler

de bir kökten çıkan ve kademeli kıvrım dal üzerine yerleştirilmiş, sarı ve mor hatayi guru

bu çiçekler yerleştirilmiştir, Resim 55; Çizim 36. 

Çizim 34: Yaprak 1b'de iki kare yöntemi kullanılmış olmalıdır. 

Çizim 35: Birim alan 2 satır genişliği olacak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

K.21 

16 

Aharlı kağıt 

Yaprak Adedi: 247 

Boyutları: 23.5 x 15.5 cm 

Cetvelli kısım: Cetvelsiz metin 

Satır sayısı: 15 

Satır Uzunluğu: 10.5 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

247a Rik'a hat ile 

a) Hattatı: -

b} istinsah tarihi: 923 Zilkade/1517 Kasım 17 

c} Müzehhibi: -

d} Diğer bilgiler: Edirne'de yazılmış. 

y.247b Vakıf kaydı. Cafer bin Abdullah eli ile Baltacılar oda

sına vakfedildi. Baltacılardan başka kimsenin okumaması 

için şerh konulmuştur. 

Siyah deridir. Soğuk baskı şemse-köşebent kompozisyonlu

dur. Miklepli ve tamir görmüştür. 

23.5 x 15.5 cm 

Kartay, 1962, No.808. 

Demiriz, 1988, s.68. 

y.2a'da ana şema altın cetvellerle ayrılan üst ve alt paftalardan ibarettir. Paftanın 

ortasında uçları palmet şeklinde belirlenmiş kağıt zeminli kartuş vardır. Sure adı altın sü

lüs hat ile yazılmıştır. Köşeler lacivert zeminli olup, yüzey bu kökten çıkan serbest fırça ile 

yapılmış küçük çiçekler ve yapraklarla bezenmiştir. Paftanın etrafında ince bir cetvel var

dır. Kalan izlerden kompozisyonun lacivert tığ ile nihayet bulduğu anlaşılmaktadır. 

Sure başları metin lçersinde altın sülüs hat ile secde, aşır gibi işaretler kırmızı 

mürekkep ile belirlenmiştir, Resim 56; Çizim 38. 

Çizim 38: y.2a'da birim ölçü 2 satır aralığı olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH.148 
17 

Krem rengi aharlı kağıt 

473 yaprak 

Yaprak boyutu: 34 x 21.5 cm 

Cetvelli kısım: 20 x 11 .5 cm 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 11 cm 

Yazı cinsi: Nesih 

y.469a 

a) Hattatı: Hamdallah el maruf bl ibn aş Şeyh 

b) istinsah tarih i: -

c) MOzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

y.470b-473b Halim duası. 

y.1a iki mühür vardır. "Allahümme Salll ala Muhammedln" 

kaydı mühür şeklinde olup iki tanedir. 

Siyah deri soğuk baskı şemse-köşebent kompozlsyonludur. 

BordOrde şemse şeklinde pafta vardır. Kitap boğazı süsle

mesi altın halkardır. iç kapakta deri kat'ı şemse - köşebent. 

Kompozisyonu vardır. 

Karatay, 1962, No.944. 
Demiriz, 1988, s.68. 

y.1b·2a'da Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının oldu~u sayfalar serlevha dü

zeninde tezhlplldlr. Sure metni yuvarlak biçimlerle çevrelenmiş, kırmızı ile taramalı olup 

üzeri kırmızı , siyah, mavi, altın noktalıdır. Kompozisyon ince yeşil cetvelle bölümlenmiştir. 

Ana şema sure metninin iki yanında bulunan bordür niteliğinde koltuklar, bunların üzerin

de üstte ve altta uzanan yatay dikdörtgen paftalardan meydana gelmiştir. Üst ve alt pafta

larda sure adı beyaz sülüs hat ile, altın rumilerle çevreli, dilimli altın zeminli kartuş üzerine 

yazılmıştır. Kartuş siyah zemini! altın rumilerle sınırlandırılmış baOlama motifi ile devam 

eder. Yazının zemini kıvrım dallar üzerinde sıralanan yeşll rumiler ve altın iğne-perdah Oç 



- 58 -

nokta ile bezenmiştir. Paftanın uzun kenarına siyah zeminli altın rumilerle çevrelenmiş, 

yarım kapalı formlar yerleştirilmiştir. Kademeli hat üzerinde sıralanan altın rumilerle ze

minde renk ayrımı yapılmış lacivert ve altın dengelenmiştir. Hatayı gurubu çiçekler ise 

pembe, sarı, mavi olup gölgeli boyanmışlardır. 

Koltukların süs düzeni ve ölçüleri birbirleriyle aynı değildir. Dikiş kenarındaki kol

tukda kaydırılmış eksen üzerinde sıralanmış rumilerle sınırlandırılmış lacivert zeminli ya

rım kapalı formlar vardır. Ara bölüm altındır. Zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan pem

be, mavi hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Diğer koltukta rumilerle sınırlandırılmış la

civert zeminli kapalı formlar ile bulut motifinin sınırladığı siyah zeminli kapalı formlar alter

natifli kullanılmıştır. Ara bölüm altındır. Zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan mavi, pem

be hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Bordürde iki renk altın kullanılmıştır. Altın rumi

lerle sınırlanan lacivert zeminli yarım ve küçük kapalı formlar ile büyük kapalı formlar, dü

şey eksende alternatifli sıralanmışlardır. Zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli 

boyanmış pembe, sarı, mavi hatayi gurubu çiçekler ile bezenmiştir. Kompozisyon ince 

mavi tığlar ile çevrelenmiştir, Resim 57; Çizim 39. 

Altın dilimli kartuş üzerin ebeyaz sülüs hat ile sure adının yazıldığı başlıklar çeşit

lilik gösterir, Resim 59. Zemin çin bulutları ve kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli bo

yanmış pembe, mavi çiçeklerle bezenmiştir. Beyaz sülüs hat ile sure adı altın zeminli di

limli kartuş üzerine yazılmış, zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan yeşil rumilerle bezen

miştir. Bu kartuşu iki taraftan lacivert zemin üzerined kademeli gelişen altın rumiler çevre

lemektedir. Rumilerin üzerinde pembe, mavi çiçekler vardır, Resim 58. 

Sure adı beyaz sülüs hat ile altın zeminli başka bir sure başlığında yazının zemi:

nl kıvrım dallar üzerinde sıralanan siyah rumilerle bezenmiştir. iki renk altın dengeli bir 

şekilde kullanılmıştır. Başlık zemini bu kökten çıkan kıvrım dallar üzerinde sıralanan , 

üzerlerinde mavi ve pembe hatayiler bulunan yaprak biçimleri ile bezenmiştir. 

Aşır gülleri şemse formundadır. Genellikle, lacivert zemine beyaz boya ile yazıl

mış zemin pembe hadtayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Etrafı altın ve lacivert ile çevre

lenmiş olup rumi veya bağlama motifleri ile cetvel boyunca uzatılmıştır, Resim 58. Hizlb 

gülleri hatayi formundadır. Yazı; Lacivert zemine beyaz ile yazılmış zemin hatayi gurubu 

çiçeklerle bezenmiştir. Resim 59. 

Cüz gülleri büyük şemse formundadır. Lacivert zemine beyaz boya ile yazılmış 

zemin hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Altın rumiler ile çevrelenmiştir. Altın bulut mo~ 

tifi ve kapalı form ile cetvel boyunca uzatılmıştır. 



- 59 -

Beyaz mürekkep ile altın zemine ketebe yazılmıştır. Yüzey beyaz kurtçuk cetvel 

ile geometrik bölümlere ayrılmış olup zemin laciverttir. Yüzey kıvrım dallar üzerinde sıra

lanan pembe, mavi, sarı hatayiler ile bezenmişler. En dışta altın zencerek motifi vardır, 

Resim 60. 

Çizim 39: y.2a'da birim ölçü yazılı yüzey 1/3 olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 

A.6555 

18 

Krem rengi kağıt 

500 yaprak 

Yaprak boyutu: 20.2 x 13.5 

Cetvelli kısım: 7.3 x 11.5 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 6.5 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

y.493b 

a) Hattatı: Şeyh Hamdullah 

b) İstinsah tarihi : -

c) Müzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

y.493b Şeyh bin Şeyh Efendi'nin hattıdır. El fakir el Mu

ham.med el Vasfi Ketebecizade ve mühürü "Hafız Muham

med el Vasfi 1098" kaydı vardır. 

496b-500a Hatim duası 

Gömme-şemse köşebent kompozisyonludur. Şemse ve kö

şebentler altın, alttan ayırma tekniğinlde hazırlanmış motif 

kırmızı deri renginde bırakılmıştır. Aynı düzende olan ara 

bölümde ise motifler siyah deri rengindedir. Sertap kısmında 

temiz olmadıkça el sürmeyiniz (LVl/77-79) ayeti vardır. 

Karatay, 1953, No.38. 

Tanındı, 1983, s.402. 

1 b-2a zahriye sayfası levha şeklinde tezhiplidir. Kompozisyonun ana şeması 1 /2 

simetriktir. Kare bölümün ~rtasında lacivert zeminli rumilerle sınırlandırılmış kapalı form

lar bulunur. Karşılıklı köşelerde lacivert ve siyah zeminli üç kollu yıldız yerleştirilmiştir. Di

ğer iki kenarda bağlama motifleri, bir kenarında altın zeminli hatayı gurubu çiçeklerle be

zeli ince kartuşlu bir bordür uzanır. Zeminde iki renk altın kullanılmış, altın kıvrım dallar 

üzerinde sıralanan hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. 
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Bordürde iki renk altın alternatifli bölümlerde kullanılmıştır. Kırmızı altınlı bölümde 

zemin sarı altın rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar, sarı altın bölümlerde lacivert ze
minli rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar vardır. Yüzey kıvrım dallar üzerinde sırala

nan hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Kompozisyon mavi doldurma motifli ince tığlar 
ile tamamlanmıştır, Resim 61, 62; Çizim 40. 

2b-3a Fatiha ve Bakara surelerinin başlangıcının olduğu sayfalar serlevha düze
ninde tezhiplenmiştir. kompozisyonun ana şeması sure metninin iki yanında bulunan bor

dür niteliğinde koltuklar, bunların üzerinde altta ve üstte uzanan yatay dikdörtgen pafta

lardan ibarettir. Komopzisyon ince macl cetvel ile bölümlere ayrılmıştır. Lacivert zeminli 

üst ve alt paftaların ortalarında sarmal rumllerle sınırlandırılmış altın zeminli kartuş vardır. 

Sure adı kartuş üzerine beyaz mürekkeple yazılmıştır. Zemin küçük siyah kıvrım dallarla 

bezenmiştir. Bu kartuş kısa kenarlarda farklı tondaki altın zeminli yarım kartuşlarla devam 

etmektedir. Mavi zeminli paftanın yüzeyi ve yarım kartuşlar altın kıvrım dallar üzerinde sı

ralanan mavi, turuncu, sarı, pembe, beyaz hatayi gurubu çiçekler ile bezenmiştir. Koltuk

larda altın zeminli kartuşlar vardır. Yüzeyleri altın kıvrım dal üzerinde sıralanan hatayı gu

rubu çiçekler ile kaplanmıştır. Yazı bulut formu şeklinde çerçevelenmiş pembe ile taran

mıştır. 

Ana bordürde altın sarmal rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar vardır. Bu ka

palı formların zemini farklı iki tonda altın ile alternatifli boyanmıştır. Bu kapalı formların 

arasına rumilerin yan kanatlarının sınırladığı lacivert zeminli küçük kapalı formlar yerleşti

rilmiştir. Bütün kapalı formların üst ve alt bölümlerinde siyah zeminli ve bağlama motifleri 
vardır. Bunların uzantılarından çıkan üst kenardaki rumiler ile lacivert zeminli bir dizi ka

palı form teşkil edilmiştir. Yüzey altın kıvrım dal üzerinde sıralanan yeşil, pembe, sarı, tu

runcu, mavi hatayi gurubu çiçekleri ile bezenmiştir. kompozisyon mavi tığ ile tamamlan

mıştır, Resim 63; Çizim 41. 

Aşır gülleri mavi zeminli dilimli madalyonlar halindedir. Yazı beyaz mürekkeple 

yazılmıştır, Resim 64. Zemin küçük altın kıvrım dallar ile bezelidir. Cüz ve secde gülleri 

lacivert şemse formundadır. Yüzeyde farklı tonda rumilerle sınırlandırılmış altın kapalı 

formlar ve kıvrım dallar üzerinde sarı, turuncu, mavi hatayı gurubu çiçekler ile bezenmiş

tir. 

Hizip gülleri altı dilimli madalyon şeklindedir. Yazı beyaz mürekkeple altın zemine 

yazılmıştır. Mavi zeminli madalyonun yüzeyi mavi, turuncu, hatayiler ile alternatifli dizilmiş 

altın abğlama motifi ile bezenmiştir. Güllerin hizasına gelen noktalar ise diğerlerinden 

farklı olarak mavi ile belirtilmiştir. 

Sure başları altın zeminli uçlarında bağlama motifi bulunan kartuşlar şeklinldedir. 

Yazı farklı tonda altın ile yazılmıştır. Köşelerde altın rumi ile sınırlandırılmış kapalı formlar 
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vardır. Mavi zemin kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, mavi, beyaz hatayi gurubu çi

çekler veya altın rumiler ile bezenmiştir. 

Çizim 40: Yaprak 1b'de birim ölçü süslemeli yüzey 1/5'i; Çizim 41: Yaprak 3a'da 

birim ölçü yazılı yüzey 1/4 olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Kur'an 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 

A.6566 

19 

Aharlı krem rengi ince kağıt 

479 yaprak 

Yaprak boyutu: 15.2 x 11 cm 

Cetvelli kısım: 6.3 1 O cm 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 6 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

470b-471a 

a) Hattatı: El Abdülfakir Mustafa Dede bin Hamdullah el 

maruf bi ibn şeyh 

b) istinsah tarihi: 93011523 

c) Müzehhibi: Fazullah b. Veli 

d) Diğer bilgiJer: -

y.472-476a Hatim duası 

y.476b-479b Farsça Kur'an Falı 

Siyah deri miklepli, gömme şemse-köşebent kompozlsyon

ludur. Bordürde kartuş-paftalar vardır. Soğuk baskı cildde 

sadece kalıpların kenar çizgileri altın ile kontur1anmıştır. Ay

nı süs düzeni miklepte de devam eder. iç kapakta katia 

şemse köşebent kompozisyonu vardır. Sertap kısmında 

LVV77-79 no.lu ayet, kitap boğazında halkar vardır. 

Karatay, 1953, No.104. 

Tanındı, 1993, s.403. 

MOstaklmzade, s.528. 

Habib Efendi, s.81. 

Yağmurlu, 1973, s.94. 

Meriç, 1953, s.65. 
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1b-2a Zahriye safyası levha şekilnde tezhiplidir. Kompozisyon 1/2 simetriktir. Al

tın rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlarla renk ayrımı yapılarak mavi ve altın dengesi 

uyumlu bir şekilde sağlanmıştır. Dilimli eşkenar dörtgenleri meydana getiren kapalı form

larla renk ayrımı yapılarak mavi ve altın dengesi uyumlu bir şekilde sağlanmıştır. Dilimli 

eşkenar dörtgenleri meydana getiren kapalı formlar lacivert ve altın zeminli olmak üzere 

alternatifli dizilmişlerdir. Lacivert zeminli kapalı formların ortalarında altın zeminli kapalı 

formlar, uzantılarında bağlama motifi bulunur. Altın zeminli kapalı formların ortalarına ise 

lacivert zeminli kapalı formlar yerleştirilmiştir. Yüzey kıvrım dal üzerinde sıralanan kade

meli boyanmış sarı, yeşil, turuncu, mavi, beyaz hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. 

Kompozisyonu lacivert zeminli bir bordür çevreler. Sarmal rumilerle sınırlı altın zeminli 

kapalı formlar ve bağlama motifi kaydırılmış eksende yerleştirilmiştir. Yüzey kıvrım dal 

üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış turuncu, beyaz hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. 

kompozisyon ince mavi tığ ile bitmektedir. Resim 65; Çizim 42. 

2b-3a'da bulunan Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının olduğunu sayfalar 

ana şema, sure metninin iki yanında bordür niteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde üst

te ve altta uzanan yatay dikdörtgen paftalardan oluşur. Kompozisyon ince mavi cetveller

le bölümlere ayrılmıştır. Bu paftalarda sure adı altın sarmal rumilerle sınırlı, kahverengi 

zeminli kartuşa beyaz mürekkeple ve sülüs hat ile yazılmıştır. Zemin kıvrım dal üzerinde 

sıralanan rumilerle bezenmiştir. Etrafını altın zeminli sarmal rumilerle sınırlandırılmış ikin

ci bir kartuş çevreler. Yüzey altın kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, mavi, yeşil hatayi 

gurubu çiçekler ile kaplanmıştır. Köşeler lacivert zeminlidir. Koltuklarda lacivert zeminli, 

sarmal rumilerle sınırlandırılmış uçları yarım palmet şeklinde kapalı formlar vardır. Uzan

tılarınlda yarım bağlama motifi bulunur. Boşlukların zemini altındır. Yüzey kıvrım dal üze

rinde sıralanan kırmızı, mavi, beyaz hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Bordürde sar

mal rumilerle sınırlandırılmış altın ve lacivert zeminli kapalı formlar kaydırılmış eksende 

yerleştirilmiştir. Lacivert zeminli kapalı formların ortalarına bağlama motifi yerleştirilmiştir~ . 

