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O

smanlı’nın İstanbul’a, İstanbul’un ise tüm İslam milletine remiz olmuş Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerifi’ne girdiğimizde bizi eşsiz bir hat eseri
takımı karşılar. Çehâr-yâr-ı Güzîn efendilerimizin isimlerine ek olarak âdet olduğu üzere İmâm-ı Hasan ve İmâm Huseyin efendilerimizin

isimleri... Son levha olan İmâm-ı Huseyin’in yazısının altında ise damla formunda bir imza var. Başlı başına bir sanat eseri olan bu muazzam
imza aslında sadece yazıların hattatının değil, bu mâbedin İslam fethine atılmış imzasının da bir hülasasıdır.
Dışarıdan bakıldığında dört farklı tarzdaki minareleri ve devasa kubbesi bu eşsiz yapıyı bize ait kılan alem ve işaretler olduğu gibi, içeri girildiğinde
karşımıza çıkan bu muazzam hat eseri takımı da adeta ulu mabedle bütünleşmiş ve onun ayrılmaz bir parçası ve nişanı olmuştur. İşte o imzanın
sahibi, yayınlanmasına vesile olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuz bu kıymetli esere konu olan büyük hattat, musikişinas, neyzen ve
mutasavvıf Kazasker Mustafa İzzet Efendi’dir.
Hat sanatına getirdiği özgün yorumla öncü bir isim haline gelen Kazasker Mustafa İzzet Efendi, aynı zamanda musiki alanında çok büyük
eserlere imza atmış büyük bir sanatkârdır. Bunun yanında önemli bir âlim ve birkaç Osmanlı sultanıyla yakından çalışmış saygıdeğer bir devlet
adamıdır. Dünyanın en büyük ölçülerine sahip olan Ayasofya’daki el işçiliği yazıların hattatı İzzet Efendi’nin hayatını detaylı şekilde anlatan bu
eser, Osmanlı münevverlerini anlama adına da önemli bir vazifeyi üstlenecektir.
Washington Anıtı’ndaki eserinden İstanbul’daki sivil ve askerî mimarî yapılarındaki eşsiz kitabelerine, dünyadaki ünlü koleksiyonerlerde bulunan
yüzlerce eserinden miras bıraktığı musiki eserlerine kadar kültür ve sanat dünyamızın bu denli önemli bir ismini bütün yönleriyle ele almaya
çalışan elinizdeki eserin, bir yayın projesi olarak kurumumuz gündemine gelmesi her şeyden öte bir nasip işidir.
Kitapta da belirtildiği üzere Ayasofya, geçmişten bugüne mabed vasfını ve havasını daima muhafaza etmişse, kuşkusuz bunda Mustafa İzzet
Efendi’ye ait olan bu harikulâde hatların çok büyük payı vardır. Hatlarıyla Ayasofya’ya âdeta İslam’ın mührünü vuran büyük hattatımızı rahmetle
ve minnetle yâd ediyoruz.
Kitabın hazırlanmasından yayınlanmasına kadar tüm süreçlerde emek harcayan herkesi tebrik ediyor, Kazasker Mustafa İzzet’in eşsiz dünyasıyla
sizlere verimli ve bereketli okumalar diliyoruz.
Saygılarımla...
Ufuk Uyan

Kuveyt Türk Genel Müdürü
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"Hüve’l-Hayyü’l-Kadîm"
Bu kitabın konusu olan, Osmanlı münevverliğinin bir özeti niteliğindeki Mustafa İzzet Efendi tam bir "hezârfen" veyahut "câmiu’l-fünûn"
denilen; yani ‘bir elinde on mârifet’ diye tabir edilen çok yönlü bir Osmanlı münevveri, entelektüelidir.
Seyyid, evlâd-ı Resûl… Annesi 17. yüzyılın mühim sûfîlerinden İstanbul Kâdirîhânesi şeyhi İsmail Rûmî Efendi’nin torununun torunu. Ne
kadar kültürlü bir anne olduğunu oğlunu ilim tahsili için Kastamonu Tosya’dan İstanbul’a göndermiş olmasından anlıyoruz. Genç Mustafa
İstanbul’a gelip Fatih Medreselerinde bir yandan Arapça, fıkıh gibi zâhirî din bilgisi öğrenimine devam ederken bir yandan da Kömürcüzâde
Hâfız Efendi’den mûsikî meşk eder, hüsn-i hat ile ilgilenir.
Ondaki isti’dadı gören Hâfız Efendi aynı zamanda Sultan II. Mahmud’un musâhiblerinden olduğundan, bir gün padişahın selâmlık merâsimi
için geldiği Hidâyet Camii’ne talebesi Mustafa’yı da getirir ve ona meşk ettirdiği na’tı okutur. 13 yaşlarındaki bu talebenin sesini ve tarzını çok
beğenen Sultan, eğitimiyle bizzat ilgilenmek ister. Her ne kadar parlak bir öğrenci olsa da yaşının küçük olmasından dolayı hemen Enderûn’a
alınması mümkün olmaz. Ancak 19 yaşına geldiğinde onu Enderûn’a kabul edilmiş olarak görürüz. Bazı memleketlerde devamlılığını bugüne
kadar sürdüren Kraliyet Akademisi (Royal Academy) benzeri bu kuruma ancak sanatında, ilminde, icrasında en üst yeteneğe sahip kimseler
kabul edilirdi. Kendisi de musikişinâs ve bestekâr olan Sultan II. Mahmud’un huzurunda yapmış olduğu acemaşîrân ney taksimi ile herkesi
büyüleyen Mustafa artık hem sesiyle hem de neyiyle huzur fasıllarının aranan kimsesi olur. Hem böylesi icraları hem de çeşitli mekânlar için
yazmış olduğu hatları vesilesiyle her geçen gün şöhreti artar ve pek çok defa ihsân-ı şâhâneye nâil olur. Ömrühayatında pek çok mimari
tezyinat yazısının yanında şu anda tespit edilebilmiş 370’in üzerinde sanat eserinde imzası bulunur. Ayasofya’da bulunan ve üzerlerinde
Allah lafzının, Hz. Peygamber’in, Çehâr-yâr-i Güzîn’in ve Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin isimlerinin yazılı olduğu levhalar ile kubbedeki Nûr Sûresi
en devâsâ eserleridir.
Ne var ki ömrünün 30 yaşına kadarki devresinde pek huzurlu görmeyiz kendisini. Kimselere söyleyemese de Sultan’a ve devlet erbabına bu
kadar yakın olmak ondaki derviş meşrebi rahatsız etmektedir. "Kurb-ı sultân âteş-i sûzân" misali oradaki havadan rahatsızdır. Zâhiren izzetli
ve şerefli, makbul ve muteber bir hayat yaşarken bâtınen rûhaniyeti ve mâneviyâtı sıkıntıdadır. 1831 yılının sürre alayıyla beraber hacca gitme
izni alır. Şeyhi Kayserili Şeyh Ali Efendi ile beraber Mekke’ye vardıklarında şeyhinin de kendisinin de Nakşibendi-Müceddidi Şeyhi Abdullah-ı
Dihlevî’nin halifelerinden Şeyh Muhammed Can Efendi’ye tecdid-i bey’at ettikleri söylenir. O esnada 30 yaşlarında bulunan Mustafa Efendi
bu şeyhin yanında seyr ü sülûkunun kalan kısmını tamamlar. Medîne-i Münevvere'deki kutsal misafirlikten sonra vedâ ziyareti için son kez
Ravza’ya gittiğinde söylediği şu yanık dizeleri daha sonra durak formunda yine kendisi besteleyecektir:
Ey habîb-i kibriyâ v’ey matla’-ı nûr-ı Hudâ
Nûr-ı çeşm-i enbiyâ vü reh-nümâ-yı evliyâ
Cezbenin merkezinden misaller âleminde dönen İzzet bir türlü payitahta gelmek istemez. Bir müddet Mısır’da dolanır. İstanbul’a döndüğünde
ise artık saraydan uzak, sûfiyâne bir hayat yaşamaya başlar. Fakat günlerden bir Ramazan günü, Beyazıt Camii’nde Özbek cübbesiyle
kendini gizlemeye çalıştığı bir ikindi namazı vakti Sultan II. Mahmud ile karşılaşmaları neticesinde, Mustafa İzzet Efendi’nin hayatında âdeta
ikinci bir dönem başlar. İzlemekte olduğu Nakşi yolunun "Halvet der encümen" yani toplumdan kaçarak değil toplum içerisinde yâr ile baş
başa olma esası kendisinde münkeşif ve yine "Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil" melamet tavrı mütecelli olur.
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Derhal kûşe-i inzivâdan çıkar ve toplumsal vazifelerine geri döner. Fakat hiçbir zaman iç gömleği olan dervişliğini çıkarmadığına yıllar sonra
bir şiirinde şöyle telmihte bulunur:
"O felek-meşrebin aldanma va’dine zirâ
Nisbet-i pâdişehî İzzet’i derviş etti"
Neler yapar? Burası bu kitabın başlıca konusu…
Kendisine tevdî edilen her vazifeyi hakkıyla yerine getiren mükemmel bir insandır. Padişahlara kabiliyetleri nisbetinde hocalık eder.
Şehzâdelere dinî ilimler ve sanat muallimliği yapar. Ser-müezzinlik, ser-imamlık yapar. Dinî meselelerin en üst düzey mercii olan kazaskerlik
makamında bulunur. Binâenaleyh Dîvân-ı Hümâyun üyesidir ve seyyid olduğu için bir dönem nakîbü’l-eşraflık makamında da bulunur.
Parlamenter sistemdeki milletvekilliğine benzer Meclis-i Hass-ı Vükelâ üyesi olur. Bu resmî görevlerinin yanı sıra dönemin mühim şairlerinin
iştirak ettiği Encümen-i Şuarâ’nın ve derviş meclislerinin müdavimidir.
75 yıllık hayatının son günlerinde tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid’e biat ettikten iki buçuk ay sonra, 15 Kasım 1876 tarihinde âlem-i
cemâle göçer. Tophane’deki Kadirî Âsitânesi’nde dedesi Şeyh İsmail Rûmî Efendi’nin yanına defnedilirken orada bulunanlardan birisi;
"Efendiler buraya gömdüğünüz bir maârif sandığıdır, bilesiniz" der. Talebesi Muhsinzâde’nin yazmış olduğu celî-sülüs mezar taşındaki
ibarede yer alan unvanlarından, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yüksek hasletleri kendisinde toplamış bir zat olduğunu anlarız. Bu
unvanlardan hangisiyle hoşnuttur, ancak kendisini yakından tanıyanlar bilebilirler ama arkadaşı ve yaşıtı Atâ Bey’in onun için sarf ettiği
şu sözlerde resmî unvanlardan onu soyup sadece ilm ü irfan sıfatlarıyla anması bize bazı ipuçları da sunar gibidir: "Ulûm-ı Arabiyye ve
edebiyye ve Fârisiyye ve mutasavvıfede üstâd-ı küll ve hutût-ı mütenevvi'ada hâdi’s-subûl ve şiir ve ilm-i mûsıkîde bülbül olduklarından
başka ma'neviyâtta melce-i âşıkân olub ez cümle ilm-i tevhîdin me'hazı denilse sezâdır." Diğer yandan oğlu Atâullah Efendi’nin babasının
resmini çizdirmek istediğinde kendisine: "Ben zâil olduktan sonra suretim kalsa ne olur, razı değilim, bunu yaparsanız babalık hakkımı
helal etmem." demesi onun nasıl bir insan olduğunu bir kere daha gözler önüne sermektedir. Vahdet-i vücûd neşvesiyle yazmış olduğu şu
şiirinde oğlunun isteğini reddetmesinin felsefesini şöyle açıklamıştı zaten:
"Var olan Hak varlığıdır benden eylersen suâl
Yokluğun irfân-ı kâfidir sülûk erbâbına
‘Men aref’le ‘kad aref’ sırrını bildinse eğer
Hırz-ı cân et söyleme zann ü şükûk erbâbına"
Yine aynı tevhid neşvesinde söylediği bir başka şiirinde de hakikatte varlığın sadece Hakk’a ait olduğunu ve ne surette olursa olsun
ölümlülere varlık nisbet edilemeyeceğini tekrarlayacaktı:
"Çeşm-i ibretle nigâh et zâhidâ eşyâya sen
Mânî-i sun’-i İlâhîde ne sen varsın ne ben"
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İşte modern zamanların kaosu içerisinde unuttuğumuz geleneğimizin böylesi kâmil bir aydını üzerinde çalışarak bize onu yeniden tanıtan
değerli kardeşim Murat Özer’e verdiği emekler için teşekkürle kendisini tebrik ederken sözlerimi bu büyük insanın Bahâriye Mevlevîhânesi
Şeyhi Nazif Dede’nin araçlarla teselli bulma muhtevalı şiirine verdiği şu muhteşem cevabıyla tamamlamak istiyorum:
"O dem ki geldi âmâdan cihân gözümde değil
Gönül arar o demi neyle meyle değil"
Ruhu şâd olsun…
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç
Cakarta, Ocak 2020
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öze, tarihe mâl olmuş bir şahsiyetin unvanlarıyla ve hakkında söylenmiş sözlerle başlamak gerçekten biraz basit bir giriş olabilir. Fakat
bazen "bir işin sonu başındadır" kelâmı kabilince, bunu yapmak elzem hâle gelebiliyor. Yargının başı olarak ifade edilen kâdîasker;

seyyidlerin baş sorumlusu/temsilcisi olarak tarif edilebilecek nakîbü’l-eşrâf; Osmanlı musiki tarihinin en önemli üç ney virtüözünden biri
olan ve dönemin kutbu’n-nâyîsi olarak taltif edilen bir neyzen; makam terkip edecek seviyede bir bestekâr ve hânende; Eyüp Sultan Camii
kürsüsünde vaaz edecek bir vâiz ve padişaha özel imamlık yapacak seviyede bir İslam âlimi; devlette sayısız görevlerinin yanında hat
sanatı tarihinin kendi yüzyılındaki en önemli isimlerinden birisi olan ve yazıları Ayasofya’yı İslam nişânıyla süsleyecek seviyede bir hattat.
İşte Mustafa İzzet’in, Kastamonu Tosya’dan İstanbul’a, Mekke’den Mısır ve Suriye’ye uzanan hayatına sığdırabildiği başlıca vasıfları bunlar.
Osmanlı münevveri olmak üzerine yapılabilecek literatür örneklemesine Mustafa İzzet’in bütünüyle gireceği muhakkaktır.
"Bu birbirinden özel vasıfların neden günümüzde yeni temsilcileri yok?" ya da "Bu çok yönlülük neden bugünlerde pek bulunmuyor?"
gibi akla takılan birtakım soruların cevabını kısa anlatımlarla vermek zor. Evvela şunu söylemeliyiz ki son zamanlarda ciddi bir tanımlama
karmaşasının içerisindeyiz. Kullandığımız kelimelerin anlamına dair bilgi yoksunluğumuzdan tutun da kelime dağarcığımızda anlamlanan
bazı kavramların zaman geçtikçe anlaşılma biçimleri dahi değişiyor. Bu anlam karmaşasına ve çekişmesine bağlı olarak seküler yaşam
algısının bizlere sunduğu çözüm projesi ise, "klasifikasyon"!
"Uzmanlaşma" olarak özetlenebilecek bu sistem, önüne gelen her mefhum ya da olguyu sınıflandırıyor, sınırlarını kendi algısına göre
çizerek sözüm ona uzmanlaştırıyor. Dünya yaşam döngüsünün en önemli sistemlerinden birisi olan eğitim alanında temelden verilen bu
anlayışla insanoğlu bir konunun "uzmanı" olmak için uğraşıyor ve bütün birikimini bu yönde sağlamaya çalışıyor. Seküler algının istediği
şey bu muydu yoksa oluşacak bu sonucu kestiremedi mi, bu konuda bir şey söylemek için henüz erken. Ancak şurası bir hakikat ki
uzmanlaşma yaşayan ve bu sistemin çıktı sonucu olarak var olan insan tipolojisinde görülen birinci sorun, kendi uzmanlaştığı alandan
başka diğer bütün konularda eşyayı tanıyamayacak seviyede bir bilgisizlik hastalığına sahip olunmasıdır. Kabaca ifade etmek gerekirse,
bu tarz insan tipleri sahip olduğu meslekten yahut beceriden veya taşıdığı bilginin kendisine çizdiği sınırlardan dışarı çıkan hemen her şeye
yabancı ve hepsinden bî-haberdir. Bir örnek üzerinden gitmek gerekirse, meşguliyeti yaşayanlar arasında hüküm verme vasfına sahip olan
bir hukukçu tipinde yüzyıllar arasında ne değişmiş olabilir? Uzun analizlerin hülasasında şu söylenmelidir ki, konuya bizim medeniyetimiz
çerçevesinde bakarsak insana ve yaşama dair hemen her konuda hüküm verebilecek seviyeye sahip olması gereken bir hukuk adamı,
günümüzde sadece kanun ve içtihat ezberlemiş bir insan kalıbına doğru sürüklenmektedir. Kısacası bugünün kanun kitaplarından başka
bir şeyin kendilerine sunulmadığı hukukçularımız için sanat, medeniyet ve hatta düşüncenin tarifini yapmak (Bu tanımlama diğer bütün
uzmanlık branşları için geçerlidir) ne kadar mümkün değilse eski zamanın insan tipi için bu durum tam tersine bir ivmede kendisini
göstermektedir.
Konuyu daha somutlaştırarak sonuca yaklaşmak gerekirse, tanımları şu şekilde keskinleştirmek gerekiyor: Doğu’nun algısında klasifikasyon
yoktur. Zira mefhumların birbirleriyle olan ilişkilerini çok iyi analiz eden tecrübevî bilgi, insanın bütünüyle "bir âlemi temsil etmesi icabıyla"
ona sahip olmasını gerektirir. Kişi kendi istidâdı seviyesinde bazı hususlarda daha çok gelişebilir ve hatta o konunun en iyisi olabilir. Fakat
şu hiçbir zaman gözden kaçırılmaz: Icrâ ettiği fikir yahut fiil, her daim âlemdeki diğer unsurlarla irtibattadır. Bu irtibatın derecesi ise âdeta
yaşamsal bir seviyededir. Bir canlı bedeninden örnek verirsek, metabolizmadaki organlardan biri olmadan diğeri yaşayamaz. Bu sebeple
bilgiyi yaşamsal hâle getirmeye çalışan taliplisi, sahip olduğu özel kabiliyetlerin ötesinde bu maratonda koşmaya her zaman devam
edecektir. Hissettiği yahut ilmen bildiği şeyin hakikati, bağlı bulunduklarıyla birlikte ancak ve ancak olan bir "küllü" verebilir. Bu düşünce
yapısına dair somut verileri alabileceğimiz en iyi adres, medeniyetimizin bu algıyla yetiştirdiği insan prototipleridir. İstidâdından gelme sahip
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olduğu beceriyi, mânânın bütününü yakalayabilmek adına hemen hemen her mecrada icrâ etmeyi denemiş yahut denenmesine vesile
olmuş bu insan tipolojisi, kendi zamanının çocuğu olabilmek adına bilme aşamasından ziyade olma hâliyle hâllenmek istemiştir. Bu tespite
kimilerinin, bir insan her şeyde de başarılı olabilir mi, sorusuyla itiraz etmesi muhakkak. Ancak betimlemeye çalıştığımız şey, bundan
tamamıyla farklı bir durumdan ibarettir. Zira bir insan her şeyi mükemmelen icrâ edemeyebilir. Bu zaten eşyanın tabiatına aykırıdır. Fakat
neye istidâdı olduğunu da bilmek için mücadeleyle mükelleftir. Seküler algı bu betimlemeleri ve dolayısıyla ortaya koyduğumuz sorunları
zaten fark etmiş vaziyettedir. Bunu son zamanlarda çokça söylenmeye başlayan ve hatta pek çoğumuzun zaman zaman tuzağına düştüğü
"disiplinler arası diyalog" teorilerinden anlayabiliyoruz. Bildiğinden ibaret ve mücerret insan tipolojisinin bir işe yaramadığı görülünce,
disiplinlerin ve becerilerin birbirleriyle diyalog hâlinde olması gerektiği yukarıda bahsettiğimiz insan tipolojisinin arayışı değil midir? Sözün
bu kadar uzamasının sebebi, anlatacağımız kişinin bütün bu fikrî algılara bir orijin olabilecek özellikte olmasıdır. Başka bir ifadeyle Doğu’nun
insan yaşatma biçimi olarak, müşahhas bir örnek verebileceği önemli isimlerden birisi Kazasker Mustafa İzzet Efendi’dir.
Doğu medeniyetinin yetiştirdiği önemli bir insan tipi olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatını ve vasıflarını nakletmekten önce
lakabına dair bir mülahaza hakkında da iki kelam etmekte fayda var. Bu lakap hususundaki tartışmaları bir kenara bırakarak Mustafa
İzzet Efendi’nin ahvâliyle sizleri buluşturmak isterdik, fakat bazen hikmet ayrıntılarda gizli olabiliyor. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin
hayatının kaleme alınamamasının zahirî sebeplerinden birisi belki de bu lakap üzerindeki tartışmaların içine girme çekincesi olabilir. O
sebeple bu konuyu kısaca ifade etmekte yarar var. Osmanlı bürokrasisinde askerî bir unvan olan kazaskerlik, Osmanlı Türkçesindeki
yazımıyla şu harflerden müteşekkildir: kaf-elif-dâd-ye-ayn-sin-kef-râ. Yani kelime "kâḍî-asker" şeklinde okunmaktadır. Bazı araştırmacılar
kelimenin "kazasker" şeklinde kullanılmasının uygun olmadığını düşünüyor ve belki de kısmen haklılar. Fakat harf inkılabıyla birlikte dâd
harfinin mevcut alfabemizden kaldırıldığını gözden kaçırması imkânsız olan fikir insanlarımızın "kazasker" kelimesine olan tepkileri o kadar
yüksek ki, meclislerde bu kelimeyi telaffuz etmek dahi mümkün olamayabiliyor. Şunu unutmamak lazım ki, Türkçede asıl olan, kelimelerin
gramer yapısından ziyade zaman içerisinde kazandığı söyleyiş kolaylığıdır. Buna sayısız örnek vermek mümkün. En basitinden "hazret"
kelimesini örneklendirebiliriz. Kelimede "z" ile ifade edilen ses yukarıda olduğu gibi dâd harfiyle yazılmaktadır. Fakat kimsenin "hadret" yahut
"haḍret" dediğini duymamışsınızdır. İki örnekte de görülen dâd harfinin d ve z seslerinin arasında olması gereken bir telaffuzda söylenmesi
gerekirken, kelimeyi "kazasker" şeklinde kullananları eşek sudan gelinceye kadar azarlamak gerçekten anlamsızdır. Bu azarlamayı hak
edenlerin harf inkılabında bu harfi literatürümüzden kaldıranlar olduğunu sizin irfanınızın celaline tevdî ediyorum.
Osmanlı Devleti Enderûn eğitim geleneğinin dürr-i yektâ bir ismi olarak özetlenebilecek Kazasker’in hayat hikâyesinin "Osmanlı’da
aristokrasi var mıydı?", "Osmanlı neden hep devşirme kullandı da Anadolu çocuklarına sahip çıkmadı?" gibi anlamsız pek çok eleştiriye
de bir cevap niteliği taşıdığı muhakkaktır. İstanbul-saray geleneği olarak tarif edebileceğimiz, eşsiz bir insan kaynağı üreten bu dönemin
şahidi olmak bir şans olarak önemliydi ve Mustafa İzzet bunu en iyi kullananlardan biri olarak bizlere çok önemli eserler ve hatıralar bıraktı.
İki kapak arasına derc edilmiş bu satırların yıllar boyunca bir gençliğin evrelerinde gezindiğini, tam 11 yıl sayfalar arasında bu hatıralarla
dolandığını burada zikretmek gerekiyor. Zira Kazasker Mustafa İzzet ile ilgili bugün bu satırların kaleme alınabilmesindeki en önemli
detaylar 2009 yılının Nisan aylarında başlıyor. Geleneksel sanatlara ve Türk musikisine biraz olsun merakı olan birinin bile, Kazasker’in
ismini ve bazı önemli özelliklerini hayranlıkla takip etmemesi imkânsız. Hangi konunun altını deşerseniz Kazasker Mustafa İzzet ile yüz
yüze gelebilirsiniz. Mesela Neyzen Emin Dede’nin Türkiye’deki kayda alınabilmiş tek taksimini dinleseniz arkasından bir Kazasker bestesi
geliyor; şehir dışından gelmiş bir misafirinize Ayasofya’yı ziyaret ettirseniz "Aa bu büyük yazıları kim yazmış böyle acaba?" diyor. Kültürel
dokuya intibâ konusunda bu kadar geniş bir ilgi uyandırabilecek bu önemli kişinin hayatı ve en önemlisi sanatı hakkındaki merak, bir genci
bu yola sürüklemez de ne yapar?
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2008’de başlayan bu "Kazasker merakı" 2009 yılında bir fırsata dönüşmüştü. Yine uzun yıllar Kazasker gibi çok yönlü bir sanat meraklısı
olan Süleyman Cem Aytepe dostum Kazasker hakkında bir belgesel yapılması gerektiği derdiyle kapıları aşındırıyor ve dert sahibi bir
kültür adamı arıyordu. Proje ile birlikte Kazasker’in müzikal birikimi icrâ edilmeli/arşivlenmeli, diğer yandan hakkında bir sempozyum
düzenlenmeli, yeni tarihî belgeler ve bilgiler ışığında dönemi hakkında eşzamanlı analizler yapılmalıydı. 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti
seçilen İstanbul bu proje için harika bir fırsattı. 2009 yılında kurulan ajans ile projeler kabul edilmeye başlandı. Süleyman Cem hemen
kolları sıvadı ve görüşmelere başladı. Dosyanın hazırlanması ve projenin yönetimi için bendenize yaptığı teklifi ilk dakikada kabul ettim ve
çalışmaya koyulduk. 83 sayfalık proje başvurusu kabul edilmedi. O günden sonra bu fikirler manzumesi çok yerde dillendirildi ve konuyu
keşfeden diğer kültür adamlarının da girişimi sonuçsuz kaldı. Fakat bugüne gelindiğinde bazı konularda "iyi ki" diyorum zira bunca yıllık
bilgi birikimi bir gıda fermantasyonu gibi lezzetlendi, gelişti ve büyüdü. Elinizde tuttuğunuz çalışmanın kısa bir tarihçesi olan bu hikâye de
kendi kapakları içerisinde zikredilmiş oldu. Hayırlara vesile...
O zamanlar çok yönlü bir sanat projesi olarak yola çıkmış, bugün bir prestij yayında duraklamış bu uzun soluklu çalışmada 2009 yılından
beri birçok yoldaş ve destekçi oldu. Dostum Elif Esen daha o yıllarda projenin yazımı ve belgesel senaryosu için yoğun bir çaba harcadı.
Sonraki yıllarda ise projenin gerçekleşmesi için pek çok büyüğümüz bilim insanı çaba sarf etti. Mahmud Erol Kılıç, Yalçın Çetinkaya
ağabeylerime buradan yıllar süren destekleri için teşekkürü bir borç biliyorum. Kitabın son dönemde vücuda gelmesinde büyük emeği
olan bölüm danışmanlarına, arşiv sahiplerine, Aslan Demir ağabeyim başta olmak kıymetli Kuveyt Türk Katılım Bankası yöneticilerine de
teşekkürlerimi sunuyorum.
Son olarak Ayasofya’ya İslam mührünü kazımış fetih şehitlerimizi bu vesile ile minnetle yâd ediyorum...
Ne mutlu ki bu metni kaleme aldıktan sonra Ayasofya'mız fetih şehitlerinin mirasına, yani aslına rücû etti ve İslambol fetih mabedine
kavuştu. Bu çalışma da tarihe bir not düşmek adına, kutlu hâdiseye baskıdan önce şahitlik edebildi. Elhamdülillâh...
Rûhları şâd olsun...
Murat Özer

İstanbul, 2020

24

K A Z ASKER BİYOGR AFİSİNİ
YA ZM AK ÜZERİNE

Ayasofya’nın Nişânesi | K AZASKER MUSTAFA İZZET

A

rap literatüründeki ismi ile "tabakât", sonraki dönemde "terceme-i hâl", modern dilde ise bir biyografi yazmak; yazı türü içinde en
zorlanılan alanlardan biri olmuştur. Hem duygu, hem bilgi, hem de çıkarım sağlayacak lakin bir o kadar da kaynaklara atıf oluşturacak

bir metin kaleme almak nasıl kolay olabilir ki? Bütün bunları yazılmış, konuşulmuş bilgilerden toplamak başta basit gibi görünse de Kazasker
Mustafa İzzet gibi birinin biyografisini yazmanın ne demek olduğunu yılların verdiği bir kuluçka dönemi ile tarif etmek gerekiyor. Sanat tarihi,
siyasal tarih, tarihsel sosyoloji, tasavvuf, aile kültürü gibi pek çok disiplinler arası akışkanlık ile tarif edilebilecek bu tecrübe gösteriyor ki
biyografik bilgiyi bu kazanın içinde harmanlamak bir hayat hikâyesi yazmanın ötesinde.
Tarihî olayları olup bitmiş bağımsız olgular olarak görmemek, bilakis olayları zaman ve mekân içerisinde anlamlandırmak gerektiğinden, Mustafa
İzzet’in hayatını da bu klasikleşmiş olsa da sonuca daha hızlı götürecek yöntemle analiz etmek (hermönetik) önemlidir. Zira Osmanlı’nın
modernleşme sürecinin en önemli kırılmalarına "şâhit" olmuş bu hayat hikâyesi, bir sanatçının ya da bir münevverin düşünce dünyasından
öte bu zamanın ruhunun zübdesi olarak görülmelidir. Bu şekilde gerçekleştirilen bir okuma ve analiz sonucunda bir dönemin değişkenlerinin
veyahut ray değişikliklerinin nereden gelip nereye gittiğine dair bütüncül bir tablo ortaya çıkartılabilir.
Bununla birlikte bu nazar-ı dikkat ile bakıldığında, araştırma esnasında bir başka önemli sorunla daha karşılaşıldığını belirtmek gerekiyor. O da
bu döneme ve Kazasker’e dair tarihsel diyalektiğin kurulmaması. Siyasal ve sosyal tarih alanlarındaki analizlerde daha sağlıklı ulaşabildiğimiz
bu özellik, konu sanat tarihimiz ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalara gelince son derece sığ bir seviyededir. Genel analizler yahut özel olarak
bu konuda kaleme alınmış biyografik eserlerdeki dönemsellik sorunu artık alışılmış bir atalet seviyesinde. Bu izdüşümü, Kazasker’in hayatına
odaklandığımızda daha da belirginleşiyor. II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid ile ilgili siyasal ya da kültürel metinlerin/yayınlanan çalışmaların hiçbir
zâviyesinde "bu Ayasofya hattatına" bir dipnot veyahut kaynakçada bir yer verilmemesi, akademik araştırma alanında nerede olduğumuzun yeni
bir tecrübesi. Konuya karşılıklı bir ilişki olarak yaklaştığımızda aynı şekilde kaleme alınmış Kazasker biyografilerinde de bu sorunu görüyoruz.
Konu hakkındaki araştırmaların genel tarih yazımlarındaki eksikliklerin bir sonucu olarak, sadece kişiselleştirilmiş bilgilerden öteye gidememiş
olduğu, hatta çevresel bilgilerin kronolojik bir mantıkla birbirine bir tarihçi bilinciyle oturtulamadığı da görülüyor.
Yukarıdaki analizimizi biraz daha kişiselleştirirsek, Sultan II. Mahmud ile ilgili yazılmış akademik ve prestij çalışmaların, makalelerin, hatta
dönemin kültürel durumu ile ilgili kaleme alınmış geniş bir tablo çizmeye niyet etmiş geniş spektrumlu analizlerin Kazasker’e bir satır yer
vermemesi ilginçtir. Buna karşılık olarak yazılmış Kazasker Mustafa İzzet biyografilerinin içerisinde de dönemin tarihî kişiliklerinden ilişkisel
bazda bahsedilmeden, olaylardan ve insanlardan herhangi bir tarihsel analiz uygulanmadan sadece kayda alma hassasiyeti gösterilmesi
elbette gerekli ama akademik gelişmeden uzaktır. Üzülerek ifade etmek gerekir ki genel olarak sanat tarihimizde, bir iki istisna haricinde,
sadece Kazasker Mustafa İzzet için değil pek çok sanatçı ve kültür hazinemiz için durum farklı değildir.
Bütün bunlarla birlikte Kazasker Mustafa İzzet hakkında birbirinden eşsiz evraklarla desteklenmiş çok önemli çalışmalar yapılmış, makale
ve yazılar kaleme alınmıştır. Kaynakçada ve yer yer metin içerisinde resmî dil ve ilim etiği dolayısıyla zikretsek bile bu çalışmaların bizlere
ana kaynak olduğunu ve yolumuzu aydınlattığını bir kez daha bu satırlarda belirtmeden geçmek haksızlık olur. Devlet vazifeleri, resmî evrak
üzerinden yürüyen bürokratik hayatı ve tarihsel sürecin Osmanlı tarihi ölçeğinde günümüze gelen son halkasına yakın olması Mustafa İzzet’in
hayat serüveninin izini sürebilmek açısından büyük bir şanstır.
Mustafa İzzet Efendi hakkında kaleme alınmış metinleri burada zikretmek iki sebeple önemlidir: Birincisi kendisinden sonra hayat hikâyesindeki
yeni bilgi ve belgelerin nasıl zenginleştiğinin bir haritasını çıkartmak, ikincisi ise telifâtın birbirleri ile olan etkileşimini tespit etmek.
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Mustafa İzzet ile ilgili ilk metnin Tayyarzâde Ahmed Atâ’ya ait Târih-i Atâ’da kaleme alındığı tespit edilebilmiştir. Bu metin yazar tarafından
İzzet’in kendi lisânından anlatılması açısından son derece önemlidir. Mustafa İzzet Efendi ile aynı yıl (1801) dünyaya gelmiş olan, Atâullah
Ahmed adıyla da bilinen Tayyarzâde Atâ Efendi, Enderûn-ı Hümâyun’da baş-lâlâ olan Mehmed Tayyar Efendi’nin oğludur. Babasının
görevi vesilesiyle Enderûn’da yetişmiş olan Atâ Bey, Sultan II. Mahmud’un iradesiyle sarayda kalmış ve 9 yıl burada görev yapmıştır. Bu
süre zarfında yaptığı devlet hizmetleri ve şairliğinden ziyade, kaleme almış olduğu Târih-i Atâ ve Enderûn Tarihi adlarıyla bilinen beş ciltlik
eseriyle tanınır. Yararlandığı ender kaynakların yanında Enderûn’da bizzat şahit olduğu, bilhassa II. Mahmud ve I. Abdülmecid döneminde
vuku bulan hâdiseleri kaleme alması bakımından eşsiz bir kaynak teşkil eden bu çalışma, Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile ilgili de son
derece önemli anekdotları sağlam ve birebir bir kaynak olarak barındırmaktadır. Daha önemlisi Tayyarzâde Atâ Bey, eserinin mukaddime
kısmında, bu eseri yazarken yararlandığı kişiler arasında Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin adını özellikle zikretmiş ve kendisinden "...
hutût-ı mütenevviada Şeyh-i Sânî ve İmâd-ı İrânî ve müsâbık-ı Pisagoros ve Farâbî, ilim ve kemâlde bî-medânî, reisülulemâ, nakîbüleşrâf,
kilârî..." sözleriyle bahsetmiştir.
Atâ Tarihi yanında Mustafa İzzet Efendi ile ilgili temel kaynak teşkil eden bir başka eser ise, yine kendisiyle dönemdaş olan ve 1812’de
Enderûn’a girerek 19 yıl burada hizmet eden Çuhadâr Hızır İlyas Ağa’dır. Hızır İlyas Ağa’nın Vekâyi-i Letâif-i Enderûniyye adını verdiği eseri
ise, kendisinin sarayda bulunduğu 19 yıl süresince şahit olduğu vakıaları kaydetmesi açısından son derece ehemmiyeti haizdir. Enderûn
içerisinde cereyan eden ve pek bilinmeyen olaylarla birlikte doğum, ölüm, yangın, merasim gibi önemli olayları da not eden İlyas Ağa’nın
bu eserinde Mustafa İzzet Efendi ile ilgili de son derece mühim notlar bulunmaktadır.
Sözünü ettiğimiz iki temel ve Mustafa İzzet Efendi’yle ilgili müşahhas kaynak teşkil eden eser yanında Vakânüvis Ahmed Lütfi Efendi’nin
Târih-i Lutfî’si, Mehmed Süreyyâ’nın Sicil-i Osmanî’si, Abdurrahman Şeref’in Târih Musâhabeleri adlı eseri, Takvim-i Vekâyi nüshaları ile
çeşitli arşiv belgeleri ve envanterler de dönem genelinde Kazasker ile ilgili önemli bilgileri barındırmaktadır.
Sonraki yıllarda cumhuriyet ile birlikte tabii olarak uzun bir dönem kimsenin dikkatini çekmemiş Mustafa İzzet Efendi hakkındaki ilk
çalışma şaşırmayacağınız üzere İbnülemin Mahmud Kemâl İnal tarafından kaleme alınmıştır. Hoş Sadâ, Son Hattatlar ve Son Asır Türk
Şâirleri’nde yayınladığı biyografiler temel olarak Tayyarzâde’nin bir derlemesi seviyesindedir fakat günümüze intikâli için çok önemlidir.
Ancak İbnülemin’in üç eserinde de yer verdiği Kazasker biyografileri dikkatle incelendiğinde, biyografi yazımında önemli bir nüans
olarak, terkip edilen mesele ile ilgili hususların ön plana çıkarılmış olduğu göze çarpar. Örneğin; Hoş Sadâ kitabında Kazasker’in musiki
konusundaki özelliklerinden daha ayrıntılı olarak bahsederken Son Hattatlar’da bu bahis doğal olarak hat sanatındaki müktesebatına
dönüşür. Hatta biyografilere koyulan başlıklarda dahi, Kazasker’in o meslekte ve sanatta nasıl anıldığı ön plana çıkmıştır. Kaldı ki, bu özellik
zaten İbnülemin’in eserlerinde genel olarak görülen bir husustur.
60’lı yıllara gelindiğinde Kazasker ile ilgili ilginç bir muharririn ortaya çıktığı görülür. Bu kişi, hayatı hakkında son derece mahdut bilgiler
bulunan Hüseyin Sıdkı Köker’dir. Selamet dergisinin 6,7,8,10 ve 12. sayılarında Kazasker ile ilgili geniş bir yazı dizisi kaleme almış
Hüseyin Sıdkı Bey, 8. sayıdaki yazısında bildirdiği üzere, Mustafa İzzet Efendi’nin de anne tarafından dedesi olan İsmail Rûmî Hazretlerinin
oğullarından Şeyh Ahmed Çelebi’nin torunlarındandır. Kendisinin de bu vesileyle Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile uzaktan akrabalığı
bulunmaktadır. Bu sebeple sözünü ettiğimiz yazı dizisi, Sıdkı Bey’in Kazasker ile ilgili kendinden önce kaleme alınmış eserleri derlemekle
birlikte özgün kaynaklardan bilgi edinmesi ve saha araştırması niteliği taşıması açısından büyük değer arz etmektedir.
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Bundan sonra sırasıyla Süheyl Ünver, Uğur Derman, Muhittin Serin ve Mustafa Kara’nın konu hakkındaki çalışmaları ile Kazasker literatürü
devam eder. Bunlardan özellikle Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlı bulunan Süheyl Ünver ve Revnakoğlu’nun defter ve dosyaları,
Kazasker ile ilgili derledikleri bilgi ve kayıtlardan müteşekkildir ki, içerisinde biyografisinden sanatkârlığına ve ailesine kadar önemli
anekdotları barındırması bakımından dikkate şâyândır.
Bu sırada farklı disiplinlerden de siyasal tarih alanında her ne kadar Kazasker biyografisine direkt olarak ulaşılmasa da önemli gelişmeler
olmuştur. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın yeri geldiğinde daha ayrıntılı nakledeceğimiz önemli bazı çalışmalarında Mustafa İzzet’in hayatına
dair yeni köşeler aydınlanmaya başlamıştır. Özellikle Kazasker’in resmî görevleri ve siyasi hayatıyla ilgili olan bu bilgilerin bugüne kadarki
Kazasker biyografileriyle uçları birleştirilmediği için, kaleme alacağımız biyografi de her ne kadar bizim keşfettiğimiz bilgiler olmasa
da Kazasker başlığı altında zikredilmesi gereklidir. Bunların ardından Üstâd Talip Mert’in bu konudaki arşiv araştırmaları ve özellikle
"Ayasofya Hattatı Kadıasker Mustafa İzzet Efendi" makalesi bir dönüm noktasıdır, diyebiliriz. Talip Mert’in özellikle bu makalede belirttiği
arşiv belgeleri oldukça yeni bilgiler içermektedir. Birinci kaynak olarak kullandığımız ve istifade ettiğimiz bu evraklar bizi Mustafa İzzet’in
hayatının yazılanların ötesindeki izlerine götürmüştür.
Bu zaman diliminde farklı alanlarda da ele alınmış olan Mustafa İzzet, özellikle hat sanatı bahsinde daha pozitif bir ayrımcılıkla incelenmiştir,
diyebiliriz. Prof. Dr. Muhittin Serin’in Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı
adlı çalışmaları ile "ABD’deki El Yazma Eserler ve Michigan Üniversitesi'ndeki Abdülhamid Koleksiyonu" adlı makalesi bu husustaki önemli
çalışmalardır. Ayrıca Mustafa İzzet Efendi, bu süre zarfında iki yüksek lisans tezine de konu olmuştur. Bunlar Hattat Erol Dönmez’in kaleme
aldığı Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin İstanbul Müze ve Kütüphanelerinde Bulunan Eserleri ve Nurcan Toprak’ın kaleme aldığı Hattat
Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri adlı çalışmalardır. Toprak’ın bugüne kadar olan bizim de üzerinde uzun yıllardır çalıştığımız temel
kaynakları es geçmeden büyük bir titizlikle incelemesi ve hatta bizim de işimizi kolaylaştıran, Kazasker yazılarının tasnifi konusundaki
hassas çalışması büyük bir hizmettir. Uzun yıllardır kaydını tuttuğumuz envanterin son hâle gelmesinde bu çalışmanın büyük katkıları
olmuştur. Kendisine bu satırlardan şükranlarımızı sunuyoruz.
Neyzen Mustafa İzzet Efendi ile ilgili yapılmış araştırmaların bir kolu da elbette musikişinâslığı ile ilgili olmuştur. Bu sahada da Rûşen Ferid
Kam’ın Türk Musikisi Dergisi’nde yayımlanan "Kadıasker Mustafa İzzet Efendi" adlı yazısı dikkate alınması gereken önemli bir kaynaktır.
Son dönemde kaleme alınmış müzikolojik biyografi çalışmalarının büyük kısmında Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den bahsedilmiş fakat
içerisinde bulunan bilgiler yukarıdaki literatürün bir özetinden öteye geçememiştir. Tüm bu çalışmaların yanında, özellikle belirtmek gerekir
ki, Kazasker Mustafa İzzet’in hayatı boyunca yazmış olduğu hat eserlerinde kullandığı imzaların izinde yürümek onun biyografisini ve
ötesinde sanat ruhunu anlamada en heyecan verici detayları meraklısıyla buluşturur.
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XIX.