Yüzey kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, mavi, beyaz hatayi gurubu çiçeklerle bezen

miştir. kompozisyon doldurma motifleri ile oluşturulan mavi tığ ile tamamlanmıştır. 

Resim 66, 67; Çizim 43. 

Sure başlıklarında sure adı beyaz mürekkep ve sülüs hat ile kahverengi zeminli' 

kartuş üzerin eyazılmıştır. Kartuşun yüzeyi altın küçük dal ve yapraklarla bezenmiştir. Kö

şe boşlukları bazen altın, bazen de lacivert ile kaplanmış olup yüzeyi kıvrım dal üzerinde 

sıralanan turuncu, mavi, beyaz hatayi gurubu çiçeklerle ve rumi bağlama motifinden çı

kan kıvrım dal üzerinde sıralanan rumilerle bezenmiştir. Güllerin hepsi altın zeminli olup 

bulut motifinin sınırladığı madalyonlar şeklinldedir. Yazı beyaz mürekkeple yazılmış, çer-
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çevesi lacivert ile belirlenmiştir, Resim 68, 69. 

Ketebe: y.470b-471 a. levha şeklinde tezhiplidir. kompozisyonun ortasında kahve

rengi zeminli yuvarlak bir madalyon bulunur. Zemin altın küçük dal ve yapraklarla bezen

miş olup yazı beyaz mürekkep ile yazılmıştır. Etrafında sarmal rumilerle sınırlandırılmış 

altın zeminli kapalı formlar ve siyah zemine bağlama motifi alternatifli dizilmiştir. Köşe

bentler altın zeminli olup rumi ile sınırlandırılmıştır. Lacivert zeminli ara bölüm altın kıvrım 

dallar üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış hatayi gurubu mavi, turuncu, beyaz, pembe 

küçük çiçekler ve altın yapraklarla bezenmiştir. 471 a'da çerçeve içersinde müzehhip mi

zası vardır, Resim 70; Çizim 44. y.471 b-472a'da son zahriye sayfaları levha şeklinde tez

hiplidir. 

Şemse, köşebent kompozisyonunun zemini sayfa renginde bırakılmıştır. Sarmal 

rumilerle sınırlandırılmış şemse kıvrım dal üzerinde sıralanan hatayiler ile kaplanmış olup 

motifler altın, zemin mavi üç nokta ile bezenmiştir. Köşebentler sarmal rumllerle sınırlan

dırılmıştır, yüzey rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar, yarım bağlama motifleri ve bun

lardan çıkan kıvrım dallar üzerinde sıralanan hatayi gurubu çiçeklerle kaplanmıştır. motif

ler altın, zemin mavi üç nokta ile bezenmiştir. Salbekler gölgeli boyanmış bulut motifi ile 

sınırlandırılmış olup zeminleri laciverttir ve ortalarında pembe hatayiler bulunur. Ara bö

lümlerde gölgeli boyanmış altın ile sınırlandırılmış mavi bulut motifleri vardır, Resim 71; 

Çizim 45. 

Çizim 42: y.2a'da biri ölçü süslemeli yüzey 1/5; 

Çizim 43: y.3a'da birim ölçü yazılı yüzey 1/6; 

Çizim 44: y.470b'de birim ölçü süsleme.li yüzey 1/4; 

Çizim 45: y.471b'de ise süslemeli yüzey 1/4'ü olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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T opkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH.58 

20 

Krem rengi aharlı kağıt 

447 yaprak 

Yaprak boyutu: 25.3 x 16.5 cm 

Cetvelli kısım: 15.8 x 8.2 cm 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 7.8 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

377b 

a) Hattatı: Abdullah bin İlyas 

b) İstinsah tarihi: 930/1523-24 

c) Muzehhibi: Bayram bin Derviş Şir 
d) Diğer bilgiler: İstanbul'da yazılmış 

y:447a 

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hazinesi için yapılmıştır. 

Kahverengi deri, şemse köşebent kompozisyonludur. Göm

me şemse cildin motifleri altın ile zemin mavi ile boyanmış" 

tır. Kompozisyon çin bulutları ve kıvrım dal üzerinde sırala" 

nan hatayi gurubu çiçeklerin dengeli bir şekilde kullanımı ile 

oluşmuştur. Zencerek motifi ile çerçeveli bordürde kartuş" 

pafta kullanılmıştır. İç kapak şemse-köşebent kompozisyonu 

katı'a ile yapılmış, zemin mavi, motifler altın ile boyanmıştır. 

Ayrıca helkar şeklinde kitap boğazı süsü vardır. 

"Miklepte temiz olmadıkça el sürmeyiniz" anlamında Kur'an

dan ayet vardır. (LVl/77-79) 

Karatay, 1962, No.810. 

Tanındı, 1993, s.402. 

Berlln, 1988b, No.18, s.89, r.79. 

Çağman, 1983, E.5, s.144-145. 

Derman, 1970, s.276, r.7,8. 

Atıl, 1987, Nr.8, s.46. 

London, 1988, Nr.14, s.66"67. 
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1b-2a'da zahriye sayfası levha şeklinde tezhiplidir. Ana şema; 1/4 simetrik, kare

den gelişen ve sonsuza giden rumilerle sınırlı kapalı formlardan oluşur. Karşılıklı yerleşti

rilen kapalı formların merkezlerine lacivert zemini yarım bağlama motifi, ortadaki kapalı 

formlarda ise altın hatayı gurubu çiçekler vardır. Karenin üst kenarı farklı tonda altınlan

mış olup lacivert zeminli yarım bağlama motifi yerleştirilmlştir. Zemin kıvrım dallar üzerin

de sıralanan hatayı gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Kapalı formların olmadığı diğer iki köşe 

ise yıldız motifini belirleyecek şekilde bölümlere ayrılmıştır. 

Bordürde kaydırılmış eksede sıralanmış, beyaz çerçeveli altın ve mavi zeminli te

pelik formları vardır. Tepelik formlarının merkezlerinde rumller ile sınır1andırılmış altın ze

minli kapalı formlar yer alır. Yeşil, mavi, kırmızı çerçeveli, altın zeminli dillmll madalyonlar 

köşelerde, ortada ve bOtOn kenarlarda yakın olarak yerleştirilmiştir. Madalyonların yüzeyi

ni mavi ile sınırlandınlmış kapalı form ve bundan çıkan kıvrım dal üzerinde sıralanan ha

tayi gurubu çiçekler kaplar. Bordürün zemini ise kıvrım dallar Ozerlnde sıralanan beyaz, 

pembe, sarı, mavi, turuncu üçlü goncalar ile bezenmiştir. Kompozisyon mavi tığ ile ta

mamlanmıştır. 

2b·3a'daki Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının bulunduğu sayfalar serlevha 

düzeninde tezhiplidir. Kompozisyonun ana şeması sure metninin iki kenarında bulunan 

bordür niteliğinde koltuklar ve bunların üstünde ve altında uzanan yatay dikdörtgen pafta

lardan ibarettir. Paftaların ortasında altın rumi ile sınırlandırılmış altın zeminli kartuşlar da 

sure adı altın sülüs hat ile yazılmıştır. Zemin siyah üç nokta ile doldurulmuş olup siyah 

zeminli bağlama motifi ile biten kartuş, iki kenarda rumllerle sınırlandırılmış yakın kapalı 

form olarak devam eder. Ara bölüm zemini laciverttir. Zemin kıvrım dallar üzerinde sırala

nan gölgeli boyanmış sarı. pembe, beyaz, mavi hatayiler ve turuncu OçlO goncalar ile be

zenmiştir. Pafta, altın zeminli dilimli kartuşlar ve kıvnm dal üzerinde sıralanan değişik ton

daki altın hatayilerle bezenmiş çerçeve ile çevrelenmiştir. 

Koltuklarda altın zeminli dilimli kartuşlar vardır. Üzeri kıvrım dallar ve farklı tonda 

altın hatayller ile bezenmiştir. 

Metin kısmında yazıların etrafı; zemini pembe taramalı, üzerinde kOçOk altın çi

çekler olan altın konturlu yuvarlak biçimler ile çerçevelenmiştir. 

Ana bordürde, sarmal rumilerle sınırlı tepelik formları kaydırılmış eksene göre 

yerleştlrllmlş olup zemin farklı tonda altın kullanılarak hareketlendirilmiştir. Tepellklerin or

talarında rumllerle sınırlı lacivert zeminli kapalı formlar vardır. Altın kıvrım dal üzerinde sı

ralanan beyaz, mavi, sarı, pembe gölgeli boyanmış hatayller, yeşil yaprak, turuncu uç 

yapraklı gonca ve bağlama motifi ile zemin doldurulmuştur. Kompozisyon mavi tığ ile 
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tamamlanmıştır, Resim74,75; Çizim 47. 

Aşır gülleri farklı iki tonda altının zemin rengi olarak kullanıldığı rumilerle sınırlan

dırılmış kapalı formlardan oluşmuştur. Zeminde pembe, mavi hatayiler alternatifli kullanıl

mıştır, Resim 76. Hizip gülleri şemse formundadır, Resim 77. 

Rumilerle sınırlı kapalı formlar kompozisyonu oluşturur. Zemin rengi bazen farklı 

tonda altın kullanılarak bazen de mavi ile altın birlikte kullanılarak elde edilmiştir. Yüzey 

gölgeli boyanmış kıvrım dal üzerinde sıralanan turuncu pembe, mavi hatayilerle bezen

miştir. Cüz gülleri oniki kolu yıldız, secde gülleri şemse formunda olup süs ve renk düzeni 

diğer güller gibidir, Resim 77. 

Bütün duraklar altın rozet şeklindedir. Yalnız güllerin konulacağı yer hizasına ge

lenler mavidir. 

Sure başlarında altın zeminli kartuş üzerinde sure adı çeşitli renkte sülüs hat ile 

yazılmış olup zemini siyah küçük çiçek ve yapraklarla bezenmiştir. Köşelerde rumilerle sı

nırlı altın zeminli yarım kapalı formlar vardır. Yüzey kıvrım dal üzerinde sıralanan beyaz, 

pembe, mavi hatayiler ile doldurulmuştur, Resim 76,77. 

477a sunu yazısının olduğu sayfada, dörtgen bir çerçeve içersinde altın zeminli 

dilimli madalyon vardır. Yazı sülüs hat ile yazılmış, yazının yuvarlak boşlukları s1yah ile 

doldurulmuştur. Etrafı farklı tonda altın zeminli dilimli çerçeve ile çevrelenmiştir. Yüzeyi 

rumilerle sınırlı kapalı formlar, bağlama motifleri, kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, 

mor, sarı, mavi hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Köşelerde orta bağ ve bağlama mo

tifleri kıvrım dal üzerinde sıralanan halkar tarzında çiçekler vardır. Kağıt rengi zemin mavi 

üç nokta ile doldurulmuştur, Resim 78; Çizim 48. 

447b: Ketebe sayfasında, altın zeminli mavi dilimli, şemse-salbek kompozisyonu 

üzerine yazı beyaz mürekkep ve sülüs hat ile yazılmıştır. Salbeklerin zemin mavidir. Üst 

salbekte rumi ile sınırlı kapalı formlar ve bağlama motifleri diğerinde ise müzehhib imzası 

bulunur, Resim 79; Çizim 49. 

Çizim 46y: 1b'de birim ölçü süslemeli yüzey 1/2'si Çizim 47 y.3a'da birim ölçü ya

zılı yüzey 1/6'sı; Çizim 48 y.447a'da süslemeli yüzey 1/4'0; Çizim 49 y.447b'de şemsenin 

çapı olarak gözükmektedir. 
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Türk İslam Eserleri Müzesi 

400 

21 

Kalın aharlı 

445 yaprak 

Yaprak boyutu: 16.5 x 26 cm 

Cetvelli kısım: 7.6 x 11.6 cm 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 6.2 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 
445a 

Ketebe hu az afu'z-z'u'afa ve turc'ibu 

a) Hattatı: Ak dami'l-mesakin ve'l-fukara 

Ahmed el-Karahisari el-Kirmani 

b) İstinsah tarihi: 933/1526-27 

c) Müzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: 445b'de Sultan Selim Han tarafından, 

şehzade Sultan Mehmedi'in türbesine okunmak için 
vakfına dair bir kayıd vardır. 

Siyah deri, soğuk baskı, şemse-köşebent kompozisyonlu

dur. Şemse ve köşebentlerin kenarları altın konturludur. 

Miklepde Kur'andan L Vl/77-79 ayeti vardır. iç kapak bordo 

rengi deri olup şemse köşebent kompozisyonu altıni le belir

lenmiştir. 

1.b-2a zahriye sayfasında dörtgen biçimli bir tezhip vardır. Ortada, altınzeminli 

dairenin yüzeyi mavi kıvrım dalllar sıralanan kademeli boyanmış, pembe, turuncu, mavi 

hatayi gurubu çiçekler vardır. Köşelerinde altın zemine siyah ile rumi yarım kapalı form ve 

kıvrım dallar yerleştirilmiştir. Ara bölüm açık mavi zeminlidir. Yüzey mavi kıvrım dalllar 

üzerinde sıralanan hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Kağıt rengi zeminli bordür altın 

cetvel ile belirlenmiş olup yüzey altın kıvrım dalllar üzerinde sıralanan hatayi gurubu çi

çeklerle bezenmiştir, Rasim 80; Çizim 50. 
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1 a, zahriye sayfasında dörtgen biçimli bir tezhip vardır. Ortada, altın zeminli dai

renin yüzeyi mavi kıvrım dallar sıralanan kademeli boyanmış, pembe, turuncu, mavi hata

yi gurubu çiçekler vardır. Köşelerinde altın zemine siyah ile rumi yarım kapalı form ve kıv

rım dallar yerleştirilmiştir. Ara bölüm açık mavi zeminlidir. Yüzey mavi kıvrım dallar üze

rinde sıralanan hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Kağıt rengi zeminli bordür altın cet

vel ile belirlenmiş olup yüzey altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan hatayi gurubu çiçekler

le bezenmiştir. Resim 80; Çizim 50. 

1 b-2a'da Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının olduğu sayfalar levha düze

ninde tezhiblidir. Kompozisyonun ana şeması sure metninin iki kenarında bulunan bordür 

niteliğinde koltuklar ve bunların üstünde ve altında uzanan yatay dikdörtgen paftalardan 

ibarettir. Paftaların ortasında sure adı, altın rumilerin çevreledii dilimli kartuşun üzerine 

beyaz sülüs hat ile yazılmıştır. Köşelerde altın rumilerin çevrelediği altın zeminli biçimler 

vardır. Ara bölümde lacivert zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, turuncu, mavi 

hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Çerçevede, altın zeminli dilimli kartuşlar üzerinde 

mavi, turuncu, pembe, kavuniçi çekler vardır. Koltuklar dilimli kartuşlarla bölümlendirilmlş

tir. Mavi zeminde altın kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, mavi, kavuniçi, çiçekler var

dır. Sure metninde satırlar altın, üzerinde küçük çiçekler olan yuvarlak biçimlerle çevre

lenmiştir. 

Lacivert zeminli bordür, üzeri küçük çiçeklerle bezenmiş altın yaprakla oluşturul

muştur. Kompozisyon altın ve mavi doldurma motifleri ile hareketlendirilen ince ve sık tığ

larla tamamlanmaktadır, Resim 81; Çizim 51. 

Güller, şemse ve dilimli daire yıldız şeklinde biçimlendirilmişlerdir. Yazı altın ~e

mine beyaz mürekkeple yazılmıştır. Mavi zeminli çerçevede küçük güller ve çiçekler y~r

leştirilmiştir. Bazen kağıt rengi zemin tercih edilmiş yazı altın ile yazılmış, hatayi gurubu 

çiçeklerle bezenmiştir. Yıldız biçimli olanlarında yazı kağıt rengi zemine altın ile yazılmış, 

altın ve mavi zeminli kapalı formlar alternatifli kullanılmıştır, Resim 82; Çizim 52. 

Sure başlıklarında sure adı dilimli altın kartuş üzerine beyaz sülüs hat ile yazıl

mıştır. Kartuş iki kenarda rumilerin çevrelediği kapalı formlarla devam eder. Lacivert ze

min turuncu, mavi, beyaz hatayi gurubu çiçekler vardır. 

Çizim 50: Sayfa 1 a'da birim ölçü süslemeli yüzey 1/3. 

Çizim 51: Sayfa 2a'da, birim ölçü yazılı yüzey 1/5. 