yüzyıl yalnızca Osmanlı coğrafyası için değil tüm dünya için siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda pek çok taşın
yerinden oynadığı bir çağ olmuştur. Bu sebepledir ki üzerinde düşünmek, araştırmak ve bu çağı anlamaya çalışmak

bugün hayatın çeşitli sahalarında anlamlandıramadığımız veya yerli yerine koyamadığımız çok sayıda meselenin çözülmesinde en büyük
ön adımlardan biri olacaktır. Bu dönem Devlet-i Âl-i Osmanî’nin artık yıldızının ferini kaybettiği an olarak tarif edilebilir. Öyle ki yapılmak
istenen birçok iyi niyetli dönüşüm, değişiklik yahut yenilik bir şekilde ya yolunda gitmemiş yahut akîm kalmıştır. Kötü niyetli uygulamaların
ise bu vakitlerde şiddetli bir biçimde artış gösterdiğini söylemek haksızlık olmaz. Geçmişteki büyük ve vakur duruşun yerini acıdır ki telaşeli
ve bir o kadar da şuur darlığı çeken bir görüntü kaplamıştır.
Kazasker’in doğum tarihi olan 1801’den 1880’li yıllara kadar bu dönemin şahit olduğu önemli olayları zikretmek elzemdir. Zira gerek
Mustafa İzzet Efendi’nin içinde bulunduğu siyasal ve sosyal şartlar altındaki şahsî tutumunu, gerek ifa ettiği devlet hizmetlerindeki ahvâlini,
gerekse Enderûnlu bir hattat, şair ve musikişinâs olarak sanatını icrâ ettiği ortamın şartlarını göz önünde bulundurmak bakımından bu
bilgiler her sahada onun sahip olduğu seviyenin yüksekliğini ortaya koyması açısından mutlaka ele alınmalıdır.
Kazasker’in hayatı boyunca şahit olduğu, 1800’lü yılların sancılı sürecinin ilk zikredilmesi gereken karakteri, şüphesiz tarihçilerin "Kanûnî’den
sonra gelen en dirayetli padişah" şeklinde tasvir ettiği Sultan II. Mahmud’dur. II. Mahmud’un yalnızca kendi dönemine değil kendinden
sonraki yüzyıllara da damga vuracak hareketlerine geçmeden önce, amcası Sultan III. Selim’in izinden gittiğini mutlaka belirtmek gereklidir.
III. Selim’in yenilikçi hareketleri, Yeniçeri Ocağı ile ilgili uygulamaları, Batılı fikirleri ve en önemlisi bu fikirlerini hayata geçirme biçimi ile
hazin vefatı, Sultan II. Mahmud için âdeta bir yol haritası olmuştur. Amcasının yarım bıraktıklarını tamamlamak, bunu yaparken de başına
gelenlerden ibret alarak hareket etmek onun gelenek-gelecek arasındaki sentezlerle kurduğu icrâatlarının âdeta ilham noktasıdır. Ancak
üzücüdür ki, III. Selim’in vefat şekli ve ardından cereyan eden desîseler sancılı yeni bir çağın habercisidir.
II. Mahmud, Osmanlı’nın içte ve dışta büyük sorunlarla mücadele ettiği bir dönemde tahta çıkmış ve bu talihsiz döneme yaptığı önemli
icrâat ve ıslahatlarla damgasını vurmuştur. Ruslarla devam eden sınır muharebeleri, Osmanlı-Rus Savaşı ve Ruslarla imzalanan Osmanlı
tarihinin en ağır antlaşması diyebileceğimiz Edirne Antlaşması, Mora isyanı, dokuz yıl sürmüş olan Sırp isyanı gibi devleti meşgul eden ve
gücünü kemiren hâdiseler yanında Rum patriği V. Gregorius’un ispat edilmiş vatan hainliği dolayısıyla Fener Patrikhânesi’nin kapısında infaz
edilmesi gibi olaylar da II. Mahmud zamanında zuhur eden sorunların bazıları olarak tarihe geçmiştir. Zikredilen önemli olayların hepsinin,
Kazasker’in duygu ve düşünce dünyasına büyük etkisi olduğu, hatta dikkatli incelendiğinde, hayatında bu vakaların izlerinin görüleceği
muhakkaktır. Kimilerine göre "Vak’a-i Hayriye", kimilerine göre ise "Vak’a-i Şerriye" adıyla anılan Yeniçeri Ocağı’nın lağvedilmesi olayı da bu
yüzyıla damgasını vurmuştur. Sadece askerî ve siyasi etkiler meydana getirmemiş, aynı zamanda İstanbul’un kültürel ve sosyal hayatında
da derin yaralar bırakmıştır. Bu dönemin sanat ve fikir adamlarının, bu olay karşısında nasıl tepki gösterdiği yahut nasıl bir pozisyon aldığı;
örneğin bu dönemin şahitlerinden Hammâmîzâde İsmail Dede’nin neler hissettiği, Mustafa İzzet’in bundan nasıl etkilendiği incelenmesi
ve üzerine uzun tahliller yapılması gereken bâkir konulardandır. Bu sancılı dönemi yalnızca siyasi ve askerî yönleriyle incelemek, olayların
sebep sonuç ilişkilerini analiz etmek, elbette uzman tarihçilerin alanına girer ve bu sahada dönem tarihini etraflıca kaleme almış metinler
okunabilir. Fakat yukarıdaki örneklerde bahsettiğimiz özellikleri içeren, dolayısıyla dönemin şahidi biyografilerin analiz edilmesinden öteye
gidebilen metinlerin bulunamaması ayrıca önemli bir eksikliktir.
Kazasker Mustafa İzzet ile aynı havayı solumuş, aynı mekânları paylaşmış, tarihimizin son derece önemli birkaç ismini de, bir zihin haritası
oluşturması bakımından zikretmek lâzımdır. Örneğin, Osmanlı’nın siyasal, iktisadi ve en önemlisi de sosyal olarak büyük etkisini gördüğü
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Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve ailesi, II. Mahmud’un ilk dönem akıl hocası ve devletin âdet üzere derin adamı Alemdâr Mustafa Paşa,
Tepedelenli Ali Paşa, Şeyhülislam Mehmed Tâhir Efendi, Abdurrahman Sâmi Paşa dönemin vizyon seviyesindeki devlet adamlarından
akla ilk gelenlerdir.
Osmanlı modernleşmesinin, kendisinden sonra gelecek olan meyvelerinin en önemli tohumları bu dönemde atılmıştır. Avrupa’nın teknik
anlamda örnek alınması gerekliliği Sultan II. Mahmud’un üzerinde durduğu temel prensiptir, diyebiliriz. Ordu başta olmak üzere idarî
düzende ve kılık kıyafette yapmış olduğu yenilikler ile bu hassasiyetini gösteren padişah, geleneksel ile modern arasındaki sentezin
gücüne inanmıştır. 3 Mart 1829 tarihinde II. Mahmud’un aldığı radikal bir kararla devlet memurlarının giyim ve kuşamına dair yayınlanmış
kanun ise, bu yüzyılın kültürel dönüşümünün aslında en büyük habercisi sayılabilir. Bu kanunla birlikte sarık ve kavuk yerine fes zorunlu
bir başlık hâline gelmiştir. Bunun yanında Osmanlı tebaasının ilk defa seçim ile tanışması, düzenli posta teşkilâtının kurulması; hâriciye,
dâhiliye, mâliye ve maarif gibi konuların artık nezaret seviyesinde klasifikasyonlaştırılması gibi önemli bürokratik konularda da yenileşmeye
gidilmiştir. Padişahın saray teşrifatından uzak bir hayat yaşaması, hatta Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Rami Kışlası’nda 2 yıl askerî düzene
uyarak vakit geçirmesi, modernizm yanında dinî konular ve pratiklerde gösterdiği hassasiyet de dönemin anlaşılması adına oldukça önemli
verilerdir. Dolayısıyla Osmanlı sarayında teşrifat anlamında sadeleşmeye gidilmesi bu dönemin bir diğer önemli karakteristik özelliğidir. Zira
kendisinden sonra tahta oturacak olan I. Abdülmecid döneminde, bu dönemin sadelik konusunun acısı tam tersi anlamda çıkarılacak,
Mısır kültürünün getirdiği etkiyle dönem âdeta bir gösteriş ve şatafat dönemine sürüklenecektir.
Dirayetli bir saltanat dönemi geçirmiş ve tahtın muktedir bir koruyucusu olmuş II. Mahmud’un, hastalanıp vefat etmesi ve yerine oğlu I.
Abdülmecid’in tahta oturması, Mustafa İzzet’in hayat hikâyesini de ortadan ikiye bölen, devlet vazifelerindeki gücü ve derinliğini artıran bir
dönem olmuştur. Tanzimat ve Islahat fermanları ve zaman zaman otoritesini bile göz ardı ederek yaptığı yeniliklerde Sultan Abdülmecid’in
de, babası ve kendinden önceki padişahlar gibi gözettiği tek husus, şeriata uygunluktur. Bu bir görüntü müydü, yoksa içten gelen bir
istek miydi, bunu analiz etmek profesyonel tarihçilerin işi. Lakin şurası muhakkak ki, bu dönemi de bir gelenek-modern sentezi içerisinde
değerlendirmek gerekir. Kendinden önceki padişahların uyguladığı birtakım kural ve ritüellere getirdiği yenilikler, babası tarafından kurulan
nezaretlerin sayılarını artırması, mülkî idaredeki yenilikler, eğitim sahasındaki önemli atılımlar, Şirket-i Hayriyye’nin kuruluşu ve daha birçok
ıslahat ile Abdülmecid dönemi, II. Mahmud döneminin hızlı bir uzantısı sayılabilir. Kültürel dönüşüm yanında günümüze iz bırakması
açısından şehrin kimliği ile alâkalı önemli pek çok değişim yapmış Abdülmecid’in bu konudaki başlıca icrâatları Hırka-i Şerîf Camii’nin
inşası ve konumuz gereğince en önemlisi Ayasofya’nın tamiridir. Mustafa İzzet’in bu dönüşümlerde bir devlet adamı olarak aktif rol
oynaması yanında mimarî faaliyetlerde de bir hattat olarak yer alması önemlidir. Kazasker’in içinde bulunduğu bu dönem Hassa mimarlık
sisteminin kaldırılarak mimarî bilincin bir ticarî rekabete dönüştürülmesi reformunun gerçekleştiği yıllardır. Mustafa İzzet bu mânâda
Osmanlı modernleşmesine geleneksel izler bırakabilmiş en önemli şahsiyetlerin başında gelmektedir.
Babası gibi tüberkülozdan vefat etmiş olan Sultan Abdülmecid’den sonra tahta çıkan, sırasıyla Abdülaziz, V. Murad ve II. Abdülhamid
ve her birinin idari ve sosyal anlamda yapmış olduğu yenilikler, konumuz olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatında da ileride
bahsedeceğimiz derin izler açmıştır. Bunlardan özellikle Sultan Abdülaziz’in vefatıyla ilgili vuku bulan hâdiselerin Kazasker’i doğrudan
etkilediği ve ömrünün son günlerinde dahi, hayatı boyunca uzak durmak istediği devlet bürokrasisinin yakasını bırakmadığı anlaşılmaktadır.
31 Ağustos 1876’da tahta çıkan II. Abdülhamid’e ilk biat eden devlet adamı olarak kayda geçmiş Kazasker, yaşamının son üç ayında da
Abdülhamid dönemine tanıklık etmiştir.
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Yukarıda kısaca bahsettiğimiz perspektiflerden bakıldığında, XIX. yüzyıl herkesin zihninde artık gücünü yitirmiş, direnmekte olan bir
Osmanlı portresi çizmektedir. Ancak bu tanımlamayı yaparken insafı elden bırakmamak gerekir ki, gücünü yitirmek ile gücüne güç katmak
arasında gidip gelmek kaçınılmazdır. Karşımızda, kudretiyle paralel şekilde sahip olduklarını kaybetmiş bir Osmanlı kültürünün ötesinde
sahip olduğu mirasın üzerine yenilerini eklemiş bir Osmanlı kültür-sanatı durmaktadır. Kazasker Mustafa İzzet Efendi ise, bunun belki de
en büyük kanıtı olarak yaşadığı bütün kötü hatıralara rağmen tüm haşmetiyle karşımızda duruyor.
II. Mahmud’un 31 yıllık hâkimiyeti süresince zor zamanlardan gelip geçmekte olan devlet, estetik ve sosyal anlamda oldukça verimli
yıllar geçirmiştir. Elbette bu dönemin başlamasında Osmanlı Devleti’nin ve özelinde sanat tarihinin eşsiz ismi III. Selim’in bıraktığı miras
etkilidir. XIX. yüzyılın başında tahta cülûs etmiş olan II. Mahmud’un kendinden bir önceki padişah III. Selim’in fikriyatını büyük ölçüde
benimsemesi, hatta bazı noktalarda bunu bir adım öteye götürmesi dikkat çekicidir. Öte taraftan, Osmanlı’nın en zor dönemlerinden biri
olan II. Mahmud döneminde, canının dahi emniyeti bulunmayan padişahın ilim, sanat ve musikideki bu derece yüksek teveccühü kendisine
asırlar öncesinden kalma bir mirastır. II. Mahmud’un henüz genç yaşında bir âlim ve sanatkârı kaybetmeye karşı, kudretini ayaklar altına
alacak kadar büyük bir geri tavır takınması sadece padişahın kişisel hayatını değil Osmanlı entelijansiyasının karakter seviyesini anlamamız
adına son derece önemlidir.
Kültür, sanat, mimarî, edebiyat ve musikide karşımıza çıkan Avrupalılaşma hareketleri, bu dönemin geleneksel sanatlarına her ne kadar
balta vurmuş gibi görünse de, Mustafa İzzet Efendi’nin de içinde bulunduğu yüksek sanat camiası için, âdeta bir avantaja dönüşmüştür.
Zira XIX. yüzyılda Batılılaşma, tamamen etkisi altına aldığı askerî mızıkadan mimarîye ve plastik sanatlardan resme kadar çeşitli dallarda
görülmüş olsa bile musiki ve hat sanatı gibi bazı dallarda bu dönüşüm daha az etkilidir. Kendisinin de bir Mevlevî olması hasebiyle sık sık
Mevlevîhâneleri ziyaret edip Şeyh Gâlib ile kurmuş olduğu dostluk özelinde ve aynı zamanda mâhir bir müzisyen olan Sultan III. Selim’in
gerek sarayda gerekse saray dışında pek çok musikişinâs yetiştirmiş ve onları himaye etmiş olması, Kazasker’in de içinde bulunduğu
dönemin tohumları gibidir. Osmanlı nota sisteminin temeli olan Hamparsum Limonciyan’ın geliştirdiği notasyon sistemi başta olmak üzere
musiki konusunda yapılmış pek çok faaliyet müzikoloji alanımız için çok önemli bilgiler ihtiva eder. Tedkîk ü Tahkîk’i kaleme almış olan
Abdülbâkî Nâsır Dede’nin ve hat sanatının miladı kabul edilen Râkım’ın olgun sanat yıllarının bu döneme rastlamış olması, İsmail Dede gibi
bir dehanın aynı vakte âdeta bir ışık saçması bir tesadüfün ötesinde Osmanlı kültür hazinesinin birer önemli mücevheri olmuştur.
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75

yıllık ömrüne belki de bugünün 75 hayatını sığdırmış olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin şahsıyla hemhâl olmak için,
kalabalık bir girizgâha yer vermek elbette ki kaçınılmaz. Zira bir kişiyi, bir sözü, bir olayı idrak edip, ona ulaşabilmek için evvela o

mefhumun etrafında cereyan eden atmosfere hâkim olmak gerektir. Konumuz ömrü boyunca yedi padişah görmüş, hepsi ile kurbiyeti hâsıl
olmuş, hat ve musikide zirve kabul edilebilecek II. Mahmud döneminde hürmet ve hayranlık uyandıran mertebelere nâil olmuş Mustafa
İzzet Efendi’nin hayatı olunca, sözünü ettiğimiz hâkimiyet derecesine ulaşmak hayli zor görünmektedir.
Osmanlı’da pek çok insanda görülebilecek "çok yönlülüğe" fakat pek az insana nasip olacak bu yönlerindeki eşsiz başarı seviyesine
bakılırsa Mustafa İzzet Efendi’nin hayatı sahip olduğu kabiliyetlerle betimlense dahi yetersiz kalır. Fakat bu maharetlerini şöyle bir sıralamak
gerekirse şu hususları öncelikle ifade etmekte fayda var: İzzet Efendi eşsiz bir hattat, önemli bir bestekâr, Osmanlı musiki literatüründe
kabul edilen üç büyük ney virtüözünden biri, Osmanlı musikisinin zirve icrâlarının gerçekleştirildiği Enderûn faslında baş-hânende, A grubu
protokolde hizmet etmiş bir devlet adamı, dîvân şiirine yüksek seviyede hâkim bir şair ve en önemlisi döneminin ulemasına "reis" olarak
kabul görmüş bir İslam âlimidir.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi ilmin, sanatın, devlet idaresinin, edebiyatın, tasavvufun ve musikinin yüzyıllar içerisinde insanlığa kazandırdığı
tüm algıların ve fikrî münasebetlerin orijininde yaşamış ve mihenk taşlarından biri olmuştur.

AILESI VE DOĞUMU
Kazasker Mustafa İzzet, Sultan III. Selim döneminde, tarihî kaynaklara göre 1801 (H.1216) yılında, Kastamonu ilinin Tosya kazasına bağlı
bir köyde dünyaya gelmiştir. Doğumunda adı "Mustafa" konmuş, daha sonra ise "İzzet" ismi kendisine mahlas olarak verilmiştir.
Anadolu’nun kültürel, sanatsal ve jeopolitik açıdan önemli yerleşim merkezleri olan Kastamonu, Çorum ve Çankırı arasında kalan Tosya,
aynı derecede önemli bir merkezdir. Gerek ticaret yolu üzerindeki konumu gerekse hayvancılık başta olmak üzere bölgeye ekonomik
katkısı bugün de kaçınılmazdır. Kazasker’in doğum yeri ve tarihi ile ilgili tüm kaynakların ittifak hâlinde olduğunu söylemek mümkünse
de, bazıları Tosya’nın köyünde değil, merkezde bulunan Şehreküsdü mahallesinde dünyaya geldiğini belirtmiştir. Ancak bu bilginin, teknik
açıdan ve ailesiyle alâkalı sahip olduğumuz bazı nakillerden dolayı sahihliği net değildir. Zira buradaki kayıtlarda da Kazasker’in ailesinin
aşağıda belirttiğimiz lakaplarıyla anılan aile kaydı bulunamamıştır.
Mustafa İzzet Efendi’nin ailesi hakkındaki bilgiler son derece sınırlı olmakla birlikte, babası kaynaklarda "Deştbân", "Destbânzâde",
"Destban Ağazâde" gibi isimlerle anılmış Mustafa Efendi isminde bir zâttır. Bazı kaynaklarda da ailesi hakkında "Bostanağazâde" lakabı
zikredilmekte ancak bu yazılı bilgilerin doğruluğunda şüphe bulunmaktadır. Bu konuda Sıdkı Köker’den edindiğimiz bilgilere göre Tosya’nın
Aşağı Kayı köyünde Bostanzâdeler olarak anılan 6 kollu bir aile bulunmaktadır. Bu ailenin 23 No’lu hânesinde de 1250 (1802) doğumlu
Mustafa oğlu Mustafa adında biri kayıtlıdır. Ancak bu kişinin 11 Temmuz 1267 (1851) yılında vefat ettiği kaydı göz önüne alınırsa Kazasker
Mustafa İzzet Efendi olma ihtimali şüpheye düşmektedir. Bu dönemde miras taksimi için haber alınamayan ailelerin, şahit dinleterek
kayıtlarının silinmesinin sıkça rastlanılan bir durum olduğu göz önüne alınırsa Kazasker’in ailesiyle ilgili durumun da buna dâhil olduğu
ihtimali söz konusu olabilir.
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Kazasker Mustafa İzzet’in annesi ise, Kâdiriyye’nin Rûmiyye kolunun pîri ve Tophâne’deki Kâdirî Dergâhı’nın kurucusu İsmail Rûmî’nin
torunlarından biridir. İstanbul tasavvuf kültürü içinde son derece önemli bir yere sahip ve kol kurucusu bir Pîr-i Sânî olarak kabul edilen
İsmail Rûmi’nin Tosya’da kalan ahfadından devam eden bu ailenin orada tasavvufla ne seviyede meşgul olduğunu bilmiyoruz. Fakat
İstanbul’da Rûmiyye yoluyla Tophane’deki âsitanede devam etmiş bu Kâdirîlik şubesi, Anadolu ve Balkan coğrafyasındaki Kâdirîliğin
yönetim merkezi olması açısından son derece kıymetlidir. Kazasker’in annesinden gelme büyük akrabaları olan Tophâne Kâdirî Âsitânesi
ile olan ilişkileri ise, sonraki yıllarda hep devam edecektir.

Tophâne Kâdirî Âsitânesi, İstanbul.
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Kazasker Mustafa İzzet ile ilgili kaynakların ihtilafa düştüğü en önemli konu ise, kendisinin seyyid soylu olup olmadığı ve eğer seyyid ise
bunun annesinden mi yoksa babasından mı gelmiş olduğudur. Bu konuda bize en tafsilatlı bilgiyi, kendisinin de aynı karmaşanın içinde
bulunması dolayısıyla Hüseyin Sıdkı Köker vermiştir:
"M. İzzet Efendi de Nakîbü’l-Eşraf hizmeti görmüş ve kaynakların ba’zılarında ‘Seyyid’ olduğu yazılmış, vakfiyyesinde bu unvanı kendisi
de takınmış bulunduğuna göre, Peygamber (a.s.) efendimizin soyundan gelmiş olmaları lâzım gelir. Bu hak ve sıfat kan mirası olduğu,
anadan da, babadan da geçebileceği göz önüne alınarak, müşarün ileyhin nesebi tedkik edilmeliydi. Kaynaklardan İbnü’l-Emin’in
eserinde, Şeyh İsmâil-i Rûmî hazretlerine Seyyidlik izafe ve M. İzzet efendinin bu zâtın kızı kolundan evlâdı olduğuna işaret edilerek,
efendinin seyyidliği bu zâttan gelmiş bulunduğu anlatılmak istenmiştir. Vakfiyyesinde ise bizzat Efendi, babası adını ‘Seyyid Mustafa
Efendi’ diye tescil ettirmiştir. Şeyh İsmâil-i Rûmî hazretlerinin üç oğlundan biri olan Şeyh Ahmed Çelebi efendinin kolundan gelmiş
bulunan dedemiz Tosya’nın şöhreti pek yaygın, fakat sessiz 'büyük-koca müfti’si merhum Halil Hilmi efendisinin yeşil sarık sarmış ve
yaşlı aile kadınlarımızca: 'Şeyh İsmâil-i Rûmî hazretleri Şeyh Abdü’l-Kaadir-i Geylânî hazretleri evlâdındandır.’ demiş olmalarından gayrı
bir vesikaya vâris olamadık. Belki, böyle bir vesika, İsmâil-i Rûmî hazretlerinin diğer oğullarına intikal etmiş ve her nasılsa gaybolmuştur.
Şeyh İsmâil Rûmî hazretlerinin tesis ettiği İstanbul’da, Tophane’de Kaadirîler yokuşundaki âsitânesi son şeyhi merhum İsmail Gavsî
beyin beyanına ve nezdimizde saklı mektuplarına göre Pîr-i Sânî İsmâil-i Rûmî hazretleri ‘sâdât-seyyidler’den değillerdi. Şu halde, M.
İzzet efendinin seyyidliği babasından gelme olmalıdır. Dedemiz Müfti Halil Hilmi efendi merhumun yeşil sarık sarmış olması, kaza(ilçe)
nın ‘Nakîbü’l-Eşraf kaymakamı’ olmalarına atfolunabilir. Devlet merkezindeki tek ‘Nakîbü’l-Eşraf’ın, illerde ve ilçelerde birer kaymakamı
bulunur, hizmeti onlar görürlerdi. Kaaide olarak, bunlarda seyyidlik aranır mıydı, tesbit edemedik. Fakat yeşil sarık, seyyidlik alâmetiydi."[1]
Mustafa İzzet Efendi’nin yaşamının ilk yıllarına dair kayıtlı bir evrak, bilgi yahut tevatür etmiş bir belge bulunmamaktadır. Yalnızca günümüzde
de varlığını sürdürdüğünü bildiğimiz, bu ailenin şeceresinden gelme kişilerden intikal eden bazı bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler teknik olarak
ispatlanamamakla birlikte çok kıymetli bağlantıları bir mantık silsilesi ile birbirine bağlar niteliktedir.
Mustafa İzzet Efendi’nin ilk yıllarına ve ailesine dair, eskilerden gelme şöyle bir rivayet nakledilmektedir: İzzet Efendi’nin babası Mustafa
Ağa, Tosya’nın önde gelen çiftçilerinden biridir ve Tosya’nın yüksek bir dağ köyünde hayvancılık ile meşgul olmaktadır. Bu zâtın yaylada
binlerce hayvan yetiştirmekte olduğu rivayet ediliyor. Hayvanlarından mamul olan sütlerin şehre intikalinde sorun yaşayan Mustafa Ağa,
Kastamonu’da da hâlen dilden dile dolaşan bir projeyi hayata geçirmiştir. Hem miktarı çok olduğundan hem de yaz günlerinde şehre
inmesi esnasında bozuk yollarda yaşanan zaman kaybından, sütler kesilmektedir. Yaylada bu denli çok sütün kaynatılması da ciddi
bir zahmet ve tabii olarak zaman kaybı oluşturmaktadır. Yaylanın şehre olan mesafesinin uzak ve yollarının da patikalarla dolu olduğu
düşünüldüğünde bu denli çok miktarda sütün, bozulmadan şehre indirilmesi yaz günlerinde neredeyse imkânsız bir hâl alır. Mustafa Ağa
bu sorunu bir hayat memat meselesi olarak görmüş olacak ki, kendi döneminde yapılması neredeyse imkânsız bir projeyi hayata geçirir.
Özel olarak imal ettirdiği kiremit künkleri yüksek yayladan şehre doğru toprak altından döşetmiş, yayladaki kağnıyla saatler sürecek
yolculuk yerine sütleri bu tesisattan akıtarak çok kısa sürede şehre ulaştırmıştır. Dönemine bakıldığından büyük bir mühendislik harikası
olan bu proje, Mustafa Ağa’nın bir zihin abidesi olarak bugün hâlâ Kastamonu’da dilden dile anlatılmaktadır.

1
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TOSYA’DAN HICRET
Yukarıda nakledilen vakıadan varlıklı biri olduğu anlaşılan Mustafa Ağa’nın, fakirleri gözeten bir yardımsever olduğu da bilinmektedir.
Ancak bu özelliğinin günümüze rivayeti oldukça acıdır. Mustafa İzzet’in babasını kaybetmesi ve İstanbul’a hicret etmek zorunda kalmasıyla
neticelenen bu hikâye de dilden dile şöyle intikal etmiştir: Tosya’nın bir dağ köyünde fakir bir çoban, köyün zenginlerinden birinin kızına
âşık olur. Kız istenir fakat verilmez. Kızın da fakir oğlanda gönlü olunca çoban bir gece kızı kaçırıp köyü terk eder. Kızın ailesi durumu
hazmedemeyerek peşlerine düşer. Fakir çoban bölgede varlıklı, sözü dinlenen ve dürüst bir adam olması hasebiyle Mustafa Ağa’ya giderek
durumu anlatıp yardım diler. Mustafa Ağa da, çocukları himayesine alarak kızın ailesine haber gönderir: "Çocuklar benim hânemdeler. Bu
işi tatlıya bağlayalım. Düğün derneği ben yapayım. İstediğiniz başka bir şey varsa onu da yapalım. Çoban benim oğlumdur bundan sonra."
Kız tarafı başta bu durumu kabul etmiş görünse de bunun hain bir plan olduğu işin sonunda ortaya çıkacaktır. Düğün dernek hazırlıkları
Mustafa İzzet’in babasının evinde başlatılır. Tosya geleneğince et-pilav ve helva kazanları kaynamaya başlar. Ancak düğün günü hain
plan ortaya çıkar. Kız tarafı düğünü basarak Mustafa Ağa’yı ve ailesinden birçok kişiyi katleder. Hatta öyle ki, musikiye daha köyde aşina
olduğunu anladığımız üzere, Mustafa İzzet’e babasının cenazesi karşısında saz çaldırarak o gece sabaha kadar eğlenirler. Mustafa İzzet’in
bu gece bir yolunu bulup avlu kapısından atlayarak evden kaçmış olduğu da rivayetler arasındadır.
İzzet Efendi’nin hayatının buraya kadar olan kısmı efsanevî rivayetlerle örülmüş olmakla birlikte, bundan sonrasını yazılı kaynaklardan takip
edebilmekteyiz. Çocukluğu ile ilgili Tayyarzâde şu bilgileri nakletmektedir:
"...Sıgar-ı sinlerinde feyz-i fıtrî-i mâder-zâd ve kâbiliyyet ü zühd ü reşâd, hilye-i isti’dâdlarında zâhîr ü müstefâd olmagla pederlerinin
vefâtından sonra vâlideleri…"
Buradan anladığımız kadarıyla Mustafa İzzet küçük yaşlarından itibaren kabiliyetli, feyiz dolu ve takvâ sahibi ahvâli ile bilinen biridir.
Babasının vefatından sonra ise, annesi tarafından akrabalarından ismini bilmediğimiz müderris bir zâtın yanına İstanbul’a gönderilmiştir.
Tosya’dan hicret etmek zorunda kalarak İnebolu’ya gelen Mustafa İzzet buradan bir gemi vasıtasıyla İstanbul’a intikal etmiştir.

BAŞ KURŞUNLU’DA İLK İKÂMET
Artık sıladan ayrılan Mustafa İzzet Fatih’te, yerleştirildiği Baş Kurşunlu Medresesi’nde ilim tahsil ederken yüksek kabiliyeti ve çalışkanlığı ile
kısa zamanda arkadaşları arasından sıyrılarak dikkat çekmeye başlamıştır. Bu sayede Sultan II. Mahmud’un musahiblerinden ve dönemin
büyük bestekârlarından olan Kömürcüzâde Hâfız Efendi ile tanışma imkânı bulmuş; güzel sesi, musikiye olan mahareti ve kendine özgü
ahvâli sayesinde kısa zamanda iltifat ve yardımlarına mazhar olmuştur.
İlk musiki eğitimini kendisinden aldığı Hâfız Efendi’nin, Kazasker Mustafa İzzet’in yaşamının en büyük nimetlerinden biri olduğunu ve talihin
bu günden sonra yüzüne güldüğünü söylemek yanlış olmaz. Zira padişahın dikkatine mazhar olması ve sarayla yakın münasebetleri de bu
sayede başlamıştır. Hülasa Kazasker’in devlet görevlerinin, hat sanatındaki üstün başarılı eserlerinin ve hayatı boyunca sahip olduğu pek
çok nimetin, onun musikiye olan kabiliyeti ve sesinin harikuladeliği vesilesiyle zuhur etmiş olduğu çıkarımı yapılabilir.
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SULTAN’IN HUZURUNDA
Hayatı boyunca Kazasker’i himayesinden ayırmamış olan Kömürcüzâde, Sultan II. Mahmud’un musahiblerinden olması hasebiyle
padişahın en yakın adamlarından biriydi. Mustafa’nın kabiliyetini, amcası III. Selim gibi büyük bir musikişinâs olan II. Mahmud’a göstermek
isteyen Kömürcüzâde, kaynaklarda zikredildiğine göre ustaca bir tertiple bir tesadüf havası içerisinde, bir naat okutarak onu padişahın
dikkat ve beğenisine sunmuştur. İşte II. Mahmud tarafından başta ahşap bir bina olarak inşa ettirilmiş olan Sirkeci’deki Bahçekapı Hidayet
Camii’nde, 1229 yılı Şaban ayının ilk cumasında, yani 22 Temmuz 1814 günü, padişah Cuma Selamlığı için geldiği vakit Mustafa İzzet,
hocası Kömürcüzâde’den meşk ettiği "Aldım hayâl-i perçemin ey mâh dîdeme" mısraıyla başlayan hüzzam naatı namazdan önce okumuş
ve artık bambaşka bir boyuta yürümüştür.
Güzel sesi, musikiye hevesi ve doğuştan mâhirliğiyle, henüz 13 yaşında olan bu mavi gözlü gencecik delikanlının icrâsına padişah hayran
olur. O dönem Hammâmîzâde Dede Efendi gibi bir isimle musiki icrâ edecek seviyede musikiye hâkim olan Sultan II. Mahmud namazdan
sonra bu genci yanına çağırtıp takdirlerini bildirir. Henüz 13 yaşında olan Mustafa İzzet’i kendi himayesi altında yetiştirmeyi arzu eder ve
yanındakilere, bu çocuğun terbiyesine imtina gösterilmesini emreder. Bu emir, Osmanlı bürokrasisinde bu kişinin devlet adamı yetiştiren
Enderûn’a alınması için bir talimat anlamı taşır. Fakat hem yaşının hem de Enderûn mevzuatının buna uygun olmayışı, Mustafa İzzet’in
Enderûn-ı Hümâyun’a alınmasına engel teşkil etmekteydi. Bu sebeple padişahın silahdârı Gazi Ahmed Paşa’nın oğlu Ali Paşa’nın dairesine
yerleştirilmesine karar verilir.
Hem İstanbul hayatına alışmış hem de temel medrese eğitimlerini zaten tamamlamış bulunan Mustafa için bu yeni hayat pek çok disiplini
de beraberinde getirmiştir. Ali Paşa dairesinde üç yıl kadar yoğun bir tahsil gören Mustafa burada ilim, musiki, hat ve Enderûn için
mûtad olan diğer bilgileri edinmiştir. Mustafa İzzet’in kendisine emanet edildiği Ali Paşa, o dönemin önemli isimlerinden ve padişahın has
adamlarından birisidir. Atâ Tarihi’nde Mustafa Efendi’nin yaşının küçüklüğünden dolayı Enderûn’a alınmasının "hükm-i zamana münasip
olmadığı" kaydedilmiştir. Ali Paşa daha sonraları 1823 yılında bir yıla yakın sadrazamlık da yapacak ve bu dönemin önemli olayları arasında
zikredilecektir. Ali Paşa’nın ileriki dönemlerde Mustafa İzzet’in saray hayatında önemli terfiler almasında kuvvetini göstereceği muhakkaktır.
Bu dönemde Mustafa İzzet Efendi’nin ilk olarak Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’den hüsn-i hat dersleri almaya başladığını bilmekteyiz. I.
Abdülhamid’in kurduğu Hamidiye Vakıflarının kaymakamı olan Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’den meşk ettiği sülüs-nesih hattın yanında
Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’den de ta’lik yazı meşk etmiştir. Her ikisinden de ustalıkla almış olduğu icazet ile, gerek devrinin gerekse
hat sanatı tarihimizin en büyük isimlerinden biri olmaya namzet olmuştur.
Mustafa İzzet’in Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’den kısa zamanda icazetini almış olduğunu, bugün Kubbealtı Akademisi Kültür Sanat Vakfı
Koleksiyonu’nda yer alan "sevvedehu’s-Seyyid Mustafa’l-İzettî fi Saray-ı Galata, be-hâne-i ser, 23 Rebiülevvel 1233" imzalı sülüs-nesih bir
kıt’adan anlayabiliyoruz. 31 Ocak 1818 yılına tekabül eden bu yazıdan anlaşıldığına göre Mustafa, 17 gibi çok genç bir yaşta bu zattan icazet
almış ve bu yazısını da Ali Paşa’nın yanında 3 yıl kaldıktan sonra nakledildiği Galata Sarayı’nda yazmıştır. Bu yazıdan edinilen bir başka bilgi de
Mustafa’nın sonradan "İzzet" olacak "İzzetî" lakabının bu dönemde hocası tarafından kendisine verilmiş olduğudur. Ayrıca, tarihsel kronoloji
ve imzadaki son sınıf demek olan "be-hâne-i ser" tabiri dikkate alınırsa, Mustafa İzzet’in Galata Sarayı’nın doğrudan son sınıfına alınmış
olduğu sonucu da çıkarılmaktadır. Ali Paşa’nın yanında devam eden tedrisinden sonra Galata Sarayı’na nakledilen Mustafa İzzet Efendi, üç
yıl da burada öğrenim görmüştür. Bu süre içerisinde Gazi Ahmed Paşa azledilerek, yerine İlyas Ağa silahdâr olmuştur. Bu vakıa da Kazasker
için önemli bir adım teşkil etmiş; Gazi Ahmed Paşa derhal İlyas Ağa’ya haber göndererek böylesi değerli ve yetenekli birinin Galata Sarayı’nda
kalmasının revâ olmayacağına dikkati çekmiştir. Letâif-i Enderûn’da bu vakıa 1819-1820 yıllarında geçen olaylar arasında zikredilmiştir.

38

"Silahdâr-ı esbâk Gazi Ahmed Paşa-zâde Devletlû Ali Beyefendinin dâire-i devletlerine bi’l-münâsebe
vürûd ve himmet-i vâlâ-nehmetleri ile hüner-i maârife bezl-i vücûd eden Hattat Mustafa Efendinin
sadâ-yı dâvûdî edâsı aliyyü’l-a’lâ ve nây-ı nâlânı cümleden bâlâ olduğu ittifak-ı ârâ olduğundan maâda
hüsn-i hatda emsâli nâyâb ve yazdığı kitabda kemâli malûm-ı küttâb iken mîr-i müşârünileyh hazretleri
tezâyüd-i feyzine sebep olmak mütâlaasiyle evvel-be-evvel Galata Sarayı’na tesyîr ve orada istidâd-ı
Hudâ-dâdı teşhîr olunca Enderûn-ı Hümâyun’a alınması takrîr olundukda Silahdâr İlyas Ağaya Mabeyn-i
Hümâyun’dan haberler irsâl ve ‘Böyle ehl-i kemâl Galata Sarayı’nda kalmak revâ-yı hak mıdır?’ deyü suâl
olunca, Silahdâr Ağa hazretleri fi’l-hâl celbine kapı çukadârını isbâl ve oradan geldiği ânda Mabeyn-i
Hümâyun’a îsâl ettikde ibtidâ nâyının istimâ’ına ikbâl ve ol dahî acemaşîrân makâmında bir taksîm-i
semiyy-i berâat istihlâl idüp kemâlini izhar ve her nağmede mahâretini ikrâr ettirdikte huzûr-ı hümâyunda
bulunan bazı ehl-i dil, 'Bu kulunuzun çaldığı nây gibi Kutb-i Nâyî değil Çallı dahî çalamadığı şüphesiz delil
gibidir,’ dediği her tarafdan tasdik ve çavuş tarîkine girmesi teşvik olunup birçok ihsân verilerek Kilâr’a
çerâğ buyrulduğu Silahdâr Ağaya ifade ve çavuşlara mülâzım olması netîce-i meâl-i irâde oldu."*

*

Hafız Hızır İlyas, Letâif-i Vekâyi-i Enderûniye, İstanbul: Darü’t-Tıbâati’l-Âmire, 1276.
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GALATA SARAYI’NDAN ENDERÛN’A
İzzet’te görülen kabiliyet ve üstün zekâ onu 3 sene içerisinde Ali Paşa Konağı’ndan Galata Sarayı’na yükseltmiş ve buradaki durumunu
da son derece özel kılmıştı. Ahmed Paşa’nın mektubu üzerine 1820’de, 19 yaşında bir delikanlı iken İlyas Ağa tarafından Enderûn’a alınan
Mustafa İzzet, uzunca bir müddet burada
çalışma imkânı bulmuş, özellikle hânende
olarak ve neyzenlikte kendini kanıtlamıştı.
Feyzi artsın diye Galatasaray’a gönderilen
Mustafa İzzet’in, Enderûn’a kabulü esnasında
kendisinden, maharetlerinden birisi olan ney
üflemesi istenir, ki bu aynı zamanda bir imtihan
demektir. Sultan ve maiyetindeki musikişinâslar
huzurunda, sultanın işaret ettiği saz ve makam
ile icrâ-yı sanat edilmiş ve Mustafa İzzet
acemaşîrân makamında bir taksim üflemiştir.
Mecliste bulunanların bu taksimi duyunca "Bu
kulunuzun çaldığı neyi Kutbunnâyî (Galata
Mevlevihanesi şeyhi Osman Dede) değil Çallı
(Neyzen Çallı Derviş Mehmed Efendi) bile
çalamaz" diyerek kendisine hayran kaldıkları ve
"Çavuş" rütbesi için teşvik ettikleri bilinmektedir.
Sözü geçen icrâ neticesinde aldığı taltiflerin
yanında birçok ihsana da nâil olan İzzet’in elinde
Gençlik yazısı, 1233.
Kubbealtı Kültür ve
Sanat Vakfı Ekrem
Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - A/3.

bulundurduğu tüm kabiliyetler ile ilgili eğitimine sarayın geniş imkânlarını kullanarak devam edebildiğini görmekteyiz. Letâif-i Enderûn’dan
İzzet Efendi’nin 1820’den itibaren Saray’daki küme fasılları ve hünkâr binişlerine katıldığını, hatta Mevlâ’nın kendisine lutf ettiği "davûdî"
sesi ve neyzenlikteki kabiliyeti sayesinde tek başına sesi ve neyi ile bu meclislerde yer aldığını da biliyoruz. Bu aynı zamanda 19 yaşında
bir delikanlı olan Mustafa İzzet Efendi’nin, genç yaşında padişahın meclislerinde bulunacak ve bu meclislere yakışır şekilde kendini
gösterecek bir olgunluğa sahip olduğunu da göstermektedir.
Kazasker’in ne denli mâhir bir genç olduğunu, içerisinde bulunduğu musiki meclislerini spesifik şekilde tasvir ederek ortaya koymak, hem
Osmanlı saray musikisinin o dönemde ne denli zirve bir seviyede olduğunu hem de Kazasker’in kabiliyetinin derecesini ortaya koymak
bakımından son derece önemlidir. Osmanlı musikisinin belki de en üst seviyede icrâ ve ikâme edildiği saray fasıllarında sekizi hânende, ikisi
neyzen, üçü kemânî, dördü tanbûrî olmak üzere toplam on yedi müzisyenin tarihen kayıt altına alındığı görülmektedir. Kazasker’in yaşadığı
musiki çevresini ancak kendi döneminde huzurda fasıl icrâ eden isimler dairesinde anlayabilmek mümkündür. Sarayda o dönem huzurda
fasıl icrâ eden musikişinâslar şu şekildedir:

40

Ayasofya’nın Nişânesi | K AZASKER MUSTAFA İZZET

Hânendeler

Neyzenler

Kemânîler

Tanbûrîler

Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

İzzet Efendi

Beşiktaşlı Rıza Efendi

Numan Ağa

Dellâlzâde İsmail Efendi

Said Efendi

Kemânî Ali Ağa

Zeki Mehmed Ağa

Mustafa Ağa (Şâkir Ağa’nın kardeşi)

Keçi Ârif Ağa

Şâkir Ağa
Çilingirzâde Ahmed Ağa

Necib Ağa

Suyolcuzâde Sâlih Efendi
Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi
Basmacı Abdi Efendi
İzzet Efendi

Musiki sahasında böyle bir çevrede, tarihinin belki de en önemli meclisinde bulunma şansı yakalamış Mustafa İzzet, musiki bilgisini ve
hünerini daha da geliştirme imkânı bularak padişahın emri ile genç yaşında sermüezzinlik görevine de getirilmiştir. Necmettin Okyay’dan
nakledilen bilgiye göre Kazasker, sermüezzinliği sırasında İmâd el-Hasenî’yi taklit etmek yerine kendi tertiplediği,
"Nazar-ı şeh ile kıt’a-i garrâ
Levha-i mihre nâz ederse sezâ
Şâh-ı asrın ki sermüezziniyim
N’ola eyler isem İmâd’a salâ"
kıtasıyla icazet almıştır. Ayrıca Okyay, bu icazetnâmenin aslını 1900’lü yılların başında Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey’in tereke
müzayedesinde gördüğünü de beyan etmiştir.[2]
Saraya alınmasının ardından geçen on yıl boyunca Mustafa İzzet, Sultan’ın âdeta yanından ayırmadığı adamları arasına girmiş ve bütün
fasıl ve binişlerde yerini alarak ihsanlara nâil olmuştur. Kazasker’in musikişinâslığı bahsinde ayrıntılarıyla değineceğimiz bu fasıllar, hatıralar
ve ihsanlar arasında henüz Enderûn’a girdiği yıl, hem genç bir musikişinâs hem de saray âdâbına yeni ayak uydurmaya çalışan biri olarak,
Sultâniye semtine yapılan bir binişte Suyolcuzâde Sâlih Efendi ve Mülazım Rıfat Bey ile birlikte icrâ ettiği şarkılar neticesinde kendilerine
büyük ihsan verildiğini burada zikretmemiz gereklidir. Zira Mustafa İzzet, sarayda yetişmiş bir musikişinâs olarak anılmakla birlikte, evvelinde
de hüsnükabul görmüş bir sanatkârdır. 1823’te Sultan II. Mahmud ile birlikte gittiği Mustafa Paşa Köşkü’nde ise, Rıfat Bey ve Aziz Bey ile
birlikte yer aldığı küme faslının ardından mükafata nâil oldukları ve rütbesinin çavuşluğa yükseltildiği kaynaklarda zikredilmektedir. Nitekim,
Mustafa Efendi Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde kayıtlı, 1242 (1826-27) yılına tarihlenen celi ta’lik yazısındaki imzasında "Serheng-i
Hazret-i Şehriyârî" sıfatını da kullanmıştır.
Sıdkı Köker’e göre Kazasker’e verilen tüm terfi ve ihsanlar, büyük bir sanatkâr olmasının yanında onu sarayda tutmak ve avutmak için de
başvurulmuş bir yoldur. Zira Mustafa İzzet Efendi, sarayda geçirdiği yıllar içerisinde buradaki âdetleri görme imkânı bulmuş ve bu düzenin
2
M. UĞUR DERMAN, "MUSTAFA İZZET, Kazasker", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-izzet-kazasker#1
(29.08.2019).
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seyri içerisinde bulunmanın kendisini sıktığını fark ederek "Sultan’a değil, onun temsil ettiği ‘devlet’e hizmet etmeyi" tercih etmiştir. Birtakım
arkadaşlarının zâbitlik rütbesiyle çırağ edilmesinin ardından kendisi de bunu istemiş ancak Sultan II. Mahmud gerek böylesi bir sanatkârı
sarayda tutmak arzusuyla gerekse İzzet Efendi’ye olan muhabbeti dolayısıyla razı olmamıştır. Padişahın kendisine olan bu bağlılığını gören
dostları da bu konuda Mustafa Efendi’ye aracılık etmekten çekinince arzusuna erişememiştir.

HACCA NIYET VE UZLET
Sultan II. Mahmud döneminde vuku bulan pek çok hatırada, özellikle de saray hayatının sosyal ve kültürel anekdotlarında adına veya izine
rastlamanın kaçınılmaz olduğu Kazasker Mustafa İzzet, 10 yıl boyunca sarayda yaşamıştı. Sultan II. Mahmud’un yanından hiç ayırmadığı
kişilerden olma şansına erişip bu zaman zarfında saray hayatının bütün âdet ve âdâbına son derece vâkıf olmuştu. Öte yandan, doğuştan
gelme bir dervişlik meşrebi olan ve hayatının tamamında bunu yakînen hissedebileceğimiz Mustafa İzzet’in tasavvufî hayatına dair ilk bilgi
de bu döneme rastlar. Bir Kâdirî ailesine mensup olmasına rağmen Nakşibendî şeyhlerinden Kayserili Ali Efendi’ye intisâb etmiştir.
Mustafa İzzet Efendi’nin, içerisinde bulunduğu saray hayatından ve bu hayatın kendisine getirdiklerinden tahmin edileceği kadar huzur
duyduğunu söylemek pek yerinde bir tespit olmayacaktır. Ne Sultâniye Çayırı’ndaki eğlenceler ve Ayazağa’da Gümrükçü Osman Paşa
Çiftliği’ndeki mehtap âlemleri, ne de büyük muhabbet duyduğu padişahın iltifat ve ihsanları ruhuna sekînet veriyordu. Ayrıca sahip olduğu
sanatçı ruhunun da, sarayda her dakikasının kayıt altına alınmasından rahatsızlık duyması kaçınılmazdı. Onun sanatkâr ruhu her türlü
kayıt ve şatafattan uzak kalmak, istediği zaman meşk etmek istemediği zaman susmak arzusundaydı. Fakat vazifesi gereğince, bunun
tam aksine padişah isteyince çalıp söylemesi o istemezse susup beklemesi gerekiyordu. Nihayet bu düşüncesinin tesiri ile padişahtan
münasip bir vazife ile saraydan çırağ edilmesini niyaz etmeye karar verdi. Bu, saraydan ve saraydaki "resmî hayat"tan uzaklaşmak isteğini
de üst mevkideki kişilere naklettiği bilinmektedir.
Diğer taraftan kaynaklarda, İzzet Efendi’nin saraydan ayrılmak istemesinin altında yatan başka birtakım sebeplerden de bahsediliyor.
Sultan II. Mahmud Yeniçeri Ocağı’nın lağvı sonrası, kurduğu yeni ordunun üzerine pek ilgili olduğundan mütevellit Osmanlı-Rus Savaşı’nın
gergin günlerinde saraydan ayrılarak bir başkumandan edasıyla Râmî Kışlası’nda bulunmaktaydı. İzzet Efendi de Enderûn’dan orduya
subay olarak alınanlar içerisine girerek hizmette bulunmak talebindeydi. Ancak Sultan’a bu kadar yakın ve kıymetli bir zât için bu talebi
iletecek kimse tabii olarak çıkmamıştı. Sıdkı Köker’in naklettiği bilgiler de, Efendi’nin saraydan bu ayrılma arzusunu yukarıda söz ettiğimiz
"sultan"a değil "devlet"e hizmet etme gayesine ulaşamamasına bağladıktan sonra, zâbitlikle ayrılmayı umut ederken "Çavuşlar’a mülazım
ve Kilâr’a çırağ" olup çok çok ihsanlarla avutulmak istenince çok kırılarak ayrılmak için fırsat kolladığını bildirmektedir.
İzzet Efendi’nin, çeşitli kaynaklarda türlü sebeplere bağlanan saraydan ayrılma arzusu artık kendisine çıkış yolu bırakmıyordu. Nihayet
1830’da surre emîni olan Bağdat Valisi Necib Paşa’nın vazifesi döneminde aralarındaki hukukun samimiyetine binâen, şeyhinin de hacca
niyet etmesi üzerine ona eşlik etmek gibi bir makul sebeple hacca niyet ederek padişahtan müsaade istedi. Padişah II. Mahmud ise, zaten
Mustafa İzzet Efendi’nin uzun bir zamandır devam eden neşesiz hâlinin farkındaydı ve istemeyerek de olsa ruhuna ilâc olur ümidiyle, 100
kuruş aylıkla Mustafa İzzet Efendi’nin çırağ edilmesine dair iradeyi onayladı.
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Galatasaray günlerinden beri İstanbul’un ünlü Nakşibendî şeyhi Kayserili Ali Efendi’nin risale-i tedrisinde seyr-i sülûkuna devam etmiş
olan Mustafa İzzet Efendi, dervişlik ahlakıyla hâllenmiş, doğal olarak dünya varlığına da aslında şiddetle yüz çevirmiş biriydi. Buna rağmen
Mustafa İzzet Efendi’nin hacca gitmesini tüm kaynaklar saraydan bir kaçış olarak görüyor olsa da, hem dervişlik kisvesi gereğince hem
de tabiatı gereğince onun haccı bir kaçış yeri olarak telakki etmiş olabileceği pek mümkün değildir. Saraydan ayrılma arzusu ile hac
vazifesini yerine getirmek, daha doğrusu bir farzı eda etmek niyetiyle hicret etmesi yakın zamanlara denk gelse de, bu ancak Allah’ın
kendisine lütfettiği bir tesadüf olabilir. Kaldı ki, bundan sonraki hayatında devlet hizmetinde, üstelik en yüksek mevkilerde geçirdiği 44 yıl
göz önüne alınırsa zaten Kazasker’in, içinde bulunduğu karmaşık atmosferden kaçmış olabileceği de çok zayıf bir ihtimal olarak karşımıza
çıkmaktadır.
1830-31 senesi hac mevsiminde Mustafa İzzet Efendi, intisap ettiği Kayserili Ali Efendi ve hayatı boyunca himayesini hissettiği Kömürcüzâde
Hâfız Mehmed Efendi ile beraber hacca gitmiştir. Bu seyahat esnasında bir füyûzâta daha nail olmuş, Mekke’de Nakşibediyye tarikatının
Hâlidiyye kolunun kurucusu Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin şeyhi Abdullah Dıhlevî halifelerinden Şeyh Muhammed Can Efendi ile tanışmıştır.
Bu tanışma ile alâkalı Mustafa İzzet’in seyr-i sülûkuna dair en önemli bilgi yine şeyhinin kendisine olan ruhsatından anlaşılmaktadır. Ali
Efendi’nin, "Evladım, bizden alacakların bu kadar, bundan sonra yolun Mehmed Efendi’dedir" demesi üzerine Mekke’de ikâmet kararı
alan Mustafa İzzet, zaten çoktan beridir soyunduğu saray kisvesinden kendi tasarrufuyla Dıhlevî dervişliğine intikal etmiştir.[3] Böylece
İzzet Efendi artık istediği ve yıllarca hasretini çektiği hürriyete kavuşmuştur, diyebiliriz. Muhammed Can Efendi’nin hizmetinde sülûkunu
tamamlayarak kendisinden hilafet alan Mustafa İzzet’in Mekke’de ne kadar süre kaldığı ile ilgili kesin bir malumata sahip değiliz fakat
bunun bir yıldan az olduğu muhtemeldir.
İzzet’in hac yolculuğuyla ilgili herhangi bir hatıraya sahip olmamakla birlikte oradan Mısır’a geçtiğini, yedi ay kadar da Kahire’de kaldığını
kaynaklardan öğrenmekteyiz. Birtakım kaynaklar da Mustafa İzzet Efendi’nin saraydan ayrılarak hacca gitmesinin altında hocalarına
küsmüş olabileceğinin yattığını hatta bu sebeple de Mısır’da senelerce kaldığını söylemiştir. Ancak bu bilginin, yukarıda zikrettiğimiz
nedenlerle birlikte, doğrulayıcı bir delile dayanmadığını ifade etmek gerekir.
Bu uzun seyahat sonrası İstanbul’a dönen Mustafa İzzet kaynaklarda zikredildiğine göre -ki yaşanan olaylar bunu doğrulamaktadır- saraya
dönmemiştir. İstanbul’a sessiz sedasız bir giriş yaparak, ne çevresine ne de görevde bulunduğu resmî makamlara herhangi bir bilgi vermiş
ve Mahmutpaşa civarında bulunan hamamın arka sokağında bir ev satın almıştır. Böylece, şehrin içinde kimseye görünmeden arzu ettiği
mütevazı hatta münzevi hayatı yaşamaya başlamıştır. Devlet idaresindeki pozisyonu, resmi entelijansiyadaki durumu, icrâ-yı sanatı göz
önüne alındığında bu gerçekten zor bir karardır. En önemlisi de o dönemde bir avuç insanın yaşadığı göz önünde alındığında, büyük risk
altında olacağı İstanbul gibi bir şehirde "gizlenmeyi" tercih etmesi kafalarda cevaplanamayan sorular olarak zihni meşgul etmektedir.

3

Meraklısı için şu söylenebilir ki, Dıhlevîlik Osmanlı coğrafyasında kendisinden sonra teşekkül edecek Nakşî-Hâlidî ekolün başıdır.
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"1245 Çerâğ-şoden Nâyzen Mustafa Efendi bâ-mâhiye ez-Sarây-ı Hümâyun: Ağayân-ı hünermendândan
Kilâr’da Nâyzen Mustafa Efendi’nin nây-ı nâlânda nazîri nâdir ve sadâsının dahî emsâli olmadığı zâhir
olduğundan fazla yazısı Yâkut-ı Mustasım’a mümâsil ve sülüste Şeyh’in hattına mukâbil gibi iken sefer-i
pür-hatar zuhûrundan beri çok şeyler tab’a fütûr verdiği herkesi gümgeşte râh-ı şuûr ettiğinden
mukarribân-ı hazret, Efendi-i mûmâileyhin haysiyetinden bahse istihsâl-i ruhsat edemediklerini izan ve
bir zemîn ü zamân ile hacc-ı şerîfe gitmeyi istizân ettikde taraf-ı şahâneden yüz kuruş mâhiye ihsan
buyurularak çerağlığı istihsan buyrulduğu dâhil-i zeyl-i sahâif-i letâif-i vekâyi-i evrâk-ı perîşân oldu."*

*

Hafız Hızır İlyas, Letâif-i Vekâyi-i Enderûniye, İstanbul: Darü’t-Tıbâati’l-Âmire, 1276.
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SULTANLARA YAKINLIK YAKICI ÂTEŞTIR
Kayserili Ali Efendi tarafından Şeyh Muhammed Can Efendi’ye teslim edilen Mustafa İzzet, kendisinin yanında sülûkunu ikmâl edip icazetini
aldıktan sonra Mısır’da ikâmet eden ve metfun bulunan bütün zevâtı ziyaret ederek "başında Nakşî sikkesi, sırtında Dıhlevî hırkası" ile
İstanbul’a avdet etmiştir. Fakat elbette ki, tercih ettiği bu saraydan ve Sultan’dan uzak hayatı sürdürmek tahmin ettiğinden fazla itina
gerektirmekteydi. Öte yandan zamanın küçük İstanbul’unda yaşamayı arzu ettiği bu dervişâne hayatı devam ettirmekle birlikte cuma
günleri selâtin camilerde müezzinlik ve hatiplik yapmaya başladığı da kaynaklarda zikredilmektedir. Ancak bu durumun onu padişaha
yaklaştıracak bir "tehlike" olduğunun kendisi de farkında olduğundan padişahın Cuma Selâmlığına gelmeyeceği camileri tercih etmeye
gayret göstermiştir.
İzzet Efendi’nin hac dönüşü çekildiği bu münzevi hayat ve huzur u sükûnu tabii olarak fazla sürmemiştir. Hayatının dönüm noktası
olabilecek ve belki de sadece bir film senaryosu çıkabilecek olay, şu şekilde cereyân etmiştir: 1832 yılında Şubat ayına tesadüf eden,
hicrî 1247 Ramazanının 10’unda[4], ikindi namazına Bayezid Camii’ne çıkan Mustafa İzzet, müezzin mahfilinde sessiz sedasız ramazan
hatmini sürmekteydi. Evvelden tanıştığı birkaç kişinin hâl ü hatırdan sonra kendisine müezzinlik teklifinde bulunması üzerine, "Padişahımız
ekseriya camiye geliyor. Benim sesimi tanır, işitmesi hoş olmaz." diyerek bu teklifleri kibarca reddetti. Fakat müezzinlerin, "Padişahın
bugün İstanbul’a gelmediği biliniyor. Lütfen rahat olunuz." diyerek kendisini temin etmeleri üzerine, başında Nakşibendî tâcı, sırtında
Dıhlevî hırkasıyla saray kaçağı bir derviş edasıyla ayağa kalkarak farza kâmet getirmeye başladı. Cilve bu ya, Sultan II. Mahmud, aniden
tebdîl-i kıyafet camiden içeri giriverip namaza durdu. Padişahın girişini fark etmeyen müezzin mahfeli, hiçbir şey yokmuş gibi cumhur
hâlde namaz tesbihâtını da İzzet Efendi reisliğinde okuduktan sonra padişahın yaveri Mirliva Aşkar Ali Paşa’nın mahfele çıkmasıyla şaşkına
döndü. Ali Paşa, padişahın orada olduğunu, farza kâmet getirenin kim olduğunu öğrenmek istediğini iletti. Müezzinbaşı, derviş kisvesine
bürünmüş İzzet Efendi’yi gösterdiyse de oruçlu kafayla bu yaver eski arkadaşı olan Mustafa İzzet’i tanıyamadı ve aşağı inerek padişaha
müezzinin bir Özbek dervişi olduğunu arz etti. Gözü gibi kulağı da keskin olan, bir duyduğunu bir daha unutmayan Sultan II. Mahmud pürhiddet bir hâlde, "Ben bu adamın sesini unutur muyum. Bu Mustafa’nın sesiydi. Siz Özbek diye beni mi aldatıyorsunuz?" diyerek başka
birisini daha mahfele yollamış ve herkesin teker teker aşağı inmesi için emir vermiştir. Fakat inenler arasında bu Özbek dervişi görünmez.
Çünkü Mustafa İzzet yangına körükle gidermişçesine, mahfeldeki herkesin huzura çıkmasına rağmen aşağıya inmemiştir. Sonunda Paşa,
bizzat elinden tutarak aşağı indirir ancak o yine, kendisini tanıtmayacak bir tarz ile yürüyerek kapıya yönelir. Üzerinde derviş kisvesi de olsa
İzzet’i tanıyan padişah, saraydan izinsiz ayrılışından tutun da onun saray kıyafetini terk etmesine kadar pek çok hususta işlediği hatalardan
dolayı büyük bir öfkeyle Sadrazam Hüsrev Paşa’ya işaret ederek İzzet’in idam fermanını verir. Bu kararın bir ramazan günü olduğu ve
padişahın yıllardır kendisinden haber alamadığı birinin karşısına bu beklenmedik hâlde çıkmış olduğu göz ardı edilmemelidir.
Padişah fermanının yerine getirilmesi mutlak olduğundan Hüsrev Paşa, "Ferman Efendimizindir" tavrıyla kılıcına davransa da, caminin
içinde vukua gelmek üzere olan bu idam hâdisesine Musahib Said Efendi hemen müdahale ederek, "Paşa, sen çocuk musun?
4
Aşağıda detaylarıyla anlatacağımız hâdisenin tarihi, Talip Mert’in Takvim-i Vekâyî’de geçen bir habere dayanarak yapmış olduğu tespite kadar
bütün kaynaklarca ramazan ayının bir cuma günü, ikindi vakti olarak belirtilmiştir. Haberde Kazasker Mustafa İzzet’in adı geçmese de anlatılan vakıa ve sene
ile ayın tutmasından bu karşılaşmanın aynı gün gerçekleştiği anlaşılmaktadır:
"...Pâdişâh-ı A’zam Efendimiz hazretleri işbu ramazân-ı şerîfin onuncu cumartesi günü Asitâne-i Aliyye’yi tebdîlen teşrîf ve salât-ı asrı Sultân Bâyezîd Câmi-i
Şerîfi’nde ba’de’l-edâ mu’tâd-ı hümâyunları olduğu üzere fukarâya bezl-i sadakât buyurarak Bâb-ı Seraskerî civârında yeni bünyâd olunan tuhfeci dükkânlarının
bazısında arâm ve havâyic-i zarûriyyeden olan nân-ı azîzi, maiyet-i şahânede bulunan serasker paşa hazretleri emr-i hümâyunla getirip tabhına ve haslığına nazar
buyurup, bu vecihle dahî halka olan şefkat ve merhametlerin râyegân buyurduklarından sonra akşama karîb Sahilsaray-ı Çırağan’a muâvedet buyrulmuştur..."
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Böyle adama kıyılır mı? Bir dur bakalım, bu emrin de yerine geleceği bir zaman vardır elbet" demiş ve padişahın fermanının âdeta karşısına
dikilmiştir. Olay eğer bir cami içinde vukû bulmasaydı acaba Said Efendi bu fermana engel olabilir miydi? Bu da kaderin bir tecellisi. Said
Efendi ve kendisiyle aslında aynı düşünceyi paylaşan Hüsrev Paşa’nın bu tavırları, kendi hayatlarını tehlikeye sokmuştu belki ama Kazasker
gibi bir dehanın, silinip gitmesine mâni olarak âdeta tarihte bir eşik atlanmasına da vesile olmuştu, diyebiliriz.
Hiddetinden camide daha fazla duramayan hünkâr, Dolmabahçe Sarayı’nın yolunu tutmuş ve bütün gün neredeyse kimseyle bu konuyu
konuşmamıştı. Öfkesi teravih namazına kadar geçmemiş olacak ki teravihten hemen sonra Kazasker’in hem hocası hem de hac şeriki
olan Kömürcüzâde’yi yanına çağırarak, "Şu senin hac arkadaşına ne dersin? Özbek kisvesiyle Bayezid Camii mahfiline çıkıp halka lisan-ı
hâlle şunu söylüyor: ‘Ey cemaat-i Müslimîn! Bunca yıldır saraya ve sarayın efendisine hürmet ettim. Bana takdir edilen şey artık bu kisvedir’
diyerek beni teşhir ediyor. Ben bu adamın fermanını diledim, Said Paşa olmasaydı bu sözümden dönecek de değildim. Fakat bende büyük
hatırı vardır, ısrarını geri çeviremedim. İzzet artık sürgündedir."
Ertesi gün Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi, Beyazıt Muvakkithanesi’nin önünde İzzet’i gördüğünde, kellesinin kurtulduğunu fakat bu
kisveyi değiştirmesi gerektiğini ona bildirmiştir. Yaptıkları, sarayın A grubu bürokrasisini âdeta uçurumun kenarına sürüklese de Mustafa
İzzet meşrebinden taviz vermeyeceğini bir kez daha dile getirerek "Başımdaki sikkeyi başka bir şeye tebdîl edemem" der. Bunun üzerine
Kömürcüzâde, "Öyleyse bir daha nazar-ı şahaneye rast gelecek yerde bulunma. Zira zararına olur!" diyerek oradan ayrılmış, Efendi de bu
nasihatı kabul ederek evine dönmüştür.
O gece teravihten sonra Sultan, Kömürcüzâde’yi tekrar huzura çağırmış ve "Gerçi affeyledim ama şu kıyafetle Mustafa Efendi’nin beni
ilan edişine pek canım sıkıldı" demiştir. Sultan II. Mahmud’un bu yumuşaklığından istifade eden Kömürcüzâde, aslında hiçbir zaman
söylenmemiş ve var olmamış pozitif bir entrikayla padişahı işlemeye başlar, "Hünkârım, kulunuz bugün kendisini Beyazıd’da bir kez daha
gördüm. Kendisini azarladım ve tekdirâmiz pek çok söz sarf ettim. Fakat bana şu sualle cevap verdi, ‘Bir bende velînimetine hâlini arz eder
mi, etmez mi?’ Evet, diye cevapladığımda bana, ‘Bu heyet-i ihtiyatım efendimize vesile-i arz-ı ahvâl olur. Mütalaa ve emelime münhasır
bir davranıştı. Hünkârıma karşı hâlimi anlatamadığımı anladığımdan pek meyûs oldum’ dedi ve ağlaya ağlaya gitti." Padişah bu sözlere en
ufak bir tepki vermeden derin düşüncelere daldı, bir sonraki gece Kömürcüzâde’yi tekrar çağırarak aslında hiçbir zaman var olmamış ve
İzzet’in söylemediği bu sözleri ondan bir kez daha dinledi ve Kömürcüzâde’ye şu cevabı verdi, "Benim ona bir dargınlığım yoktur. Fakat
Mevlâ’nın ona lutfettiği hüner ve kadrini zâyî etmek sevdalarında gördüğümden canım pek sıkılıyor."
İmparatorluğun önemli bir değerini kaybetmemek için bu denli mühim sosyal ve siyasi faaliyetlerin bir zübdesi sayılabilecek Kazasker’in bu
hikâyesi, Sultan II. Mahmud ve İzzet’in barıştırılmasıyla sonuçlanmıştır. Sarayda Mustafa İzzet’in iştirakiyle düzenlenen bir küme faslında
Hünkâr'la İzzet arasındaki bu yersiz dargınlık da sona erdirilmiştir. Bu tarihten itibaren Sultan II. Mahmud’un vefatına kadar huzur fasıllarına
büyük bir itinayla katılmaya devam etmiş olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin sarayla olan bağlantısı 1839 yılına kadar bu seviyede
devam eder. Buradan bir kez daha anlıyoruz ki, Mustafa İzzet kendi döneminde alternatifi bulunmayacak kadar kıymetli bir zâttır.
Kim bilir, o gün bu ferman icrâ olunsa idi Türk hat sanatı tarihi, Türk musikisi müktesebatı ileride kendisinden Kazasker olarak bahsedilecek
Mustafa İzzet’i zikredebilecek miydi? Sultan o gün tebdîl-i kıyafet camiye gelmeseydi, İzzet mahfele çıkıp müezzinlik yapmasaydı, aylardan
da ramazan olmasaydı belki "Neyzen Mustafa Efendi" arzu ettiği hayatı yaşayıp dervişlik kisvesi içerisinde tarihin karanlık girdaplarında
kaybolup gidecekti. Ardında ise birkaç hatırası ya kalacak ya da kalmayacaktı. Lakin Bayezid Camii’ndeki bu karşılaşma, Hüsrev Paşa
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ve Said Efendi’nin iltiması, Kömürcüzâde’nin gayreti ve elbet Sultan’ın onu affedişi, günümüz şartları ile baktığımızda bize her ne kadar
Kazasker için bir lütuf gibi görünse de, aslında bunu sanat ve medeniyet tarihimiz için daha büyük bir lutf-ı İlâhî olarak değerlendirmek
gerekir. Zira onun zaten bu ihsanlarda hiçbir zaman gözü olmamıştı; dervişlik kisvesi altında hayatına devam edebilecek istidâdı da, çok
yönlü kişiliğini bastırabilecek heybette bir tasavvufî ehliyeti de mevcuttu.
Mustafa İzzet bu tarihten itibaren Sultan II. Mahmud’un fasıl heyetinin daimi âzâsı olmuştur. Onun lâhutî neyini ve dâvudî sesini dinlemekten
büyük zevk duyan padişah, kendisine sık sık takdirlerini ve ihsanlarını sunmuştur. Musiki kısmında teferruatıyla aktaracağımız, Kazasker
ile Sultan II. Mahmud’un yakın münasebeti, lütuf ve ihsanlarla dolu fasıl meclisleri 1839’da Sultan II. Mahmud’un vefatına kadar, 7 yıl
aralıksız devam eder. Mustafa İzzet’in "bedii kabiliyetleri" dolayısıyla sarayda yer edinmiş ve hatta mevki kazanmış olması bize şu doktrini
hatırlatıyor: Sanat kabiliyeti olan birisi tarihte hep bir adım önde ve gözde bir sınıfın içine dâhil olmuştur. Fakat bununla birlikte Sultan’a
böylesine yakın olmuş bir insanın birazdan değineceğimiz şekildeki devlet görevlerinin hiçbirisinin bu dönemde başlamamış olması da
ilginç bir anekdottur. Bir başka ifadeyle bu inişli çıkışlı saray ilişkisi, nihayetinde Kazasker’in beklediği yere gelmiş ve padişah kendisinden
icrâ-yı sanattan başka bir beklenti içerisine girmemiştir.