Çizim 52: y.225b'de 1 satır aralığı olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH.416 

22 

Aharlı kağıt 

79 yaprak 

Yaprak boyutu: 20 x 29 cm 

Cetvelli kısım: 11 x 17 cm 

Satır sayısı: 9 

Satır uzunluğu: 10 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

79b 

a) Hattatı: Ahmed Karahisari Esedullah 

b) İstinsah tarihi: 961/1553-54 

c) Muzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

y .1 a'da Darüssade ağası Beşir Ağanın kaydı ve mührü 

vardır. 

1b- Fatiha; Kur'an: 1 

2a - En'am; Kur'an: VI 

25a - Yusuf; Kur'an: Xll 

38a - Kahf; Kur'an: XVlll 

49b - Seba; Kur'an XXXIV 

50b - Fatir; Kur'an: XXXV 

69b Fetih; Kur'an XXXXVlll 

74b Neb'e; Kur'an LXXVlll 

79b Kur'anın bitiş duası vardır 

Siyah deri, miklepli şemse-köşebent kompozisyonludur. 

Soğuk baskı ve alttan ayırma tekniği ile bezenmiştir. 

Paris, 1990, Cat 213, s.197. 

Hamburg, 1987, fig.1. 

Katalog, 1962, No.451. 

Demirez, 1988, s.69-70. 

Derman, 1993, s.385, r.20. 
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1b-2a'da sure metni dört satır siyah nesih hat, iki satır başta ve sonda olmak 

üzere altın sülüs hat ile yazılmıştır. Resim 84,85; Çizim 53. 

Kompozisyon üstte ve altta iki pafta ve yan kenarda uzanan yarım şemse-salbek 

kompozisyonundan meydana gelmiştir. Kompozisyon 1/4 simetriktir. Paftaların ortasında 

altın sarmal rumilerin sınırladığı farklı tonda altın zeminli dört kapalı formdan oluşan eş

kenar dörtgen düzlemler vardır. Kompozisyon uzun kenarda yarım kapalı form, siyah ze

minli yarım bağlama motifi, kısa kenarda rumilerin çevrelediği yarım dörtgen biçimlerle 

devam eder. Lacivert ara bölümlerin yüzeyi altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli 

boyanmış mavi, pembe, turuncu, sarı, yeşil gül goncaları ve hatayi gurubu çiçeklerle be

zenmiştir. Uzun kenarda bulunan yarım şemse ve salbekte, ortada altın bulut motifinin sı

nırladığı siyah zeminli bağlama, uzun kenar boyunca uzanan yarım bağlama motifleri ana 

şemayı oluştururlar. Lacivert zeminin yüzeyi altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan gölgeli 

boyanmış. Kırmızı, beyaz, pembe, mavi hatayiler ve serbest altın çin bulutları ile bezen

miştir. Kompozisyon mavi tığ ile tamamlanmıştır. Sure adı paftanın altında yer almakta

dır. 

Sure başlıklarında sure adı altın sülüs hat ile yazılmıştır. Bütün duraklar altındır. 

Okuma işaretleri kırmızı ile belirlenmiştir, Resim 86. Güller değişik formdadırlar. Altı dilim

li rozet şeklinde olanlarda, ortadaki altın zemine beyaz mürekkeple aşer, yazılmış lacivert 

zeminli çerçeve alternatifli dizilmiş yeşil, pembe, beşli çiçek ile bezenmiştir. Bazen bu 

beşli çiçekler mavi, turuncu gül goncası şeklinde belirlenmiştir, Resim 87. 

Hizip gülü: Dilimli şemse formundadır. Ortası lacivert zeminli olup yazı beyaz ve

ya kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Altın zeminli çerçevenin yüzeyi pembe, yeşil gül gon

cası, turuncu, beyaz, mavi, son beşli çiçek ile bezenmiştir, Resim 84. 

Cüz gülü: Altın rumilerin sınırladığı kapalı formlardan oluşan oniki kolu yıldız biçi

mindedir. Ortası altın zeminli olup yazı üzerine kırmızı mürekkep ile yazılmıştır. Çerçeve 

lacivert zeminlidir. Yüzeyi pembe, mavi, beyaz, turuncu beşli çiçekler ile bezenmiştir, 

Resim 86. 

Çizim 53: y.2a birim ölçü 2 satır aralığı olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

R.73 

23 

Aharlı kağıt 

30 yaprak 

Yaprak boyutu: 20 x 14 cm 

Cetvelli kısım: 11 x 6.2 cm 

Satır sayısı: 9 

Satır uzunluğu: 6.2 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

30b 

a) Hattatı: Behram bin Abdullah bende-i Hz. Davud Ağa 

Serhazlni Enderuni 

b) istinsah tarihi:944/1537-38 

c) Muzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

1 a'da !.Mahmut ( 1730-1754 )'un mührü vardır. 

y.29b'de Dua, y.30a'da En'am duası. 

Ebru kağıtla kaplanmış çar guşe cilddir. 

Karatay, 1962, No.814. 

1 b-2a'da Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcı serlevha düzeninde tezhiplidir. 

Kompozisyonun ana şeması sure metnin uzun kenarında bulunan bordür niteliğinde kol

tuklar bu koltukların üzerinde altta ve üstte uzanan yatay dikdörtgen paftalardan ibarettir. 

Paftanın ortasında altın zeminli kartuş üzerinde sure adı beyaz mürekkep ve sülüs hat ile 

yazılmıştır. Yazının zemininde küçük siyah çiçek ve yapraklar vardır. Kartuşun iki ucunda 

siyah zeminli bağlama motifi, köşelerde rumi ile sınırlandırılmış kapalı formlar vardır. Ara 

bölüm laciverttir. Yüzeyi kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, beyaz, sarı gölgeli boyan

m ış hatayi gurubu çiçekler ve yeşil yapraklarla bezenmiştir. 

Koltuklar altın zeminli olup kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, mavi, beyaz, tu

runcu hatayi gurubu çiçekler, üçlü yaprak ile bezenmiştir. Kompozisyon mavi tığ ile ta

mamlanmıştır, Resim 86,89; Çizim 54. 
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y.2b'de En'am suresinin başlangıcı başlık düzeninde tezhiplidir. Ana şema dik

dörtgen pafta ve üzerinde kubbe şeklindeki biçimden ibarettir. İki renk altın dengeli bir şe

kilde kullanılmıştır. Sure adı beyaz mürekkep ve sülüs hat ile yazılmıştır. Kartuşun iki 

ucunda siyah zeminli bağlama motifi vardır. Altın sarılma rumilerle sınırlı kapalı formlar, 

altın kıvrım dal üzerinde sıralanan altın hatayi gurubu çiçekler bütün yüzeyi kaplamakta

dır. Sure metni altın cetvellidir. Bütün duraklar altın rozet şeklindedir, Resim 90; Çizim 55. 

Güller dilimli dikdörtgen şemse formunda olup yazı beyaz mürekkeple ortadaki 

lacivert zeminli kartuşa yazılmıştır. Yüzey siyah kıvrım dal üzerinde sıralanan yeşil yap

raklar, yeşim pembe hatayi gurubu çiçekler ile bezenmiştir. 

Çizim 54'de birim ölçü ve Çizim 55'de birim ölçü yazılı yüzey 1/4'ü olarak belirlen

miş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH.60 

24 

Krem rengi aharlı kağıt 

30 yaprak 

Yaprak boyutu: 31 x 19.3 

Cetvelli kısım: 9.8 x 18.4 

Yazı bordürü: 3.6 cm 

Satır sayısı: 16 

Satır uzunluğu: 9.5 cm 

348b 

a) Hattatı: Mustafa bin Abdallah 

b) İstinsah tarihi: -

Y.348b'deki risale: Hayr Muhammed bin as-Şeyh al Mukri 

al-Muhaddis Şems al-Din bin Abd Allah Muhammed bin 

Musa ibni Umran'm Mescid-i Aksa'da yazmış olduğu metne 

göre, Abd al-Rahman bin Muhammed bin Abd al Alimi al

Hanbeli al Makdesi 906 Muharrem 28/24 Ağustos 1500'de 

başlayıp 912 Cemaziyelevvel/7 Ekim 1506'da metnini ta

mamlamıştır. Kanuni döneminde ise Saray-! Atik Ağaların

dan Salman Ağa'nın isteği ile Mustafa bin Abdallah tarafın

dan Abd al-Rahman bin Muhammed bin Abd al Alimi al 

Hanbeli al Makdesii'nin metnine göre hazırlanmıştır.* 

c) Muzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

y .302b-303a Kur'an ilmi ile uğraşanların alfabetik isimleri 

ve kısaltmaları, y.303b-348b'de Risale vardır. 

• lstanbul, Beyazıtta Saray-ı Atik'in en yüksek rütbeli görevlisi olan Salman Ağa'nın 956/1549 yılında Hur
rem Sultan'ın Medine'ye yaptıracağı imaretin inşaatı için görevlendirilmesi ile ilgili fermanlar vardır. Yine 
yazılı belgelerden 965/1557 yılında olduğu anlaşılır. Altındağ 1985 no.99-100. 

Salman Ağa için hazırlanan bu eserin istinsah tarihi verilmemekle birlikte tezhip ve cilt özellikleri 1540'dan 
sonra olamayacağına işaret eder, Parls, 1990, s.118. 
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Bordo deri cild gömme, şemse-köşebent kompozisyonlu 

olup altın dekorludur. Çift zencerek motifinin çevrelediği 

bordürde ve ana k~mpozisyonda çin bulutu motifi kullanıl

mıştır. Aynı kompozisyon düzeni miklepte de devam eder. 

Paris, 1990, cat.123, s.118. 

Altındağ, 1985, No.99-100. 

Karatay, 1962, No.805. 

Berlin, 1988b, cat.7, s.33. 

1 a zahriye sayfasında sekiz kollu yıldız şeklinde bir madalyon vardır. Ortasında 

altın zemine beyaz sülüs hat ile LVl/77-80 ayeti yazılıdır. Süsleme, rumilerle sınırlı, zemi

ni altın veya lacivert kapalı formların kaydırılmış eksen üzerinde sıralanışı ile oluşturul

muştur. Bğlama ve kıvrım dal üzerine sıralanmış pembe, beyaz, mavi hatayi gurubu çi

çekleri yüzeyi kaplamaktadır, Resim 91; Çizim 56. 

1 b-2a, serlevha düzeninde tezhiplidir. Ana şema üst ve pafta ve bordür niteliğin

deki koltuklardan ibarettir. Paftaların ortasında üzerinde altın sülüs hat ile sure adının ya

zılı olduğu dilimli kartuş yer alır ve yarım kartuşlarla devam eder. Altın rumilerin çevreledi

ği lacivert zeminli yarım kapalı formlar ile renk ayrımı yapılmış, ara bölümde altın tercih 

edilmiştir. İki renk altın dengeli bir şekilde kullanılmış, yüzey kıvrım dal üzerinde sıralanan 

gölgeli boyanmış pembe, mavi, beyaz hatayi gurubu çiçekler ve gonca gül ile bezenmiş

tir. Paftaların etrafında yer alan çerçeve de yüzeyi kıvrım dal ve hatayilerle süslenmemiş 

altın zeminli kartuşlar vardır. Paftalardan ince cetvellerle ayrılan koltuklarda da altın ze
minli iki kartuş yer alır. Yüzeyi kıvrım dal üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış yeşii yap

raklar. Pembe goncagül, kırmızı, beyaz, mavi hatayilerle bezenmiştir. 

Kompozisyonu üç taraftan çevreleyen bordürde kaydırılmış eksene göre yerleşti

rilmiş rumilerle sınırlandırılan lacivert ve altın zeminli tepelik formları vardır. Yüzey altın 

kıvrım dal üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış pembe, mavi, beyaz hatayi gurubu çiçek

ler, gonca gül ve yeşil yapraklarla bezenmiştir. Yazının zemini bulut formu biçimleri ile 

çevrelenmiş pembe ile taranmıştır. 

Sayfayı üç taraftan siyah mürekkeple yazılmış Arapça Kur'an okuma üslubu ile il

gili açıklayıcı bilgiler, bazı kelimelerin açıklamaları ve kıraat ilmine ait bazı kuralların açı~

landığı yazı çevreler. Ortadaki tam, köşelerde yarım yerleştirilmiş üçgen bölümlerde ze

min altındır. Rumilerle sınırlandırılmış lacivert zeminli kapalı formlar ve bağlama motifleri, 

kıvrım dal üzerinde sıralanan hatayi gurubu pembe mavi, beyaz gölgeli boyanmış çiçek-
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ler bütün yüzeyi kaplamaktadır. Yazılı bordürün etrafında mavi ince bir cetvel vardır, Re

sim 92; Çizim 57. 

302a; ortada yuvarlak bir madalyon vardır. Lacivert zeminli madalyonun ortasın

da altın sülüs ile en'am suresi (Vl/115) ile ilgili ayet devam eder. Zemini ince altın rumi ve 

yapraklarla doldurulmuştur. Altın zeminli çerçevede rumilerin sınırlandırdığı kapalı formlar 

ve bağlama motifleri alternatifli sıralanmıştır. Yüzey altın kıvrım dal üzerinde sıralanan 

mavi, turuncu, pembe, beyaz hatayiler ile kaplanmıştır. 

Üst paftada "Allahın" kelimelerinin değişmeyeceği "O"nun herşeyi duyup bileceği 

(Vl/115) ayeti vardır. Alt paftada Kur'an'ın bitişi ile ilgili sözler yazılıdır. 

Paftalarda ve altın zeminli kartuşda sure adı altın sülüs ile yazılmış, zemini ince 

siyah dallarla doldurulmuştur. Köşelerde rumilerle sınırlı altınzeminli yaram kapalı formlar 

vardır. Ara bölümlerin zemini haciverttir. Yüzeyi ise kıvrım dallar ve pembe beyaz hatayı 

gurubu çiçeklerle kaplanmıştır. 

Yazı çerçevesi ve paftalar birbirlerinden lacivert ve altın iki ince cetvel ile ayrıl

mışlardır, Resim 93; Çizim 58. 

Bütün sure başları ikl altın cetvel arasına alınmış olup, sure adı altın sülüs ile ya

zılmıştır. 

Çizim 56 sayfa 1 a'da birim ölçü çerçeve kısa kenarı 1/4'ü; Çizim 57 sayfa 2a'da 

yazı yüzey 1/5'i, Çiizim 58'de süsleme yüzeyi 1/5'i olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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T opkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

YY.999 

25 

Krem rengi aharlı kağıt 

238 yaprak 

Yaprak boyutu: 29 x 17 .5 cm 

Cetvelli kısım: 16 x 9.8 cm 

Satır sayısı: 15 

Yazı cinsi: Nesih 

236b 

a) Hattatı: Seyyid Esedullah-el Kirmani'nin telamizinden 

Ahmet Karahisari 

b) İstinsah tarihi: 930/1546 

c) Muzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

y.236b'de l.Ahmed (1603-1617) mühürü ve sene 

(1013/1604) vardır. 

234b-235a; Ferağ kaydı 

236b-238a; Hatim duası 

Murassa cild çıkarılmış olup, soğuk baskı şemse köşebent 

kompozisyonlu kahverengi deri cild ile muhafaza edilmekte

dir. Murassa cild Topkapı Sarayı müzesinde (envanter 

no:2:2097) korunmaktadır. 

Demiriz, 1988, s. 72. 

Atıl, 1980, s.197, r.91. 

Çağman, 1983, E.269. 

Atıl, 1987, No.96. 

Berlin, 1988a, No.19a, s.89, r.90-91. 

Londra, 1988, s.67,69; No.15a. 

Sidney, 1990, s.35; Cat.9. 

Paris, 1990, s.118; Cat.122. 

Atıl, 1986, s.65; Res.35. 

Washington, 1966, No.180. 

Roma, 1980, tıpkı basım. 
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1 b-2a: Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının olduğu sayfalar serlevha düze

ninde tezhiblidir. Kompozisyon yeşil cetvellerle bölümlendirilmiştir. Ana şema sure metni

nin iki kenarında bulunan bordür niteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde uzanan yatay 

dikdörtgen paftalardan ibarettir. Kağıt rengi zeminli içteki paftalarda bir kökten çıkan pem

be ve mavi hatayi grubu çiçeklerle vardır. Sure adı altın sülüs hat ile yazılmıştır. Koltuk

larda rumi ile sınırlandırılmış kapalı formları, alternatifli dizilmiştir . Ara bölümlerde iki ton 

altın kullanılmıştır. Dıştaki üst ve alt paftalarda kompozisyonun ana şeması altın bulut 

motiflerinden oluşur. Kenarlarda yarım, orta kısımda tam, siyah zeminli bulut motifi ile sı

nırlandırılmış bağlama motifleri yerleştirilmiştir. Sure adı , beyaz mürekkep ve sülüs hatla 

altın zeminli bulut motifinin çevrelediği kartuşa yazılmıştır. Zemin siyah ve kırmızı serbest 

fırça ile yapılm1ş küçük dallarla bezenmiştir. Lacivert zeminli pafta, altın kıvrımı dallar 

üzerinde sıralanan gölgeli boyanmış, pembe, beyaz, açık mavi, kırmızı, yeşil gölgeli hata

yi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Paftayı kırmızı dilimli ve altın zeminli, üzerinde kıvrım 

dallar, hatayi gurubu çiçekler olan kartuşlu bir cetvel çevreler. Hatayilerin ortalama iğne

perdah yapılarak bol pırıltı elde edilmek istenmiştir. Kompozisyonu bölümlendiren ince 

yeşil cetvel, zencerek motifi başlanmış, kurt motifi ile devam edilmiş, bir kısmı da süsle

mesiz bırakılmıştır. 