"SULTANLARA HIZMET" DEVLET İDARECILIĞINDE 44 YIL
Mustafa İzzet’in devlet resmiyetinden yıllarca kaçmasına rağmen "Devlete hizmet cezasız kalmaz" kabilinden hayatının son dönemi büyük
bir entrika içinde savrulur. Sultan Abdülmecid’in cülûsundan sonra saray muhitinden ayrılma arzusu kabul buyurulmuş ve iyi yetiştiği ilmiye
mesleğine girerek bir hizmet ve geçim yolu maksadıyla Eyüp Sultan Camii hatipliğini niyaz etmiştir. Ancak bu vazife âdet olduğu üzere
bir bedel karşılığında yapılmadığından -ki bu İslam vakıf geleneğinde bir örf hâlindedir-, yani kendisine bu hususta herhangi bir maaş
bağlanamayacağından, hatipliği yanında maişet temini amacıyla Lâleli Camii evkaf kâim-i makamlığı da kendisine tevdi edilmiştir. Ancak
kaçtığı saray hayatındaki vaziyeti sanat çevresi içerisinde cereyân ederken Sultan Abdülmecid’in tahta cülûsu ile bu durum yerini kademe
kademe devlet idareciliğine ve resmî görevlere bırakacaktır.
İlk olarak 24 Haziran 1840’ta Bahriye Mektebi meşk hocalığı ve mektebin basmahânesinde musahhihlik görevi kendisine tevdi edilen
Mustafa İzzet’in 750 kuruş aylık ve kaptan mülâzımı tayinatı ile tatil günleri dışında bu vazifeye devam etmesi uygun görülmüştür.[5]
1845 yılının Ocak ayında bir cuma günü, Sultan Abdülmecid Eyüp Sultan Camii’ne selâmlık ederek Mustafa İzzet Efendi’nin hutbesini
dinlemiştir. Babasının emaneti İzzet Efendi’yi ziyadesiyle takdir etmiş, vefat etmiş olan Hâfız Muhammed Efendi’nin yerine kendisine ikinci
imam olarak tayin etmiştir.[6] Bu tarihten sonra Mustafa İzzet Efendi’ye tevdi edilen görevler, artık siyasi hayatı için son derece mühim
adımlar olarak tarihe geçer. Aslında bu ziyaretle Kazasker’in yağmurdan kaçarken bir nevi doluya tutulduğunu söylemek mümkün. Zira
sarayda sultanın yanında icrâ-yı sanat ederken bile kayıt altında huzursuz olan Mustafa İzzet Efendi, kaderin cilvesiyle kendini yüksek
mevkilerin içinde bulmuştur. Mustafa İzzet Efendi’nin hayatında, Enderûn’dan sonra yeni bir sayfa olarak karşımızda duran resmî görevleri
yaklaşık tarihleriyle şu şekilde sıralanabilir:
5

Dâhiliye İradeleri, İ. DH: 750.

6
Mustafa İzzet’in ikinci imamlığı ile ilgili kaynakların hemen hemen hepsi bu tarih ve hatırayı bildirmiş olmasına rağmen, Talip Mert tarafından tespit
edilen bir evrakla, bu vazifenin 1840’tan öncesine denk geldiği anlaşılmaktadır. Belge için bkz. Hariciye Mütenevvia (HR. MTV) 231.
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»

22 Ocak 1845’te Rabia-i Tevfik Efendi Medresesi müderrisliğine ibtidâ-yı hâriç (birinci derece) rütbesi ile tayin.[7]

»

Mart 1846’da Selanik pâyesi.

»

12 Haziran 1846’da Mekke pâyesi.[8]

»

17 Nisan 1847’de Selânik kazaskerliği.[9]

»

26 Mayıs 1847’de İstanbul pâyesi.[10]

»

Mayıs-Haziran 1849’da Anadolu pâyesi.[11]

»

15 Ağustos 1849’da vefat eden Mehmed İzzet Efendi’nin yerine birinci imamlık ve ilmiye mertebelerinin en yükseği olan Rumeli
kazaskerliği pâyesi.

»

1850’de şehzâdelerin bed-i besmele ve hüsn-i hat hocalığı; Şehzâde Abdülaziz, Murad ve Abdülhamid’in sermuallimliği.

»

1852-53’te Abdülaziz’e müzakerecilik.

»

1 Mart 1853’te Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye âzâlığı.[12]

»

26 Şubat 1857’de fiilen Rumeli kazaskerliği.[13]

»

1860’ta ikinci kez Meclis-i Vâlâ âzâlığı ve reisü’l-ulemâlık rütbesi.

»

1860’ta Meclis-i Hass memurluğu.

»

1861’de Encümen-i Şuarâ üyeliği.

»

1862-63’te ikinci kez Rumeli kazaskerliği.[14]

»

1867-68’de üçüncü kez Meclis-i Vâlâ âzâlığı.

»

1869’da Meclis-i Hass-ı Vükelâ âzâlığı.

»

2 Nisan 1870’te üçüncü kez Rumeli kazaskerliği.

»

23 Ağustos 1872’de nakîbü’l-eşraflık makamına tayin.

1839 yılında Sultan II. Mahmud’un vefatıyla oğlu Abdülmecid’in tahta geçmesi siyasi tarihimizdeki büyük değişimlerle birlikte konumuz
olan bu hayat hikâyesinde de önemli değişiklikler yaratmıştır. Resmî tarihimizde bu tespite şüpheli yaklaşılsa da Sultan Abdülmecid’in
babasından kalma saray eşrafına son derece önem verdiği bilinmektedir. Her ne kadar kendisi farklı bir dünya görüşüne sahip olsa da
babasından intikal eden birçok devlet adamı, sanatçı ve vaktin medeniyetinde söz sahibi kişiyi devamlı suretle gözetip kollamıştır.

7

Rüus Defteri 224/120.

8

BOA, A.DVN.MHM 2-A/85.

9
BOA. A.DVN. 22/47. (Bu vazife kendisine 17 Şubat 1847 tarihinde verilmiş olsa da, selefinin süresinin iki ay uzatılmasından dolayı, vazifesinin 17
Nisan 1847’den itibaren geçerli olması uygun görülmüştür.)
10

A. DVN. 22/47.

11
24 Şaban 1265 (15 Temmuz 1849) tarihli bir belgede kendisine "imâmete meşrut 9500 + tarik arpalığı 3250 + tarik arpalığına zam 2250" olmak
üzere 15 bin kuruş ödendiği kayıtlıdır. Bkz. BOA.İ.DH. 11201. Yine aynı günlerde satın almış olduğu yalısının borçlarını ödemesi için padişah tarafından
kendisine 207.314 kuruş ihsanda bulunulduğu da kayıtlıdır. Bkz. BOA. HH. Defteri 697.
12
A. DVN. MHM 10 / 76, NGG 344 / 309. Ayrıca bu vazife için kendisine aylık 7500 kuruş maaş bağlandığı 19 Cemaziyelevvel 1269 (28 Şubat
1853) tarihli hususi irade tezkeresinde belirtilmiştir. Bkz. BOA. İ.DH. 16719.
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14
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Ömrü boyunca çeşitli unvanlarla vazifelendirilse de Kazasker’in hayatı genel olarak sanat merkezlidir. Hayatının belki de en yoğun dönemi
bugünlere rastlayan Mustafa İzzet’in ilginçtir ki sanat hayatının da en verimli yılları bu dönemlere denk gelmektedir. Düzenli olarak musikiyle
meşgul olmakla kalmayıp, hatiplik vazifesi için kendisine ayırdığı cuma günleri müstesna olmak üzere her gün yazı meşk etmiş olduğu
da malumdur. Öte yandan 1848 yılında, Ayasofya Camii’nde bulunan İsm-i Celâl, İsm-i Nebî ve dört halifenin ismini taşıyan levhaların
yenilerini, Hasan (r.a.) ve Huseyn (r.a.) isimlerini de eklemek suretiyle, birkaç ay üzerinde çalışarak yazmış olması oldukça önemli bir
vakıadır. Ayrıca 1849 yılında hocası Yesârîzâde’nin vefatından arda kalan Bebek’teki yalıyı varislerinden satın alarak ailesini buraya
yerleştirmiş olan Kazasker Mustafa İzzet, hayatının bu debdebeli döneminde eser telifi dahi gerçekleştirmiştir.

Hadîd Sûresi/3, 1279.
Albayrak Hat
Koleksiyonu.
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YILDIZ MAHKEMELERINDE
Enderûn-ı Hümâyun’da küme fasıllarında Hammamîzâde İsmail Dede Efendi ile beraber bulunan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin
bürokratik hayatının belki de en zor günleri, ömrünün de âhir zamanına denk gelen, kendisinin muallimliğini ve müzakereciliğini yaptığı
Sultan Abdülaziz’in şaibeli ölümünün arkasından yaşananlardır. Kazasker’in yaşadığı bu acı verici hâdisenin vukû bulması ile Sultan III.
Selim’in şehit edilmesi meselesi tarihsel olarak ve dönemin psikolojisinin sentezlenmesi açısından Dede Efendi - III. Selim arasındaki bağa
binâen benzerlik gösterir. Saray hayatını birlikte yaşamış ve padişahların hususi meclislerinde bulunmuş iki güzide sanatkârın hemen
hemen benzer acı hâdiseleri görmüş olmaları aynı ruh hâline bürünmelerini desteklemiş olmalıdır.
Bilindiği üzere 30 Mayıs 1876’da tahttan indirilen Abdülaziz Han, 4 Haziran 1876 sabahı şaibeli bir şekilde vefat etmiştir. Bugün tarihçiler
tarafından hâlâ bu olayın hakikati konusunda kesin bir hükme varılamamakla birlikte genel kanaat, Abdülaziz’in şehit edildiği yönündedir.
Kazasker Mustafa İzzet’in bu olayla ilgisi ise, son derece ürkütücü bir belge ile karşımıza çıkar. Bu belge, Sultan Abdülaziz’in vefatı
dolayısıyla kaleme alınmış ilâm-ı şer’îdir. Daha önce araştırmacılar tarafından da çevrilmiş bu evrakın Latin harflerine çevirisini meraklıları
için paylaşalım:

"Ma’rûz-ı dâi-i kemîneleridir ki,
Hüdâvendigâr-ı sâbık Abdülazîz Han hazretlerinin keyfiyyet-i irtihâlleri taraf-ı şer’-i şerîfden dahî bi’t-tahkîk bâ-îlâm arz ve ifâde olunmak
bâbında şifâhen emr ü fermân-ı cenâb-ı âsafîleri sudûruna binâen taraf-ı dâiyânemden irsâl olunan Sadreyn Müsteşarı Faziletlû Mehmed
Servet Efendi ve İ’lâmât Mümeyyizi Faziletlû Mehmed Tevfik ve Müsteşar Muavini Mekremetlû Hüseyin Hüsnü Efendiler ve Müstantık
Mustafa Efendi Çırağan Sahilsaray-ı Hümâyunu ittisâlinde karakolhânede asâkir-i şâhâne ferîkânından Saâdetlû Süleyman Paşa
hazretleri ve Bahriye ferîkânından Ârif Paşa hazretleri ve Mirlivâ Saâdetlû Ahmed Râşid Paşa ve Kaymakam İzzetlû Mehmed İzzet Bey ve
merhûm-ı müşârünileyhin kurenâsından Fahri Bey ve sâir zevât mevcut oldukları halde tahkîkât-ı îcâbiyeye iptidâr eylediklerinde merhûm-ı
müşârünileyh Abdülaziz Han hazretleri, Çırağan Sahilsaray-ı Hümâyun’u ittisâlinde bâ-irâde-i seniyye ikâmetlerine tahsis buyrulmuş olan
dairede orta katta, bahr tarafından bir odada bulundukları halde işbu cemaziyelevvelin on ikinci pazar günü saat iki (alaturka) sularında
vâlide-i muhteremeleriyle biraz söz etmiş ve bâdehû müşârünileyhâ ile sâireyi yanından savarak ve ol esnada sakal kesmek için bir ufak
el aynasiyle bir ufak tırnak makası isteyip bir takrip yanına götürülmüş ve bâdehû mezkûr oda kapısını kapatıp ve içeriden sürmeleyip
kendisi oda içinde yalnız kalmış ve bir hayli müddet mürûr edip kapı açılmadığı cihetle vâlide-i muhteremeleri ve hazinedâr kalfalar
şüpheye düşerek ve içeriden bir fenalık hissederek derhal kapıya dayanıp açtıklarında merhûm-ı müşarünileyhi kolları sıvalı ve başı
açık olarak odanın yan minderi üzerinde sağ tarafına yatmış ve kana bulanmış olduğunu gördüklerinde feryâd ü figâna başlamalariyle
derhal muhafaza memurları vesâireleri yetişip silâhsız askerle daire-i mezkûreye girilerek merhum-ı müşârünileyhin nâşı karakolhaneye
nakledilmiş ve bu hâle nazaran merhûm-ı müşârünileyh zikrolunan makası sağ eline alarak onunla sol kolu ve kan damarlarını külliyen
kesip bâdehû sağ kolunu dahî biraz cerhetmesiyle cesette olan kan tamamiyle seyelân ederek tekmîl-i enfâs-ı hayat etmiş olduğu
anlaşılmış ve derhal sâdır olan irâde-i isâbet-âde-i cenâb-ı şehriyârîye binâen celp ve cem’ edilen on dokuz nefer etibbâ-yı hâzikanın
lede’l keşfi’lmuayene ittihâd-ı ârâ ile vermiş oldukları raport meâli dahî bunu te’yîd eylemiş ve bu veçhile merhûm-ı müşârünileyh ihtilâl-i
şuûru sebebiyle daire-i mahsûsa-i mezkûreye naklinden beri gösterdiği evzâ-ı acîb ve hâlât-ı nâ-makûle delâletiyle bizâtihi kendisini cerh
ve ifnâ ve tesirinden nâşi irtihâl-i dâr-ı bekâ eylemiş olduğu mûmâileyhimin icrâ eyledikleri tahkîkâttan anlaşılmış olmağın, imtisâlen li’l-

55

Ayasofya’nın Nişânesi | K AZASKER MUSTAFA İZZET

emr-i âli huzûr-ı sadr-ı âzamîlerine arz ve ilâm olundu. El-emrü li-men-lehü’l-emr. Fî yevmi sâlisi aşer min cemâziyelûlâ li-sene-i selâse
ve tis’îne ve mieteyn ve elf. Es-Seyyid Mustafa İzzet"
Anlaşıldığı üzere, Abdülaziz’in vefatından hemen sonra hazırlanmış; Abdülaziz’in, intihar etmediği hâlde "İhtilâl-i şuuru sebebiyle intihar"
ettiğini ifade eden, 13 Cemâziyelevvel 1293 (6 Haziran 1876) tarihinde Hüseyin Hüsnü Efendi tarafından kaleme alınmış olan bu ilâm
Rumeli Kazaskerliği makamında bulunan Mustafa İzzet Efendi’nin mührü ile mühürlenmiştir. Konumuz Kazasker Mustafa İzzet’in hayatını
ilgilendiren detay ise, bu evrakta onun mührünün bulunmasıdır. Bu dönemde yaşı oldukça kemâle gelmiş ve birkaç ay sonra da emanetini
teslim edecek olan Kazasker’in o evraka mührünü bizzat vurduğunu beyan eden başka bir destekleyici belge ya da dosya ise, bulunmuyor.
Evrakın, şaibenin içine çekilmiş olmasının sebebi ise, daha sonra ortaya çıkacaktır. Meraklılarının, Abdülaziz’in şehadeti sonrası dönemin
saray doktorlarının ve olay yeri inceleme olarak tabir edilebilecek yetkili kişilerin delilleri görmesine yeterince izin verilmemesi, hatta olayın
bir intihar olmayacağı fikri temeliyle hazırlanmış bazı ön raporların da bu ilam ile nehyedilmesi, evraktaki şaibenin ikinci safhasıdır.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, sonrasında detaylı olarak anlatacağımız şekilde, Abdülaziz’in şaibeli ölümünden sadece 5 ay sonra
vefat etmiş olması, bazı bilgilerin karanlıklarda kalmasına bir takdir-i İlâhî’dir. Fakat, hiçbir şaibe hakikat güneşine galebe çalamayacağından
Sultan V. Murad’ın kısa saltanatı sonrasında tahta cülûs eden Abdülhamid Hân’ın bu konudaki hassasiyeti, olayın gizli ve derin yapılanmasını
ortaya çıkarmak adına büyük bir şanstır. Zira Abdülhamid Han, amcasının şehit edilmesi ile alâkalı yaklaşık 4 yıl sürecek gizli ve oldukça
derinden bir tahkikata başlamıştır bile. Kazasker’in ömrü bu tahkikatın ne kadarına vefa etmiştir, bunu tayin etmek zor. Fakat bugün
arşivde olan bir belge, çapraz bir analiz yapabilmemiz açısından son derece ilginç bir tablo ile bizi baş başa bırakıyor. Bu evrakın da yeni
yazıya çevirisini sizinle paylaşalım:
"Cennet-mekân Abdülazîz’in naaş-ı şerîflerinin keşf ve muâyenesi memuriyetinde etibbâ ile bulunmuş oldukları ve muayeneyi hâvi olan
Kazasker Mustafa İzzet Efendi mührüyle muhzem ilâm mütâlaa olunmuş olduğundan, zât-ı şerîflerini kim memur etti ve esnâ-yı keşf ve
muâyenede etibbâdan başka kimler var idi ve ne yolda keşf ve muâyene edildi; bu bâbdaki malûmât ve meşhûdât ve mesrûâtlarının
mufassalan beyân edilmesi ve ketmi hakîkat olunmaması ihtâr olunur çünki ilâmın şîve ve sebk-i ibâresinden anlaşılan hal, etibbâ
tarafından verilmiş olan raporun tâlimi verilmesine ilâm-ı mezkûr bu fikre müşâreket etmemiş ancak bu müşâreket-i encümenden dolayı
ol zamânın hükmünce tabiî olan infiâl-i kaviyyeden tahaffuz maksadıyla ilâm keşf ve muâyenede şer’en ve insâfen yazılması lazım gelen
ihlâl-i şuûriyete dâir birtakım sözler yazarak bizâtihî kendisini cerh ve ifnâ ettiğini hükm ve tasdik etmek ve bu sûretle bir ilâm vermek
mücerret bir kavi emr ve târife müstenit olmak icâb eder. İşbu memuriyet için size ve maiyet-i âlîlerinde kimesne olan efendilere ne
miktar atiyye verilmiştir ba’de’l-keşf ve’lmuâyene Bâb-ı Fetvâ-penahiye avdet edildiğinde ve keyfiyet-i muâyeneyi Şeyhülislâm Hayrullah
Efendiye beyân ve hikâye olundukta her ne türlü telâkki edildi."[15]
Görüldüğü üzere, yukarıda alıntıladığımız evrak Kazasker Mustafa İzzet’e ithafen yazılan ve oldukça ağır sorular barındıran, mühürlediği
ilamın sahihiyeti konusunda şüphe duyulduğu açıkça belli olan bir belgedir. Bu evrakın hangi tarihte kaleme alındığı bilinmediğinden,
olaydan hemen sonra Sultan Murad döneminde mi kendisine bu sorular soruldu, veyahut soruldu da artık o tarihte Kazasker hayatta değil
miydi, bunu bir kronolojiye bağlamak imkânsız. Çünkü arşivde buna dair bir cevap bulunmuyor.

15
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BOA Y.EE 141/58.
Mustafa İzzet Efendi'ye
Sultan Abdülaziz’in
vefatıyla ilgili olarak
yöneltilen sorunun
müsveddesi.
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Gerçekleştirdiği gizli tahkikatta son derece mücessem deliller toplamaya başlamış olan Abdülhamid, sonunda olaydan yaklaşık 5 yıl sonra,
resmî tahkikat için emri verir. Yukarıdaki sorgu belgesinin ise, bu tarihlerde kaleme alınmış olması imkânsıza yakındır. Zira Kazasker’in
de vefatının üzerinden yaklaşık 4 buçuk yıl gibi uzun bir zaman geçmiştir. Dolayısıyla bunun, tahkikat sonrasında kurulacak olan Yıldız
Mahkemelerinin resmî süreciyle ilgili olması da imkânsızdır.
Osmanlı hukuk tarihinin belki de en ilginç yargılamalarından birisi olacak olan Yıldız Mahkemeleri, 27-29 Haziran 1881 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiş, adını Yıldız bahçesine kurulan ve davetiyeyle açık katılım sağlanmış olan "çadır"dan almıştır. Mahkemenin ikinci günü,
Kazasker mühürlü ve Hüseyin Hüsnü Paşa tarafından kaleme alınmış ilamın resmî olarak okunmasıyla başlamış ve bu ilamın gerçekliği
üzerine yargılama yürütülmüştür. Hüsnü Paşa, tabiplerin verdiği aksi raporlara rağmen bu ilamı nasıl kaleme aldığı ve olaya bizzat şahit
olup olmadığı konusunda son derece çetin bir sorgudan geçmiştir. Bu dönemin ayrıntılı kayıtlarında Hüsnü Paşa’ya Kazasker’le ilgili
sorulmuş bir soru bulunmamış olması ilginçtir. Daha önceki, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye yöneltilmiş olan sorgu belgesine dair bir
kayıt bulunmaması da ayrıca dikkat çekicidir. Hüseyin Hüsnü Paşa, bu ilamı dönemin azmettiricisi olarak hedefte duran Şeyhülislam
Hayrullah Efendi’nin evinde kaleme aldığını ifade ederek kendisinin de bu işi talimatla yaptığını kabul etmiştir. Evrakın, Şeyhülislam’ın
hânesinde hazırlanmış olması bile Kazasker’in bu olayda adaleti tesis edebilmesi konusunda bir dirayet gösteremeyeceğinin ispatıdır,
diyebiliriz. Zaten şüpheliler arasında, vefat etmiş olsa bile Kazasker ile ilgili bir itham yahut yorum yoktur.
Bütün bu tarihî verilere bakarak bu dönemi en iyi çalışmış tarihçilerden biri olan İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Yıldız Mahkemeleri ile ilgili net
bir yorumda bulunamasa da Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin bu konu ile ilgili masum olduğuna hükmeder. Fakat o dönemin karanlık
ilişkileri içerisine, istemeyerek de olsa Kazasker Mustafa İzzet gibi mümtaz bir şahsiyetin karışmış olması, yıllar önce devlet resmiyetinden
uzak duran psikolojisinde bu mevkilerin ateşten bir gömlek olduğunu hissettiğini gösterir.
Hattat, şair ve bestekâr kişiliği, devlet vazifelerinden uzak durmaya çalıştığı yıllar ile birlikte devlet ricalinin tabir-i caizse merkezinde
yer aldığı yılları göz önünde bulundurarak kendisinin bu zaman dilimlerinde nasıl bir psikolojide olduğu, Yıldız Mahkemesi ve Sultan
Abdülaziz’in katledilmesi davasında neler yaşadığı bu yüzyıl için tam olarak bir kara deliktir. Kendisinin Sultan Abdülaziz’in vefatından 5
ay sonra vefat ettiği gerçeğini sosyolojik, psikolojik ve tarihî çıkarımlar yaparken göz önünde bulundurmak onun ruh hâlini özümsemeyi
ve dönemi anlamayı kolaylaştıracaktır.
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BURAYA GÖMDÜĞÜNÜZ BIR "MAARIF SANDIĞIDIR"
Mümtaz şahsiyeti, kazaskerlik makamına kadar yükselecek derecede kuvvetli iradesi, yaşadığı dönem ve mekân itibarıyla medrese ilminden
musikiye, hat sanatından edebiyata kadar her alanda kendini izhar edecek meziyetleriyle Kazasker Mustafa İzzet, hakkında "hezârfen"
demenin bile yetersiz kalacağı bir isimdir. Yetmiş beş yıl ömür sürmüş olan Mustafa İzzet, Sultan Abdülhamid’in tahta cülusundan 2 ay
kadar sonra, 27 Şevval 1293’te, yani 15 Kasım 1876 tarihinde, ardında çok yönlü bir sanat külliyatı ve tarihin önemle bahsedeceği birçok
devlet hizmetini bırakmış bir hâlde bu dünyadan göçmüştür.
Erken çocukluk dönemi Tosya’da geçen Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, İstanbul’a geldikten sonra Kuruçeşme, Mahmutpaşa Hamamı
civarı, hocası Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin vefatından sonra satın aldığı Bebek’teki yalısı ve Fatih Kadıçeşmesi muhitlerinde ikâmet
ettiği kaynaklarda belirtilmekte olup, Hüseyin Sıdkı Köker’den nakledilen bir hatırasına istinâden Bahariye’de de bir dönem yaşadığı
anlaşılmaktadır. Uğur Derman Bebek'teki yalıyı eski bir İstanbul resminde görmüş olduğunu belirtse de asıl önemli olan yalının bugünkü
yerinde yeller estiğidir. Arzusu üzerine anne tarafından
ceddi olması hasebiyle Tophane Kadirîhânesi ismiyle
meşhur, İsmail Rûmî Âsitânesi’ne, dedesi İsmail Rûmî
Hazretlerinin ayak ucu çaprazına defnedilmiştir. Bu
cenaze töreni esnasında kim olduğu bilinmeyen bir
kişi tarafından Kazasker Mustafa İzzet’le ilgili söylenen
bir söz, her günü pür-nâfi’ hayatını özetler niteliktedir:
"Efendiler, buraya gömdüğünüz bir ma’ârif sandığıdır!"

Kazasker Mustafa
İzzet Efendi mezar taşı
kitabesi imza bölümü,
1293.

Sahip olduğu deha seviyesindeki aklıyla devlet
bürokrasisinde ve Cenâb-ı Hak’tan kendisine bir lütuf
olan sanat kabiliyetinde ileri derecede verimlilik arz
eden Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin kabir taşını
talebesi büyük hattat Muhsinzâde Abdullah Hamdi
Bey yazmıştır. Mezar taşı kitabe metni şu şekildedir:
"Hüve’l-hayyü’l-kadîm, Nakîbü’l-Eşraf ve Reisü’l-Ulemâ ve’l-Hattatîn, Cenâb-ı Pîr İsmâil-i Rûmî kaddesallâhu sırrahû evlâdından ve
Muhammed Cân hazretleri hulefâsından İmâm-ı Evvel-i Cenâb-ı tâcdârî ve dört defa Rumeli Sadâreti ve Meclis-i Vâlâ Âzâlığı menâsıbı
ve Meclis-i Hass-ı Vükelâya me’mûr iken âzim-i tekyegâh-ı bekâ olan serefrâz-ı erbâb-ı fezail ve kemâlâttan ve Tarîk-i Nakşibendiyye
küberâsından Camiu’r-riyâsât es-Seyyid el-Hâc Mustafa İzzet Efendi kuddise sırruh hazretlerinin kabr-i münevverleridir."
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"Hüve’l-hayyü’l-kadîm,
Nakîbü’l-Eşraf ve Reisü’l-Ulemâ ve’l-Hattatîn,
Cenâb-ı Pîr İsmâil-i Rûmî kaddesallâhu sırrahû evlâdından
ve Muhammed Cân hazretleri hulefâsından İmâm-ı Evvel-i
Cenâb-ı tâcdârî ve dört defa Rumeli
Sadâreti ve Meclis-i Vâlâ Âzâlığı menâsıbı
ve Meclis-i Hass-ı Vükelâya me’mûr iken âzim-i
tekyegâh-ı bekâ olan serefrâz-ı erbâb-ı fezail
ve kemâlâttan ve Tarîk-i Nakşibendiyye küberâsından
Camiu’r-riyâsât es-Seyyid el-Hâc Mustafa
İzzet Efendi kuddise sırruh hazretlerinin
kabr-i münevverleridir.
27. L. 1293
Ketebehû Muhsinzâde Abdullah
Min tilâmiz-i müşârün ileyh"
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Vefatından 130 yıl sonra Prof. Dr. Mustafa Kara’nın, Kazasker’in vefatı için düşürmüş olduğu tarih metni ise şöyledir:
"Kastamonu’da doğdu, Dersaadet’te göçtü
Sevgilinin izinde Mekke’ye doğru göçtü
On iki imam çıktı vefatını söyledi
İşte hattat ve neyzen derviş KAZASKER GÖÇTÜ" 1293
Mustafa İzzet’in, öğrencisi Mehmed Şefik Bey’in teyzesiyle yaptığı evlilikten Atâullah ve Tevfik adlı iki oğlu ile Emine adlı bir kızı dünyaya
gelmiştir. Büyük oğlu Atâullah Molla Efendi’nin de babası gibi hattat olduğu, hatta icâzetini de babası Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den
aldığı bilinmektedir. Sözünü ettiğimiz icâzetnâmenin, Gazanfer Ağa Medresesi’ndeki Belediye Müzesi’nde olduğunu ise, Süheyl Ünver
Bey’in Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Kazasker Defteri’nden öğrenmekteyiz. Mustafa İzzet Efendi’nin küçük oğlu Tevfik Efendi’nin
ise, ulemâdan bir zât olup babası gibi kazaskerlik mesleğini hâiz olduğu bilinmektedir. Tevfik Efendi’nin hanımı Seniye Hanım'ın ise, sâliha
bir hanımefendi olarak anıldığı zikredilmektedir.
Kendisinden orta boylu bir kişi olarak bahsedilen Kazasker’in tasvîr-i vücudu hakkında kaynaklarda "pembe yanaklı, mavi gözlü, sarıdan
dönme beyaz sakallı ve kilolu" olduğu zikredilir. Halim selim bir tabiatı olduğu hayat dipnotlarından açıkça görülen Kazasker’in, nüktedan
ve ince zekaya sahip, güler yüzlü birisi olduğu yine kaynaklarda sözü edilen başka bir özelliğidir. Çevresinde bulunan, padişahtan umuma
kadar herkesin nezdinde muhterem biri olan Mustafa İzzet Efendi hakkında kaleme alınmış metinlerin dahi tamamında, kelimelerin ruhunda
bir "saygı" hissedilmektedir. Ayrıca birçoğunun ittifak içerisinde olduğu üzere, bütün İstanbul’da kendisinden söz açılınca "Kazasker Efendi"
yahut sadece "Efendi" demek yeterli olup, herkes Mustafa İzzet Efendi’den bahsedildiğini anlarmış. Mustafa İzzet Efendi’nin insanlar
arasında ne denli hürmet gördüğünün bir delili olarak, Hüseyin Sıdkı Köker’in Rıfat Efendi’den bizzat naklettiği şu hatırayı zikretmek
yerinde olacaktır:
"Kazasker bir müddet Behâriye’de oturmuştu. Sikkezenbaşı ve Meşhur Hattat Hacı Abdülfettah Efendi ile Eyyüb Camii baş imamı Sâkib
Efendi ve Rif’at Efendi’nin babası, sık sık Mustafa İzzet Efendi’yi ziyarete giderler, ‘deb’i şer’a muvafık sohbetlerden sonra elini öpüp
dönerlermiş. Sikkezenbaşı, kendisini ziyarete giderken kâtibi olan Rif’at Efendi’ye: ‘Ben Efendi Hazretlerini ziyarete gidiyorum!’ diye
hürmet ve tazim gösterirmiş."
Oğlu Atâullah Efendi’nin, Mustafa İzzet Efendi’nin resmini yaptırmak için çok uğraş verdiğini, ancak kendisinin buna muhalefet ederek,
"Büyüklük, izzet ve bekâ Allah içindir. Ben zâil olduktan sonra sûretimin kalmasına razı değilim. Resmimi yaparsanız babalık hakkımı helâl
etmem." dediği kızı Emine Hanım’dan olma torunu Tahsin Bey tarafından rivayet edilmektedir.
Kazasker’in hayatının son demlerine dair nakledilen önemli konulardan birisi de "Simya" ilmine duyduğu alâkadır. Öncelikle şunu özellikle
belirtmek gerekiyor ki mistik dünyalara sahip manevi âlemlerle ilgilenen herkesin bu tarz "yan yola" girmesi pek sık rastlanılan bir durumdur.
Ezoterik unsurlar birbirinin içinde yaşadığı için hangisinin faydalı veyahut hangisinin zararlı olduğu gerçekten anlaşılması zor bir mantar
toplayıcılığına benzetilebilir. Kazasker’in bir İslam sanatları üstâdı olması, dolayısıyla başta altın olmak üzere malzeme bilgisi konusunda
araştırma yapma zorunluluğu hakkında böyle dedikodular çıkmasına sebep olmuş olabilir mi? Yahut gerçekten yukarıda zikredildiği gibi
mistik bir merakla bu işlere heves etti mi? Bu açılardan bakıldığında Kazasker ile ilgili bu bilginin hangi satıhta yürüdüğünü bilemiyoruz.
Fakat simya ilmi ile meşgul olduğunu sadece İbnülemin’nin -üstelik bir kaynak belirtmeden- zikretmesi de bilginin karşılaştırması açısından
bizleri muğlak bir sahaya terk ediyor.
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Kazasker Mustafa İzzet
Efendi'nin büyük oğlu,
Atâullâh Efendi.

Kazasker Mustafa İzzet
Efendi'nin küçük oğlu,
Tevfik Efendi.

"İn nîz beguzered."
1277.

"...Ulûm-ı Arabiyye vü edebiyye ve Fârisiyye
vü mutasavvıfada üstâd-ı kül ve hutût-ı mütenevvi’ada hâdi’s-sübül ve
ilm-i mûsikî vü şi’rde bülbül olduklarından başka maneviyyâtçaya gelince
melce’-i ‘âşıkân olup ez-cümle ilm-i tevhîdin me’hazı dinilse sezâ ve
‘ulûm-ı mutasavvıfada müşkil-güşâ ve imâm-ı muktedâ oldukları teslîm-kerde-i
ashâb-ı nühâ vü vefâdır..."*

*

Tayyarzâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi Târih-i Enderûn, C.III, s.36.

K A Z ASKER MUSTAFA İZ ZE T EFENDİ
K RONOLOJİSİ
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1801 – 1216

Mustafa İzzet Kastamonu Tosya’da doğdu.

1817 – 1232

Mustafa İzzet Efendi, Silahdâr Ali Ağa’nın
dairesinden Galata Sarayı’na nakledilerek
eğitimine burada devam etti. (3 yıl)

1808 – 1223

1818 – 1233 (Takrîbî)

III. Selim katledildi. (28 Temmuz)

Efendi’den rik’a meşk etti. (Bu tarihteki

II. Mahmud tahta çıktı. (28 Temmuz)

bir yazısında "İzzetî" mahlasını kullanmış

IV. Mustafa tahttan indirildi. (28 Temmuz)

Mustafa İzzet Efendi, Çömez Mustafa Vâsıf

olduğundan, daha evvel icazet almış olduğu
anlaşılmaktadır.)

1809 – 1224 (Takrîbî)

1820 – 1235

Mustafa İzzet İstanbul’a geldi.

Mustafa

Baş Kurşunlu Medresesi’ne başladı.
Kömürcüzâde

Mehmed

Efendi’den

İzzet

huzurunda
dinî

mûsikî meşk etti.

Efendi,

acemaşîrân

II.

Mahmud’un
ney

taksimi

yaparak Enderûn’a kabul edildi, Kiler’e
çavuş yardımcısı oldu. Enderûn’da musiki
meşklerine Şâkir Ağa ile devam etti.
Enderûn’da

Yesârîzâde

Mustafa

İzzet

Efendi’den ta’lik meşk etti.

1814 – 1229

1823 – 1238

Mustafa İzzet’i na’t okurken ilk kez dinledi.

Büyük

Silahdâr Ali Ağa’nın dairesinde eğitim almaya

Tekkesi harap oldu ve II. Mahmut tekkeyi

başladı. (3 yıl)

ihya etti.

Bahçekapı Hidâyet Camii’nde II. Mahmud

Sultan Abdülmecid doğdu.
Tophane

yangınında

Kâdirîhâne

Mustafa İzzet Efendi, Hânende Rıfat Bey
ile birlikte küme faslında yer aldı ve rütbesi
çavuşluğa yükseltildi.
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1832 – 1247

1826 – 1241

Yeniçeri Ocağı kanlı bir biçimde kaldırıldı.

Mustafa

İzzet,

hac

dönüşü

saraydan

uzaklaşarak Mahmud Paşa Hamamı civarına
yerleşti.
Bayezıd Camii’nde II. Mahmud ile tekrar
karşılaştı ve huzur fasıllarına geri döndü.

1833 – 1247

1830 – 1245

İstanbul’da Cibali yangını oldu.

Sultan Abdülaziz doğdu.

1835 – 1250

1831 – 1246

Sultan II. Mahmud ve Hammâmîzâde İsmail
Dede

Efendi

Gelibolu

Mevlevîhânesi’ni

ziyaret etti.
Mustafa İzzet Efendi, intisap ettiği Kayserili
Ali Efendi ve hocası Kömürcüzâde Mehmed

Galata Mevlevîhânesi II. Mahmud tarafından
yeniden inşa ettirildi.
II. Mahmud, İstanbul’daki bazı sahabe

kabirlerini yeniledi ve kabir taşı kitabelerini
Mustafa İzzet yazdı.

Efendi ile Necib Muhammed Paşa’nın surre
eminliğinde hacca gitti. Burada Abdullah
Dıhlevî’nin halifelerinden Şeyh Muhammed
Can Efendi’nin hizmetinde bulundu ve icazet
aldı. Hac dönüşü Mısır’da 7 ay kaldı.

1838 – 1253

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye kuruldu.
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1839 – 1255

1847– 1263

Sultan Abdülmecid tahta geçti.

İstanbul pâyesi verildi.

İzzet

II. Mahmud vefat etti.

Efendi’ye

Selânik

kazaskerliği

ve

Tanzimat Fermanı ilan edildi.
İzzet Efendi Enderûn’dan ayrıldı. Eyüp Camii
imam hatipliği görevi ve Lâleli Camii Vakıfları
idaresi verildi.

1840 – 1256
İzzet

Efendi’ye

Bahriye

Mektebi

meşk

hocalığı ve aynı mektebin basmahânesinde
musahhihlik görevi verildi.

1848 – 1265

Kazasker Mustafa İzzet Efendi Ayasofya
Camii yazılarını yazdı.

(İsm-i Celâl, İsm-i Nebî ve dört halifenin
ismini taşıyan levhaların yenileri ile Hasan
(r.a.) ve Huseyn (r.a.) isimleri, kubbe yazısı,
hünkâr mahfili giriş kapısı üzerindeki kitabe
ve caminin ön bölümünde yer alan takım
levhalar.)

1845 – 1261

1849 – 1265

hareket etti.

Mustafa İzzet Efendi’ye Anadolu pâyesi ve

Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi Hicaz’a

Yesârîzâde Mustafa İzzet vefat etti.

Mustafa İzzet Efendi, Sultan Abdülmecid’in

Rumeli kazaskerliği verildi.

ikinci imamlığına getirildi.

Sultan Abdülmecid’in imam-ı evveli oldu.

*

Rabia-i Tevfik Efendi Medresesi müderrisliğine

Mustafa İzzet Efendi, Bebek semtine yerleşti.

ibtidâ-yı hâriç (birinci derece) rütbesi ile tayin
edildi.

1846 – 1262

1850 – 1266

Mustafa İzzet Efendi’ye Selanik ve Mekke

besmele ve hüsn-i hat hocası; Şehzâde

pâyeleri verildi.

Abdülaziz,

Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi vefat etti.

Mustafa İzzet Efendi, şehzâdelerin bed-i
Murad

ve

Abdülhamid’in

sermuallimi oldu.

*
İzzet Efendi’nin ikinci imamlığı hakkında Tayyarzâde Atâ Bey 1260 tarihini vermekle birlikte, Talip Mert tarafından tespit edilen evrak bu vazifenin 1840’tan önce
İzzet Efendi’ye verildiğini bildirmektedir. (Bkz. HR. MTV. 231)
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1857 – 1273

1851 – 1267

Sultan Abdülmecid tarafından inşâ ettirilen
Hırka-i Şerif Camii’nin yazılarını yazdı.

Mustafa

İzzet

Efendi’ye

fiilen

Rumeli

kazaskerliği verildi.

(Avlu giriş kapıları üzerindeki 3 kitabe, giriş
kapısı üzerindeki inşa kitabesi, 8 büyük
pencerenin iç kısımlarının üzerindeki âyetler)

1860 – 1277

1852 – 1268

Şehzâde Abdülaziz’in müzakerecisi oldu.

İkinci kez Meclis-i Vâlâ âzâlığı ile reisü'lulemâlık rütbesi verildi.
Meclis-i Hass memurluğu da bu tarihte
kendisine verildi.

1861/62 – 1278

1853 – 1269

Mustafa İzzet Efendi, padişah imamlığından
ayrıldı.

Meclis-i

Vâlâ-yı

Ahkâm-ı

Adliye

âzâlığına atandı.

vefat

etti.

Sultan

Kazasker Mustafa İzzet, Encümen-i Şu’arâ

1862-63 – 1279

Sultan Abdülmecid tarafından Washington
Abidesi’ne

Abdülmecid

Abdülaziz tahta geçti.
üyesi oldu.

1853 – 1269
Zafer

Sultan

yerleştirilmek

üzere

Mustafa İzzet Efendi, ikinci kez Rumeli
kazaskeri oldu.

ABD’ye gönderilen taşa mahkûk kitabeyi
yazdı.
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1867-68 – 1285

Üçüncü kez Meclis-i Vâlâ âzâsı oldu.

1876 – 1293

Sultan Abdülaziz katledildi. V. Murad 3 ay
saltanat sürdü. Sultan II. Abdülhamid tahta
geçti.

1869 – 1286

15 Kasım 1876 / 27 Şevval 1293

Vükelâ âzâsı oldu.

Tophane Kâdirî Tekkesi haziresine defnedildi.

Kazasker Mustafa İzzet, Meclis-i Hass-ı

1870 – 1287

Mustafa İzzet Efendi’ye üçüncü kez Rumeli
kazaskerliği verildi.

1872 – 1289
Mustafa

İzzet

Efendi

makamına tayin edildi.
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H

at sanatı tarihinin, hem devlet kademelerindeki hem de diğer sanat disiplinleri açısından çok yönlülüğü en fazla şöhret bulmuş
şahsiyeti Kazasker Mustafa İzzet’tir. Başına konan devlet kuşu her ne kadar musiki bahsinde göze çarpsa da sanat icrâkârlığında

hat sanatı ilk sırayı alır. Musikide bu seviyede olgunlaşmış bir sanatkârın bir başka sanat dalında olgunlaşması, sanat tarihi açısından
son derece ünik bir durumdur. Musikişinâslar arasında Kazasker ayarında bir hattat olmadığı gibi, hat sanatında da böylesine önemli bir
musikişinâs görmek imkânsız gibidir.
Kazasker’in hat sanatına dair kabiliyetinin yaşının kemâlinde değil gençlik yıllarından itibaren başladığı görülür. İmzalı yazı tarihlerinden
anlaşılabilmekle birlikte kaynaklar da bunu doğrular niteliktedir. Örneğin İzzet’in hacca gitme bahsinin geçtiği Letaif-i Enderûn’da
kendisinden "yazısı Yâkût-ı Müsta’sim’e mümâsil, sülüsde ise Şeyh’in (Hamdullah) hattına mukabil" olarak bahsedilmesi onun bu dönemdeki
kalem kudretine gösterilen iltifatın en önemli nişânesidir. Bununla birlikte erken yaşta başlayan hattatlık mesleğindeki gelişiminin ömrünün
sonuna dek devam ettiğini, yeni arayışların peşini hiçbir zaman bırakmadığını da yazılarındaki üslûp farklılıklarını analiz ederek ve bilhassa
Abdülmecid’in vefatını takip eden yıllarda Râkım ekolüne dönüşünü ifade eden anekdotlarla açıklamak izahı kolaylaştırır.
Mustafa İzzet, Silahdâr Ali Paşa’nın dairesinde musiki eğitiminin yanında yüksek disiplinle bir hüsn-i hat eğitimi de görmüştür. Çömez Mustafa
Vâsıf Efendi’den sülüs ve nesih, akabinde Enderûn’da Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’den ta’lik meşk ederek kısa sürede icazet almıştır.
Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı koleksiyonunda bulunan ve henüz 17 yaşındayken yazmış olduğu kıt’asını "Sevvedehü’s-Seyyid
Mustafa el-İzzetî fî Sarây-ı Galata be-hâne-i ser 23 Rebîülevvel 1233 (31 Ocak 1818)" şeklinde imzaladığına göre, Ali Paşa dairesinde
geçirdiği 3 yıl zarfında Mustafa Vâsıf Efendi’den tedrisatını tamamlayıp icazet alacak kadar kabiliyetli bir kaleme erişmiştir. Bu hat sanatı
eğitimi açısından ortalamanın çok üzerinde bir hızdır. Enderûn’da ve Galata Sarayı’nda, Mustafa Vâsıf Efendi’nin hocalığına dair bir kayıt
bulunamamış olması da, Kazasker’in saraya gelmeden evvel Vâsıf Efendi’den icazet almış olduğunu doğrulamaktadır. Aynı imzadan yola
çıkarak kendisine "İzzetî" mahlası verildiğini, daha sonra bu mahlasın kendi tercihiyle, nisbet eki kaldırılarak "İzzet"e dönüştüğünü de
söyleyebiliriz. Ancak Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’den alınan bu icâzetnâme günümüze ulaşmamıştır. Enderûn-ı Hümâyun’da Yesârîzâde
Mustafa İzzet Efendi’den ta’lik meşk ederek aldığı icazetin aslını ise, Necmettin Okyay 1900’lü yılların başında gerçekleştirilen Muhsinzâde
Abdullah Hamdi Bey’in tereke müzayedesinde gördüğünü lakin tarihini hatırlayamadığını beyan etmiştir. Ta’lik hattan icazet aldığı sırada
söylediği kıt’a ise, kayıtlara şöyle geçmiştir:
"Nazar-ı şeh ile kıt’a-i garrâ
Levha-i mihre nâz ederse sezâ
Şâh-ı asrın ki ser-müezziniyim
N’ola eyler isem İmâd’a salâ"
Sanat tarihimizdeki şöhretini bir bakıma hattatlık mesleğine borçlu olduğunu söyleyebileceğimiz Mustafa İzzet Efendi, sarayda şehzâdelerin
hat hocalığını da yapmıştır. Genel olarak Kazasker’in diğer hattatlarımızda olduğu gibi sanatsal kronolojisinin günümüze kadar yapılamamış
olduğu açıktır. Batı’da sanatçıların eserlerinin kronolojik analizleri çok detaylı şekilde yapılabilmekteyken, bizde böyle bir gelenek oluşmadığı
ve en önemlisi de yazınsal kaynak sınırlılığı söz konusu olduğundan, diğer hat üstâdları gibi Kazasker’in de hat sanatına dair eserlerinin
kronolojik bir envanteri çıkarılamamıştır. Bundan doğan sonuçla üslûp konusunda da bu yolla bir analiz gerçekleştirilmemiştir.
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"Rabbiyessir" meşk
kıtası, 1255.
Kubbealtı Kültür ve
Sanat Vakfı Ekrem
Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - C/5.

"Sâd bin Ebî Vakkas
radiyallâhu anh."
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Güzel
Yazılar, 1136.

Hilye-i Şerîf, 1279.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Güzel
Yazılar, 380.
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TÜRK HAT SANATINDA KAZASKER MUSTAFA İZZET
Bir genel değerlendirme olarak, hat sanatındaki icrâ alanı konusunda söylenmesi gereken en önemli husus dönemin etkili sülüs-nesih
türünde eser veren şahsiyetlerinden olduğudur. Aklâm-ı sittenin Hafız Osman’dan sonra Mustafa Râkım’la gelebileceği en yüksek yere
gelmesi hat sanatının genel kabul görmüş bir teorisidir. Klasik kelimesinin artık tam olarak üzerine oturacağı bir zaman dilimi olan bu
dönemin hemen üzerine gelmiş olan Mustafa İzzet’in özellikle sülüs-nesih yazılarındaki ruhun beslendiği yer, şüphesiz bu klasisizmdir.
Mustafa İzzet’in daha otoriter ve sert bir üslûp olan dönemin bir diğer heterodoks kabul edilebilecek Mahmud Celâleddin tavrına
meyletmesi, şüphesiz onun hayat görüşü ve ruhsal tavrı ile doğru orantılıdır. Bilindiği üzere keskin ve ciddi bir tasarım üslûbu olan
Mahmud Celâleddin’in harf anatomisi de kusursuz özelliklere sahip fakat alışılagelmişin dışında bir üslûptur. Mustafa İzzet bu anlam
dünyası sert fakat tavrı ilgi çekici üslûbun devam edebilmesi açısından son derece önemli bir devamlılığa vesile olmuştur. Onun bu üslûbu
benimsemesi, başkalarının Mahmud Celâleddin tavrını devam ettirmesinden çok daha önemli bir durumdur. Çünkü kimi talebelerinin bu
tavra daha yakın olmakla birlikte kimi talebelerinin ise klasik orta tavra yolculuğu seçerek bu celalli yazı biçimini tercih etmedikleri görülür.
Bir başka ifadeyle Mustafa İzzet’in sülüs yazıdaki tavrı iki musluklu bir hayrat gibidir.
Osmanlı mimarîsine ve kültür mirasımıza sayısız katkıları olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin bu şöhretinin temel sanat disiplininden
ve tabii ki küçük yaşlardan itibaren sülüs-nesih yazıyla hemhâl olmasından geldiğini söylemek mümkündür. Bu bahisle birlikte değinmek
gerekir ki Mustafa İzzet’in ilk aldığı sanat eğitiminin musiki olması ve sonradan başladığı hat eğitimiyle zirveye ulaşmış olması, hüsn-i hat
konusundaki aşkını ifade edebilmek için harikulade bir bakış açısı olacaktır. Mustafa İzzet Efendi Sultan II. Mahmud tarafından yeteneğinin
keşfedilmesi, çeşitli eğitimler alması ve Enderûn’a kabul edilmesiyle sanat hayatımıza damgasını vuracak ta’lik hat bahsine giriş yapmıştır,
diyebiliriz. Küçük yaşlardan itibaren ilgilendiği sülüs-nesih yazıya ek olarak, Enderûn-ı Hümâyun’da Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’den
ta’lik yazı meşk ederek icazet almış ve bu yazı türü konusunda hocası Yesârîzâde seviyesinde iltifat görmüştür. Hatta kendisinin yazıları
ile hocası Yesârîzâde’nin yazıları sıklıkla birbirine karıştırılmış olup Kazasker bu karışıklığı önlemek maksadıyla 1835’ten sonra kendisine
has bir üslûp geliştirerek yazılarının altına "ta’lik istif" ile imza atmıştır. Daha sonraları ise "Bende-i âl-i abâ/ Seyyid İzzet Mustafa" ve "Hâk-i
pây-i evliyâ/ Seyyid İzzet Mustafa" şeklinde secîli ketebeler de kullandığı görülmektedir. Bu üslûbu kendisi gibi daha sonraları talebeleri
de kullanacaktır. Buradan anlıyoruz ki, hocası Yesârîzâde ile ilgili bir karışıklık vaziyeti, sadece isimden değil aynı zamanda bilekten de
gelmektedir. Mustafa İzzet’in Enderûn’da başlayan ta’lik yazı yolculuğunun fonksiyonel bir tarafının olduğu muhakkaktır. Bu dönemde
başta resmî mimarîde olmak üzere tekke ve türbe gibi dinî yapılarda ta’lik yazının bir yazınsal imaj olduğu unutulmamalıdır. Bir Enderûn
müntesibinin de bu fonksiyonda aksiyon alması son derece olağandır.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, gençliğinden itibaren türlü sanatsal yorumlarla, daha sonrasında uzunca analiz edilmesi gerekli, mebzul
miktardaki sanat eserlerinin başında celî sülüs ve nesih yazıları gelmektedir. Kıt’a, hilye gibi hat sanatının klasik anlamdaki her türlü
formunda eser vermiş Mustafa İzzet’in bunun yanında sınırları zorlayan, sadece hat sanatı açısından değil tasarım literatürü açısından
da birbirinden özel, eşsiz sanat denemeleri olmuştur. Bununla birlikte hattatların önemli bir kısmının belli bir yazı kolunu tercih etmesinin
aksine onun ta’lik ve hususi olarak celî ta’lik konusunda da tartışmasız bir kabiliyeti vardır. 11 Mushâf-ı Şerîfe, 11 Delâilü’l-Hayrât, 200’den
fazla hilye-i şerîfe, 30’dan ziyade Sûre-i En’am ve kasideler ile hurufât olarak birkaç murakkası bulunduğunu Tayyarzâde Atâ Tarihi’nden
öğrenmekte olduğumuz Kazasker Mustafa İzzet’in günümüze mimarî eserlerde de uygulamış olanlarla birlikte, devlet koleksiyonları ve
özel koleksiyonlarda bulunan toplam 376’ya yakın eseri gelebilmiştir. Yaklaşık olarak söylemek gerekirse -ki bu sayılar her yeni bilgiyle
güncellenebilir- tespit edilebilen 5 mushaf-ı şerîf, 1 adet cüz, 13 murakka, 9 adet icâzet metni, 41 hilye-i şerîf, 79 sülüs-nesih kıt’a, 153
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levha, 28 adet taşa mahkûk kitabe, 5 adet sıva zemine uygulanmış celî sülüs istif, 12 adet cami takım yazısı ve 28 adet muhtelif eseri
günümüzde kayıt altına alınabilmiş olanlardır.
İzzet Efendi’nin ta’lik hat konusundaki muazzam maharetini, kaleme aldığı hurde ta’lik ile yazılmış mushaf-ı şerîf’te daha çarpıcı bir
şekilde görürüz. Bu mushaf, Türk sanatında ve özellikle de bu dönemde nadirliği açısından son derece önemli bir sanatsal üründür. Daha
sonraları çeşitli vesilelerle kişisel koleksiyonlarda gezmiş bu eser, son olarak Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu’nda sergilenmektedir.
Kazasker Mustafa İzzet’in yüzlerce eserinden, müşahhas olarak bahsedilmesi gereken bir diğer eseri ise günümüzde İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan, yine hurde ta’lik hatla yazılmış olan Delâilü’l-Hayrât’ıdır. Bunların yanında Türk İslam Eserleri Müzesi
koleksiyonu ile Erdoğan Demirören koleksiyonunda bulunan nesih mushaf-ı şerîfleri de Kazasker’in günümüze ulaşabilmiş envanterinin
önemli parçaları arasındadır. Ayrıca yine nesih hatla yazdığı Amme cüzünün de Kahire’de Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye’de kayıtlı olduğu
zikredilmektedir. Kazasker’in, kaynaklarda kaleme aldığı zikredilen bu çok sayıda ciltli eserin ve hilye-i şerîfin bize gösterdiği hususiyet,
onun gerçekten düzenli ve disiplinli bir icrâ-yı sanat anlayışı olduğudur. Zira arasında şahsî talepler neticesinde kaleme alınmış kişiye özel
imal edilen bazı ciltli eserler, hem uzun zaman hem de standardizasyon isteyen sanat çalışmalarıdır. 200’den fazla hilye-i şerîfe kaleme
aldığı kaynaklarda zikredilen Kazasker Mustafa İzzet’in bugün tespit edilebilmiş yaklaşık 41 adet hilye-i şerîfi günümüze gelebilmiştir.
Çeşitli ebatlarda hilye kaleme almış olan Kazasker, boyu 2 metreye ulaşan hilyeler de yazarak, büyük boy hilye yazma geleneğini başlatmış
ve kendisinden sonra, hilye metinlerine zenginleştirmeler de yapılarak daha büyük hilyeler yazılmaya başlanmıştır. Ayrıca sülüs-muhakkak
ve nesih türü yazılar da Kazasker’in büyük hilyelerinde "celî" tasnifinin içine girecek şekilde irileşmiştir. Günümüze ulaşabilmiş, çeşitli müze
ve koleksiyonlar ile yurt içi ve yurt dışı kütüphanelerde 79’a yakın kıt’ası bulunduğu göz önüne alındığında ise, Kazasker’in varlığından
haberdar olamadıklarımızla birlikte kim bilir ne muazzam başka eserleri de vardı, diye düşünmemek mümkün değil. Tespit edilebilmiş 153’e
yakın levhası ve 12 cami takım levhası ise, Ayasofya Camii başta olmak üzere Beşiktaş Yahya Efendi Camii, Arpacılar Camii, Silivrikapı
Bâlâ Süleyman Ağa Camii, Hırka-i Şerîf Camii, Kasım Paşa Camii, Cihangir Camii, Eminönü Hacı Köçek Camii, Altunizade Camii, Murat
Paşa Camii, Nallı Mescit, Yıldız Camii, Bursa Ulu Camii gibi dinî yapılarda; Topkapı Sarayı başta olmak üzere muhtelif müze, kütüphane ve
koleksiyonlarda bulunmaktadır. Bazı levhaları, hakkında geçmiş yıllara dair görsel yahut yazılı kayıtları olmakla birlikte günümüze yangın ve
restorasyon sonrası ulaşamamıştır. Bazı yazılarının ise, cumhuriyet döneminde restorasyon adı altında perişan edildiğine bu satırları şahit
tutmak gerekiyor.
Sahip olduğu deha seviyesindeki aklıyla devlet bürokrasisinde ve Cenâb-ı Hak’tan kendisine bir lütuf olan sanat kabiliyetinde ileri derecede
verimlilik arz eden Kazasker Mustafa İzzet, Osmanlı toprakları içerisinde pek çok önemli mimarî esere de kitabe yahut istif hazırlamıştır.
Kazasker’in sadece İstanbul’da bilinen 28 yapıda mermere mahkûk yazısı bulunmaktadır. Ayrıca bugün Türkiye toprakları içerisinde yer
almayan yaklaşık 10 mabette Kazasker Mustafa İzzet’in eserlerinin olduğu da görülmektedir. Kazasker’in kâğıt üzerindeki eserlerinden
başka mimarî unsurlarda, hakkâklar ve nakkaşlar tarafından işlenmiş yazıları hat sanatı bahsinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Fakat
bunu mufassal bir bölüm olarak derlemek daha doğru olacaktır.
Mustafa İzzet’in, hat sanatını temeşşuk etmeye başladığı gençliğinin ilk yıllarından, Sultan Abdümecid’in 1861’deki vefatına kadar geçen
sürede, padişahın bu sanat üzerindeki tesiri ve muhtelif sebeplerden dolayı benimsediği yazı üslûbu, hayatındaki belki de en büyük
ukdelerinden biri olmuştur. Onun, bir gün talebelerinden Muhsinzâde Abdullah Bey’e, "Abdullah Bey! Abdullah Bey! Gidilecek yol Râkım
yoluymuş! Biz bunu anlamakta niye gecikmişiz?" dediği bilinmektedir. İzzet’in, Mustafa Râkım Efendi ile ilgili anılarından bir diğeri de,
Râkım Efendi’nin, Neslişah Türbesi kapısındaki yazısı hakkındadır. Mustafa İzzet, her fırsatta bu türbeye gelir ve Râkım’ın bu yazısını tedkik
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eder imiş. Türbenin civarında kasaplık yapan bir Tatar esnaf da onun bu hâlini seyreder dururmuş. Günlerden bir gün Ömer Vasfî Efendi
de aynı yazıları incelemek üzere buraya gelince bu Tatar kasabın yanına giderek, "Efendi, sen yazıdan ne anlarsın? Koca Kazasker Hacı
Mustafa İzzet Efendi aylarca buraya gelir, yazılara bakar bakar da ‘İnsanoğlunun işi değildir!’ diyerek gözleri dolu dolu buradan giderdi."
dediği Vasfî Efendi’nin talebesi Rıfat Efendi’den günümüze rivayet edilmiştir. Buradan şunu da anlıyoruz ki, Mustafa İzzet gündelik bir
meşguliyet olarak yazıdan hiç uzak durmamıştır.
Mustafa Râkım’ın hat sanatında geçilmesi mümkün olmayan bir mertebede bulunduğunu her fırsatta dile getiren Mustafa İzzet’in, Fatih
Camii haziresinin çevresinde bulunan Râkım yazılarını da sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Bu yazıları uzun uzun seyrettikten sonra ise,
"Tahdis-i nîmet olmak üzere söylerim ki, Şeyh (Hamdullah) gibi yazı yazdım, Hâfız Osman gibi yazı yazdım. Lâkin Râkım’ın bir harfine
bile yanaşamadım." dediği Sâmî Efendi’den rivayetle meşhur olmuştur. Kazasker Mustafa İzzet gibi, ekol derecesinde bir sanatkârın
hayatındaki bu serzeniş Türk sanat tarihi için en büyük ilham kaynaklarından biridir. Çünkü daha önce de zikrettiğimiz üzere kendisinin
bir yanlış yol olarak pişmanlıkla bahsettiği bu sanat tavrı Kazasker’in yazı üslûbunu kendisinden öncekilerden çok farklı, sonrakilere
ise ilham kaynağı olmuş bir kader hâline getirmiştir. Genel olarak bakıldığında ise, kendisinin böyle bir ikilem yaşamış olması, Türk hat
sanatı tarihimizin idrakleri zorlayan ne denli büyük cevherlerle dolu olduğunun en büyük kanıtıdır. Mustafa İzzet Efendi, hayatındaki ilginç
tesadüfler neticesinde defalarca keskin yol ayrımlarına girmiş ve meşrebi dolayısıyla kendisinin memnuniyeti tartışılacak olsa da Türk sanat
ve musiki tarihimiz açısından bu keskin dönemeçler hep hayırlı yollara çıkmıştır. Hat sanatında evvelen belki bu husustaki toyluğunun,
ardından da Sultan Abdülmecid’in tesiriyle hayranlık duyduğu Râkım ekolünü yeterince talim edememiş ve benimsediği Celâleddin tarzının
da etkisiyle Râkım’da arzu ettiği seviyeye gelememiş olmanın hüznü içerisinde olduğu hatıralarından da hissedilmektedir. Ancak Türk hat
sanatı tarihi için, Kazasker’in her iki yolu da tanımış olması ve birbirine tamamen zıt olan Celâleddin ve Râkım ekollerini kendi potasında
eriterek vücuda getirmiş olduğu eserleri, değil Türk hat sanatı, dünya sanat tarihine damgasını vurmuştur.
Öte taraftan Kazasker’in nev’-i şahsına münhasır yazı üslûbunun, dönemin sanat zevkine en hitap etmiş yazı üslûbu olduğu gerçeği de
karşımızda duruyor. Saraydaki yazı muallimliği, Ayasofya Camii’ndeki eşsiz yazıları gibi alâmetlerin yanında onun üslûbunu devam ettiren
talebelerine gösterilen revaç da ayrıca üzerinde önemle durulması gereken bir hususiyettir. Bu itibara en açık örneklerden biri ise, Mustafa
İzzet’in talebelerinden Abdullah Zuhdî’nin, Sultan Abdülmecid tarafından seçeneklerden birisi olarak "tercih" edilip Medine-i Münevvere’de
Ravza’nın yazıları için görevlendirilmiş olmasıdır. Bu görevlendirme sadece yazıların bu sanat seviyesi ile yazılması değil aynı zamanda
Kazasker’in tavrının Medine ve Mısır’da kabul görüp taklit edilmeye başlanması açısından da önemlidir.
Hakkında resmî bir evrak bulunmasa da, İbnülemin ve Bursalı Mehmed Tâhir, Kazasker’i tanımlarken "reisü’l-hattâtîn" unvanı ile anmışlardır.
Her ne kadar reislik makamının bu dönemde başlamış olduğuna dair elimizde bir veri bulunmasa da döneminde böyle bir mertebe
ihdas olmuş olsaydı, şüphesiz bunun sahibi Kazasker olurdu. Devlet bürokrasisindeki yüksek mertebeleri ve icrâ-yı sanat konusundaki
üretkenliği yanında kendisinden sonra her biri birer üstâd derecesinde olacak talebeler yetiştirmiş olması da, Kazasker Mustafa İzzet ile
ilgili hususiyetle dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli özelliktir. Son yüzyılda hat sanatına damga vurmuş pek çok isim, Kazasker’in
rahle-i tedrisinden geçmiş ve onun ekolünü devam ettirmiştir. Sırasıyla Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’den ve Yesârizâde Mustafa İzzet’ten
hat meşk etmiş Kazasker Mustafa İzzet’in yazı ekolü, kendi yetiştirdiği ve icazet verdiği şu talebeleri üzerinden devam etmiştir:
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»

Mehmed Şevket Efendi (v.1871)

»

Yûsuf Efendi (v.1875)

»

Abdullah Zühdî Efendi (v.1879)

»

Mehmed Şefik Bey (v.1880)

»

Kayışzâde Burdurlu Hâfız Osman (v.1894)

»

Zâhide Selmâ Hanım (v.1896)

»

Zekâî Dede Efendi (v.1897)

»

Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey (v.1899)

»

Mehmed Hilmi Efendi (v.1900)

»

Yeniköylü Hasan Sırrı Efendi (v.1907)

»

Hasan Tahsin Efendi (v.1914)

»

Hasan Rıza Efendi (v.1920)

»

Mehmed Hilmî Efendi (v.1924)

»

Mehmed Atâullah Efendi

»

Hafız Mehmed Tevfik Efendi

»

Halil Nebil Efendi

»

Siyâhî Selim Efendi

Mustafa İzzet Efendi’nin kaynaklarda, "Benim yazılarımın evâil ü âhiri yoktur" demiş olduğu nakledilmekteyse de, eserleri analiz edildiğinde
de anlaşılacağı üzere hüsn-i hat sahasındaki tekâmülü hayatının sonuna dek devam etmiştir. Necmettin Okyay’ın, Kazasker’in eserlerine
yapmış olduğu uzun tedkikleri neticesindeki benzetme de bunu doğrulamaktadır: "Kâdî-asker’in 1280’den sonra yazdığı nesihler, âdeta
kelebek uçar gibidir." Yazı tedkiki konusunda çok meraklı bir zât olduğunu hatıralarında sıkça gördüğümüz Mustafa İzzet’in üslûp ve
anatomi konusunda belki de tarihin kendisinden önceki bütün yazılara geniş bir perspektiften bakacak kadar basiretli olduğu şu hikmetli
sözünde gizlidir: "Hüsn-i hat okumak lâleyi koklamak gibidir."
Kazasker Mustafa İzzet’in yazı üslûbuna dair keyifli bir anekdot da, Şevki Efendi ile arasında geçen hatıradır. Bir gün Mustafa İzzet Efendi’yi
ziyarete gelen Şevki Bey, tabii olarak söz yazıya gelince meşklerini göstermiş ve Kazasker kendisini takdir ederek cilbendinin arasından
Celâleddin Efendi hattıyla yazılmış bir Kur’ân sayfası çıkararak bunu taklit etmesini istemiştir. Şevki Efendi yazıyı binbir zorlukla taklit edip
getirdiğinde Kazasker tarafından iltifat görmüş ve, "Oğlum, ben Sadrazam Ali Paşa’ya bir mushaf yazıyorum. Ondan aldığım mangırı sana
vereyim, sen de bana bir mushaf-ı şerîf yaz. Lakin bu mushaf’ın ilk sayfaları bana ait olacak, sen de ona bakarak tamamlayacaksın. Senin
taklit yeteneğin fevkalâde" demiştir. Hikâyenin bundan sonraki kısmını Hattat Yahya Efendi, "Şevki Efendi’nin bu hareketini beğenmedim.
Çünkü tokluk gösterme gibi oldu. Hâlbuki hakikatte yazamamak; Celâleddin Efendi’nin yazısını taklit ederken gözlerine kan oturduğu için
‘Ya Kazasker Efendi’nin yazısını taklit edersem başıma daha neler gelecek’ diye düşünerek bu emri yerine getirmemiş" şeklinde naklettikten
sonra şu tarihî kanaatini de ekliyor: "Eğer Şevki Efendi, Efendi’nin emrettiği mushaf’ı yazmış olsaydı, emsalsiz bir eser meydana gelmiş
olurdu."
Gerek meşrebi gerekse bir müntesibi olduğu Osmanlı bürokrasisinin temel dinamikleri açısından disiplini hayatının hep merkezine oturtmuş
olduğu hissedilen Mustafa İzzet, çeşitli rivayetler bulunsa da takribî olarak 60 yıla yakın bir süre kamışı elinden bırakmamıştır. Hat ve
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musiki gibi diğer uğraşlarla aynı bünyeyi asla paylaşmayacak olan iki sanat dalında da ekol derecesinde bir seviyeye ulaşmış olmasında,
kabiliyeti yanında disipline bağlı bir tarafının olmamasının da imkânı yoktur. Hayatı boyunca icrâ-yı sanatı hep ön sıralarda tutmuş olduğu
muhakkaktır. Buna rağmen Eyüp Camii hatipliği sırasında cuma günlerini hutbe hazırlığına ayırdığı ve o güne hürmeten yazı yazmadığından
dolayı, "Cumartesi günü yazdıklarımı, aradan kırk yıl geçse ensesinden tanırım!" dediği bilinmektedir. Sanat tarihine mâl olmuş ve tarihî
malumat içeren bu önemli yazıları yanında, ulaşılabilen bütün görsel malzeme ve hazırlanmış listelerden yola çıkarak Kazasker Mustafa
İzzet’in günümüze intikal etmiş yahut varlığı birisi tarafından ihbar edilen eserlerinin derli toplu bir listesini hazırlamaya çalıştık. Böylesine
karışık ve karanlık bir sahada elbette listeye alma konusunda gözümüzden kaçmış eserler yahut mükerrer tariflerden dolayı farklı şekillerle
listeye girmiş olanlar olabilir. Amacımız Mustafa İzzet’in eserlerine koyduğu tarihlerden yola çıkarak onun günümüze ulaşabilmiş bu eşsiz
taşınabilir ve taşınamaz kültür varlıklarını bir kronoloji ile tasvir etmektir. Envanter listesi oluşturulması esnasında Kazasker’e ait bazı sanat
eserlerini sadece dijital ortamda inceleyebildik. İnternet çağının bu denli geliştiği bir dönemde basit bir görsel arama işlemiyle bile Mustafa
İzzet’e ait pek çok daha önce listelere girmemiş eserleri izlemek mümkün. Tabii ki bu, beraberinde eserin orijinalliğini tedkik etmeyi
ve teknik özellikleriyle alâkalı veriler edinmeyi kısıtlıyor. Dolayısıyla bu erişim yolu, zengin bir ağa sahip olmakla birlikte aynı zamanda
güvenilir olamamaktadır. Fakat tarihî bir vesika olması açısından dijital ortamda gördüğümüz her sanat eserini, teknik özelliklerine yeterince
ulaşamasak da envantere kaydetmeyi uygun bulduk. Eserlerin orijinalliği ve sıhhati ehlince takdir edilecektir.