Koltuklarda kırmızı dilimli iki kartuş yer alır. Ara boşluklar altın zeminli olup üze

rinde kırmızı hatayiler vardır. Kartuşların üzerinde altın yapraklı bir kökten çıkan bahar 

dalı motifi vardır. Dallar altın iğne perdahlıdır. Zemin siyah olup pembe, beyaz, açık mavi 

çiçeklerle bezenmiştir. İçteki koltuk, bordürün zemini laciverttir. Alternatifli dizilmiş dilimli 

yarım şemse salbek ile sarılma rumilerin sınırladığı altın zeminli kapalı formlar süslemeyi 

oluşturur. Şemseler mavi rumi ve kırmızı negatif hatayiler ile, salbekler mavi çin bulutu ve 

kırmızı negatif hatayilerle bezenmişlerdir. Zemin altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan kır

mızı, yeşil, beyaz, pembe, mavi gölgeli boyanmış hatayi gurubu çiçekler ile doldurulm~ş

tur. Bordürün cetvel kenarında yarım siyah zeminli bağlama motifi ve kırmızı hatayilerqe~ 

oluşan bir süsleme kademesi daha vardır. 

Bir bordür niteliğindeki tığda bulunan altın saz yapraklarının yüzeyleri kırmızı ve 

siyah küçük hatayilerle bezenmiştir. Tepelik şeklinde beliren ara bölümlerin ortasına iSe 

gölgeli boyanmış birer pembe hatayi yerleştirilmiştir. Bunların üzerinde mavi hatayi tığlar 

yükselmekte olup zemini küçük altın ot kümeleri ile kaplanmıştır. Altın cetvelli metin kıs:. 

mında, duraklar altın rozet biçimindedir, Resim 94,95; Çizim 59. 

Sure başlıklarında sure adı beyaz mürekkep ve sülüs hat ile dilimli taç veya pal

met şeklinde belirlenen bir altın zeminli kartuş üzerine yazılmıştır. Zemin altın kıvrım dal

lar üzerinde sıralanan pembe, sarı, mavi hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Köşelere 

. .. 
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altın rumilerin sınırlad ığı kapalı formlar yerleştirilmiştir. Zemin kıvrım dallar üzerinde sıra

lanan, pembe, mavi, sarı , beyaz hatayiler ile bezenmiştir, Resim 96. 

Güller; tek, ikili, üçlü, dörtlü, beşli diziler halindedir. Adeta sayfa boyunca sonsu

za kadar uzanırlar. Uçlarındaki tığlar bazen karanfil veya lale şeklini almıştır, Resim 98. 

Cüz gülleri lacivert dilimli madalyon şeklinde olup altın bulut motifi ile çevrelen

miştir. Ortadaki altın zeminde yazı, beyaz mürekkep ile yazılmıştır. Buradan çıkan kollar 

üzerinde turuncu gonca güller ve beyaz hatayiler yerleştirilmiştir. Aralarındaki bölümler si

yah ile doldurulmuştur. 

Secde gülleri altın rumllerle çevrelenmiş dilimli madalyon formundadır. Lacivert 

zeminli madalyonun yüzeyi pembe hatayi, gül goncası ve turuncu hatayilerle bezenmiştir. 

Ortadaki altın zeminli bölüme yazı beyaz mürekkep ile yazılmıştır, Resim 96. 

Hizib gülleri, şemse biçimindedir. Ortada beyaz mürekkeple hizib yazısının oldu

ğu altın zeminli kartuş vardır. Altın rumilerin sınırladığı kapalı formlar ve bunlardan çıkan 

kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe beyaz, mavi hatayi gurubu çiçekler lacivert zemin 

üzerinde yerleştirilmişlerdir. 

Aşır gülleri altı dilimli rozet şeklindedir. Ortadaki kavisli altıgen bölüm altın zeminli 

olup yazı beyaz mürekkep ile yazılmıştır. Lacivert zeminli rozet en dışta kırmızı gölgeli al

tın bulut motifi ile çevrelenmiştir. Yüzey pembe, beyaz, açık mavi hatayiler ve pembe gül 

goncası motifi ile bezenmiştir, Resim 97,98. 

Y.233b-234a'da sayfa kenarı kıvrım dallar üzerinde sıralanan hatayi gurubu çi

çekler ile kalkar şeklinde tezhiblenmiştir, Resim 99, 100. 

Y.234b'de Hatim duası başlık tezhibi vardır. Ortadaki altın zeminli dilimli bu kartu

şun uçları palmet şeklinde belirlenmiş olup yüzey siyah bir kökten çıkan hatayi gurubu çi

çeklerle bezenmiştir. Kartuş kırmızı ile çerçevelenmiştir. Lacivert zeminde altı~ kıvrım 

dallar üzerinde sıralanan altın hatayi gurubu çiçekler ve yapraklar vardır. Paftanın uzun 

kenarı kubbe şeklinde dışarı taşmıştır. Ortada kırmızı ile çerçevelenmiş altın zeminli ka

palı formun yüzeyi siyah bir kökten çıkan hatayi gurubu çiçekler ve yapraklarla bezenmiş

tir. Lacivert zemin altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan altın hatayı gurubu çiçekler ve 

yapraklarla bezenmiştir, Resim 101. 

Çizim 59: y.1 b'de birim ölçü, yazılı yüzey 1/3'ü olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

K.23 

26 

Beyaz aharli kalın kağıt 

261 yaprak 

Yaprak boyutu: 50 x 33 cm. 

Cetvelli kısım 34.5 x 21.5 cm 

Satır sayısı: 15 

Satır uzunluğu: 20.05 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih lacivert mürekkeple 

259 b Tevkil hat ile. 

a) Hattatı: Hacı Abdullah bin Muhammed el Selaniki 

b) İstihsah tarihi 9541 O Zilhicce/1548 

21 -22 Ocak 

c) Müzehhibi: Muhammed bin lıyas 

d) Receb ayının 1 O'unda 16 Ağustos yazımına başlanan 

Kur'an aynı yılın 1 O Zilhiccesinde/21 -22 Ocak bitirilmiştir. 

Hacı Abdullah bin Muhammed el Selaniki'nin talebesi 

olan muzehhlb üç ayda tezhiplenmiştir. 

y.10: El hac Abdullah ibni Muhammed el-Selaniki hattı ile 

mushaf-ı şeriftir. Satır 15 kaydı vardır. 

Vakıf mühürü: Vakf fi Hazine Hane-1 HümayOn sene 

1135/1722. 

y.259b, haşiyede siyah mürekkep ile, 262a~262b. Kur'an 

okumanın faziletleri hakkında Türkçe risale vardır. y.260a'da 

Hatim duvası vartır. 

Siyah deri cild levha baskıdır. Şemse-köşebent kompozisyo

nundaki düzeyde çin bulutu ve hatayı motifleri kullanılmıştir. 

Bordürde aynı motiflerle bezenmiş di1imli kartuşlar vardır. İç 

kapak kırmızı deri olup şemse-köşebent kompozisyonludur. 

Motifler kaat'ı ile yapılmıştır. 

Karatay 1962 no.818 

Yağmurlu, 1973, s.104. 

Demiriz, 1988, s.70. 

Demiriz, 1976-77, s.41-58. 
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1 b-2a'da Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcı serlevha düzeninde tezhiplidir. 

Kompozisyonun ana şeması sure metninin iki yanında yer alan bordür niteliğinde koltuk
lar, bunların üzerinde üstte ve altta uzanan yatay dikdörtgen paftalardan ibarettir. Kompo

zisyon mavi cetveller ile bölümlenmiştir. Paftaların ve koltukların zemini altındır. İki ton al

tın dengeli bir şekilde kullanılmıştır. Paftanın ortasındaki farklı tonda dilimli kartuşda be

yaz mürekkep ve sülüs hat He sure adı yazılmıştır. Zemini küçük siyah dal ve yapraklarla 

doldurulmuştur. Uzun ve kısa kenar boyunca uzanan rumilerle sınırlı kapalı formların ze

mini mavidir. Köşelerde ise siyah zeminli bağlama motifi vardır. Kıvrım dallar üzerinde sı

ralanan turuncu, yeşil, üçlü çiçek, sarı, pembe, mavi, beyaz hatayi grubu çiçekler yüzeyi 
kaplamaktadır. 

Altın zeminli koltuklar dar altın rumilerle sınırlandırılmış farklı tonda altın ve mavi 

zeminli kapalı formlar, siyah zeminli bağlama motifi alternatifli olarak sıralanmışlardır. 
Yüzey kıvrım dal üzerinde sıralanan pembe, turuncu, beyaz hatayi grubu çiçekler ile be

zenmiştir. 

Ana bordür koltuk kompozisyon şemasının kaydırılmış eksende tekrarlanarak 

oluşturulmuştur. Kıvrımları üzerinde sıralanan hatayi grubu çiçekler ve bağlama motifleri 

altındır. Kompozisyon mavi tığ ile tamamlanmıştır. Dudaklar altın, yazı mavi, zemin zeref

şan yapılmıştır. Resim 103; Çizim 60. 

Güller, lacivert, dillmli madalyon biçimindedir. Yazı altın ile yazılmış olup yüzey 

altın kıvrım dal ve yapraklarla bezenmiştir. Bazı değişik formda ve ölçüde güller de vardır. 

Yeşil çerçeveli dilimli madalyonun ortası kağıt renginde bırakılmış yazı altın ile yazılmış

tır. Bir diğeri metnin çerçevesine bitişik olup serbest fırça ile lacivert, yeşil, kahveren.gi bö

lümlere oyulmuş, yazı ortadaki kağıt rengi bölüme yazı altın ile yazılmıştır. 

Ayrıca rozet formunda serbest fırça ile çalışılmış, daha çok pars beneği motifi 

kullanılmış güllerde görülmektedir. Resim 104, 105. 

Sure başlıklarında sure adı; beyaz altın sarı, pembe ve sülüs hat ile kağıt rengi, 

altın veya değişik renklerde boyanmış, uçları polmet yönünde belirlenmiş kartuşlu zemine 

yazılmıştır. Boşluklar lacivert zeminli olup yüzeyi bir kökten çıkan altın kıvrım dal, yaprak 

ve çiçeklerle bezenmiştir. Resim 104. .. 

Ketebe süslemesi yuvarlak madalyon formundadır. 9 satırlık yazının etrafını çift 

altın bordür çevreler. Bordürlerin arasında mavi dallarla bezeme yapılmıştır. Köşelerde 
mavi ve altın ile renk ayrımı yapılmış, yüzey kıvrım dal, kırmızı, yeşil, turuncu, pembe 

mor hatayiler ile kaplanmıştır. Resim 106; Çizim 61 . 

Çizim 60: y.1b'de birim ölçü yazılı yüzey 1/6'sı; Çizim 61, y.259 b'de süslemeli 

yüzey 114 olarak belirlenmiş olmalıdır. . . 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH307 

27 

Aharlı krem rengi kağıt 

41yaprak9 x 14.2 

Yaprak boyutu: 20 x 15 cm 

Cetvelli kısım: 8.2 

Satır sayısı: 7 

Satır uzunluğu: 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

a) Hattatı: Derviş Muhammed 

b) Mustafa Dede b. Hamdullah 

c) istinsah tarihi : 956/1549 

d) Müzehhibi: -

e) Diğer bilgiler: -

Vişne rengi deridir. 

Karatay, 1962, No.945. 

Demiriz, 1988; 68. 

Mustakimzade, s.453. 

Sayfa y1 b'de sure başlığının ortasında uçları palmet şeklinde belirlenen altın ze

minli dilimli kartuş üzerinde sülüs hat ile En'am suresi {Kur'an; VI) yazılmıştır. Lacivert ze

minli başlık serbest fırça ve altın küçük çiçek ve yapraklarla bezenmiştir. Başlık dilimli te

pelik ile genişletilmiştir. Tepelik formunun bezemesi de başlık zeminini tekrarlar. Resim 

107; Çizim 62. 

Çizim: Birim ölçü yazılı yüzey 1/3'0 olarak bel!rlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH355 

28 

Aharlı krem rengi kağıt 

21 yaprak 

Yaprak boyutu: 18.5 x 12 cm 

Cetvelli kısım: 11 x 6 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 5.3 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

21b. 

a) Hattat: Şeyh Hamdullah telamizinden Husayin Şah bin 

Abdullah 

b) istinsah tarihi: 965 Rebiulevvel/1557 Aralık 

c) Muzehhibi: -

d) Diğer bilgileri Kanuni Sultan Süleyman devrinde yazılmış. 

Vişne rengi deridir. 

Karatay, 1962; No.829. 

Müstakirnzade, s.177. 

Sayfa y1 b'de En'am suresinin başlığında surenin adı beyaz sülüs hat ile uçları 

salbek şeklinde biten altın zeminli dilimli kartuş üzerine yazılmıştır. Zemin küçük yaprak

larla bezenmiştir. Altın zeminli salbeklerin ortalarına siyah negatif hatayiler yerleştirilmiş

tir. Lacivert zeminli başlığın zemini kıvrım dallar üzerinde sıralanan, pembe beyaz, mavi, 

hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Başlık, iki yanında dilimli yarım palmet biçimleri bu

lunan dilimli tepelik formu ile genişletilmiştir. Tepeliğin zemini laciverttir. Üzerinde, ortada 

tam, yanlarda yarım altın zeminli negatif siyah hatayi dolgulu salbekler vardır. Kıvrım dal

lar üzerinde sıralanan pembe, beyaz hatayi grubu çiçekler yüzeyi doldurmuştur. Dilimli 

yarım palmetlerin de zeminli lacivert olup, altın, siyah dolgu motifli sarılma zeminler ve 

küçük çiçeklerle bezenmiştir. Resim 108; Çizim 63. 

Çizim 63: y.1 b'de birim ölçü yazılı olan 1/3'a olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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T opkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Y.811 

29 

Krem rengi aharlı kağıt. 

353 yaprak 

Yaprak boyutu: 20 x 12.5 cm 

Cetvelli kısım: 6.7 x 13.4 

Satır sayısı: 13 

Satır uzunluğu: 10.5 cm 

Yazı cinsi: Nesih 

347a 

Ferhat Vezir-i Sultan 971/1563 

351b 

Ferhat vezir-i Sultan ül azam es Sultan Süleyman Han ibni 

Sultan Selim Han Cemaziyelewel sene 96611558 Şubat. 

a) Hattatı: Ferhat Paşa 

b) İstinsah tarihi: 966/1158 

c) Muzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Ferhat 

Paşa tarafından yazılmış. 

y1a'da Kur'an; LVI / 77-79. 

348b-350a Hatim duası 

350b-351 b Dua. 

Ayrıca hasiyelerde madalyonlar için de gubarı hat ile kısa 

sureler yazılmıştır. 

352a Dua. 

352b Türkçe Kur'an falına bakma usulü hakkında küçük bir 

açıklama vardır. 

Siyah deri şemse-köşebent kompozisyonludur. Soğuk baskı 

kompozisyon da, Miklepte köşebentlerde ve şemsede kırmı

zı zemine yapıştırma altın yaldız süslemeler vardır. Yan ka

ğıdı halkar süslemelidir. 
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y.1 a zahriye sayfasında 12 dilimli madalyon vardır. Ortada altın zemine beyaz 

sülüs hat ile Kur'andan (L Vl/77-79) temiz olmadıkça el sürülememesi ile ilgili ayet yazıl

mıştır. Altın rumilerin sınırlandırdığı lacivert zeminli kapalı formlar ile renk ayrımı yapıl

mış, ortalarına siyah zeminli bağlama motifi yerleştirilmiştir. Kıvrım dallar üzerinde sırala

nan beyaz hatayi grubu çiçekler kompozisyonu tamamlar. Madalyonun altın tercih edildiği 

zemininde kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, mavi, kavuniçi hatayi grubu çiçekler 

vardır. Resim 109; Çizim 64. 

y .1 b-2a serlevha sayfasında ana şema sure metninin iki yanında bulunan bordür 

niteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde üstte ve altta uzanan paftalardan ibarettir. Pafta

larda dilimli altın kartuş üzerinde beyaz sülüs hat ile sure adı yazılıdır. Kartuş etrafında 

rumilerin çevrelediği lacivert zeminli bir bölüm bırakılarak renk ayrımı yapılmıştır. Bu bö

lüm siyah zeminli altın bağlama motifleri ile devam eder. Başlık çerçevesi kenarında da 

bağlama motifleri yarım olarak tekrarlanmıştır. Altın zeminli başlığın yüzeyi kademeli altın 

kıvrım dallar üzerinde sıralanan altın rumi, pembe, mavi hatayi grubu çiçeklerle bezen

miştir. Serlevha mavi cetvel ile bölümlendirilmiştir. 

Koltuklarda altın zeminli kartuş vardır. Üzerinde kıvrım dallar üzerinde sıralanan 

küçük hatayi grubu çiçeklerle doldurulmuştur. 

İç bordürde' koltuk bezemesi tekrarlanmıştır. Diş bordürde rumilerln çevrelediği 

altın zeminli kapak formlar ve siyah zeminli bağlama motifleri alternatifli dizilmişlerdir. La

civert dilimli biçimlerle renk ayrımı yapılmış, yüzey kıvrım dallar üzerinde sıralanan pem

be, mavi küçük hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. Kompozisyon, mavi negatif hatayi ve 

yaprak motifli ince tığlar ile tamamlanmıştır. Resim 11 O; Çizim 65. 

Aşır gülleri; yuvarlak dilimli madalyon biçimindedir. Ortadaki lacivert zemine yazı 

beyaz sülüs hat ile yazılmıştır. Resim 111, 112. 

Hizib gülleri, altın rumi kapalı formlardan oluşan 6 kollu madalyon biçimindedir. 

Yazı, beyaz mürekkep ve sülüs hat ile yazılmıştır. Zeminde kıvrım dallar üzerinde sırala

nan pembe, beyaz hatayı grubu çiçekler vardır. 

Cüz gülleri, şemse biçimindedir. Altın rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar ve 

bağlama motifleri alternatifli kullanılmıştır. Lacivert zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan 

pembe, mavi hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. 

Sure başlıklarında, altın zeminli, dilimli kartuş üzerine beyaz hat ile sure adı ya

zılmış olup iki ucunda siyah zeminli bağlama motifi vardır. Yarım bağlama motifleri ise 

başlık cetveli kenarında devam etmektedir. Lacivert zeminde kıvrım dallar üzerinde sıra-
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!anan pembe, maci hatayı grubu çiçekler vardır. Bazı, başlıklarda ise kartuş zemini laci

vert, başlık zemin için altın tercih edilmiştir. Resim 111, 112, 11 b 

Bazı başlıklar, dilimli kubbe ile genişletilmiştir. Altın rumilerin sınırlandırdığı laci

vert zeminli kapalı formların etrafı altın ile çevrelenmiş, zemin kıvrım dallar üzerinde sıra

lanan pembe, beyaz, mavi hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. Mavi negatif hatayi çiçek

leri ve doldurma motifli tığlar ile kompozisyon tamamlanmıştır. Resim 112; Çizim 66. 

347a'da mavi zeminli altın rumilerin çevrelediği kapalı formlardan oluşan bir ma

dalyon vardır. Etrafı altın ile çevrelenmiş, zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan hatayi

lerle bezenmiştir. Madalyonun ortasında Vezir Ferhat Paşa'nın kaydı vardır. Kağıt rengi 

bırakılan dörtgen zeminin köşelerinde altın rumi kapalı formlarla bezeme yapılmıştır. 

Resim 113. 

351b'deki sayfada ise ketebe kaydı daire içerisine alınmış herhangi bir süsleme 

yapılmamıştır. Resim 1~4; Çizim 67. 

Çizim 65: y.2a'da bir ölçü yazılı yüzey 1/6'si; Çizim 66, y.344a yazılı 1/5'i; Çizim 

67, y .351b'de; yazılı yüzey 1/6 olarak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi KOtOphanesl 

· EH 70 

30 
Aharlı krem rengi kağıt 

288 yaprak 

Yaprak boyutu: 27.8 x 18.5 cm 

Cetvelli kısım: 17.8 x 10.2 cm 

Satır sayısı: 14 

Satır uzunluğu: 1 O cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

288a 

a) Hattatı: Derviş Mehmed bin Mustafa Dede bin Hamdullah 

el maruf bi İbn Şeyh 

b) lstınsah tarihi: 968/1560-61 

c) Müzehhibi: -

c) Diğer biJgtter: 

y.288a'da okunamayan bir mühür vardır. 

285b, 288a Hatim duası 

Bordo rengi deri, soğuk baskı şemse-köşebent kompozls

yonludur. Bordür altın zencerek ile sınırlandırılmıştır. iç ka

pakta da kırmızı deri, soğuk baskı şemse-köşebent kompo

zisyonu vardır. 

Karatay, 1962, No.933. 

Demiriz, 1968; 66, 71 

Mustaklmzade. s.453. 

Sayfa 1a zahriye sayfasında, 8 kollu yddız biçiminde bir madalyon vardır. Altın 

rumilerfn sınır1adı~ı kapalı formlar ve mavi zeminli bağlama motifleri alternatifli dizilmişler

dir. Lacivert zeminli madalyon, kıvrım dal üzerinde sıralanan mavi, pembe hatayi gurubu 

çiçekler ile bezenmiştir. En dışta yeşil ince bir cetvel ve mavi hatayı motifi! tıO ile kompo

zisyon tamamlanmıştır. Resim 117; Çizim 69. 

1 b·2a serlevha sayfasında ana şema sure metninin iki yanında bulunan bordür 

nltell~lnde koltuklar ve bunların üzerinde üstte ve altta uzanan paftalardan ibarettir. Pafta

larda dlllmli altın kartuş üzerinde sure adı beyaz sülüs hat ile yazılmıştır. Çerçeve kana-
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rında altın rumilerin çevrelediği yarım kapalı formlar vardır. Lacivert zemin, kıvrım dallar 

üzerinde sıralanan sarı, pembe, beyaz, yeşil hatayi grubu çiçekler ve çin bulutları ile be

zenmiştir. Paftanın çerçevesinde, üzerinde hatayi çiçekleri bulunan altın kartuşlu bir bor

dür vardır. 

Koltuklar da mavi zeminli, altın bulut motifinin sınırlandırdığı kartuşlar vardır. Ze

min altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan, sarı, pembe, beyaz, yeşil hatayi grubu çiçekler

le bezenmiştir. 

Sure metninde yazıyı çevreleyen altın biçimlerin üzerinde siyah dal ve çiçekler 

bulunmaktadır. 

Bordür; altın zeminli altın rumilerin çevrelediği kapalı formlar ve mavi zeminli bağ

lama motiflerinin alternatifli dizilmiştir. Bu motifler yine alternatifli olarak altın palmet biçimi 

ve lacivert dilimli kapalı form ile çevrelenmiş lacivert ve altın dengesi uyumlu bir şekilde 

sağlanmıştır. Zemin altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan mavi, pembe, sarı, hatayi grubu 

çiçeklerle bezenmiştir. 

Kompozisyon dolgu ve hatayi motifleri ile bezenmiş mavi tığlar ile tamamlanmış

tır. Resim 118, 119; Çizim 69. 

Güller, şemse ve madalyon biçimindedir. Her sayfada üç gül bulunur. bazıları de

koratif anlamda yerleştirilmiş olup bir sayfa boyunca uzanırlar. Altın zeminli güllerde yü

zey bir eksen üzerinde sıralanmış, pembe, yeşil , turuncu, mavi hatayi grubu çiçeklerle 

bezenmişlerdir. Resim 120, 121. 

Sure başlıklarında; sure adı, üzerinde serbest fırça ile siyah dallar ve yaprakların 

olduğu altın zeminli kartuş üzerine beyaz sülüs hat ile yazılmıştır. Köşelerde altın rumile

rin çevrelediği yarım kapalı formlar ve bağlama motifleri vardır. Lacivert zeminli ara bö

lümde kıvrım dallar üzerinde sıralanan turuncu, beyaz hatayi grubu çiçekler vardır. Resim 

120. 

289a kelebe sayfasında, dörtgen bölümde altın zeminli yuvarlak bir madalyon 

bulunur. Altın rumilerin çevrelediği lacivert kapalı formlar ve bağlama motifleri alternatifli 

dizilmişlerdir. Yüzey kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, beyaz, mavi, turuncu, yeşil, 

hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. Dörtgenin köşelerinde mavi rumilerin çevrelediği ka

palı formlar vardır. Altın zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan yeşil, turuncu, beyaz hata~ 

yi grubu çiçeklerle bezenmiştir. Resim 121. 

Çizim 68: y.1 a zahriye sayfasında birim olan sayfa genişliğinin 1/3'ü; Çizim 69, 

y.2a'da birim olan yazılı yüzey 1/4'ü olarak belirlenmiş olmalıdır. 



Bulunduğu Yer 

Envanter No 

Katalog No 

Kağıt Cinsi 

Ketebe 41a 

Zahriye kaydı 

Diğer kayıtlar 

Ekler 

Cild 

Yayın 

- 90 -

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH 157 

31 

Krem rengi aharlı ince kağıt 

389 

Yaprak boyutu: 31 x 20 cm 

Cetvelli kısım: 

Satır sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 11.8 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

a) Hattatı: Ahmed b Pir Muhammed b. ŞOki Allah 

b) İstinsah tarihi: 980 Sefer ayının 14'ü 24 Haziran 1572 

c) Muzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

y.387a - 389b Hatim duası. 

Karatay, 1962, No.833. 

Demiriz, 1968; s.67,68. 

Sayfa serlevha sayfasında ana şema sure metninin iki yanında bulunan bordür 

inteliğinde koltuklar ve bunların üzerinde üstte ve altta uzanan paftalardan ibarettir. İki ke

narında bağlama motifi ve altın rumilerin sınırladığı dilimli altın zeminli kartuş üzerinde 

sure adı mavi sülüs hat ile yazılmıştır. Kartuş altı rumilerin çevrelediği altın zeminli kapalı 

formlarla devam eder. Kapalı formların ortalarında altın rumilerle sınırlı lacivert ikinci bir 

kapalı form oluşturulmuş, ortaları ndaki hatayilerden gelişen kıvrım dallar üzerinde sırala

nan pembe, turuncu, mavi, yeşil , beyaz, hatayi grubu çiçekler, yüzeyi kaplamaktadır. Paf

tanın kenarlarında altın rumilerle sınırlı yarım kapalı formlar ve altın rumiler ile kompozis

yon tamamlanmıştır. 

Koltuklar lacivert zeminlidir. Altın rumilerin sınırladığı kapalı formlar, bağlanma 

motifleri ve kademeli kıvrım dallar üzerinde sıralanan yeşil, sarı, kırmızı , çin bulutları ile 

yüzey bezenmiştir. 

Bordürde altın rumilerle çevrelenmiş altın zeminli ve ortalarında siyah zeminli 

bağlama motifleri olan kapalı formlar ile altın zeminli kapalı formlar alternatifli dizilmişler-
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dir. Zemine altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan mavi, pembe, beyaz hatayi grubu çiçek

ler yerleştirilmiştir. 

Altın çin bulutlarının aralarında siyah ve altın dolgu motifleri ile adeta hafifletilmiş 

bir tezhip olarak sayfa sonuna kadar devam eder. Resim 122; Çizim 70. 

Güller, etrafı altın ile çevrelenmiş lacivert daire biçimindedir. Yazı beyaz sülüs hat 

ile yazılmıştır. 

Sure başlıklarında, altın kartuş tercih edilmiş, sure adı , beyaz sülüs hat ile yazıl

mıştır. Bazen kartuş, iki uca salbeklerle devam etmiş, ara bölüm altın yarım kapalı form

lar küçük çiçeklerle bezenmiştir. Bazen de başlıklarda iki ton altın kullanılmış, rumilerin 

çevrelediği kartuşlar bağlanma motifleri ile devam etmiş, zemininde siyah negatif küçük 

hatayiler kullan ı lmıştır. Resim 123. 

Çizim: y.2a serlevha sayfasında birim ölçü, yazılı yüzely kısa kenarının 1/6'si ola

rak belirlenmiş olmalıdır. 
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Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
H.S.5 

32 

Kalın aharlı ve vassaleli 

30 yaprak 

Yaprak boyutu: 61.5 x 42.5 cm 

Cetvelli kısım: 40.3 x 24.3 cm 

Satır sayısı: 13 

Satır uzunluğu: Nesih: 14.5 cm, Celi: 24 cm 

Yazı cinsi: Bir satır muhakak, beş satır nesih, bir satır 

sülüs, beş satır nesih, bir satır muhakak sırası ile yaz·ıl

mıştır. 

a) Hattatı: -

b) İstinsah tarihi: -

c) Muzehhibl: -

d) Diğer bilgiler: 

y.1b'de Şemseddin Karahisari (1468-1556)'nin eli ile yazı

lan bu Kur'anın Sultan il Mustafa (1664-1703) zamanında 

1107/1696 senesinde tilavet olunması için Hırka-i Saadet'e 

vakfedildiği belirtilmiştir(*). 

Siyah deri, şemse köşebent kompozisyonlu olup silme altın

dır. Bordürde iki ton altın kullanılmış olup paftalıdır. Mik
lep'te aynı düzen devam etmekte olup, Kur'anı LVI 77-79 

ayeti vardır. İç kapak bordo deridir. Süs düzeni üst kapağı 
tekrarlamaktadır. Mavi zeminli şemsede altın yazma ile be

zeme yapılmıştır. Köşebentlere dörtte bir şemseler yerleşti

rilmiştir. 

Meriç, 1953, s.66-68. 
Karatay, 1962, No.823. 

Çağman, 1983, s.226, E.192. 

Derman, 1982, nr.8. 

• Bu eserle ilgili masraf defterinden anlaşıldığına göre (T.S.M. Arşivi 0 .9628) 12 Ramazan 997/17 Eylül 
1584) başlayan malzeme alımları 25 Receb 1001/ (17 Nisan 1593) kadar sürmektedir. Bu Kur'an için 9 yıl 
süresince yapılan masraflar kaydedilmiştir. 



- 93 -

y.1b sayfası yuvarlak madalyon biçiminde tezhiblidir. 12 satır nesih hat ile vakıf 

kaydı kağıt rengi zemine yazılmışt ı r. Altın zeminli bordür kıvrım dallar üzerinde sıraJanan 

ha1ayi grubu mavi, turuncu pembe çiçekler1e bezenmiştir. Altın çin bulutları ve lacivert ne

gatif motifi kullanılarak tı~lar oluşturulmuştur. Resim 124, Çizim 71 . 

y.2a'da Zahrlye yuvarlak madalyon şeklindedir. Metin altın ile altın zemine yazıl

mış, yazının etrafında iki ton altın kullanılmıştır. Rumiler ve çln bulutu motifleriyle sınırlan

dırılmış, kapalı formlar alternatifli dizilmiştir. Lacivert zemin, altın kıvrım dal üzerinde sıra

lanan pembe, mavi, kırmızı, hatayi grubu çiçekler ile bezenmiştir. Bordür altın zemlnlldir. 

Altın rumllerln çevreledlğl altın zeminli kapalı formlar ve kıvrım dallar üzerinde sıralanan 

pembe. mavi, turuncu, sarı hatayi grubu çiçekler yüzeyi kaplar. Dış bordür lacivert zemin

lidir. Altın çin bulutlarının s ı nırladığı altın zeminli kapalı formlar ve kıvrım dallar üzerinde 

sıralanan pembe, sarı, kırmızı , mavi hatayi grubu çiçekler zemini kaplamaktadır. 

Kompozisyon, lacivert negatif motif, hatayi grubu çiçekler, altın çin bulut larının al

ternatifli sıralan ışı ile oluşan tığlar1a tamamlanmıştır. Resim 125; Çizim 72. 

y.2b-3a serlevha düzeninde tezhibli olup duraklar altındır. Serlevha yeşil cetvel 

ile bölOmlendirilm iştl r. Fatiha ve Bakara surelerinin başlangıcının olduğu bu sayfalar 

reyhani ve muhakak hat ile yazılmıştır. Üst ve alt paftada sure adı altın sülüs hat ve etrafı 

siyah bordür ile sınırlandırılmış dfllmll altın kartuş üzerine yazılmıştır. Yazının zemininde 

kavrım dallar üzerinde sıralanan rumiler vardır. Paftanın zemini laciverttir. Zemin kade

meli altın kıvrım dallar üzerinde sıralanan altın hurda rumiler ve ortalarında altın !~ne-per

dah olan gölgeli boyanmış pembe, turuncu, mavi, beyaz hatayı gurubu çiçekler ve çin bu

lutları ile bezenmiştir. Kıvrım dallar arasında düğüm motifi görülmektedir. 

Koltuklarda şemse-salbek köşebent düzeni görülmektedir. Şemsede rumi kom

pozisyon hakim olup iki renk alt ı n kullanılmıştır. Yüzey kıvrım dallar üzerinde sıralanan 

pembe, mavi hatayi grubu çlçekler1e bezenmiştir. Köşebentlerde altın konturlu lacivert ru

milerin sınırladığı kırmızı altın zeminli kapaJı formlar vardır. Ara bölOm laciverttir. Yüzeyde 

ise kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, mavi, kırmızı hatayı grubu çiçekler vardır. Kö

şebentin etrafı beyaz kurtcuk motifi ile çevrelenmiştir. 