"Basmasa mubârek
kademin rûy-ı zemîne/
Pâk etmez idi kimseyi
hâk ile teyemmüm."
1264.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Güzel
Yazılar, 1331.
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TARİH

TÜR

ENVANTER BİLGİSİ

YAZI TÜRÜ

AÇIKLAMA
16x30.5 cm.

1233

Meşk

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - A/3

Sülüs - Nesih

"Er-râhimûne yerhamuhumu'r-rahmânu irhamû men fi'l-erd
yerhamuküm men fi's-semâi"
Bilinen en eski yazısı. İmza kısmında "Sevvedehu’s-Seyyid Mustafa’lİzettî fi Saray-ı Galata, be-hâne-i ser, 23 Rebiülevvel 1233" ibaresi
bulunmaktadır. Kenarında bir tezyinat yoktur. Süheyl Ünver tarafından
tezhiplenmiştir.
22.5x29.5 cm.

1241

Kıta

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - A/27

Sülüs - Nesih

"Ve daccû daccaten kedacîcina ve 'accû 'acîcen ve'l-e'âdî te'accecû"
1 sülüs + 5 nesih satırdan oluşan hadis kıtası. Mihriban Sözer
tarafından tezhiplenmiştir.

78.5x110 cm.
1242

Levha

Zeki Kadirbeyoğlu
Koleksiyonu

Celî Sülüs

"Yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl havvi’l-hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl"
Celâleddîn ekolü yazı üslûbundaki erken dönem eseridir. Levhanın
etrafı mavi renkli kâğıt üzerine rokoko üslûbundadır.

62x31 cm.
1242

1245

Levha

Meşk

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
1005

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - F/38

Celî Ta’lik

"Vemâ tevfîkî illâ billâh"
(Hûd Sûresi/88)
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiş yorgun bir yazıdır. Kenar
tezyinatı yoktur.

18x23 cm.
Sülüs

Nohûdî sarı renk kâğıt üzerine siyah mürekkeple yazılmıştır. Dış pervaz
ebruludur.

54.5x52 cm.
1246

Levha

Cumhurbaşkanlığı Sanat
Koleksiyonu

Celî Sülüs

"Fa’lem ennehu lâilâhe illallâh Muhammedun Resûlullâh"
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiş bir yazıdır. Çiçek buketleriyle
bezenmiştir.

1249

İcâzetnâme

-

Hurde Ta’lik

"Ve ene’l-fakîr es-Seyyid Mustafa el-maruf bi-İzzetî min telâmîz-i
Mustafa Vâsıf gafera lehümâ"
Mehmed Tevfik Efendi’nin icâzetnâmesindeki tasdik metni bölümüdür.

46x37 cm.
1250

Levha

Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- 2767

Celî Sülüs

"Yâ Hazret-i Şâh Muhammed Bahâeddin Nakşibendî el-Buhârî el-Âlî
kuddise sırruhu"
Nakşibendi tâcı şeklinde, resim-yazı üslûbunda yazılmıştır. Yazı bir
kürsü üzerine kaidelendirilmiştir. Kenarı tezhiplidir.

1251

Delâilü’l-Hayrât

İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi - AY
5559

21x15 cm.
Hurde Ta’lik

Kendi dönemine ait rokoko üslûbunda tezyin edilmiştir. 11 satır ve
86 varaktır. Orjinal cildinde bulunmaktadır. Üzerinde dönemine ait bir
cilbend mevcuttur.

167x63 cm.
"Dâver-i ashâb-ı sîret Şâh-ı Mahmûdü’ş-şiyem
Zâtıdır girdâr-ı hayr-âsâr ile her dem elîf
Hazret-i Bû Şeybeti’l-Hudrî’ye tâ’zîm eyledi
Türbesin tecdîd ile ol şâh-ı âgâh u arîf
1251

Kitabe

Ebû Şeybe el-Hudrî Türbesi

Celî Ta’lik

Gel hulûs üzre duâ kıl zâirâ tebcîl ile
Merkad-i pâk-i sahâbîdir bu me’vâ-yı şerîf
Tasliye zeylinde yâd oldukça ashâb-ı güzîn
Nazm-ı ahdi ol şehinşâhın ola nusret-redîf
Oldu dildâde melâik Es’adâ târîhine
Merkad-i Bû Şeybe’yi şâh-ı cihân yapdı latîf"
Türbe giriş kapısı üzerindedir. Şiir Vakanüvis Mehmed Es’ad Efendi’ye
aittir.

145x60 cm.
"Şâh-ı âlem himmetiyle hak bu kim bulmaktadır
Mülk ü millet zâhir ü bâtında ahsen-intizâm
Bir taraftan her kılâ’ u bir taraftan her bikâ’
Nev-be-nev ihyâ-pezîr olmakda bir vefk-i merâm
1251

Kitabe

Ebu’d-Derdâ Türbesi

Celî Ta’lik

İşbu meşhed işte olmuşken sahâbîye muzâf
Olmamıştı ahd-i sâbıkda karîn-i ihtimâm
Eyledi inşâsını fermân ziyâret eyleyüb
Ömrü efzûn olsun ol hâkân-ı irfân-irtisâm
Kıldı mimâr-ı kalem târihin inşâ Esadâ
Yapdı Şeh Mahmûd Ebu'd-Derdâ içün ra’nâ makâm"
Türbe giriş kapısı üzerindedir. Şiir Vakanüvis Mehmed Es’ad Efendi’ye
aittir.

142x50 cm.
"Şâh-ı hayrât-eser Hazret-i Hân Mahmûd’un
Ahd-i adlinde bu meşhed dahi oldu âbâd
Öyle meşhed ki alemdâr-ı Nebî dâdârının
Necline olmuş idi türbe-i envâr-nihâd

1251

Kitabe

Hazret-i Hâfir Türbesi

Celî Ta’lik

Böyle ta’zîme sezâ yerleri ihyâ etti
Zâtına dense müceddid kim ider istib’âd
Mehbit-i nûr ola tâ rûh-ı sahâbîyle zemin
Ol şehin şevketini ede füzûn Rabb-i ibâd
Oldu bu merkadin ihyâsına Es’ad târîh
Hâfir'in rûhunu Sultân-ı cihân kıldı şâd"
Türbe giriş kapısı üzerindedir. Şiir Vakanüvis Mehmed Es’ad Efendi’ye
aittir. Kitabenin üzerinde Sultan Mahmud’un Haşim Efendi tarafından
yazılmış tuğrası yer almaktadır. Yazı altın varaklıdır.

166x63 cm.
"Her tarafda Hân-ı Mahmûd-ı kerâmet-pîşenin
Nev-be-nev âsâr-ı hayr-etvârı olmakda bedîd
İşte ezcümle bu Ensârî-i Gâzî türbesin
Eyledi ihyâda bezl-i himmeti tahsîn-reşîd
1251

Kitabe

Hamdullah el-Ensârî Türbesi

Celî Ta’lik

Himmete şâyestedir kim sâhibi ol türbenin
Bâ Alemdâr-ı Nebî gelmişti ber kevl-i sedîd
Hayr ü nasre tâ ebed ol dâver-i dâd-âveri
Mazhar etsin ömrü şevketle Hudâvend-i Mecîd
Yazdı târîhe mücevher harf ile Vakanüvîs
Oldu Hamdullâh Gâzî merkadi el-hakk cedîd"
Türbe giriş kapısı üzerindedir. Şiir Vakanüvis Mehmed Es’ad Efendi’ye
aittir.

200x70 cm.
"Hazret-i Mahmûd Hân kim ol müceddid-hasletin
Oldu bu yüzden yine halka kerâmâtı ayân
Bu mübarek türbenin tevsîine himmet idüb
Eyledi şân-ı sahâbîde riayet bî-gümân

1251

Kitabe

Muhammed el-Ensârî
Türbesi

Celî Ta’lik

Hâlid İbn-i Zeyd’e hem-râh-ı gazâ olmuş imiş
Bu semiyy-i Hazret-i Peygamber-i âhir zamân
Nûr-bahş-ı meşhed oldukça bu zat-ı muhterem
Ol şehin ikbâlin efzûn ide Rabb-i Müsteân
Celb-i kalb-i nâs eder Es'ad bu târîh-i müfîd
Yapdı âlâ merkadü’l-Ensâri’yi şâh-ı cihân"
Türbe giriş kapısı üzerindedir. Şiir Vakanüvis Mehmed Es’ad Efendi’ye
aittir. Kitabenin üzerinde Sultan Mahmud’un Haşim Efendi tarafından
yazılmış tuğrası yer almaktadır. Yazı yeşil zemin üzerine altın varaklıdır.
40x32 cm.

1251

İcâzetnâme

Süleymaniye Kütüphanesi Levhalar 91

Sülüs - Nesih İcâze

"El-hamdülillâhillezî hâliku’l-levhi ve’l kalemi ve alleme’l-insâne
mâ lem ya’lem ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ hayrı halkıhî seyyidinâ
Muhammedi’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi’l-âlem. Ezintü en yektübe ismehû
tahte kitabetihî li-nâmık-ı hâzihi’l kıt’ati’lmübareketi’l-mergûbeti
Mevlânâ Mîr Muhammed Şefik tavvelallâhû umrehû ve zâde ilmehû ve
marifetehû; âmin, bihurmeti Seyyidi’l-Enbiyâi ve’l-Mürselîn. Ve ene’lfakîr es-Seyyid el-Hac Mustafa İzzet"
Şefik Bey’in icâzetnâmesindeki tasdik metnidir.

100x70 cm.

1253

Kitabe

Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi - 828

Celî Ta’lik

"Yâ Hazret-i Seyyid Keşfî Câfer Efendi
Men aref sırrına vâkıf yine bir ferd-i Hüdâ
Terk-i mâ ve lâ kılıp illâya gönlün bağladı
Gûş edince kudsiyân tarihin ânın dediler
Hû deyip Câfer Efendi azm-i firdevs eyledi
Yâ tâlibe’l-mecdi min mevlâki ecmihu
İnhid ve badir fe babü’l-fadli meftûhu
Ehlü’l-makâmâti ehlullâhi kâsıduhum
Yencû mine’l-hemmi haysü sadru meşrûhu"
Keşfî Cafer Efendi’nin kabir taşı kitabesidir. 5 satırı Türkçe, 4 satırı
Arapçadır.
17.3x10.5 cm.

1253

Mushaf-ı Şerîf

Sakıp Sabancı Müzesi
Koleksiyonu - 281

Ta’lik

Ketebe sayfasında şu beyit yer almaktadır:
"Mustafa İzzet’e tahrîre olunca tevfik
Eyledi mushafı tâ arş-ı berîne ta’lik"
Kazasker’in ta’lik hatla yazdığı tek mushaftır. Son derece ünik bir eser
olan bu mushaf döneminin rokoko tezhip anlayışıyla bezenmiştir. Her
sayfasında 15 satır olan eserin rugan bir kabı bulunmaktadır. 1840’ta
tamamlanan tezhibi "Hasan" imzalıdır.
31.5x59.5 cm.

1253

Levha

Cumhurbaşkanlığı Sanat
Koleksiyonu

Celî Sülüs

"Ve hüve alâ külli şey’in kadîr"
(Rûm Sûresi/50)
Lacivert bir zemin üzerine murakka edilmiş olan levhanın kenarında iki
altın cetvel haricinde herhangi bir tezyinat unsuru bulunmamaktadır.

1253

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

1255

Meşk

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - C/5

Sülüs - Nesih

Levha

Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi - 343

1255

1255

İcâzetnâme

Azade Akar Koleksiyonu

Celî Sülüs

61x33 cm.
22x24.5 cm.
5 satırdan oluşan "Rabbiyessir" meşk kıtasıdır. Dış pervazı ebruludur.
"Fallâhu hayrun hâfızan ve hüve erhamu’r-râhimîn"
(Yûsuf Sûresi/64)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.

Sülüs - Nesih İcâze

"Ezintü bi-vaz’il-ketebeti li-nâmıkı hâzihi’l-kıt’ati’l-mergûbeti’lmübareketi’l-latîfeti Muhammed Şefik Efendi tavvela’llâhu umrahû ve
zâda’llâhu ilmehû ve marifetehû ...âmin, bi-hürmeti Seyyidi’l-Enbiyâi
ve’l-Mürselîn. Ve ene’l-fakîr es-Seyyid Mustafa İzzet Hatîb-i Cami-i Ebû
Eyyûb Ensârî"
Şefik Bey'in icâzetnâmesindeki izin metnidir. Koltuklar, iç ve dış pervaz
tezhiplidir. Şefik Bey’in Kazasker’den aldığı ikinci icâzetnâmedir.

1255

Meşk

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - 80

25x28 cm.
Sülüs - Nesih

5 satırdan oluşan "Rabbiyessir" meşk kıt’asıdır. Nuri Urunay tarafından
tezhiplenmiştir.

30x40 cm.
1255

Tuğra

-

Celî Ta’lik

1256

Dua Sayfası

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/54

Nesih

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/64

1256

Sultan Abdülmecid’in tuğrası.
Lacivert zemin üzerine zerendûd olarak işlenmiştir.

23.3x32.3 cm.
Çivit rengi kâğıt üzerine zerefşan serpilmiştir. İç pervaz nohûdî sarı
renktir. Duraklara altın noktalar yapılmıştır.

24.8x17.1 cm.
Sülüs - Nesih

Yazı zemini pembedir. Dış pervaz ve koltuklar yeşil zemin üzerine
halkârlı, durakları tezhiplidir.

21.9x27.2 cm.
1257

Kıta

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - C/21

Sülüs - Nesih

"Yâ gâliben gayre mağlûb"
1 sülüs ve 5 nesih satırdan oluşmaktadır. Koltuklar tezhipli, dış pervaz
ebruludur.

1257

Mushaf-ı Şerîf

Türk ve İslam Eserleri Müzesi
1162 - 1191

27x17 cm.
Nesih

Kur’an-ı Kerim ayrı ciltlerle 30 cüz halinde yazılmıştır.
Her sayfada dokuz satır vardır. Nohûdî renk kâğıda siyah mürekkeple
yazılmıştır. Koyu vişne rengi meşin cildi şemseli ve mikleplidir.

17.4x24 cm.

1258

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Halil Ethem
Arda 107

Sülüs - Nesih

"Kâle Resûlullâh sallallahû aleyhi ve sellem. Lâ tesübbû ashâbî felev
enne ehadeküm enfeka misle Uhudin zeheben mâ beleğa müdde
ehadihim velâ nasîfehû. Allahümme salli alâ Muhammedin ve âlihi’ttâhirîne’l-müntecibîne’l muntahibîn"
Üst satırında sülüs hattıyla Neml Sûresi’nin 30. âyeti yazılıdır.
Besmelenin altında, iç kısımları rûmî hatâyî motifleriyle bezenmiş iki
koltuk arasına dört satır hâlinde hadis yazılmıştır.

1258

Satır

Özel Koleksiyon

Ta’lik

"Serîr-ârâ-yı amrük zîver-i dîhîm-i erselnâk
Hıdîv-i lâ-mekân fermân-revâ-yı hıtta-i eflâk
N’ola gül-mîh-ı bâb-ı akdesin tâc olsa şâhâne
Ki sensin pâd-şehler pâd-şâhı ey şeh-i levlâk"
Rokoko üslûbuyla tezhiplenmiş olan eser zırnık mürekkep ile yazılmıştır.

230x60 cm.
"Şâh-ı âlem Hazret-i Abdülmecîd Hân’ın Hudâ
Ömrünü ikbâlini iclâlini etsin ziyâd
Kâinâta sâyesidir sâha-i dârü’l-emân
Dergeh-i lutf u ‘atâsı âleme bâb-ı murâd
Bendegân âsûde dünyâ râhat âlem şâdumân
Kevni cennet gibi buldu ahd-i adlinde ibâd
Zîver-i engüşt-i tedbîri mekîn-i dâd-ı Hak
Ol Süleymân-ı zamâna âlem eyler inkıyâd
1258

Kitabe

Selimiye Kışlası

Celî Ta’lik

Tarz-ı nev dil-keşle ta’mîr eyleyip bu kışlayı
Cünd-i hâssın eyledi tekrâr mesrûrü’l-fuâd
Bâ-husûs açtı bu bâb-ı feyz-i semti nusrete
Âyet-i innâ fetehnâdan edince ictihâd
Der lisân-ı hâli tıbtüm fedhulûhâ hâlidîn
Her küşâd oldukça işbu bâb-ı vâlâ midâd
Dür-feşân oldum Lebîbâ bende bu târîh ile
Müjde bâb-ı fevz u nusret kışla da oldu küşâd"
Kışlanın yan giriş kapısı üzerindedir.
Şiir Lebîb'e aittir.

51x38 cm.
1258

Levha

Emin Barın Koleksiyonu

Celî Sülüs

"Yevme lâ yenfau’ mâlun ve lâ benûn. İllâ men etâllâhe bi kalbin selîm"
(Şuârâ Sûresi/88-89)
Nohûdî renk kâğıda mürekkeple yazılmıştır. Dış pervaz ebrusu
Necmeddin Okyay’a aittir.

37x30.8 cm.

1259

İcâzetnâme

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
322/21

Sülüs - Nesih

"Hamden li-men ketebe’l-levha bi’l-kalemi ve salâten alâ men hüve
seyyidü’l-halki ve’l-ümemi ve alâ âlihî ve zevi’l-irfâni ve’l-keremi ve ba’d
felemmâ iste’zene Mevlânâ düstûru’l-a’zâm ve’l-hakanü’l-muazzâm
nafi’u râyeti’l-adl-i ve’l-ihsan ve
kâmiu’l-zalemi ve’l-udvân mâlik-i memâliki’l-İslâmiyye ve vâris-i
saltanati’l-Osmaniyye mümehhidü kavâidü’l-milleti’r-Rabbaniyye
müessisi mebanii’d-devleti’s-sultaniyye
hâdimü’l-Haremeyni’ş-Şerîfeyn, elâ ve hüve’s-sultân ibnü’s-sultan
es-Sultan Abdülmecid Han. Allahümme kemâ eyyedtehû li-i’lâi
kelimeteke fe eyyidhû ve kemâ nevverte huldehu li-nazmi mesâlihî
halkıke fe-hallidhû; Amin. Feeceztuhû imtisâlen
liirâdetihi’l-âliyye. İzzet"
Sultan Abdülmecid’in sülüs-nesih icâzetnâmesindeki izin metnidir.
Mavi zemin üzerine çiçek ve yaprak motifleriyle süslenmiştir.
58x48 cm.

1259

Levha

Nûreddin Cerrâhî Türbesi - 7

Ta’lik

"Ey nâşir-i envâr-ı hüdâ Nûreddin
Hurşîd-i bekâ kutb-ı verâ’ Nûreddin
Bir zerre-i nâçîz şuâ’-ı keremindir
Sâmî kulunu etme fedâ Nûreddin
İzzet 1259"
Abdurrahman Sami Paşa’nın Cerrâhî tarikatı pîri Nûreddîn Cerrâhî
Hazretlerine yazdığı medhiye kıtasıdır. Mavi zemin üzerine zerendûd
işlenmiştir.

49x56.5 cm.

1259

Levha

Nûreddin Cerrâhî Türbesi - 8

Ta’lik

"Eyâ feyz-i Hudâ mehtâb-ı şâm-ı âlem-i İsrâ
Tebâşîr-i sabâh-âferîniş nûr-ı fıtrat-zâ
N’ola zerrâtın olsa neyyirât-ı nüh tıbâku'l-hak
Tecellî-i rûhun mihr-i hakîkat eylemiş Mevlâ
İzzet 1259"
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.

28x20 cm.
1259

Mushaf-ı Şerîf

Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- 408

Nesih

1260

Kıta

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye
Nevâdiru’l-Mahtûtât Bölümü,
Fünûnü’l-Cemîle - 1911

Sülüs - Nesih

688 sayfadır. Her sayfada 13 satır vardır. Sonunda Arapça hatim duası
vardır. Cildi vişne rengi meşin üzerine yaldızla ve son devir üslubunda
çiçek motifleri ve akant yapraklarıyla kaplıdır. Mikleplidir. 1259 yılında
Raşid Efendi tarafından tezhiplenmiştir.
22×32 cm.
Altın cetvellidir.

8.5×12.5 cm.

1262

Mushaf-ı Şerîf

Erdoğan Demirören
Koleksiyonu

Nesih

"Kad isterâha cevâdu’l-kalemi mine’l-cevelâni fî mizmâri kitâbeti
Kitâbillâhi’l-Kerîm an yedi’l-abdi’z-za’îf el-Hâcc es-Seyyid Mustafa
İzzet el-müştehir bi’l-imâmi’s-sânî lisultâni’z-zemân emîri’l-mü’minîn
Abdülmecid Hân dâme mülkehû ve vaka’a’l-ferâğu min tenmîkıhî fî
evâhir-i şehr-i muharremi’l-harâm, sene isnâ ve sittûne ve mietâni ve elf
min hicret-i men lehü’l-izzü ve’ş-şeref"
Ketebe sayfasında yukarıdaki bölüm yer almaktadır. Her sayfasında
15 satır vardır. Rokoko üslûbunda tezhiplenmiş; çiçek buketleri ve
sazyolu yapraklarına yer verilmiştir. Cüz, aşır ve hizip gülleri tezhiplidir.
Keçi derisinden mamul lâke ciltlidir. Med, durak ve vasl işaretleri kırmızı
mürekkepledir. 1266 yılında Hasanü’l-Hilmi tarafından tezhiplenmiştir.
54x70 cm.

1263

Hilye-i Şerîf

İBB Şehir Müzesi - 2970

Sülüs - Nesih

Beynessütur tezhiplidir. Zencerekli, durak ve koltukları klasik tezhiplidir.
Ali ve Osman isimleri yanlışlıkla ters yerlere yapıştırılmıştır. Yazı
yorgundur.
81.3x43 cm.

1263

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
813

Celî Sülüs

Bordo zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Dış pervaz ve yazı boşlukları
tezhiplidir.

1263

Levha

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye
Nevâdiru’l-Mahtûtât Bölümü,
Mustafa Fâzıl - 816

Sülüs - Nesih

1263

Kıta

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

1263

Kıta

Özel Koleksiyon

"Ve üfevvidu emrî ilallâh innallâhe basîrun bi'l-'ibâd"
(Mü’min Sûresi/44)

Sülüs - Nesih

Altın cetvelli ve tezhiplidir.
"Teâle’l ‘aşk ‘azhimi’r-ricâl"
1 sülüs ve 5 nesih satırdır. Klasik tezhiplidir.
""Er-râhimûne yerhamuhumu'r-rahmânu irhamû men fi'l-erd
yerhamuküm men fi's-semâi"
1 sülüs ve 5 nesih satır hadis kıtasıdır. Durak ve koltukları tezhiplidir.

1263

1263

Levha

Levha

Sakıp Sabancı Müzesi
Koleksiyonu

-

Celî Sülüs

Celî Sülüs

"Ve üfevvidu emrî ilallâh innallâhe basîrun bi'l-'ibâd"
(Mü’min Sûresi/44)
"Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min
ledunke rahme inneke ente-l vehhâb"
(Âl-i İmran Sûresi/8)
Yazı iki satır hâlindedir. Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.

1263

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/37

21x10.5 cm.
Sülüs - Nesih

1 sülüs ve 3 nesih satır hadis kıtasıdır. Koltuklarında herhangi bir
tezyinat bulunmamaktadır.

1263

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/60

1263

Kıta

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye
Nevâdiru’l-Mahtûtât Bölümü,
Fünûnü’l-Cemîle - 313

26.4x17.7 cm.
Sülüs - Nesih

Sülüs - Nesih

1 sülüs ve 6 nesih satır hadis kıtasıdır. Rika imzalı yazının durakları
tezhiplidir. Koltuklarında mavi çiçekler bulunmaktadır.

32×34 cm.
"Ve daccû daccaten kedacîcina ve 'accû 'acîcen ve'l-e'âdî te'accecû"

1263

Kıta

Albayrak Hat Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

1 sülüs ve 5 nesih satır hadis kıtasıdır. Fatma Özçay tarafından 2019
yılında tezhiplenmiştir.
25x39 cm.

1263

1263

Kıta

Kıta

M. Uğur Derman
Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

Galata Mevlevihanesi - 12

Sülüs - Nesih

"Er-râhimûne yerhamuhumu'r-rahmânu irhamû men fi'l-erd
yerhamuküm men fi's-semâi"
1 sülüs ve 5 nesih satır hadis kıtasıdır. Sülüs satırın harekeleri kırmızı
mürekkeplidir. Koltuk ve durakları tezhipli olan yazının imzası sol
koltukta ve rikadır.
30.5x23.5 cm.
1 sülüs ve 5 nesih satırdan oluşan hadis kıtasıdır.
33x24cm.

1263

Kıta

-

Sülüs - Nesih

"Allâhu veliyyû't-tevfîk"
1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. Koltuk, duraklar ve dış pervaz
tezhiplidir. İmza sol koltuktadır.

1263

Hilye-i Şerîf

Süleymaniye Kütüphanesi Levhalar 8

Sülüs - Nesih

1263

Hilye-i Şerîf

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye

Sülüs - Nesih

1263

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

1263

Hilye-i Şerîf

-

Muhakkak Nesih

1263

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

Altın cetvellidir.
60×45 cm.
Tezhipli ve altın cetvellidir.
Rokoko üslûbunda tezhiplenmiştir. Halkâr kısmıda bir Kâbe tasviri yer
almaktadır.
56x34.3 cm.
Beynessütur tezhiplidir. Tamamıyla tezhiplidir.
52x37 cm.
Döneminin rokoko üslûbunda tezhiplenmiştir.

47.3×36.8 cm.

1264

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
921

Celî Sülüs

"Eyâ Habîb-i Hüdâ, sen görür müsün lâyık
Ki ümmetin dem-i haşr olmaya selâmetde
Şefâat etsen eğer âsiyân-ı küffârı
Yerinde yeller eser dûzahın kıyâmetde
İzzet 1264"
Siyah is mürekkebiyle yazılmış eserin satır araları altın cetvellidir.
Levhanın dışında yeşil renkte bir zeminde zerefşan bulunmaktadır.

36.5x55 cm.
1264

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
1331

Celî Sülüs

"Basmasa mü̈bârek kademin rûy-i zemîne
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm"
Hattat Râkım’ı takliden yazılmış bu yazı, yeşil kabartma çiçekler ve
baskılı Avrupa kâğıdı üzerine yapıştırılmıştır.

1264

1264

1264

1264

1264

Kıta

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye
Nevâdiru’l-Mahtûtât Bölümü,
Fünûnü’l-Cemîle - 1020

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/61

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/65

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/55

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/58

Sülüs - Nesih

45×65 cm.
Altın cetvellidir.
35.5x41.5 cm.

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. Beyaz paspartulu ve çerçevelidir.
İç pervaza sarı renk kâğıt yapıştırılmıştır. Dış pervaz hatip ebru üzerine
zerefşanla süslenmiştir. Altın cetvellidir, duraklar tezhiplidir.
37.5x30.4 cm.

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. İç pervazı sarı renk kâğıt, dışı hatip
ebruludur. Duraklar tezhiplidir.
28.4x21 cm.

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 5 nesih satırdır. Durak ve boşluklar tezhiplidir. Dış zemini mavi
renktedir.
29.5x23.2 cm.

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satırdır. Eserin koltukları boştur. Dış zemini eflatun, iç
zemini ise yeşildir. Duraklar tezhiplidir.
28x19 cm.

1264

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/62

Sülüs - Nesih

"Allâhu veliyyû't-tevfîk"
1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. Dışı pembemsi bir kâğıt üzerine
zerefşanla, içi ise eski üslûp bir hatip ebru ile murakka edilmiştir. Nesih
metin geniş yazıldığı için koltuk payı yoktur.

1264

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/25-31

31.2x21.3 cm.
Sülüs - Nesih

Yer yer 1 sülüs, 4 - 5 nesih satırlı murakka edilmiş bir kıta yazı
grubudur. İçleri yeşil, dış pervazları ise eflatun üzerine zerefşanlıdır.
Koltukları genel olarak halkârlıdır.
"Yâ âlimen bihâlî aleyke ittikâlî"

1264

Kıta

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih hadis kıtasıdır. Tezhipsizdir. Kenarına pembemsi bir
kâğıttan bordür murakka edilmiştir.
20.8x13.3 cm.

1264

Kıta

Sakıp Sabancı Müzesi
Koleksiyonu - 116

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 5 nesih satırdır. Ayrı ayrı imzalanmış olan iki kıt’a yapıştırılarak
birlikte tezhiplidir. Lacivert-mavi ve altın hatâyî ve rûmî tezhiplidir.
Beynessüturdur ve iğne perdahlıdır.

22x28 cm.
1264

Kıta

Cumhurbaşkanlığı Sanat
Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

1264

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

"Yâ âlimen bihâlî aleyke ittikâlî"
1 sülüs, 4 nesih hadis kıtasıdır. Döneminin rokoko üslûbunda lacivert
zemin üzerine tezhiplidir. Koltuk kısımları çok dar olduğu için altın
üzerine lacivert çiçek desenleriyle bezenmiştir.

42x25 cm.
12x19 cm.

1264

Kıta

-

Sülüs - Nesih

"Yâ âlimen bihâlî aleyke ittikâlî"
1 sülüs, 4 nesih hadis kıtasıdır. Koltuklarında bir tezyinat
bulunmamaktadır.

267x50 cm.
"Bu vâlâ camii tamir idüp mahfil binâ kıldı
Şeh-i âlî-himem sa’y eyleyüb tahkîm-i bünyâna
1265

Kitabe

Ayasofya Camii

Celî Ta’lik

Duâ-yı hayra târihim verir bir başka fer-zîver
Hümâyun eyleye Hak mahfili Abdülmecîd Hân’a"
Hünkâr mahfilinin giriş kapısı üzerindedir. Mermere hakkedilmiştir.
Kitabenin üzerinde Sultan Mahmud’un Haşim Efendi tarafından
yazılmış tuğrası yer almaktadır. Yazı altın varaklıdır.

3.15 m çapındadır.

1265

Kubbe Yazısı

Ayasofya Camii

Celî Sülüs

"Allâhu nûru's-semâvâti ve'l-ard meselu nûrihi kemişkâtin fîhâ
misbâhun elmisbâhu fî zucâcetin ezzucâcetu ke ennehâ kevkebun
durriyyun yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkiyyetin
velâ ġarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî-u velev lem temseshu nârun
nûrun ‘alâ nûrin yehdillâhu linûrihi men yeşâ ve yadribullâhu'l-emsâle
li'n-nâs vallâhu bi kulli şey-in ‘alîm"
Nûr Âyeti (Nûr Sûresi/35)
Kubbede bulunmaktadır. Sıva üzerine zerendûd olarak nakşedilmiştir.
Kalem genişliği 13 cm, satır ise 3 m'dir. Satranç usulüyle büyültülerek
Şefik Bey ve Haydarlı Ali Efendi’nin yardımlarıyla uygulanmıştır.

7.5 m çapındadır.

1265

Levha (Takım)

Ayasofya Camii

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve
Hüseyin" isimleri yazılı sekiz adet levha.
Dünyanın bilinen sanat eseri kategorisindeki en celî yazılarıdır. Koyu
yeşil muşamba zemin üzerine varak altın uygulanarak imal edilmişir.
Kalem ağzı genişliği yaklaşık 35 cm’dir.

50 cm çapındadır.

1265

Levha (Takım)

Ayasofya Camii

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve
Hüseyin" isimleri yazılı sekiz adet levha.
Caminin ön bölümündeki yarı dairevi alandadır. Bu levhalar
Ayasofya’daki büyük levhalarının 2.5 cm kalem kalınlığındaki ufaltılmış
ölçeklerindedir. Koyu yeşil zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Varak
çerçevelidir.

225x45 cm.
"Sâhib-zamân-ı saltanat hakan-ı ahd-i ma’delet
Yaptı sarây-ı nezdine bir câmi-i vâlâ zehî
1265

Kitabe

Küçük Mecidiye Camii

Celî Ta’lik

Bünyânını tahsîn idüp Zîver dedi târihini
Abdülmecid Han câmi-i âlî binâ kıldı behî"
Caminin giriş kapısı üzerindedir. Mermere hakkedilmiştir. Kitabenin
üzerinde Sultan Abdülmecid’in Haşim Efendi tarafından yazılmış
tuğrası yer almaktadır. Yazı altın varaklıdır.