Yan boşluklardaki sütünçelerde düşey eksende sıralanan yarım ve tam rumi ile 

sınırlandırılmış kapalı formlar vardır. Altın zeminli kapalı formlar kıvrım dal üzerinde sıra

lanan sarı, pembe, mavi hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. iğne-perdahlı geçme motifli 

altın cetvel yazı bölümünü çevreler. Bordürde iki renk altın kullanılmıştır. Altın ruml ve 

hurda rumllerl çevreledi kapalı formlar alternatifli kullanılmıştır. Zemin laclvertti. Kademeli 

kıvrım dallar üzerinde sıralanan rumiler, pembe, mavi turuncu hatayı grubu çiçekler ve çin 
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bulutları ile bezenmiştir. Kompozisyon tığ-bordür ile sınırlandırılmıştır. Düşey eksende 

altın rumilerle sınırlandırılmış altın kapalı formlar ile altın bağlama motifi alternatifli sıra

lanmıştır. Lacivert zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan mavi, pembe, kırmızı hatayi 

grubu çiçekler ile bezenmiştir. Bu düzen altın çin bulutları aralarına yerleştirilen lacivert 

negatif boyanmış hatayi grubu çiçeklerden oluşan tığ tamamlanmıştır. Resim 126; Çizim 

73. 

3b-4a'da Bakara suresinin olduğu sayfaların düzeni üst ve alt pafta ile ortada yu

varlak madalyondan ibarettir. Yazı ince mavi ve altın çerçeveli madalyon içerisine alın

mıştır. Köşeliklerde kademeli kıvrım dallar üzerinde altın hurda rumiler ve negatif mavi 

hatayilerle bezenmiştir .. Resim 127; Çizim 74. 

4b-5a'da Bakara suresinin devam ettiği sayfada; üst ve alt pafta ve aralarında 

uzanan uzun bordür niteliğindeki koltuklar vardır . . Koltuklarda beyaz dilimli lacivert zemin.li 

kartuşlar vardır. Bir kökten çıkan, pembe, mavi bahar dalı ile bezenmişlerdir. Koltukların 

kenarında, altın rumilerin çevrelediği siyah zeminli yarım kapalı formlar ile kompozisyon 

bölümlendirilmiş, ara bölümde altın tercih edilmiş yüzey kıvrım dallar üzerinde sıralanan 

pembe, mavi hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. Resim 128; Çizim 75. 

y.5b'den itibaren sayfa tasarımları aynı düzende gider. Sayfada üç pafta ve dört 

tezhibli koltuk bulunur. Koltukların toplamı 2360 tanedir. Serlevha hariç 112 sure başlığı 

vardır. 

Koltuk tezhipleri karşılıklı veya çarpraz olarak aynı deseni tekrarlar. Bazi sayfa

larda bu dört koltuk değişik şekilde tezhiblenmiş, bu süslemeler aynen karşıki sayfada 

tekrarlanmıştır. Bazen aynı desen değişik renk kullanımı ile farklı bir görünüm almıştır. 

Bazı koltuk süslemelerinde ise kompozisyonun tümü oluşturacak en küçük parçası ile de

ğişik yorumlar yapılmıştır. Bu koltuklarda devrin bütün desen ve motifleri ile yüzlerce de

ğişik kompozisyonlar yaratılmıştır. 

Sure başlıklarında altının yanı sıra kağıt rengi, lacivert veya siyah zeminli kartuş

lar kullanılmıştır. Kademeli hat üzerinde negatif hatayilerden oluşan islimi uslubu, halkalı 

naturalist üslupta çiçekler, rumili, bulutlu madalyonlu kompozisyonlar sanatçıların özgün 

yorumları ile düzenlenmişlerdir. Resim 129, 130; Çizim 76; 77. 

Güller; dilimli madalyon veya palmet biçimli kapalı formlardan meydana gelmiş

lerdir. Lacivert zeminin tevsih edildiği güllerde yazı beyaz sülüs hat ile yazılmıştır. Çerçe.;. 

ve altın ile belirlenmiş, bazı güller çin bulutları ile tamamlanmıştır. Resim 131, 132. 

y.298b-299a, kısa surelerin bulunduğu son sayfalarda sure başlıkları üç satır g~~ 

nişliğinde tutulmuştur. Sure adı altın sülüs hat ile dilimli altın kartuş içerisine yazılmıştır. 



- 95 -

Dilimli kartuj rumilerle sınırlandırılmıştır. Başlık zemini laciverttir. Altın rumilerle sınırlan

dırılmış kapalı formlar altın zeminlidir. Zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe, sa

rı, kavuniçi, hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. Sayfa üst, alt ve ağız kenarları saz uslu

bunda yeşil ile gölgelendirilmiş büyük hançer yaprakları ile bölümlendirilmiştir. Yaprakla

rın ortalarında lacivert zeminde bir dal üzerinde sıralanan sarı, turuncu, pembe, mavi, ha

tayi gurubu çiçekler vardır. Yine lacivert zeminli altın saz uslubu yapraklarla sınırlandırıl

mış madalyonlar aralarına yerleştirilmiş olup, hançer yapraklarına bağlanmıştır. Lacivert 

zemin kıvrım dallar üzerinde sıralanan pembe ve mavi çiçeklerle bezenmiştir. 

Kompozisyonun kağıt renginde bırakılmış zemininde iki ton altının kullanıldığı kır

mızı ve yeşil gölgeli boyanmış, uçlarında küçük hatayi grubu çiçekler olan saz uslubunda 

yapraklar vardır. Resim; 131, 132; Çizim: 77a. 
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En'am Suresi 

T opkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH.285 

33 

Aharlı pembems i kağıt 

25 yaprak 

Yaprak boyutu: 22.5 x 15.5 cm 

Cetvelli kısım: 9 x 14.2 cm 

Satır sayısı: 9 

Satır uzunluğu: 8.2 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

y.24b 

a) Hattatı: İbn-ü Şeyh 

b) İstinsah tarihi : -

c) Müzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

y.176 Dua 

y.25a "Allahü yessir ... el Hitam" mührü vardır. 

24b-25a Türkçe açıklamalı dua. y.25a da En'am okuma usül 

ve adabı hakkında kısa bilgi vardır. 

Ölçüs ünde Bordo rengi deri cild gömme şemse-köşebenmt 
kompozisyonundadır. Kompozisyon altın ve alttan ayırma 

yöntemi ile tamamlanmıştır. 

Karatay, 1962, No.783. 

y.1b'de başlık tezhibinde sure adı altın sülüs hat ile kağıt rengi zemine yazılmış

tır. Harflerin yuvarlakları mavi ile doldurulmuştur. Başlağın üst kısmı kubbe şeklinde belir

lenmiştir. Başlık dilimli altın zeminli bir çerçeve ile çevrelenmiştir. Yüzey kıvrım dallar 

üzerinde sı ralanan mavi, pembe, beyaz, sarı hatayi gurubu çiçekler ve turuncu yapraklar

la bezenmiştir. Kompozisyon mavi hatayi tığlar ile son bulur. Sure adının alt kısmında al

tın zeminli bir bordür vardır. Yüzeyi kıvrımda! üzerinde sıralanan pembe, mor, beyaz ha

tayi gurubu çiçekler ve turuncu yapraklarla bezenmiş olup bütün duraklar altındır (Resim 

133; Çizim 77). 
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En'am Suresi 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
EH.295 

34 

Aharlı pembemsi kağıt 

29 yaprak 
Yaprak boyutu: 16.5 x 12 cm 

Cetvelli kısım: 9.2 x 5.8 cm 

Satır sayısı: 9 

Satır uzunluğu: 5.5 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

y.29a Satır araları altın ile doldurulmuş 

a) Hattatı: Hamdullah el maruf bi ibn Şeyh. 

b) istinsah tarihi: -

c) Müzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

Açılış sayfasında: 

a) Maktul İbrahim Paşa 

b) Mühür: Ayas bin Abdül Vedüd bin Abdülvahab 

c) Mühür: El fakir-Halli bin Ali 
d) Merhum Şeyhtir (y .29b) 

e) y.29a da açılış sayfasındaki mühürler tekrar edilmiştir. 

Bordo deri mikleplidir. Şemse-salbek-köşebent kompozis

yonlu olup altın ve gümüş, yeksak kullanılarak rumi motifleri 

ile bezenmiştir. En dışta bir sıra altın zencerek motifi vardır. 

iç kapakta yazma olarak altın ile sadece şemse motifinin for

mu belirlenmiştir. 

Karatay, 1962, No.74 

1b de, başlık tezhibi vardır. Altın zeminli kartuş üzerine beyaz mürekkep ve sülüs 

hat ile sure adı yazılmşıtır. iki ucunda altın rumilerle belirlenmiş altın zeminli kapalı formu 

vardır. Ayrıca uzun kenarda altın rumi ile sınrrlandırdılmış, siyah zeminli yarım bağlama 

motifleri vardır. Lacivert renkli zemin, altın kıvrımda! üzerinde sıralanan turuncu beyaz, 
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pembe ve mavi hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. 

Üst bordürde altın rumilerle çevrelenmiş altın zeminli kapalı formlar ve altın rumi

lerle sınırlandırılmış siyah zeminli bağlama motifleri yatay eksende alternatifli sıralanmış

lardır. Zemin kıvrımdallar üzerinde sıralanan turuncu pembe, beyaz, yeşil, mavi hatayi 

gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Kompozisyon ince mavi tığ ile tamamlanmıştır. Sayfa ke

narında kıvrımdallar üzerinde sıralanan hatayi grubu çiçekler ile halka yapılmıştır (Resim 

134; Çizim 79). 
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En'am Suresi 

Topkapı Sarayı Müzesi KOtOphanesl 

EH.297 

35 

Aharlı pembemsi kağıt 

23 yaprak 

Yaprak boyutu: 19 x 8.5 cm 

Cetvelli kısım: 6.08 x 11.06 cm 

Satır sayısı: 10 

Satır uzunluğu: 6.5 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

y.23b 

a) Hattatı: Hamdullah el maruf bl lbn Şeyh 

b) istinsah tarihi: -
c) MOzehhibi: -

d) Diğer bilgiler. -

24b-25a Türkçe açıklamalı dua. y.25a da En'am okuma usOI 

ve adabı hakkında kısa bilgi vardır. 

Bej rengi kumaş ve mlkleblldlr. 

Katalog 1962, No. 771. 

1b serlevha düzeninde tezhiplidir. Beyaz sülüs hat ile sure adı altın zeminli ruml

lerle çevrelenmlş kartuş üzerine yazılmıştır. Kartuş kısa kenar1arda tepelik motifi biter. 

Köşelere altın rumllerle sınır1andınlmış yanm kapalı formlar yerleştlrilmlştJr. 

Lacivert ara bölOmOn yOzeyi altın klvnmdallar üzerinde sıralanan sarı, turuncu 

beyaz, yeşil hatayı gurubu çiçeklerle bezenmiştir. 

Paftanın Ozer1ndekl lacivert zeminli bordOrde rumllerle sınırlandırılmış altın ze

mini! kapalı formlar ve tepelik motifleri yatay eksende altematlfli dlzllmlştlr. Yüzey kıvrım

dallar üzerinde sıralanan beyaz turuncu, mavi hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Kom

pozisyon mavi tıOlar ile tamamlanmıştır (Resim 135; Çizim 8). 

Aşır gOIO hatayı formunda çiçekten meydana gelmlştlr. Yazı beyaz sülüs ile altın 
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zemine yazılmıştır. Lacivert bölümden sonra altın yapraklar vardır. 

Hizib ve Cüz gülü, altın rozet şeklindedir. Yazı beyaz sülüs mürekkep ile lacivert 

zemine yazılmıştır (Resim 136). 

23b'deki ketebe sayfasında 7 satırlık yazı üçgen formunda biter. Üçgen şeklinde 

yan koltuklar ve dikdörtgen paftanın zemini kağıt renginde bırakılmıştır. 

Yüzeyleri altın kıvrımda! üzerinde sıralanan altın ve lacivert hatayi gurubu çiçek

ler ve üç nokta ile bezenmiştir (Resim 137; Çizim 81). 
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En'am Suresi 

Topkapı Sarayı Müzesi KOtophanesl 
EH.298 

36 

Aharlı pembemsi kağıt 

23 yaprak 

Yaprak boyutu: 19 x 13 cm 

Cetvelli kısım: 11.54 x 6.05 cm 

Satır sayısı: 1 O 
Satır uzunluğu: 6. 7 cm 
Yazı cinsi: Harekeli nesih 

y.23b 

a) Hattatı: Hamdullah el marut bl lbn Şeyh 
b) istinsah tarihi: -

c) MOzehhlbi: -

d) Diğer bilgiler: -

24b-25a Türkçe açıklamalı dua. y.25a da En'am okuma usül 

ve adabı hakkında kısa bllgl vardır. 

y.1a açılış sayfasında kellme-1 Tevhid kaydı, 

Beşir ağa maktülün hattıdır kaydı, 

Darüs'sade Ağası Beşir Ağa'nın mülkiyet kaydı ve mührü*, 

Darüs'sade ağasının katibi Ahmet Cemll'ln mOlklyetlne geçti

ğini bildiren kayıd bulunmaktadır. 

y.23b'de Beşir Ağa'nın mOhrO vardır. 

Bordo deri mikJeblidir. Gömme şemse ve zencerek motif ile 
kompozisyon tamamlanmıştır. iç kapakta yazma şemse mo

tJfl vardır. 

Katalog 1962, No.770. 

1 b'de Başlık tezhibinde sure adı beyaz sülüs hat ile altın zemini! yarım palmetler

le bellrlenmlş kartuş üzerine yazılmıştır. Kartuşun zemininde kıvrımdellar üzerinde sırala

nan mavi hatayi grubu çiçekler iğne-perdah üç nokta vardır. Kartuş iki kısa kenarda ruml

lerle sınırlı altın zemini! kapalı formlarla devam eder. Ara bölüm laclvertdlr. Yüzeyi altın 

kıvrımdallar üzerinde sıralanan turuncu, beyaz, mavi hatayı gurubu çiçeklerle doldurul-

• Beşir AOa'nın klmllQI hakkında bkz. Kayalıoi)lu 1986, s.77. 
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muştur. Paftanın üst kısmında lacivert zeminli bordür yer alır. Altın zeminli rumilerle sınır

landırılmış kapalı formlar, yatay eksende sıralandırılmıştır. yüzey altın kıvrımdallar üzerin

de sıralanan gölgeli boyanmış turuncu, beyaz, mavi hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. 

Kompozisyon mavi tığ ile tamamlanmıştır (Resim 138; Çizim 82). 
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En'am Suresi 

T opkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

EH.290 

37 

Aharlı pembemsi kağıt 

23 yaprak 

Yaprak boyutu: 16.5 x 11 cm 

Cetvelli kısım: 9.9 x 5.6 cm 

Satır Sayısı: 11 

Satır uzunluğu: 5.3 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

y.23b 

a) Hattatı: Hamdullah bin Mustkafa Dede el müştehtr bi ibn 

Şeyh 

b) İstinsah tarihi: -

c) Müzehhibi: -

d) Diğer bilgiler: -

Bordo mikleplidir. Şemse, köşebent kompozisyonu altın ru

milerden bezenmiştir. En dışta bu sıra zencere motifi vardır. 

Katalog 1962, No. 788. 

1 a zahrlye tezhlbinde, ortada altın rumilerle belirlenmiş iki renk altının alternatifli 

kullanıldığı kapalı formlar bulunur. Bu kapalı formların uzantıları ile sekiz kollu bir yıldız 

meydana getirilmiştir. Lacivert zeminli çerçeve ve altın zemin kıvrımdallar üzerinde sırala

nan pembe, mavi turuncu beyaz hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. kompozisyon en 

dışta, hatayi motifli mavi tığ ile tamamlanmıştır. Köşelerde lacivert mavi zeminli üçgenler 

vardır. Altın rumllerin çevrelediği kapalı formlarla renk ayrımı yapılmış zemin kıvrımdallar 

üzerinde sıralanan beyaz, turuncu, mavi, hatayiler ile doldurulmuştur (Resim 139; Çizim 

83). 

1b başlık tezhibinde, dikdörtgen şeklinldeki başlığın ortasında altın zeminli dilimli 

madalyon bulunur. iki ucunda altın bulut motifinin çevrelediği altın kapalı formlar vardır. 
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Lacivert zemin altın kıvrımdallar üzerinde sıralanan beyaz, sarı, turuncu gölgeli hatayi gu

rubu çiçekler ile bezenmiştir. Ayrıca zemine altın bulut motifleri ile hareketlilik kazandırıl

mıştır. Dikdörtgen kısmın üst kısmında kubbe şeklinde bir çıkıntı vardır. Ortasında altın 

rurnilerin belirlediği altın zeminli bir kapalı form bulunmakta olup iki ucunda yatay eksen 

üzerinde altın rumili, siyah zeminli yarım kapalı formlarla devam eder. Lacivert zemin, al

tın kıvrımdallar üzerinde sıralanan sarı, beyaz, turuncu gölgeli hatayi grubu çiçeklerle be

zenmiştir. Kubbenin etrafını bir sıra altın yapraklar çevreler. Kompozisyon mavi tığlar ve 

aralarındaki ince altın bulut motifleri ile tamamlanmıştır. Sayfa kenarında kağıt rengi ze

min altın halka ile bezenmiştir (Resim 140; Çizim 84). 

23a, ketebe tezhibinde kare şeklindeki altın rengi zeminde siyah fırça ile rumilerin 

belirlediği kapalı formlar yerleştirilmiştir. Zemin siyah kıvrımdallar üzerinde sıralanan fırça 

ile çizilmiş yaprak ve hatayi grubu çiçeklerle bezenmiştir. En dışta bir sıra lacivert ince 

cetvel vardır (Resim 141). 

.· ' 
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En'am Suresi 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

R.72 

38 

Krem rengi aharlı kağıt 

40 yaprak 

Yaprak boyutu: 24.5 x 16.5 cm 

Cetvelli kısım: 15 x 8.5 cm 

Satır sayısı: 8 

Satır uzunluğu: 8 cm 

Yazı cinsi: Harekeli nesih 

40 

a) Hattatı: Mustafa bin Hoca Ali min telamizi Şeyhzade 

b) istinsah tarihi: -

c) Müzehhibl: -

d) Diğer bilgiler: -

Sayfa 1 a'da Bayazıd ll'nin mührü ve okunamayan bir başka 

mühür vardır. 

Siyah deridir. 

Katalog 1962, No.942. 

1b başlık tezhibinde sure adı, beyaz sülüs hat ile lacivert zeminli tam ve yarım 

palmetlerle belirlenmiş kartuş üzerine yazılmıştır. Köşeliklerde rumilerle sınırlı lacivert ze

minli kapalı formlar vardır. Ara bölüm altındır . yüzeyi kıvrımdallar üzerinde sıralanan göl

geli boyanmış sarı, pembe, beyaz, turuncu hatayi gurubu çiçeklerle bezenmiştir. Pafta al

tın zencerek motifi ile çevrelenmiştir. Paftanın üst kısmında lacivert zeminli bordür y~r 

alır. Altın zeminli rumilerle sınırlandırılmış kapalı formlar, ortabağ motifi, yatay eksende 

ve alternatif düzende sıralanmışlardır. Zemin kıvrımda! üzerinde sıralanan beyaz, pembe, 

sarı, turuncu hatayi gurubu çiçekler ile bezenmiştir. Duraklar altın rozetler şeklinldedir. 

Metin kısmı altın cetvel ile çevrelenmiştir (Resim 142; Çizim 85}. 
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5. SONUÇ 

Çalışmada, onaltıncı yüzyıla ait Osmanlı Kur'anlarında yazı ve süsleme arasın-
' 

daki estetik güzelliğin, sayfa tasarımlarındaki ölçü ve oranların varlığının araştınlmC!SI 

amaçlanmıştır. 

Bu konu incelendiğinde Kur'anların yazıldığı hat ile onu süsleyen tezhibin bir bü

tünlük ve uyum yaratmasına çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

XVI. yy. başına tarihlenen örneklerde birden fazla zahriye sayfası olduğu, bunla

ra sonda da yer verildiği görülmektedir. Zahriye sayfasının yani sunu yazısının olmadığı 

bu sayfalarda, tam sayfayı kaplayan levha tezhip yapılmıştır. 

XVI. yy. içerisinde zahriye sayfalarında üzerinde daha çok Kur'andan bir ayetin 

bulunduğu oval, altıgen, sekizgen, daire biçimli madalyonlar, yıldızlar yerleştirilmiştir. 

Ayrıca bu yüzyılda, üzerinde sunu yazısının bulunduğu şemseler, tam sayfa düzeninde 

şemse-köşebent kompozisyonlarının kullanıldığı tasarımlar da yapılmıştır. 

Yüzyılın ortalarına doğru çift zahriye sayfasına rastlanmaz, zahriye sayfaları orta

dan kalkar, onun yerine son bölüme falname ve hatim duası eklenir. 

Kur'anın ilk iki ayeti olan Fatiha ve Bakara suresinin başlangıcının yazıldığı say

falarda sure metni, merkezi dörtgentere alınmıştır. Ana şema yatay üçe bölünme ile oluş

turulmuştur. Sure metninin bulunduğu kısım ise dikey üçe bölünmüş, sure başlıkları ile 

metin arasına da bir bordür niteliğinde otan koltuklar yerleştirilmiştir. Sayfalar üç taraftan 

bordür ile çevrelenmiş, bazı örneklerde bu bordürlerde bezemeler üç taraftan ortaya gele

cek şekilde üçgen, yarım yuvarlak, yarım şemse-salbek gibi biçimlerle sayfa kenarına 

doğru genişletilmişlerdir. 

Sure başlıkları yatay, dikdörtgen biçimlidir. Tek sayfa ser levhalarda ise sayfa 

metni genişliğinde uzanmaktadırlar. Bu başlıklarda çoğu zaman bir alınlık kısmı yer alır. 

Bu alınlık, dilimli, üçgen, yarım daire veya düz bordür şeklinde biçimlendirilmiştir. 

Sure metninin yazılı olduğu satırlar genellikle altın veya renkli tahrirli yuvarlak bi

çimlerle çevrelemişlerdir. Durak yellerinde üzeri bezemeli veya bezemesiz altın noktalar 

bulunmaktadır. 
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Kompozisyonu tamamlayan tığlarda genellikle mavi renk kullanılmıştır. Sık para

lel çizgilerden oluşan bu tığlar bazı doldurma motiflerle veya zaman zaman tezhip motif

leri ile de zenginleştirilmişlerdir. 

Yüzyıl ortasında bazı yenilikler görülür. Tezhip sanatında bir reform gibi naturalist 

çiçek motiflerinin ortaya çıkışı ile has bahçelerin sayılarının artması arasında bağlantı ka

dar altınının, tezhibin rengine göre çeşitli renklerin de kullanımı mutlaka modaya bağlıdır. 

Bu renklerin çeşitliliği sayfa kenarında yeni bir zenginlik yaratıp ikinci bir tezhip alanı orta

ya koymuştur. 

Fonksiyonlarına göre değişik biçimlerde şekillendirilen güllerde yuvarlak biçim 

tercih edilmiştir. Bu güller, bazen de sayfa kenarında dekoratif mahiyette sıralandırılmış

lardır. 

Ketebe sayfalarında, yazılar genellikle aşağıya doğru daralan bir üçgen içine 

alınmış, yandaki boşluklar tezhible doldurulmuştur. Bazen bu sayfalarda, sayfanın her

hangi bir yerine, yukarıya ve aşağıya; yazılar dairesel, yuvarlak, dörtgen biçimlerle çevre

lenerek yerleştirilmiş, sayfanın yarısı ise boş bırakılmıştır. Bazen de tam sayfa bezenmiş, 

sayfayı kaplayacak biçimde şemse-köşebent kompozisyonu kullanılmıştır. 

Bu çalışmanın konusunun seçilişinde sayfa tasarımları için bazı kurallara varıl

maya çalışıldığına ve bunların uygulamasına da belli ölçülerde, oranların hakim olduğuna 

inanarak başlamıştık. Bu hissimizi destekleyen bir kaynak vardır. Bu kaynak tezhibçilerin 

kullandığı Mıstara denilen tahta cetvellerin varlığını ortaya koyar. 

"Ve o iki tarafı müstakim olan ağaçtan bir alettir. Yazı ve mütealikatı ile alakalı öl

çüler üzerine çizilir. Ve buna en çok müzehibler ihtiyaç duyar"(1). 

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, hattatın hazırladığı ölçülerin müzehhibler ta

rafından da kullanıldığı, belli bir biçim ölçünün sayfa tasarımlarında uygulanışı söz ,kom~

sudur. Bu birim ölçünün tekrarı ile ölçü, denge, düzen uygunluğunun gizli bir ritmle sağ

landığı belirlenmiştir(2). 

Bütün sayfa tasarımları için ise belirli birimlerden oluşan bir orantı tespit edileme

miştir. Sayfa kenar boşlukları ile sayfa tasarımı arasındaki ilişkinin de belirli bir orana da

yalı olup olmadığı saptanamamıştır. Bazı tasarımların ise sayfanın 1/3 düşey doğrultusu 

üzerine yerleştirildiği gözlemlenmiştir. 

Böylece, anlaşılıyorki her sayfa tasarımcısı için şema aynı olsa bile yeni bir ölçQ

ler sistemi olmalıydı. 
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Ölçü, denge, renk uyumu ile son derece ince fırça işçillği ile eşsiz örnekler yaratı
lan XVI. yy. Osmanlı Kur'an sayfalarında kuwetli bir simetri izlenir. Sayfalar hem tek baş

larına hem de çift sayfa simetrisi düşünülerek tek bir kompozisyon olarak hazırlanmışlar

dır. 

Sayfa düzeninin kağıt boyutları ile olan ilişkisini anlayabilmek için kağıtlar üzerin

de de durulmuş; islaml el yazmalarında kullanılan kağıtlara ait bazı tariflerin olmasına 

rağmen, bunların hangisinin ne olduğu, nerede yapıldığı, ölçüleri vs. hakkında aydınlatıcı 

bir bilgi bulunamamıştır(3). 

Bazı kaynaklarda ise belirli dönemlere kağıt ölçüleri ve kaliteleri hakkında bilgile

re rastlanmıştır(4). 

İncelediğimiz eserlerde; üçlü gruplar halinde zincirleme aralıklı teller, veya santi

metrede 7-8 sık tellerin izlerini görebildiğimiz kağıtlar saptanmıştır. Bazı kağıtlarda gözle 

görülebilecek bir iz yoktu. Bu tip kağıtlar 15 yy.ın ikinci yarısına ait el yazmalarında da 

tespit edilmiştir{S). 

Onaltıncı yüzyıla ait lslami el yazmalarının boyutları ile ilgili yapılan bazı araştır

malar da verilen ölçüler ile, bizim incelediğimiz eserlerin sayfa boyutları arasında uygun

luk gözlemlenmiştir. Bu Bağdadi olarak adlandırılan ve ölçülerinin az veya çok katları ile 

hazırlanan kağıtlardır(6)*. 

• Bağdadi:97.7x61.1 mm. 
Tam Bağdadi: 109.9 x 73.3 mm. 
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NOTLAR 

Bazı araştırmalarda tekrarlanan birim ölçüler üzerinde durulmuştur. 

1- Kalkaşandi 1915 s.472. 

Topkapı Sarayı Müzesi'nde korunan XVI. yy. ait 27/306 numara ile kayıtlı bir nakkaş 

cetvelinin varlığı bilinir. 

2- Cantay 1986, s.55-58. 

3- Derman 1968, s.339-40. 

Mustafa Ali, (Gelibolulu), s.29. 

Anafarta 1969, s.Xll, dipnot 11-14. 

4- Bosch ve Petherbridge 1981, s.26, 31. 

5- Tekin 1993, s.26 vd. 

Raby ve Tanındı 1993, s.215. 

6- Paola 1992, s.302. 

lrigoin 1983, s.281. 
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.. 
6. OZET 

İslam sanatında özel bir yer tutan Kur'an nüshaları, birçok sanat kolunun ortak 

ürünü olarak yüzyıllar boyu çeşitli islam ülkelerinde özenle hazırlanmıştır. 

Çeşitli sanat alanlarında klasik usluba ulaşılan XVI. yy. Osmanlı sanatında, 

Kur'an yazımı, süslemesi ve sayfa tasarımı belirli bir üst seviyeye, klasizme ulaşmıştır. · 

Bu üsluba hakim olan sayfa düzeninin yaratılmasında, boşluk, yazı ve süsleme 

yüzeylerinin oluşumunda kullanılan birim ve oranları araştıran bu çalışmada; lstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha

nelerinin zengin kolleksiyonlarındaki Kur'anlar incelenmiş, konuya açıklık getirebilecek 

veya yardımcı olabilecek bütün inceleme ve araştırmaların gözden geçirilmesine çalışıl

mıştır. 

Bu dönem Kur'anlarının sayfa düzelnlemelerlnde tasarımların geometrik olduğu, 

alanları oluşturan biçimlerin birbirine dik ve paralel bölünmelerden meydana geldiği her 

bölümün içine tezhip ve yazı yerleştirildiğini görmekteyiz. Yazı ve süslemelerin oluşturdu

ğu estetik bütünlük, sayfa tasarımlarındaki oranların uygunluğu ile sağlanmıştır. 

Detaylı olarak üzerinde çalışılan 38 Kur'an üzerinde yapılan ölçümlerde birim ve 

oranların sayfa düzlehlemelerinde esas olduğu tespit edilmiş, ancak tek bir birim ölçünün 

hepsi içil') geçerli olmadığı da gözlemlenmiştir. Bu da dönemin kitap sanatının ayrıcahğ.ını 

belirlememizde yardımcı olmuştur. 

Yaratılan kompozisyonların, bu devir Osmanlı sanatına hakim olan klasik uslu

bun bir parçası olarak estetik uyumla zenginliği bir araya getirdiği, bazı kurallarla bu gü

zelliği temin etme yollarına ulaşıldığı ortaya çıktığı belirgindir. Düzenlemelerde, bir ölçü 

biriminin katları ele alınarak, yaratılan alanlarda kullanılmış, bu şekilde bütün ve parçafar 

arasında bir uyum yaratıldığı da kendiliğinden bir kere daha ortaya çıkmıştır. 
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Kitap sanatı için geçerli olan bu çalışmanın, diğer sanat kollarında da aynı şekil

de araştırılmasını diler, belki de bu bağlamda etkileri dalga dalga üç kıta üzerinde yayılan 

ve sanatları yönlendiren Osmanlı Sanatının uslüplarının doğduğu, devrin en seçkin usta

larının bir araya getirilip çalıştırıldığı, yenilikleri sunmaları için her türlü imkanın verildiği 

saray atölyelerinde, daha güzele varmak için, ne gibi kuralların ortaya atıldığını ve uygu

landığını da anlayabiliriz. 

Bu bize Osmanlı sanatının kendine has özelliklerinin belirlenmesindeki gizli yolla

rı da öğretecek ve belki de bütün sanat dallarını birbirine bağlayan üslup birliğinin sırlarım 

da ortaya koyacaktır. En önemlisi de saray atölyelerinden, Nakkaşhane'nin Osmanlı üslu

bu, gelişimi ve değişiminde oynadığı rol olacaktır. 

Konu tek bir çiçek motifinden bir küçük tezhip kompozisyonuna, tezhibler grubun

dan minyatür sahnesine, çini, seramik, maden, işleme, halı desenlerine, yazı ve süsleme 

kompozisyonlarına, mimari süsleme ve mimari alanlar arasındaki ilişkiye kadar uzanır. 

XVI. yy. başına tarihlenen Osmanlı Kur'anlarında birden fazla zahriye sayfası ol

duğu bunlara sonda da yer verildiği görülmektedir. Sunu yazısının olmadığı bu zahriye 

sayfalarında, tam sayfayı kaplayan levha tezhip yapılmıştır. Yüzyılın ortalarına doğru çift 

zahriye sayfaları bırakılmış, sona falname ve hatim duası eklenmiştir. 

Kur'an'ın ilk iki ayeti olan Fatiha ve Bakara surelerinin yazıldığı sayfalarda sure 

metni merkezi dörtgenlere alınmıştır. Ana şema yatay üçe bölünme ile oluşturulmuştur. 

Sure metninin bulunduğu kısım dikey üçe bölünmüş sure başlıkları ile metin arasına bor

dür niteliğinde olan koltuklar yerleştirilmiştir. 

Ketebe sayfalarında yazılar genellikle aşağı doğru daralan bir üçgen içerisine 

alınmış, zaman zaman yandaki boşluklar tezhible doldurulmuştur. 

Tezhiplerde altın, gümüş ve değerli boyalardan elde edilen renklerin kullanıldıgı 
gözlemlenmiş, XVI. yy. yarısında ortaya çıkan natüralist çiçek motiflerinin tezhibleri dol

durduğu görülmüştür. 

Ölçü, denge renk uyumu ve son derece ince fırça işçiliği ile eşsiz örnekler yaratı

lan XVI. yy. Osmanlı Kur'an sayfalarında kuwetli bu simetri izlenmektedir. Sayfalar hem 
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tek başlarına hem de çift sayfa simetrisi düşünülerek tek bir kompozisyon olarak hazırlan

mışlardır. 

Çalışmamızda, araştırmalarımızı kitap sanatı bakımından çok zengin örnekler 

verilmiş olan; çok çeşitli etkiler altında yeni sanat kuramları arayışlarını içeren, XV. yüzyılı 

izleyen XVI. yy. ile sınırlamayı uygun gördük. Eşi bulunmaz değerde eserleri barındıran 

zengin İstanbul kütüphanelerindeki devrin seçkin ustaların ellerinden çıkmış; klasikler 

arasına girmiş eserleri inceledik. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasına kadar uzanan 

estetik bütünlüğün oluşumunda katkıları olan ustaların tekniklerini değerlendirdik. Ulaştı

ğımız sonuçlarında, bizden sonra bu alanda çalışmalar yapmak isteyen değerli araştır

macılar için kaynak olacağını bilmenin mutluluğunu duyduk. 
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7. İNGİLİZCE ÖZET 

Reproductions of the Koran have a special place in lslamic art. Far centuties, 

influenced by various art forms, they have been prepared with great care in lsla'mic 

countries. 

in the XVlth century, the Ottoman style was classical. The Koranlc scripts, 

illuminations and page designs had alsa reached this hlgher artistic level. 