120x38 cm.
"Dergâh-ı Mevlânâ'da aşk ile muvakkithâneyi
Ben bende-i hazret heman kıldı hulûs ile binâ

1265

Kitabe

Yenikapı Mevlevihanesi
Muvakkithanesi

Celî Ta’lik

Leyl ü nehâr devvâr olup gerdûn semâ’ ettikçe tâ
Bâ hürmet-i mollâ bu hidmet ola makbûl-i Hüdâ
Tarihini mu’cemle hod bânîsi Nâfiz söyledi
Vakti bilen cân eyleye hemvâra hayr ile duâ"
Muvakkithane kapısı üzerinde mermere hakkedilmiştir. Sol tarafında
imza bölümü dairevi tarzda bulunur. Sağ tarafında ise simetri
sağlanması için bir gül motifi mermere hakkedilmiştir.

26.3x18.7 cm.

1265

1265

1265

Murakka

Sakıp Sabancı Müzesi
Koleksiyonu - 164

Murakka

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - XXV/21

Murakka

İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi - Arapça
Yazmalar 6918

"Kasîde-i Bürde"
Sülüs - Nesih

1 sülüs, 2 nesih, 1 sülüs satır düzeninde 23 kıtadan oluşan bir körüklü
murakkadır. Tüm koltuk ve duraklar tezhiplidir. Bazı bölümlerinde stilize
çiçek buketleri bulunur. Cildinin iki tarafında da Sultan Abdülmecid’in
tuğrası bulunur.
18.5x25.5 cm.

Sülüs - Nesih

16 kıtalık bir meşk murakkadır. Koltuk bölümlerinde sade altın bir
halkâr bulunur. Pembe ve mavi zeminlere murakkalanmıştır. Zilbahar
üslûbunda ciltlenmiştir.

26x18.5 cm.
Sülüs - Nesih

16 kıtalık bir meşk murakkadır.
İmza ve tarih 16. kıtanın koltuğundadır. Koyu kırmızı ciltlidir. Yazılar
renkli kâğıtlara murakka edilmiştir.

22.5x28 cm.
1265

Kıta

Cumhurbaşkanlığı Sanat
Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

1265

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

1 sülüs Besmele, 5 nesih satırdır. Sülüs Besmele ve Hz. Ali’nin
sözleri yer almaktadır. Duraklar ve koltuklarda tahrirsiz hafif bir
tezhip bulunmaktadır. Altında rik’a yazı ile Hattatoğlu Muhyiddîn Bey
tarafından müzeye hediye edildiğine dair bir kayıt bulunmaktadır.

87x56 cm.

57.5x42 cm.

1266

Levha

Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi - 1484

Celî Sülüs

"Maşallâh, Sübhânehû azze ve celle ve teâlâ, Ebu Bekir, Ömer,
Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"
Yazı tekke yazısı üslûbunda müsenna bir şekilde istiflenmiştir. İsimler
unvanları ile bir kalem kalınlığında istiflenerek dairelerle kuşatılmıştır.
Kâğıt boşlukları çiçek motifleri ile tamamlanmıştır.

2 m.
"Bezm-i âlem Vâlide Sultân bünyâd eyledi
Mekteb-i ilm eyle yâ Rab her zamân bu mektebi
1266

Kitabe

Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Celî Ta’lik

Bir kütüphâne binâ kıldı derûnunda nefîs
Eyledi Rüşdiyyeye âli-nişân bu mektebi
Verdi bak târihe Zîver mısra’ ayn-ı bâb-ı fer
Kıldı îcâd mâder-i şâh-ı cihân bu mektebi"
Lisenin giriş kapısı üzerindedir. Şiir Şair Ziver’e aittir. Kitabenin
ortasında Sultan Abdülmecid’e ait Haşim Efendi tarafından yazılmış
tuğra yer almaktadır.

1266

1266

Levha

Özgür Okur Koleksiyonu

Murakka

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - XXX/3

Sülüs

"Bismillâhirrahmânirrahîm"
Klasik bir oklu besmeledir.

20x28.5 cm.
Sülüs - Nesih

10 kıtalık bir hadis murakkadır. Koltuk bölümleri boş hâldedir. Pembe
zeminlere murakkalanmıştır. Sonradan yapılmış sade bir cildi bulunur.

1266

Murakka

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
260

Sülüs - Nesih

10 kıtalık murakkadır.
Durak ve koltuklar tezhiplidir. Hattat Hasan Rıza’yı takliden yazıldığı
görülmektedir.

36x73 cm.
1266

Levha

-

Celî Sülüs

"Ve ufevvidu emrî ilallâh"
(Mü'min Sûresi/44)
Dış pervazı tezhiplidir.

24x28 cm.
1266

Kıta

-

Sülüs - Nesih

"Allâhu veliyyû't-tevfîk"
1 sülüs, 7 nesih hadis kıtasıdır. Dış pervazı ve koltukları tezhiplidir.

210x75 cm.
"Tâ ebed Abdülmecid Hân ola bâ-feyz-i İlâh
Nûr-ı mihrâb-ı hilâfet câmi’-i âdâb-ı dîn
Kalb-i pâkin eylemiş Hakk Hazret-i Peygamber’e
Dâimâ ihlâs arzıyle mebâhî vü yakîn
Dûş-i iclâli şeref-bahş-ı siyâb-ı saltanat
Olalı düşmez elinden dâmen-i şer’-i mübîn
1267

Kitabe

Hırka-i Şerif Camii

Celî Ta’lik

Hırka-i sündüs tırâz-ı şâh-ı vâlâ-yı Rasûl
Câ-nişîn olmuşdu bunda izz ile nice sinîn
Eyleyüb ta’zim ü hürmet işbu câ-yı ekreme
Câmii hem hücre-i pâkîzesin yapdı metîn
İki târih-i güher-pîrâyeyi Zîver kulu
Çekdi zer-târ-ı nizâm-ı nazma çün dürr-i semîn
Hırka-i pâk-i risâlet mesnedin bu câmi’in
Şâh-ı dîn Abdülmecîd Hân kıldı bünyâd-ı rasîn"
Giriş kapısı üzerindedir. Yazı mermere hakkedilmiştir. Yeşil zemin
üzerine altın varaklıdır. Üç sütuna beş satırdır.

300x65 cm.

1267

Duvar Yazısı

Hırka-i Şerif Camii

Celî Sülüs

"İnnenî enallâhu lâ ilâhe illâ ene fa’budnî ekımu’s-salâte li-zikrî"
(Tâhâ Sûresi/14)
"Ellezîne yü'minûne bi'l-gaybi ve yukîmûne’s-salâte ve mimmâ
rezaknâhum yünfikûn"
(Bakara Sûresi/3)
"Ya büneyye ekımi’s-salâte ve’mur bi’l-ma’rûfi venhe ani’l münkeri
vesbir alâ mâ esâbeke"
(Lokman Sûresi/17)
"Hafizû ale’s-salavâti ve’s-salâti’l-vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn"
(Bakara Sûresi/238)
"Fe izâ kazaytümü’s-salâte fezkürullâhe kıyâmen ve kuûda"
(Nîsâ Sûresi/103)
"İnne’s-salâte kânet ale’l mü’minîne kitâben mevkûta"
(Nîsâ Sûresi/103)
"Ve izâ kâmû ile’s-salâti kâmû kusâlâ yürâûne’n-nâs"
(Nîsâ Sûresi/142)
"Ekımi’s-salâte lidulûki’ş-şemsi ilâ gasaki’l-leyli ve kur’ane’l-fecr"
(İsrâ Sûresi/78)
Caminin içindeki 8 büyük pencerenin üzerlerindedir. Yazılar mermere
hakkedilmiştir. Siyah zemin üzerine altın varak kaplanmıştır. Yazıların
yanlarında rokoko buketler bulunmaktadır.
65x65 cm.

1267

Levha

-

Celî Sülüs

"Ali, Fatıma"
Köşeleri çiçek motifleriyle süslenmiştir. Dış pervazı tezhiplidir.

1268

Levha

Abdurrahman Depeler
Koleksiyonu

Sülüs

1268

Hilye-i Şerîf

Albayrak Hat Koleksiyonu

Muhakkak Nesih

1269

Cüz

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye
Nevâdiru’l-Mahtûtât Bölümü,
Tal’at - 304

Nesih

"Bismillâhirrahmânirrahîm"
Klasik bir oklu besmeledir.

Tezhibi sade bir rokoko üslûbunda yapılmıştır. Kenarı düz kâğıt üzerine
zerefşanlıdır.
Kur’ân-ı Kerîm’in 30. cüzü.
29 varaktır. 19 satırdır. Sûre başları tezhiplidir. Deri ciltlidir.

130x65 cm.

1269

Kitabe

Washington Zafer Abidesi

Celî Ta’lik

"Devâm-ı hulleti te’yîd içün Abdülmecîd Hân’ın
Yazıldı nâm-ı pâki seng-i bâlâya Vaşington’da"
Washington Zafer Abidesi’nin on yedinci katındadır. Kitabenin üzerinde
Sultan Abdülmecid’in Haşim Efendi tarafından yazılmış tuğrası yer
almaktadır.

1269

Levha

Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi - 1412

Celî sülüs

1269

İcâzet

-

Sülüs - Nesih

68x61 cm.
"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"

"Estağfirullâhe mimmâ kâne"
Kazasker Mustafa İzzet’in Mehmed Salih Efendi’ye icâzeti.
44x38 cm.

1270

Levha

Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- 2987

"Yâ Hazret-i Şâh Muhammed Bahâeddin Nakşibendi-i Buhârî"
Celî Sülüs

Yazı tekke yazısı üslûbunda Nakşî tâc-ı şerîfi formunda istiflenmiştir.
Resim-yazı formunda önemli bir örnektir. Yeşil perdelerle çevrelenmiş
bir siluette siyah tâc-ı şerîf üzerinde siyah zemine zerendûd işlenmişir.
Son devir tezhip özelliklerini üzerinde taşımaktadır.

"Yâ Hazret-i Muhammed Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırruhu"
1270

Levha

Mevlânâ Müzesi - 196

Sülüs

1270

Levha

-

Celî Sülüs

Siyah renkli kadife kumaş üzerine altın yaldızlı kartondan kât'ı tekniği ile
imal edilmiştir.

"Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırruhu"
Kenarlarına son dönem üslûbuyla çiçek köşebentleri işlenmiştir.

31.5x60 cm.
1270

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

"Yâ külle küllî fekün lî in lem tekun fe men yekün lî"
İstif özellikleri itibarıyla dikkat çekici olan yazı, altın cetvellidir.
31x60 cm.

1270

Levha

-

Celî Sülüs

"Yâ külle küllî fekün lî in lem tekun fe men yekün lî"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.
63x50.5 cm.

1270

Levha

Suna ve İnan Kıraç
Koleksiyonu

Celî Sülüs

"Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî kuddise sırruhu"
Lacivert zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Cetvellerinden birbirine
bağlanan köşebentler ile rûmî tarzında sıvama altınla tezhiplenmiştir.

150x140 cm.
1271

Levha (Takım)

Beşiktaş Sinan Paşa Camii

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve
Hüseyin"
Siyah zemin üzerine zerendûd olarak işlenen bu levhaların hattata ait
olduğu bilinmekle birlikte herhangi bir yerinde imzası bulunmamaktadır.

1271

Levha

Özel Koleksiyon

Sülüs

"Eyâ habib-i Huda, sen görür müsün lâyık
Ki ümmetin dem-i haşr olmaya selâmetde
Şefâat itsen eğer âsiyân-ı küffârı
Yerinde yeller eser dûzahın kıyametde"
Tamir gören bu eser, Gamze Yorgancı tarafından 2005 yılında klasik
üslûpta tezhiplenmiştir.
59x34.5 cm.

1271

Levha

-

Celî Sülüs

"İnne’l-hasenâti yüzhibne’s-seyyiât"
(Hûd Sûresi/114)
Koyu kırmızı bir bordür üzerinde, kahverengi bir dış zeminde murakka
edilmiştir. Tezhibi kendi dönemine ait üslûptadır.
165x56 cm.

1272

Levha

Aziz Mahmud Hüdâyî
Türbesi - 91

Celî Ta’lik

"Destûr Yâ Hazret-i Pîr"
Lacivert zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarında dönemine ait
yüksek sanatlı bir sıvama altın tezyinat bulunmaktadır.
250x70 cm.
"Zehî âyine-veş seng-i musaykalden binâ kıldı
Serâ Abdülmecid Han anda görsün çok safâ-yı nev

1272

Kitabe

Dolmabahçe Sarayı

Celî Ta’lik

Müzeyyen eylesin Zîver güher-veş bâbını târih
Makâm-ı şevket oldu mes’adetle bu sarây-ı nev"
Hazine kapısı üzerinde mermere hakkedilmiştir. Kitabenin üzerinde
Sultan Abdülmecid’in Haşim Efendi tarafından yazılmış tuğrası yer
almaktadır. Yazı altın varaklıdır.
"Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Ziyâu'l Hâk-ved-dîn şeyh Hâlid enNakşbendî el-müceddidî kuddise sırruhu es-samedî"

1272

Levha

-

Celî Ta’lik

Tekke üslûbuyla yazılmıştır. Üst boşluklarında çiçek motifleri bulunur.
Açık pembe bir zemin üzerinde murakkalanmıştır ve kenarlarında
rokoko üslûbunda bir tezhip bulunur.

40 cm.
"Rûz u şeb gönlümün evrâdı olup Tanrı adı
Nakş-ı efrâdına bend eyle vukûf-ı adedi
1273

Satır

Özel Koleksiyon

Celî Ta’lik

Cezbe-i aşk ile fark idemeyüp nîk ü bedî
Gözlerinden silüp eşk-i terini böyle didi
Varamam yârime âmâ-sıfat oldum ebedî
Vâsıl it yâre beni yâ reculen huz bi-yedî"
Nohûdî renk kâğıda siyah mürekkeple yazılmıştır. Yazı murakkasız
hâldedir. Şiir Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye aittir.

1273

İcâzetnâme

Süleymaniye Kütüphanesi

Sülüs - Nesih İcâze

"Ba’de'l-hamdi ve's-salâti ve't-teslîm ezintü bi-vazi’l-ketebeti
linâmıkı hâzihi’l-kıt’ati’l-mergûbeti’l-mübâreketi Hüseyin Rüşdî Efendi
tavvelallâhu umrehû ve zâde ilmehû ve ma’rifetehû amin. Ve ene’lmuhtâc es-Seyyid el-Hac Mustafa İzzet"
Hüseyin Rüşdî’nin Abdullah Zühdî’den aldığı icâzetnâmedeki tasdik
metni bölümüdür. Mustafa İzzet Efendi, kâğıdın sağ köşesine kurşun
kalemle tasdikini müsvedde olarak yazmış alt köşeye ise mürekkeple
defa’aten yazmıştır.

64x64 cm.

1273

Levha

Cengiz Çetindoğan
Koleksiyonu

Celî Sülüs

"Ol Rasûl-i müctebâ hem rahmeten li’l-âlemîn
Bende medfûndur deyû eflâke fahreyler zemîn
Ravzasın edip ziyâret dedi Cibrîl-i Emîn
Hâzihî cennâtu adnin fedhulûhâ hâlidîn"
Kenarına ince bir altın cetvel çekilmiştir. Dışında battal bir ebruyla
murakkalanmıştır.
65x60 cm.
"Rûz u şeb gönlümün evrâdı olup Tanrı adı
Nakş-ı efrâdına bend eyle vukûf-ı adedi

1273

Levha

M. Uğur Derman
Koleksiyonu

Celî Ta’lik

Cezbe-i aşk ile fark idemeyüp nîk ü bedi
Gözlerinden silüp eşk-i terini böyle didi
Varamam yârime âmâ-sıfat oldum ebedî
Vâsıl it yâre beni yâ reculen huz bi-yedî"
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Şiir Kazasker Mustafa İzzet
Efendi'ye aittir. Bu levha 2014 yılında büyük bir tahribata uğramış
ve restoratör Hasan Türkmen tarafından, levhanın is mürekkebiyle
yazılmış orjinal hâlinden faydalanılarak tamir edilmiştir.

18x27 cm.
1273

Kıta

-

Sülüs - Nesih

"Kûn keyyisen ve kerîmen ve ketûmen"
1 sülüs, 4 nesih hadis kıtasıdır. Son satırında imzası vardır. Dış pervazı
ve koltukları tezhiplidir.

1273

Levha

-

Celî Sülüs

"Li hamsetun utfî bihâ harra’l-vebâ el-hâtime. El Mustafâ ve’l-Murtazâ
ve'bnahuma ve'l-Fâtime"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. 2 satır hâlindedir. Satır araları
cetvellidir. Dış pervazı tezhiplidir.
67.5x60 cm.

1274

Levha

Ebu Eyyûb el-Ensâri Türbesi
- 47

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Siyaha yakın koyu yeşil bir zemine zerendûd işlenmiştir. Levhanın dört
köşesinde dönemin üslûbunda çiçek ve yaprak motifleri bulunur.
34x86 cm.

1274

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Ta’lik

"Efemen şerahallâhu sadrahu lil-islâmi fehuve ‘alâ nûrin min rabbihi"
(Zümer Sûresi/22)
İmzası olmamakla birlikte bazı kaynaklarda Kazasker’e kaydedilmiştir.
Mavi zemine zerendûd olarak işlenmiştir.

1274

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Ta’lik

"Allah birdir iki cihân vahdet üzredir
İbret gözüyle bak hele bir kerre yek ten ol
Terk eyle mâsivâyı gözet sırr-ı vahdeti
Benlik hayâlin eyleme zinhâr sen sen ol"
Siyah zemin üzerine zerendûd olarak işlenmiştir. Şiir Kazasker Muztafa
İzzet Efendi’ye aittir.
86x139 cm.

1274

Levha

-

Celî Sülüs

"Ya Mâlike’l-Mülk"
Siyah zemin üzerine zerendûd olarak işlenmiştir. Kenarları klasik
dönem üslûbunda tezhiplenmiştir.
36x32 cm.

1274

Levha

-

Celî Sülüs

"Allâhu vahdehû"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.
28x34 cm.

1274

Levha

-

Celî Sülüs

"Allâhu vahdehû"
Kenarlarında turuncu zemin üzerine rokoko üslûbunda köşebendler
uzun cetvellerle birbirine bağlanmıştır.

33x84 cm.
1275

Levha

-

Celî Sülüs

"Hüve’l-evvelü ve’l-âhirü ve’z-zâhirü ve’l-bâtınü ve hüve bi külli şey’in
alîm" (Hadîd Sûresi/3)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarlarında dönemine ait
tezyinat bulunmaktadır.
57.4x50 cm.

1275

1275

Levha

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
777

Bursa Ulu Camii

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Siyah bir zemine zerendûd işlenmiştir. Levhanın dört köşesinde
dönemin üslûbunda çiçek ve yaprak motifleri bulunur. Yazının sol alt
köşesinde hasar bulunmaktadır.

Celî Sülüs

"Va’bud rabbeke hattâ ye’tiyeke’l yakîn"
(Hicr Sûresi/99)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarlarında dönemine ait
tezyinat bulunmaktadır.
"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"

1275

Levha

Bursa Ulu Camii

Celî Sülüs

Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarlarında dönemine ait
tezyinat bulunmaktadır.
"Fikrüke fîke yekfîke"

1275

1275

Levha

Levha

Süleymaniye Kütüphanesi Levhalar 18

-

Celî Sülüs

Celî Ta’lik

Mavi bir bordür ile altın cetvelle murakkaya gerilmiş yazının dış
pervazında da battal bir ebru bulunmaktadır. Yazının kondüsyonu ve
harf anatomisi açısından Kazasker Mustafa İzzet’e ait olması şüphelidir.
"Vemâ tevfîkî illâ billâh"
(Hûd Sûresi/88)
Kenarları ebru murakkalıdır.
48x37 cm.

1275

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
İstifin siyah mürekkeple yazılmış nadir örneklerindendir. Üst yazı
boşlukları çiçek motifleriyle tezhiplenmiştir.
Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"

1275

Levha

İstanbul Arkeoloji Müzesi
Kütüphanesi

Celî Sülüs

Koyu yeşil zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Bu yazı kalıbıyla
hazırlanmış zerendûd levhaların kondisyon olarak en iyisidir. İlaveten
istifin dört tarafında Ehl-i Beyt ile ilgili Arapça sülüs methiyeler yer
almaktadır.

66x59 cm.
1275

Levha

-

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Dış pervazı lacivert zemin üzerine köşebendler, uzun cetvellerle
birbirine bağlanmıştır. Yazının boşlukları çiçek motifleriyle süslenmiştir.

1275

Levha

-

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Siyah bir zemine zerendûd işlenmiştir. Levhanın üst köşelerinde çiçek
ve yaprak motifleri bulunur. Dış pervazı tezhiplidir.

55x55 cm.
1275

Levha

Arpacılar Camii

Celî Sülüs

"Fikrüke fîke yekfîke"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Levhada yer yer yıpranmalar
olduğundan, eser Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından camiden
kaldırılmıştır.

150x50cm.
1275

1275

Levha

Levha

Büyükada Hamidiye Camii

-

Celî Sülüs

Celî Ta’lik

"Yâ külle küllî fekün lî in lem tekun fe men yekün lî"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarları çiçek motifleriyle
süslenmiştir. Rokoko üslûbunda halkâr tekniğinde yapılmış kurdeleler
içine yerleştirilmiş çiçek motiflerinden oluşan bir bordür bulunmaktadır.

"Vemâ tevfîkî illâ billâh"
(Hûd Sûresi/88)
Katı' sanatı tekniğiyle imâl edilmiştir.

225x75 cm.
"Oldu Kâdîkaryesi mahsûd-ı şehr-i Üsküdar
Sû-be-sû ihyâ buyurdu hükm-i Hân Abdülmecîd
İşte ez-cümle binâ ettirdi muhkem kârgîr
Bu ibadethaneyi yakmıştı ihrâk-ı şedîd
Her cihetle dense lâyıkdır imâmü’l-müslimîn
Zâtı olmuş câmi-i mecmû-ı ahlâk-ı hamîd
Şen-sezâ olmuşdur bu vâlâ hem şen şâdmân
Cedd-i â’lâsı Üçüncü Mustafa Hân-ı saîd

1275

Kitabe

Kadıköy İskele Camii

Celî Ta’lik

Mevc urur âb-ı güher-âsâ derûnunda safâ
Verdi ziynet sâhil-i bahre bu bünyâd-ı cedîd
Nûr-ı rahmetle der ü dîvârı pürdür Kâ’be-veş
Hac sevâbın lutfeder züvvârına Rabb-i Vâhîd
Ey cemâat beş vakitte eyleyin böyle duâ
Olsun ol mihrâb-ı adlin ömr-i ikbâli mezîd
Hutbe-i nâm-ı be-nâm-ı dem-be-dem nusret ile
Revnak olsun minber-i mülke ilâ yevmi’l-va’îd
Secde-i şükr eyleyip Safvet dedi târihini
Cami-i zîbende yapdı emr-i Hân Abdülmecîd"
Giriş kapısı üzerindedir. Siyah zemin üzerine varak altınla hakkedilmiştir.
Kitabenin üzerinde Sultan Abdülmecid’in Haşim Efendi tarafından
yazılmış tuğrası yer almaktadır.

164x75 cm.
"Şehriyâr-ı bende-perver Hazret-i Abdülmecîd
Dâimâ etmekdedir îcâd-ı âsâr-ı güzîn
İşte yapdırdı Hazîne Koğuşun fermân idüb
Kim sezâ vasfında dense cilvegâh-ı dil-nişîn
1275

Kitabe

Topkapı Sarayı Hazine
Koğuşu

Celî Ta’lik

Ömrünü müzdâd idüb ol şâh-ı âlî-himmetin
Mülkünü ma’mûr u âbâd eyleye Rabbü’l-mu’în
Emr ü fermân-ı hümâyûnuyla Safvet bendesi
Eyledi tanzim böyle iki târih-i metin
Yapdı bir bünyâd-ı muhkem müjde Hân Abdülmecîd
Hamd ola buldu Hazine kulları cây-ı metin"
Hazine Koğuşu avlu kapısı üzerindedir. 10 satırlık kitabe yeşil zemin
üzerine altın varaklıdır.

128x30 cm.

1276

Kitabe

Keçeci-zâde Kâzım Bey’in
Kabir Taşı Kitabesi

Celî Ta’lik

"Hüve’l-Bâkî
Tophane-i Âmire İstihkâm
Alayı’nda kâim-makâm
ve yirmi üç yaşında
âzim-i dârü’l-huld
hûrun maksûrâtun fi’l-hiyâm
olan Keçeci-zâde kanından Kâzım
Beyefendi merhûmun
rûhu için Fâtiha
sene 1276 [1859-1860]"
Türkçe 11 satır hâlinde ve imzasızdır. Taşa hakkedilmiştir.

"Ya Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî"
1276

Levha

-

Celî Sülüs

Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Üst boşlukları çiçek
motifleriyle süslenmiştir.

63.5x59 cm.
1277

Levha

-

Celî Sülüs

"Fallâhu hayrun hâfızan ve hüve erhamu’r-râhimîn"
(Yûsuf Sûresi/64)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarlarında halkâr
bulunmaktadır. Çiçek motifleriyle süslenmiştir.

144x69.2 cm.

1277

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
1261

Ta’lik

"Şâh-ı sultân-ı cihân Hazret-i Abdülazîz
Tîğini âvîze-i arş-ı berîn etsin Hudâ
Etti şermende salâtîn-i izâmı devletin
Adl u dâdın dahi İskender’le Dârâ’yı şehâ
Şöyle mesrûr etti hâss u âmmı cels-i ma’delin
Tehniyet-resm-i mübârek-bâd eder şâh u gedâ
Tâ seher tahrîr eder nasr u fütûhâtın nücûm
Düşmanın makhûr ola gâlib sipihrin dâimâ
Tıynet-i pâkinde erkân-ı adâlet âşikâr
Hak muvaffak eylesin tedbîr u emrin bâ-safâ
Nutk eden nazmın Nazîfâ zât-ı Mevlânâ durur
Hâme-i zerrîn ile terkîme şâyân u sezâ
Şevk ile sâl-i cülûsa fikr edib târih-i tâm
Zâhir oldu birle esrâr-ı tuizzu men teşâ"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Satır araları altın cetvelle
birbirinden ayrılmıştır. Kenarları lacivert zemin üzerine halkârla
süslenmiştir.

1277

Levha

Kerem Kıyak Koleksiyonu

Celî Sülüs

1277

Levha

-

Celî Sülüs

"İn nîz beguzered"
Aharlı kâğıt üzerine yazılmış, dönemin rokoko üslûbunda
tezhiplenmiştir.
"İn nîz beguzered"
Levhanın dört köşesinde iptidai çiçek ve yaprak motifleri bulunur.
20x45 cm.

1277

Levha

-

Celî Sülüs

"Vallâhu gâlibun alâ emrihi"
(Yûsuf Sûresi/21)
Kenarlarında herhangi bir tezyinat yoktur.
16.5x24.4 cm.

1278

1278

Kıta

Levha

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - D/3

-

Sülüs - Nesih

Celî Sülüs

"Kemâlü’l-cûdi el-i’tizâru meahû"
1 sülüs, 3 nesih ve imza satırından oluşan hadis kıtasıdır. Sarı renk
kâğıda yazılmıştır, dış pervazında battal bir ebru bulunmaktadır.
Koltuklarında bir tezyinat yoktur.
"Sübhâne men yüsebbihu’r-radü bihamdihi ve'l-melâiketi min hifetih"
(Ra'd Sûresi/13)
Besmele ile 3 sülüs satır şeklinde yazılmıştır. Nesih bir imza satırı
bulunur. Yazının köşeleri rokoko çiçek motifi ile süslenmiştir. Satır araları
cetvellidir. Dış pervazında dönemine ait rokoko tezhip vardır.
27.2x23.8 cm.

1278

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/19

Sülüs - Nesih

"Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi’l-hayr
ve bihi’l-avn"
Müfredat meşki. 5 satırdan oluşan "Rabbiyessir" meşk kıt’asıdır.
Kenarında sade bir cetvel bulunmaktadır. Tezniyat yoktur.
27x23.5 cm.

1278

1278

Kıta

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/24

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/44

Sülüs - Nesih

"Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi’l-hayr
ve bihi’l-avn"
Müfredat meşki. 5 satırdan oluşan "Rabbiyessir" meşk kıt’asıdır.
Kenarında sade bir cetvel bulunmaktadır. Tezniyat yoktur.

23.5x28.2 cm.
Sülüs

4 sülüs satır olarak yazılmıştır. İç pervaza ince bir kumlu ebru
yapıştırılmıştır. Nohûdî bir kâğıda murakkalıdır.

1278

Sayfa

-

Sülüs

Fâtihâ Sûresi.
44x61.5 cm.

1278

Levha

-

Celî Ta’lik

"Var olan Hak varlığıdır benden eylersen suâl
Yokluğun irfân-ı kâfidir sülûk erbâbına
Men 'aref'le kad 'aref sırrını bildinse eğer
Hırz-ı cân et söyleme zann u şükûk erbâbına"
Şiir Kazasker Mustafa İzzet Efendi'ye aittir. Siyah zemin üzerine
zerendûd işlenmiştir. Satır araları cetvellidir.

1278

Levha

-

Celî Sülüs

"Allah celle celâluhû"
40x90 cm.

1278

Levha

-

Celî Sülüs

"Li hamsetun utfî bihâ harra’l-vebâ el-hâtime. El Mustafâ ve’l-Murtazâ
ve'bnahuma ve'l-Fâtime"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarları rokoko üslûbunda
tezyin edilmiştir.
40x80 cm.

1278

Levha

-

Celî Sülüs

"Allâhü hayyun kable külli hayyin"
Koyu kırmızı bir bordür üzerine kahverengi bir dış zeminde murakka
edilmiştir. Tezhibi kendi dönemine ait üslûptadır.
41.3x31.4 cm.

1279

1279

Levha

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Halil Ethem
Arda 122

Bursa Ulu Camii

Fâtihâ Sûresi.
Celî Sülüs

Celî Sülüs

Yazının kendi kalem kalınlığında bir imzası bulunmaktadır. Bu imzanın
yan boşlukları lacivert zeminli Fatih devri usûlünde bezenmiştir.
Kendisinden daha koyu nohûdî bir kâğıda murakkalanmış olan yazının
kenarı zerefşanlıdır.
"Vallâhu gâlibun alâ emrihî"
(Yûsuf Sûresi/21)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarlarında dönemine ait
tezyinat bulunmaktadır.
"Fa’lem ennehu la ilâhe illallâh Muhammedun Resûlullâh"

1279

Levha

Bursa Ulu Camii

Celî Sülüs

Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarlarında dönemine ait
tezyinat bulunmaktadır.
130x79 cm.

1279

Levha

Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi - 549

Celî Sülüs

"Bismillâhirrahmânirrahîm"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarlarında dönemine ait
tezhip bulunmaktadır.

40x90 cm.

1279

Levha

Sakıp Sabancı Müzesi
Koleksiyonu - 130/0106

Celî Sülüs

"Hüve’l-evvelü ve’l-âhirü ve’z-zâhirü ve’l-bâtınü
ve hüve bi külli şey’in alîm"
(Hadîd Sûresi/3)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Köşelerinde birbirine
cetvellerle tamamlanmış dönemine ait bir tezhip bulunmaktadır.

1279

Levha

Albayrak Hat Koleksiyonu

Sülüs

"Hüve’l-evvelü ve’l-âhirü ve’z-zâhirü ve’l-bâtınü
ve hüve bi külli şey’in alîm"
(Hadîd Sûresi/3)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Dış pervazında dönemine ait
rokoko tezhip vardır.
51.5x38.5 cm.

1279

Levha

-

Celî Sülüs

"Eyâ habib-i Hudâ sen görür müsün lâyık
Ki ümmetin dem-i haşr olmaya selâmetde
Şefâat itsen eğer âsiyân-ı küffârı
Yerinde yeller eser dûzahın kıyametde"
Kenarında döneminin üslûbuna yakın bir halkâr tezhibi bulunmaktadır.
Satır araları cetvelle birbirinden ayrılmıştır.
75x65 cm.

1279

Levha (Takım)

Bâlâ Süleyman Ağa Camii

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin"
isimlerinin yazılı olduğu 8 adet levha.
Koyu yeşil zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Beşgen çerçevelidir.
133x102 cm.

1279

Hilye-i Şerîf

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
380

Celî Muhakkak Sülüs - Nesih

Hilyenin iç kısmında bulunan göbek ve etek bölümü döneminden daha
eski lacivert zemine rumî desenler ile tezhiplenmiştir. Nesih satırların
durak bölümleri de bu özelliktedir. Dış siyah zeminle yazının arasında
döneminin renk üslûbuna uygun pembe bir bordür bulunur. Bu
bordürün üzerinde altından tahrirsiz desen motifleri yer alır. Dış pervaz
ise siyah zemin üzerine iki renk altın kullanılarak dönemine daha yakın
bir üslûpla bezenmiştir.
143x77 cm.

1279

Levha

Ebû Eyyûb el-Ensârî Türbesi
- 41

Celî Sülüs

"Lâ yekün bike süün yâ Ebâ Eyyüb"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Altın kısımları zaman
içerisinde çatlama gösterdiğinden kırçıllı bir hâl almıştır. Kenarında
herhangi bir tezyinat yoktur.

140x100 cm.
1279

Hilye-i Şerîf

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Celî Muhakkak - 3241
Sülüs - Nesih

Döneminin tezhip anlayışıyla süslenmiştir. Besmele ve alt etek
koltuklarında kalan boşluklara şükufe tarzı karanfiller yapılmıştır. Hilal
bölümü sıvama altınla işlenmiştir ve üzerinde herhangi bir tezyinat
unsuru yoktur.
69x64 cm.

1279

Levha

Sadberk Hanım Müzesi

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Koyu mor kâğıt üzerine zerendûd işlenmiştir. Dış pervazı döneminin
üslûbunda tezhiplidir. Yazının dört köşesindeki boşluklar çiçek
motifleriyle süslenmiştir.

1279

Levha

-

Celî Sülüs

"Bismillâhirrahmânirrahîm"
"Sübhâne men yüsebbihu’r-radü bihamdihi ve'l-melâiketu min hifetih"
(Ra'd Sûresi/13)
Krem rengi kâğıda siyah mürekkeple yazılmıştır. Satır araları cetvellidir.
Üst Besmele kenarlarındaki koltuk boşlukları eski dönem üslûpla
tezhiplenmiştir. Yazıda kalan kâğıt boşlukları yaprak-çiçek motifleriyle
süslenmiştir.
44x42.5 cm.

1279

Levha

-

Celî Sülüs

"Sübhâne men yüsebbiru’r-radü bihamdihi ve'l-melâiketu min hifetih"
(Ra'd Sûresi/13)
Besmele ile 3 sülüs satır şeklinde yazılmıştır. Nesih bir imza satırı
bulunur. Yazının ilk satırı çiçek motifi ile süslenmiştir. Satır araları
cetvellidir.
40x71 cm.

1279

Levha

-

Celî Sülüs

"Men lehu aklun selîmun yaktedi bi'l-Mustafâ"
Akl-ı selim sahibi olan, Muhammed Mustafa'ya tâbi olur.
35.5x66.5 cm.
"Men lehu aklun selîmun yaktedi bi'l-Mustafâ"

1279

Levha

-

Celî Sülüs

Akl-ı selim sahibi olan, Muhammed Mustafa'ya tâbi olur.
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Dış pervazı rokoko sarmallı
bir su çevrelemektedir.

1279

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

45x35 cm.

19x27 cm.

1280

Kıta

Emin Barın Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

Hizbu'l-Kef Duası
"Kûn keyyisen ve kerîmen ve ketûmen"
"Kefâke rabbüke kem yekfike vâkifeten. Kifkafüha kekemin kâne min
keleka. Tekarru kerren kekerri’l-kerri fî kebidi. Tahki müşekkeketen
kânet leke'l-keleka. Kefâke mabi kefâke'l-kâfi kurbetehû. Yâ kevkeben
kâne yahki kevkebe'l-feleka"
1 sülüs, 3 nesih satırdır. Simetri oluşturması için üstteki sülüs bölümü
kadar nesih satırların altına, beyaz zemine rumî halkârlar yapılmıştır.
Koltuk ve duraklar tezhiplidir. Dış pervaza battal ebru yapıştırılmıştır.
18.5x27 cm.