My research aims at exploring the units and proportions used in the classical 

style in page design and in margins, scripts and illuminations. 1 hava studied the Korans 

in the rich collections of the lstanbul University Library, and in the libraries of the Museum 

of Turkish and lslamic Art and Topkapı Palace. l have also gone through the works on 

the subject that could provide any further clarification. 

The Korans from thls period have page designs with illuminated areas that are 

geometric, in whlch the forms have straight and parallel borders with illumination and 

script inside. The harmony of the dimensions and proportions in page design create the 

aesthetic beauty in the relationship between the script and the illuminatlon. 

My detailed study of the 38 Korans and its dimensions shows that page design 

was based on units and proportlons. However, the same unit was not always used. This 

is a characteristic of book design in this period. 

The Koran Designs. matched the then dominant classical style in Ottoman art, 

combining harmony and richness. There were also several methods applied in achievi.rıg 

the beauty in composition. The arrangements indicate the multiple use of a ı..ınit of 

measurement. Hence, the harmony between the whole and lts parts. 

it would be interesting to do similar research in other fields of art. They might 

reveal the methods fer further reflnement worked out and applied in the court studios. Fer 

it was there that the various styles of Ottoman art, which spread over and influenced 

three contlnents, emerged. Leading artists were invited to and worked in these studios. 

They had everything at their disposal far innovation. 
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Such studies could alsa tell us more about the hidden tools of Ottoman art in 

achieving its distinctive features and disclose the secrets of its stylistic unity. Above all, it 

would be most interesting to find aut more about the contribution of "Nakkaşhane" to the 

development and transformation of the "Ottoman Style". 

The relationships in question range from single floral motifs to small illuminations, 

from a group of illuminations to miniatures, porcelain, pottery, metals, embroidery and 

carpets as well as calligraphy, ornamental compositions and architecture. 

in the Ottoman Korans of the early XVlth century, there is mora than one 

frontisplece and they are also used at the end. The frontispiece does not include an 

introduction, but it has illuminated frames covering the whole page. By the rniddle of the 

century, the use of double frontispiece had stopped and "falname" and "hatim duası" had 
.. 

been added at the end. 

in the Koran, the text in the pages including its first two verses (Fatiha and 

Bakara Suras) is inside central rectangles. The main design has three horizontal 

divisions, whereas the three divisions in the text section are perpendicular. 

in the colophon pages, the script Is usually in a rectangle which tapers 

downwards. The margins are sometimes illuminated. 

Gold, silver and colours obtained from other precious dyes are used in 

iltuminations, where the naturalistic flora! figures that emerged in mid XVlth century were 

alsa used. 

in the pages of the XVlth century Ottoman Korans, there ara unparalel!ed 

examples of proportion, balance, and extremely tine brushwork. The use of symmetry is 

strong. The pages have the same layout, in whlch the symmetry of both a single page 

and double page is considered. 

ı decided to limit my research to the study of the XVlth century, which followed a 

century during which many valuable books were produced and, under various influence~, 

new concepts in art were searched for. 1 studied the classical works of the great master~ . . ~ 
of the period that are in the well-stocked libraries of lstanbul. The results of my resear~~ 

are presented in the following pages. 
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RESİM LİSTESİ 

1- T.S.M Y.Y. 913. y. 16-20 Zahriye sayfası 

2- T.S.M Y.Y. 913. y. 2a Zahriye sayfası 

3- T.S.M Y.Y. 913. y. 2b-3a Zahriye sayfası 

4- T.S.M Y.Y. 913. y. 3a Zahriye sayfası 

5- T.S.M Y.Y. 913. y. 3b-4a Serlevha sayfası 

6- T.S.M Y.Y. 913. y. 4a Serlevha sayfası 

7- T.S.M Y.Y. 913. y. 563b. 

8- T.S.M Y.Y. 913. y. 265b. 

9- T.S.M Y.Y. 913. y. 381b. 

10- T.S.M Y.Y. 913. y. 5646. 

11- T.l.E.M. 402 y. 1 a Mühür ve kayıtlar 

12- T.İ.E.M. 402 y. 1 b Zahriye sayfası 

13- T.İ.E.M. 402 y. 3a Zerlevha 

14- T.l.E.M. 402 y. 244a. 

15- T.İ.E.M. 402 y. 259 Ketebe sayfası, 

16- T.S.M. K:18 y. 2a Serlevha sayfası. 
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37- T.S.M. Y.376 y. 2a Serlevha sayfası. 
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53- İ.Ü.K. A 6552 y. 2a Serlevha sayfası. 
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56- T.S.M. K 21 y. 2a Serlevha sayfası. 

57- T.S.M. EH. 148 y. 2a Serlevha sayfası. 

58- T.S.M. EH. 148 y. 451b. 

59- T.S.M. EH. 148 y.y.57a. 

60- T .S.M. EH. 148 y. 469a Kete be sayfası. 

61- İ.Ü.K. A 6555 y.16-2a Zahriye sayfası. 

62- i.0.K. A 6555 y. 2a Zahriye sayfası. 

63- İ.Ü.K. A 6555 y. 3a Serlevha sayfası. 

64- i.0.K. A 6555 y. 485b. 

65- i.0.K. A 6556 y. 1a Zahriye sayfası. 

66- İ.Ü.K. A 6556 y. 2b-3a Serlevha sayfası. 

67- İ.Ü .K. A 6556 y. 3a Serlevha sayfası. 

68- 1.0.K. A 6556 y. 463a. 

69- İ.Ü .K. A 6556 y. 462b. 

70- İ.Ü.K. A 6556 y. 471a Ketebe sayfası. 



71- İ.Ü.K. A 6556 

72- T.S.M. EH 58 

73- T.S.M. EH 58 

74- T.S.M. EH 58 

75- T.S.M. EH 58 

76- T.S.M. EH 58 

77- T.S.M. EH 58 

78- T.S.M. EH 58 

79- T.S.M. EH 58 

80- T.İ.EM 400 

81- T.İ.EM. 400 

82- T.İ.EM. 400 

83- T.i.EM. 400 

84- T.S.M. EH. 416 

85- T.İ .EM. 400 

86- T.l.EM. 400 

87- T.İ.EM. 400 

88- T.S.M. R73 

89- T.l.EM. 400 

90- T.İ.EM. 400 

91 - T.S.M. EH 60 

92- T.S.M. EH 60 

93- T.S.M. EH 60 

94- T.S.M. Y 999 

95- T.S.M. Y 999 

96- T.S.M. Y 999 

97- T.S.M. Y 999 

98- T.S.M. Y 999 

99- T.S.M. Y 999 

100- T.S.M. Y 999 

101- T.S.M. Y 999 

102- T.S.M. Y 999 

103- T.S.M. K.23 

104- T.S.M. K.23 

105- T.S.M. K.23 

106- T.S.M. K.23 
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y. 471 Zahriye sayfası . 

y. 1b-2a Zahriye sayfası . 

y. 1b Zahriye sayfası. 

y. 26-3a Serlevha sayfası. 

y. 3a Serlevha sayfası. 

y. 246a Serlevha sayfası. 

y. 252a Serlevha sayfası. 

y. 447a. 

y. 447 Ketebe sayfası. 

y. 16 Zahriye sayfası. 

y. 2a Serlevha sayfası. 

y. 225b. 

y. 445a Ketebe sayfası. 

y. 16-2a Serlevha sayfası. 

y. 2a Serlevha sayfası. 

y. 746-75a. 

y. 11a. 

y .16-2a Serlevha sayfası. 

y. 2a Serlevha sayfası. 

y. 2b Sure başlığı. 

y. 1 a Zahriye başlığı. 

y. 2a Serlevha sayfası. 

y. 302a Sure başlığı. 

y. 16-2a Serlevha sayfası. 

y. 1b Serlevha sayfası. 

y. 107a. 

y. 230b-231a. 

y. 371b. 

y. 233b-234a. 

y. 233b. 

y. 234b Hatim duası. 

y. 236b Ketebe sayfası. 

y. 2a Serlevha sayfası. 

y. 123b. 

y. 131b. 

y. 259b. Ketebe sayfası. 



107- T.S.M. EH 307 

108- T.S.M. EH. 355 

109- T.S.M. Y 811 

110- T.S.M. Y 811 

111- T.S.M. Y811 

112 T.S.M. Y 811 

113- T.S.M. Y 811 

114- T.S.M. Y 811 

116- T.S.M. Y 811 

117- T.S.M. EH.70 

118- T.S.M. EH. 70. 

119- T.S.M. EH. 70. 

120- T.S.M. EH. 70. 

121- T.S.M. EH. 70. 

122- T.S.M. EH 157 

123- T.S.M. 157 

124- T.S.M. H.S.5 

125- T.S.M. H.S.5 

126- T.S.M. H.S.5 

127- T.S.M. H.S.5 

128- T.S.M. H.S.5 

129- T.S.M. H.S.5 

130- T.S.M. H.S.5 

131- T.S.M. H.S.5 

132- T.S.M. H.S.5 

133- T.S.M. HS.5 

134- T.S.M. EH. 295. 

135- T.S.M. EH. 297. 

136- T.S.M. EH. 297. 

137- T.S.M. EH. 297. 

138- T.S.M. EH. 298. 

139- T.S.M. EH. 290. 

140- T-8.M. EH. 290. 

141- T.S.M. EH. 290. 

142- T.S.M. EH. R.72 
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y.16 Başlık sayfası. 

y .1 b Başlık sayfası. 

y .1 a Zahriye sayfası. 

y. 2a Serlevha sayfası. 

y. 340b. 

y. 344a Sure başlığı. 

y. 347a Ferhat Paşanın kaydı. 

y. 351b Ketebe sayfası. 

y. 352a. 

y. 1a Zahriye sayfası. 

y .1 b - 2a Serlevha sayfası. 

y. 2a Serlevha sayfası. 

y. 265a Serlevha sayfası. 

y. 289 Serlevha sayfası. 

y. 2a Serlevha sayfası. 

y. 89b. 

y. 1b Vakıf kaydı. 

y. 2a Zahriye sayfası. 

y. 2b Serlevha sayfası. 

y. 3b Bakara suresi. 

y. 5a Bakara suresi. 

y. Sure başlığı koltuklar. 

y. Sure başlığı güller. 

y. 289b. 

y. 290a. 

y.1 b, sure başlığı. 

y.1 b sure başlığı. 

y1b sure başlığı. 

y.1a. 

y.23b ketebe. 

y.1b başlık sayfası. 

y.1 a zahriye sayfası. 

y.1b başlık sayfası. 

y.23a ketebe sayfası . 

y.1 b başlık sayfası. 
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ÇİZİM LİSTESİ 

1- T.S.M. Y.Y. 913 y. 1 b-2a Zahriye sayfası. 

2- T.S.M. Y.Y.913 y. 2a Zahriye sayfası. 

3- T.S.M. Y.Y.913 y.? Serlevha sayfası. 

4- T.S.M. Y. Y.913 y. 380a. 

5- T.l.E.M. 402 y.1b Zahriye sayfası. 

6- T.i.E.M. 402 y. 3a Serlevha sayfası. 

7- T.i.E.M. 402 y. 244a. 

8- T.İ.E.M. 402 y. 259 Ketebe sayfası. 

9- T.S.M. K.18 y. 2a Serlevha sayfası. 

10- T.S.M. EH 72 y.1 b Zahriye sayfası. 

11- T.S.M. EH 72 y. 2b Serlevha sayfası. 

12- T.S.M. M 7 y. 2a Serlevha sayfası. 

13- T.S.M. M7 y. 316? 

14- T.S.M. EH 71 y. 1b Zahriye sayfası. 

15- T.S.M. EH 71 y. 3a Serlevha sayfası. 

16- T.S.M. EH 71 y. 343b son Zahriye sayfası. 

17- T.i.EM 395 y. 1b Zahriye sayfası. 

18- T.l.EM 395 y. 3a Serlevha sayfası. 

18a- T.i.EM 395 y.523a. 

19- T.S.M. A.5 y. 1 a Zahriye sayfası. 

20- T.S.M. A5 y. 2a Serlevha sayfası. 

21- T.S.M. A5 y. 365a. 

22- T.S.M. A5 y. 371 son Zahriye sayfası. 

23- T.S.M. Y. 376 y. 2a Serlevha sayfası. 

24- T.S.M. EH 320 y. 2a Başlık sayfası. 

25- T.S.M. EH 321 y. 1 b Başlık sayfası. 

26- T.S.M. H.S. 84 y. 3a Serlevha sayfası . 

27- 1.0.K. A.662 y. 2a Zahriye sayfası. 

28- 1.0.K. A.6662 y. 3a Serlevha sayfası. 

29- İ.Ü.K. A.6662 y. 440b. 

30- İ.Ü.K. A 6662. y. 446b. 

31 - İ.Ü.K. A.6551 y.1 a Zahrlye sayfası. 

32- İ.Ü.K. A. 6551 y. 1 b. Serlevha sayfası . 

33- İ.Ü.K. A. 6651 y. 488a Ketebe sayfası. 
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34- İ.Ü.K. A.6552 y. 1b Zahriye sayfası. 

35- 1.0.K. A. 6652 y. 3a Serlevha sayfası. 

36- i.0.K. A.6552 y. 385a. 

37- 1.0.K. A.6652 y. 483a. 

38- T.S.M. K 21 y. 2a Serlevha sayfası. 

39- T.S.M. EH 148 y. 2a Serlevha sayfası. 

40- İ.Ü.K. A6555 y. 1b Zahriye sayfası. 

41- 1.0.K. A 6555 y. 1b. Zahriye sayfası. 

42- İ.Ü.K. A 6566 y. 2a Zahriye sayfası. 

43- İ.Ü.K. A 6566 y. 3a Serlevha sayfası. 

44- İ.Ü.K. A 6566 y. 470b Ketebe sayfası. 

45- İ.Ü.K. A.6566 y. 471b Zahriye sayfası. 

46- T.S.M. EH 58 y. 1 b Zahriye sayfası. 

47- T.S.M. EH 58. y. 3a Serlevha sayfası. 

48- T.S.M. EH 58 y. 447a. 

49- T.S.M. EH 58 y. 447b. Ketebe sayfası. 

50- T.İ.EM 400 y. 1 b Zahriye sayfası. 

51- T.İ.EM 400 y. 2a Serlevha sayfası. 

52- T.i.EM. 400 y. 225b. 

53- T.S.M. EH 416 y. 2a Serlevha sayfası. 

54- T.S.M. R.73 y. 2a Serlevha sayfası. 

55- T.S.M. R.73 y. 2b. Sure başlığı sayfası. 

56- T.S.M. EH.60 y. 1 a Zahriye sayfası. 

57- T.S.M. EH.60 y. 2a Serlevha sayfası. 

58- T.S.M. EH 60 y. 302a Sure başlığı sayfası. 

59- T.S.M. Y.999 y. 1b Serlevha sayfası. 

60- T.S.M. K.23 y. 2a Serlevha sayfası. 

61- T.S.M. K.23 y. 259b Ketebe sayfası. 

62- T.S.M. EH 307 y. 1 b başlık sayfası. 

63- T.S.M. EH 355 y. 1b başlık sayfası. 

64- T.S.M. y.811 y.1 a Zahriye sayfası. 

65- T.S.M. Y.811 y. 2a Serlevha sayfası. 

66- T.S.M. Y.811 y. 344a. 

67- T.S.M. Y.811 y. 351 Ketebe sayfası. 

68- T.S.M. EH 70 y. 1 a Zahriye sayfası. 

69- T.S.M. EH 70 y. 2a Serlevha sayfası. 
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70- T.S.M. EH 157 y. 2a Serlevha sayfası. 

71- T.SM. H.S.5 y.1b vakıf kaydı. 

72- T.SM. H.S.5 y.2a zahriye sayfası. 

73- T.SM. H.S.5 y2b serlevha sayfası . 

74- T.SM. H.S.5 y.3b bakara suresi sayfası. 

75- T.SM. H.S.5 y. y.5a bakara suresi sayfası. 

76- T.SM. H.S.5 Sure başlığı. 

77- T.SM. H.S.5 Sure başlığı. 

77a- T.S.M. H.S.5. y.299a. 

78- T.SM. EH 285 y.1b sure başlığı. 

79. T.SM. EH 295 y1b sure başlığı. 

80- T.SM. EH 297 y.1 b sure başlığı. 

81- T.S.M. EH 297 y.23b ketebe sayfası. 

82- T.S.M. EH 298 y.1 b başlık sayfası. 

83- T.S.M. EH. 290 y.1a zahriye sayfası. 

84- T.S.M. EH 290 y.1b başlık sayfası. 

85- T.S.M. R.72 y.1b başlık sayfası. 
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