1280

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Halil Ethem
Arda 103

Sülüs - Nesih

Hizbu'l-Kef Duası
"Ve daccû daccaten kedacîcina ve 'accû 'acîcen ve'l-e'âdî te'accecû"
"Kefâke rabbüke kem yekfike vâkifeten. Kifkafüha kekemin kâne min
keleka. Tekarru kerren kekerri’l-kerri fî kebidi. Tahki müşekkeketen
kânet leke'l-keleka. Kefâke mabi kefâke'l-kâfi kurbetehû. Yâ kevkeben
kâne yahki kevkebe'l-feleka"
1 sülüs, 3 nesih satırdır. Nesih satırların arasında ve dış taraflarda
kalan koltuk boşluklarında Fatih dönemi lacivert zeminli bir tezhip
bulunmaktadır. Eserin tezhibinin, Mihriban Sözer (Keredin) tarafından
1361 tarihinde yapılmış olduğu yazılıdır. Dış pervazda bulunan battal
ebrunun Necmeddin Okyay’a ait olduğu tahmin edilmektedir.
69x64 cm.

1280

Levha

Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi - 140

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Altın cetvelli ve tezhiplidir.
55x41.5 cm.

1280

Levha

-

Celî Sülüs

"Yâ Hazret-i Bilâl-i Habeşî"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Yazının akıbeti hakkında
herhangi bir malumat yoktur.
70x100 cm.
"Re’sü’l-hikmeti mehâfetullâh"

1280

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

1280

Levha

Murat Bardakçı Koleksiyonu

Celî Sülüs

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/46

1280

Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Altın cetvelli, zencerekli olup
halkâr tezhibi bulunmaktadır. Tezhibin yakın zamana ait olduğu tahmin
edilmektedir. Osmanlı armalı bir saray çerçevesi içerine konulmuştur.
Çerçevenin bu eser için imâl edilip edilmediği bilinmemektedir.
"Vemâ tevfîkî illâ billâh"
(Hûd Sûresi/88)
24.5x18 cm.

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 2 nesih satır hadis kıtasıdır. Koltuksuzdur. Duraklar tezhiplidir.
Dış pervaz nohûdî renk bir kâğıda murakkalanmıştır.

26.7x19.9 cm.

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/53

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/56

1280

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/104

Sülüs - Nesih

1280

Kıta

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

1280

1280

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 5 nesih satır hadis kıtasıdır. Koltuksuzdur. Duraklar tezhiplidir.
Dış pervaz nohûdî renk bir kâğıda murakkalanmıştır.
28.8x21.3 cm.

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih, 1 sülüs satırdır. Koltuk ve duraklarında üzerinde
herhangi bir desen olmayan sıvama altın bulunmaktadır. Dış pervazı
mavidir.
28x20.6 cm.
Altın cetvelli, duraklar tezhipli, koltuklar boştur. Dış pervaz nohûdî sarı
renktir, iç pervaza ebru yapıştırılmıştır.
19x27 cm.
1 sülüs, 5 nesih, 1 sülüs satırdır. Koltuk ve durakları tezhiplidir.
19x27 cm.
"Kûn keyyisen ve kerîmen ve ketûmen"

1280

1280

1280

Kıta

-

Levha

Abdurrahman Kılıç
Koleksiyonu

Sülüs

Sakıp Sabancı Müzesi
Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

Murakka

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 3 nesih hadis kıtasıdır. Nesih satırların kenarlarında kalan
boşluklar lacivert zemin üzerine klasik tezhip özellikleri taşır. Koltuk
kısımlarının tezhibi Muhsin Demironat’a aittir. Dış pervazı battal bir ebru
ile murakkalanmıştır.
"Vemâ tevfîkî illâ billâh"
(Hûd Sûresi/88)
Tezhibi yeşil zemine rokoko üslûbuyla yapılmıştır.
10 kıtalık bir murakkadır. Koltuk kısımlarında herhangi bir tezyinat
bulunmamaktadır. Duraklar tezhiplidir.
27.5x18 cm.

1280-81

Murakka

İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi - Arapça
Yazmalar 6917

Sülüs - Nesih

10 kıtadan oluşan hadis murakkadır. Dokuz kıtasında imza ve tarih
bulunur. Duraklar tezhipli fakat koltuklarında herhangi bir tezyinat
bulunmamaktadır. Dış pervazların üzerine çeşitli renklerde zerefşan
uygulanmıştır. Cildi dönemine ait olup vişne çürüğü rengindedir.
21x29.6 cm.

1281

Kıta

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - A/28

"Kâle Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem..."
Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. Koltuklar Fatih dönemi tezhibi
özelliklerini taşır. Etrafında kırmızılı bir ince pervaz bulunur. Kendinden
daha açık zemine murakka edilerek etrafı zerafşan yapılmıştır. Mihriban
Sözer tarafından tezhiplenmiştir.

75x54 cm.

1281

Levha

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

7 hadis kıtasından levha hâline getirilmiş bir eserdir. Kıtaların nesih
satırlarındaki koltuk boşlukları lacivert zemine Fatih dönemi tezhibiyle
tezhiplenmiştir. Nesih satırların koltuk ebatları birbirinden farklı ölçülerde
olduğundan desen tasarımları da eşittir. Yazının dış zeminden ayrılan
iç pervazı eski üslûpta tezhiplenmiştir. Yazının dış pervazı ise siyah
zemine rokoko üslûbundadır.
22x29 cm.

1281

Kıta

-

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 2 nesih, 1 sülüs satırdır. Dış pervazı yavruağzı battal bir ebruyla
murakkalanmıştır. Nohûdî sarı renk aharlı kâğıda yazılmıştır. Nesih
satırların kenarında bulunan küçük koltuklar Fatih dönemi tezhibiyle
tezhiplenmiştir. Durakları da tezhiplidir.
"Allâhu veliyyu’t-tevfîk ve huve ni’me’r-rafîk"

1281

Kıta

Mehmet Özçay Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

Koltuk bölümlerinde tek renk altın kullanılarak yazı bütünlüğü
sağlandıktan sonra iç pervaza vişne çürüğü bir renkle tezyinatsız bir
şekilde tezhip bölümünden kendini ayırmıştır. Yarı şemse sistemiyle
lacivert zeminli klasik rûmî desenleriyle tezhiplenmiş olup bunların
uçlarına kendi üslûbunda tığlar eklenmiştir. Yazı tamir edilmiş olup
2008 yılında Gülsüm Gügercin tarafından yapılmıştır.
"Allâhu veliyyû’t-tevfik"

1281

Kıta

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 3 nesih, 1 sülüs satırdır. Koltuk ve yazı boşluğu tezhibi eski
üslûpta olmakla birlikte içerisinde yer yer çiçek motifleri bulunur. Yazı
kendinden daha açık renkli bir kâğıda murakkalanmıştır.
55x59 cm.

1281

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali"
Krem rengi kağıda yazılmıştır. Kenarlarında lacivert zemin üzerine
rokoko üslûbunda köşebentler uzun cetvellerle birbirine bağlanmıştır.
Yazının alt boşlukları çiçek motifleriyle süslenmiştir.
30.5x25.1 cm.

1281

İcâzetnâme

İBB Kütüphane ve Müzeler
Müdürlüğü - 4140

Sülüs - Nesih İcâze

"Bismillâhi yetemennâ bi-zikrihi’l-kadîm. Ezintü en yektübe ismehû
tahte kitâbetihî li-nâmıkı hazihi’l-kıt’ati’l-mübâreketi es-Seyyid Mehmed
Atâullah Efendi tavvelallâhu ömrehû ve zâde ilmehû ve ma’rifetehû ve
a’tâhullahu teâlâ mâyetemennâhu
amin. Ve ene vâliduhû el-fakîr ... âlâi rabbihi’lkadîr
es-Seyyid Mustafa İzzetü’l-maruf bi-Reisülulemâ"
Mustafa İzzet Efendi'nin oğlu Atâullah Efendi'nin icâzetnâmesidir.
Mustafa İzzet Efendi ile birlikte Şefik Bey’in de tasdik yazısı bulunur.
20.3x28 cm.

1281

Kıta

Türk Petrol Vakfı Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

1 sülüs Besmele , 4 nesih, 1 sülüs satır hadis kıtasıdır. Besmele
muhakkak özellikleri göstermektedir. Koltuk kısımlarında herhangi bir
tezyinat bulunmamaktadır.

1281

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/105

26.3x18.8 cm.
Sülüs - Nesih

Duraklar tezhiplidir. Koltuk kısımlarında herhangi bir tezyinat
bulunmamaktadır.
27.5x18.3 cm.

1281

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/49

Sülüs - Nesih

1281

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/51

Sülüs - Nesih

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/22

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/36

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/41

1281

1281

1281

"Ulemâu ümmeti ke enbiyâ-i benî İsrail"
1 sülüs, 3 nesih satır hadis kıtasıdır. Sülüs satırın sonunda klasik bir
madalyon bulunmaktadır. Pervazı kumlu bir ebruyla çevrilidir. Durakları
klasik dönem madalyon desenleriyle tezhiplidir.
26.3x19 cm.
1 sülüs, 3 nesih satır hadis kıtasıdır. Koltuksuzdur. Duraklar tezhiplidir.
29.3x20.1 cm.

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. Koltukları ve durakları klasik tezhip
unsurundadır. Dış pervaz yeşildir.
27.3x27.9 cm.

Sülüs - Nesih

2 kıtanın bir arada murakkalanmasıyla tasarlanmıştır. Kıtalar Besmele,
1 sülüs ve 4 nesih hadis satırdır. İç pervaz kumlu ebruyla çevrilidir.
Koltuksuzdur.
27.5x18.8 cm.

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 3 nesih satırdır. Sarı renk bir iç pervaz kâğıdıyla çevrilmiştir.
Koltuksuzdur. Duraklar tezhiplidir.
18.7x31.6 cm.

1281

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Halil Ethem
Arda 113

Sülüs

"Uzkurullâhe zikren kesîrâ"
(Ahzâb Sûresi/41)
Tek renk yavruağzı battal bir iç pervaz ebrusuyla murakkalanmıştır.
Dışında ise siyah zemine yapılmış kumlu hatib ebruları çevrilidir. Bu
ebruların Necmeddin Okyay’a ait olduğu tahmin edilmektedir.
20x28.7 cm.
"Kâle Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem"

1281

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Halil Ethem
Arda 99

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satırdan oluşan hadis kıtasıdır. Simetri oluşturması
için üstteki sülüs bölümü kadar nesih satırların altına beyaz zemine
rumî halkârlar yapılmıştır. Sülüs satırın kenarında kalan boşluklar ince
koltuklarla tamamlanmış ve tek renk bir desenle tezhiplenmiştir. Nesih
satırın geniş koltukları ise lacivert zemine klasik dönem tezhip özellikleri
taşımaktadır. Cam göbeği bir iç pervaz ve altınla çerçevelenmiş olup
dışında hafif bir battal ebru bulunur. Ebrunun üzerinde parlaklığı gitmiş
bir zerefşan bulunmaktadır. Kenarında ‘zehebehu Muhsin’ imzası
bulunduğundan tezhibinin Muhsin Demironat’a ait olduğu bilinmektedir.

20x28.7 cm.
"Kemâlü’l-cûdi el-i’tizâru meahû"

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Halil Ethem
Arda 97

1281

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/43

Sülüs - Nesih

1281

Kıta

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye
Nevâdiru’l-Mahtûtât Bölümü,
Tal’at - 15

Sülüs - Nesih

1281

1281

Levha

-

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih ve 1 sülüs hadis kıtasıdır. Sülüs satırlardan kalan
boşluklara zeminsiz klasik dönem tezhip motifleri yapılmıştır. Nesih
kıtaların koltukları daha geniştir. İmza kısmının kalan son boşluğuna
L biçiminde devam eder. Bu bölüm sıvama altın üzerine rumî ve
hatâyî desenlerle oluşturulmuştur. Cam göbeği bir iç pervaz ve altınla
çerçevelenmiş olup dışında hafif bir battal ebru bulunur. Ebrunun
üzerinde parlaklığı gitmiş bir zerefşan bulunmaktadır. Üstteki levhayla
bir takım olduğu hissedilmektedir.
27.3x18.2 cm.

Celî Sülüs

1 sülüs, 3 nesih satırdır. Sarı iç pervaz çevrilidir. Durakları tezhiplidir,
koltuksuzdur.
12×21 cm.
Altın cetvellidir.
"Vemâ ersalnâke illâ rahmeten li’l-âlemin"
(Enbiyâ Sûresi/107)
Kenarında ince bir battal ebru pervazı bulunmaktadır.

1281

1281

Kıta

Kıta

Yale University, The Beinecke
Rare Book and Manuscript
Library - 432

Yale University, The Beinecke
Rare Book and Manuscript
Library - 432

Sülüs - Nesih

Sülüs - Nesih

1 sülüs Besmele, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. İmza boşlukları ve
durakları klasik dönem tezhip özelliklerindedir. Dış pervaz koyu bir
battal ebru ile murakkalanmıştır. Koltuk kısımlarında herhangi bir
tezyinat bulunmamaktadır.
Hizbu'l-Kef Duası
"Kûn keyyisen ve kerîmen ve ketûmen"
"Kefâke rabbüke kem yekfike vâkifeten. Kifkafüha kekemin kâne min
keleka. Tekarru kerren kekerri’l-kerri fî kebidi. Tahki müşekkeketen
kânet leke'l-keleka. Kefâke mabi kefâke'l-kâfi kurbetehû. Yâ kevkeben
kâne yahki kevkebe'l-feleka"
Dış pervaz ebruludur. İmza boşlukları ve durakları klasik dönem tezhip
özelliklerindedir. Dış pervaz koyu bir battal ebru ile murakkalanmıştır.
Koltuk kısımlarında herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır.

1281

Kıta

-

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 3 nesih, 1 sülüs satır hadis kıtasıdır. Duraklar ve koltuklar
tezhiplidir. Üst sülüs kıtası boşluklarında yer alan küçük koltuklar
sıvama altın üzerine klasik tezhiplidir. Nesih satırların kenarlarında kalan
koltuklar ise lacivert zemin üzerine klasik tezhip özellikleri taşır.
28x24 cm.

1281

Levha

-

Sülüs

"Bismillâhirrahmânirrahîm"
Yazı boşlukları klasik Fatih dönemi lacivert zeminli tezhiple
tamamlanmıştır. İç pervazı beyaz olup boştur. Dışı ise eski dönem bir
hatip ebru ile murakkalıdır.

12.5x25.5 cm.

1281

Kıta

-

Sülüs - Nesih

"Vemâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn"
(Enbiyâ Sûresi/107)
1 sülüs, 3 nesih satır hadis kıtasıdır. Aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi
ile kaleme alınmış eserin koltukları şemslerle süslü, cetvelleri altınla
çekilmiştir.
12x21 cm.

1281

Murakka

-

Sülüs - Nesih

"Termî’l-ğuyûbü bi’aynî müfredü lehigun
İzâ tevekkadeti’l-hazâzi ve’l-meylün"
1 sülüs, 2 nesih, 1 sülüs satır Kasîde-i Bürde yazılıdır. Koltukları klasik
tarzda lacivert zemin üzerine altınla tezhiplenmiştir.
12x21 cm.

1281

Murakka

-

Sülüs - Nesih

"Lâkinnehâ hulletün kad sîta min demihâ
Fec’un ve veliun ve ıhlâfun ve tebdîlun"
1 sülüs, 2 nesih, 1 sülüs satır Kasîde-i Bürde yazılıdır. Koltukları klasik
tarzda lacivert zemin üzerine altınla tezhiplenmiştir.
12x21 cm.

1281

Murakka

-

Sülüs - Nesih

"Ekramü bihâ hulletün lev ennehâ saddekat
Mev’ûdehâ eve lev enne’n-nusha makbûlü"
1 sülüs, 2 nesih, 1 sülüs satır Kasîde-i Bürde yazılıdır. Koltukları klasik
tarzda lacivert zemin üzerine altınla tezhiplenmiştir.

1282

Murakka

Michigan Üniversitesi
Kütüphanesi Sultan II.
Abdülhamid Koleksiyonu 241

"Kemâlü’l-cûdi el-i’tizâru meahû"
Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satırdan oluşan hadis kıtasıdır. Duraklar tezhiplidir.
Koltuk kısımları çok dar olup herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır.
Mavi renkte kalın bir pervaz ile çerçevelenmiştir.
170x95 cm.

1282

Levha

Kasımpaşa Camii

Celî Ta’lik

"Tevekkeltü alallâh"
Kıblenin sağında, pencere üstündedir. Yeşil zemine zerendûd
işlenmiştir.
49.3×36 cm.

1282

Hilye-i Şerîf

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
328

Sülüs - Nesih

Başmakamdaki besmele üzerinde, göbek kısmının dört köşesinde,
hilal bölümünde ve alt etek koltuklarında klasik dönem tezhibi
bulunmaktadır. Dış pervazda lacivert bir zemin üzerine altınla işlenmiş
rûmî motifli ulama bir desen bulunmaktadır. Dış pervazın altında
desende oluşturulmuş bir boşluk içinde ‘Zehebehu Bahaddin bin
Nûreddîn’ imzası görülmektedir.

45.5×34.5 cm.

1282

Hilye-i Şerîf

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
1263

1282

Hilye-i Şerîf

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

1282

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

Sülüs - Nesih

Besmele, göbek, hilâl ve etek bölümündeki koltuklar mavi ve altın
zeminler üzerine zer-ender-zer formunda bezenmiştir. Göbek ve etek
bölümünde beynessütur üslûbunda bir tezyinat bulunmaktadır. İç
pervazındaki zemin üzerine, tek renkli altın desenleri kırçıllı bir kâğıt
üzerine yapılmış barok dönem tezhibi ile bir halkâr uygulaması birbirini
tamamlar.

Besmele, göbek, hilâl ve etek bölümündeki koltuklar mavi ve altın
zeminler üzerine klasik formda bezenmiştir. Dış pervazında açık zemine
klasik formda halkâr uygulaması bulunmaktadır . Eser 1995 yılında
Ayten Tiryaki tarafından tezhiplenmiştir.

39x29 cm.

94x41 cm.

1282

Kitabe

Şerife Ümmü Gülsüm
Hanım’ın Kabir Taşı Kitabesi

Celî Sülüs

"Hüve’l-Bâkî
merhûm ve mağfûr
el-muhtâc ilâ rahmet-i Rabbihi
el-Gafûr es-Seyyid el-Hac
Osman Efendinin halîlesi
Hâce Şerîfe Ümmü Gülsüm
Hanımın rûh-ı şerîfine
rızâen lilllâhi teâlâ
el-Fâtihâ
Ketebehû Mustafa İzzet-15 Safer Pazar 1282"
Kasımpaşa Piyale Paşa Türbesi yanındadır. Taşa hakkedilmiştir. Yazı
etrafında sarmaşık ve kurdele desenleri bulunmaktadır.

28.6x25 cm.

1283

Meşk

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/57

Sülüs - Nesih

"Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi’l-hayr
ve bihi’l-avn"
Müfredat meşki. 5 satırdan oluşan "Rabbiyessir" meşk kıt’asıdır. İç
pervazı kırmızı zemin üzerine cetvellidir. Nesih satırlarının kenarlarında
bulunan koltuk boşluklarında herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır.
Dış pervazı mavi renktedir.

710x130 cm.
"Matla-i envâr-ı şevket şems-i evc-i saltanat
Âsumân durdukça olsun mazhar-ı nasr-ı azîz
1283

Kitabe

İstanbul Üniversitesi

Celî Ta’lik

Askere Nüzhet kulu tebşîr eder târihini
Lutf-ı Şâh Abdülazîz açdı der-i nasr-ı azîz"
Giriş kapısının iç tarafındadır. Yeşil zemin üzerine mermere
hakkedilmiştir. Yazı altın varak kaplıdır.
207x42 cm.

1283

Kitabe

Nallı Mescit

Celî Sülüs

"İnne's-salâte kânet ‘alâ'l-mü'minîne kitâben mevkûtâ"
(Nîsâ Sûresi/103)
Giriş kapısı üzerindedir. Yeşil zemin üzerine, mermere hakkedilmiştir.
Yazı altın varaklıdır.
156 cm çapındadır.

1284

Levha (Takım)

Kasımpaşa Camii

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin"
Yeşil renk ahşap üzerine celî sülüs yazıyla kabartma (naht) tekniğiyle
yapılmıştır. Yazılar altın varak kaplıdır.
270x85 cm.

1285

Levha

Cihangir Camii

Celî Sülüs

"Hâfizû ale’s-salavâti ve’s-salâti’l-vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn"
(Bakara Sûresi/238)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.
235x95 cm.

1285

Levha

Cihangir Camii

Celî Sülüs

"Yâ Hazret-i Pîr-i Sânî İsmâil Rûmî kuddise sirruhu’s-sâmî"
Siyah zemin üzerine altınla ve istifli olarak yazılmıştır. Altın cetvellidir. Bu
yazının günümüzde nerede olduğu bilinmemektedir.
236x92 cm.

1285

Levha

Kâdirhane Camii

Celî Sülüs

"Yâ Hazret-i Pîr-i Sânî İsmail Rûmî kuddise sırruhu’s-sâmî"
Yeşil zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Cami yangın geçirdiğinden
levhanın akıbeti konusunda bir bilgi yoktur.

1285

Levha

Süleymaniye Kütüphanesi Levhalar 26

"Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm"
Celî Sülüs

Ebruyla murakkalanan levhanın iç pervazında turkuaz bir battal ebru,
dış pervazında ise yavruağzı ağırlıklı bir ebru kullanılmıştır.

55.5x48.5 cm.

1285

Levha

-

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Dış pervazında dönemine ait
hafif çiçek motifli bir desen bulunur. Bu levhanın diğer nüshalarına göre
daha hafif bir tezyinat taşır.

43.5x54.5 cm.
1285

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
971

Celî Sülüs

"Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm"
Kenarındaki ince altın cetvel haricinde hiçbir tezyinî unsur
bulunmamaktadır. İç pervazı koyu yeşil ve dış pervazı turuncu renkle
çevrelenmiştir.

51.5x45.5 cm.
1285

Levha

Nûreddîn Cerrâhî Türbesi
- 10

Celî Sülüs

"Ve hüve alâ külli şey’in kadîr"
(Mülk Sûresi/1)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarında döneminin tezhibi
bulunmaktadır.

1285

Levha

-

Celî Sülüs

"Ve hüve alâ külli şey’in kadîr"
(Mülk Sûresi/1)
Yazının iki yanında Batı tarzı iki çiçek buketi bulunur.

"Ve hüve alâ külli şey’in kadîr"
(Mülk Sûresi/1)
1285

1286

Levha

Levha

-

Mevlânâ Müzesi - 195

Celî Sülüs

Sülüs

Kenarları çiçek motifleriyle süslenmiştir. Dış pervazında lacivert zemin
üzerine rokoko üslûbunda köşebendler uzun cetvellerle birbirine
bağlanmıştır.

"Li hamsetun utfî bihâ harra’l-vebâ el-hâtime. El Mustafâ ve’l-Murtazâ
ve'bnahuma ve'l-Fâtime"
Batı tarzı bir resim kompozisyonuyla iç pervaz ve dış pervaz olarak
tezyin edilmiştir.

217x85 cm.
"Eser ibkâ âh-ı nâme her zamanda bâis oldukça
Müberrât ile âlem nev-be-nev olmaktadır âlî
Binâ etmiş idi Sultan Süleymân Hân’ın asrında
Bu yerde mescidi Yakub Ağa harc eyleyüb mâlî
İdüb nâr-ı kazâ bilâhare her yanını sûzan
Derûnu oldu bir müddet salât-ı hamseden hâlî
1286

Kitabe

Ali Fuad Paşa Mescidi

Celî Ta’lik

Müyesser oldu sadr-ı âzama bu câmiin şimdi
Ulüvv ü himmet-i Abdülaziz Han ile ikmali
Cemâat bunda kıldıkça duâ Hakan de râne
Sezâ bânisinin de yâd olunsa hayr-ı â’mâli
Celâl olsun münakkaş tâm tarihim ile bâbı
Binâ kılındı seksen beşde işbu ma’bed-i âlî
Bu da itmâmına bir cevherin târih-i garrâdır
Tamâm oldu metânetle açıldı câmi-i âlî"
Mermere hakkedilmiş olan yazı altın varaklıdır.
16.4x10.8 cm.
Nesih bir Kur’an sayfasıdır. Son satırında tarih ve imza eklenmiştir.
Sade bir altın cetvelle çerçevelenmiş imza kısmının kenarlarında kalan
boşluklar da sıvama altınla doldurumuştur ve üzerlerinde klasik dönem
tezhip desenleri bulunur. Açık zemin bir kâğıda murakka edilmiştir ve
üzeri zerefşanlıdır.

Kur’an Sayfası

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu - İ/20

1287

Hilye-i Şerîf

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
379

Sülüs - Nesih

1287

Hilye-i Şerîf

İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi

Sülüs - Nesih Muhakkak

Döneminin tezhip özelliklerini taşımaktadır.

1287

Levha

E.F. Tuğay Koleksiyonu

Sülüs

"Bismillâhirrahmânirrahîm"

1287

Levha

Albayrak Hat Koleksiyonu

Celî Sülüs

1287

Nesih

180x136 cm
Rokoko üslûbunda genel bir tezhip üslûbuna sahiptir. Besmele
kısmının boş kalan sağ ve sol kısımlarında Mekke, Medine tasvirleri
bulunmaktadır. Dış pervazı koyu mavi zeminlidir.

"İttekî şerra men ahsente ileyh"
Çıplak kâğıt hâlindedir. Herhangi bir murakkası yoktur.
69x64 cm.

1287

Levha

-

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Beyaz zemin üzerine zerendûd olan nadir levhalardandır. Kenarında
herhangi bir tezyinat yoktur.

24x26 cm.
1287

Levha

-

Celî Sülüs

1287

Kıta

-

Sülüs

Aharlı kâğıt üzerine sülüs hatla dört satır hâlinde yazılmıştır. Dış pervazı
battal bir ebru ile murakkalıdır.

32x24.5 cm.
2 kıtanın bir arada murakkalanmasıyla tasarlanmıştır.
80x50 cm.

1288

Levha

Altunizâde Camii

Celî Sülüs

"Lâ ilâhe illallâh Muhammedun Resûlullâh"
Levha bugün yerinde değildir. Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.
Dış pervaz tezhiplidir.

1288

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/20

26x21 cm.
Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satır mürekkep 2 hadis kıtasıdır. 2. kıta Şefik Bey’e
aittir. Altın cetvelli ve duraklar tezhiplidir. Başka bir tezyinat unsuru
bulunmamaktadır.
18x28.3 cm.
"Hayrü’l-â'mâli keffü’l-ezâ mine’n-nâs"

1288

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Halil Ethem
Arda 112

Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. Nesih satırların koltuk bölümünde
lacivert zemini Fatih dönemi tezhip bulunmaktadır. İç pervazında
açık zemin üzerine küçük hatây desenleriyle bordürlenmiştir. Dış
pervazı Necmeddin Okyay’a ait olduğu tahmin edien bir hatib ebru
ile murakkalanmıştır. Levhanın Mihriban Sözer (Keredin) tarafından
yapıldığı ‘Mihriban 1361’ imzasından anlaşılmaktadır.
22.6x33 cm.

1288

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/45

Sülüs - Nesih

"Ve alallâhi fel-yetevekkeli'l-mutevekkilûn"
(İbrâhim Sûresi/12)
1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. Klasik formda durakları
bulunmaktadır. Sarı renk bir iç pervaz ve dışında son derece karmaşık
olan çiçek motifleri Necmeddin Okyay tarafından murakkalanmıştır.
22.8x32.8 cm.

1288

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
1522

"Yâ âlimen bihâli aleyke ittikâlî"
Sülüs - Nesih

1 sülüs, 4 nesih hadis kıtasıdır. En dışta bulunan çividî zemin
zerefşanlıdır. Nesih yazı kenarında kalan koltuklarda klasik dönem
üslûbunda tezhibler bulunur. İç pervazı açık mavi renginde ve üzerine
ince çiçeklerle bezenmiştir.

31x21.4 cm.
1288

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/21

Sülüs - Nesih

"Yâ âlimen bihâli aleyke ittikâlî"
1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır. İç pervazı mavi, dış pervazı
turuncu renkli olan eserin dar olan koltukları klasik üslûpta hatâyî ve
rûmî motifleriyle bezenmiştir.
21.2x26.2 cm.

1288

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/20

Sülüs - Nesih

"Üzkûrullâhe zikren kesîrâ"
(Ahzâb Sûresi/41)
1 sülüs, 4 nesih hadis kıtasıdır. İç pervazı yeşil ve dış pervazı turuncu
renk ile çervelenmiştir. Durakları haricinde herhangi bir tezyinat
bulunmamaktadır.
19x12.5 cm.

1288

1288

Mushaf-ı Şerîf

Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- 406

Nesih

Kıta

Michigan Üniversitesi
Kütüphanesi - Sultan
II. Abdülhamid Koleksiyonu
- 248

Nesih

Serlevhası klasik dönem tezhibiyle bezenmiştir. Sûre başları beyaz
mürekkeple yazılmış olup durakları çeşitli renklerde klasik dönem
üslûbundadır. Mücellidbaşı olan Ahmed Efendi tarafından işlenmiştir.
Sultan II. Abdülhamid tarafından Müşfika Kadın Efendi’ye evlenme
hediyesi olarak verildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. Daha sonra Hacı
Kamil Akdik tarafından yeni bir vakfiye kaydı 23 Şaban 1337 tarihiyle
eklenmiştir.

42.5×32 cm.
26x21.5 cm.

1288

Kıta

Sakıp Sabancı Müzesi
Koleksiyonu - 115

Sülüs - Nesih

"İnnellâhe ekrame ümmeti bi'l-velâyeti"
1 sülüs, 4 nesih, 1 sülüs hadis kıtasıdır. 2 sülüs satır farklı kâğıtlara
yazılmıştır. Koltuk ve dış pervaz tezhipleri klasik dönem üslûbundadır.
13x20.5 cm.

1288

Kıta

-

Sülüs - Nesih

"Lev küşife’l-gitâu mâ ezdedtü yakinâ"
1 sülüs, 4 nesih hadis kıtasıdır. Dış pervazı yeşil renklidir. Koltukları
çiçek ve yaprak motifleriyle tezhiplidir.
29x23 cm.

1288

Kıta

-

Sülüs - Nesih

"Ve alallâhi fel-yetevekkeli'l-mutevekkilûn"
(İbrâhim Sûresi/12)
2 kıtanın bir arada murakkalanmasıyla tasarlanmıştır. Koltuklarında
herhangi bir tezyinat yoktur.

38x45 cm.
1288

Levha

-

Celî Sülüs

"Aleyke Avnullâh"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarları döneminin
üslûbunda tezhiplenmiştir.

28x51 cm.
1288

Levha

-

Celî Sülüs

"İmruz cemâl-ı tu bi-perde zâhir-est
Der-hayret-em ki vâde-i ferdâ çi hâcet-est"

197x87 cm.
1289

Levha

Valide Sultan Camii

Celî Sülüs

"Bismillâhirrahmânirrahîm"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Levha bugün yerinde değildir.

1289

Levha

Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver 775

Sülüs - İcâze

Karalama. Kazasker Mustafa İzzet’in iki imza tasarısıdır. Hattat Macid
Ayral tarafından Süheyl Ünver’e hediye edilmiştir.

120x56 cm.
1289

Levha

Hacı Köçek Camii

Celî Sülüs

"Hayrü’l-mâli mâ ünfika fî sebîlillâh"
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenen levha tezhiplidir. Levha bugün
yerinde değildir.

48x42 cm.
1289

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

Pençe-i Âl-i Abâ
"Allah, Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin"
Zerendûd bir levhadır. Rokoko tarzında tezhiplenmiş olup üst yazı
boşlukları çiçek motifleriyle süslenmiştir.

60x46 cm.

1289

Levha

-

Celî Sülüs

"Bismillâhi mecrâha ve mürsâha inne rabbî le-gafûrun rahîm"
(Hûd Sûresi/41)
Rokoko üslûbunda tezhiplenmiştir. İç pervazı kırmızı renkte olup
üzerinde altınla bir bordür bezenmiştir. Dış pervazı ise siyah zemine
altın uygulanarak bezenmiştir.

30x21-20.1x11.3 cm.

1289

İcâzetnâme

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/52

Sülüs - İcâze

"Ezintü en yektübe ismehâ tahte kitâbetihâ li-nâmıkati
hazihi’l-hilyeti’ş-şerîfeti’l-mübâreketi Şerîfe Âmine Servet Hanım bint-i
es-Seyyid Hasan Hayrullah Efendi el-İmamü’l-Evvel li-Emîri’l-Mü’minîn
Abdülazîz Hân edâmallâhu devletehû tavvela’llâhu umrehâ ve zâde
şevkehâ ve marifetehâ ve navvelahallâhu teâlâ ilâ ... menâfii’d-dünyâ
ve’l-âhireti; âmin, bi-hürmeti sâhibi hazihi’l-hilyeti ... Allahu ... li’l-âlemîn
sallallâhu aleyhi ve âlihî ve ashâbihî ecmaîn. Ve ene’l-fakîr bende-i âl-i
abâ Seyyid İzzet Mustafâ"
Sultan Abdülaziz’in imam-ı evveli es-Seyyid Hasan Hayrullah Efendi’nin
kızı Şerîfe Âmine Servet Hanım’a icâzetnâmesidir.
Dış pervazında battal ebru kullanılmıştır. Koltuk kısımlarında herhangi
bir tezyinat bulunmamaktadır.

1289

İcâzetnâme

-

İcâze

"Ahmed Bahâeddin Efendi'nin icâzetnâmesinde tasdik metni:
El-hamdülillâhi’l-lezî haleka’l-lavhe ve’l-kaleme ve alleme'l-insâne mâ
lem ya’lem ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ hayrı halkıhî MuhammedinNebiyyi’l-ümmiyyi’l-âlem. Ezintü en yektübe ismehû tahte kitabetihî
li-nâmık-ı hâzihi’l-kıt’atü’l-mübareketü’l-mergûbetü Mevlânâ Mîr
Ahmed Bahâeddin tavvelallâhu ömrehû ve zâde ilmehû ve marifetehû
ve nevvelallâhu teâlâ ilâ mâ yetemennâhu âmin bi-hurmeti
Seyyidi’l-Enbiyâi ve’l-mürselîn"
İcâzetnâmenin aslının nerede olduğu bilinmemekle birlikte müsvedde
metni Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir.

1290

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

1290

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - İcâze

59x43 cm.
Döneminin tezhip özelliklerini taşımaktadır.
Döneminin rokoko üslûbuyla tezhiplenmiştir. Hilâl kısmında bir tezyinat
olmayıp sıvama altındır.
43x53 cm.

1290

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

Döneminin rokoko üslûbuyla tezhiplenmiştir. Dış pervazı siyah zemin
üzerine yine dönemin üslûbuyla tezhip edilmiştir.
53x39 cm.

1290

Hilye-i Şerîf

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

Yazının tezhibi klasik üslûptadır. Altına düşülen kayıttan müzehhib
Bahaddin tarafından yapıldığı bilinmektedir.
58.4x44.9 cm.

1290

Hilye-i Şerîf

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
475

Celî Sülüs Nesih

Besmele yanındaki dar koltuklar, hilyenin iç kısmı ve etek koltukları
klasik üslûpta tezhiplenmiştir.Turuncu renkteki iç pervazı kendi
döneminin tezhip anlayışında olup dış pervazı ise siyah zemine renkli
altın kullanılarak rokoko tarzında tezhiplenmiştir. Dış pervazın alt
kısmında yoğun dökülmeler bulunmaktadır. Sol koltukta "Zehebehû esSeyyid İsmail Hakkı gaferalehû 311" imzası görülmektedir.

54.5x67.3 cm.
1290

Hilye-i Şerîf

İBB Şehir Müzesi - 3567

Sülüs - Nesih

Hilyenin iç kısmı ve etek koltukları rokoko üslûbunda tezhiplenmiştir.
Fıstık yeşili renkteki iç pervazı kendi döneminin tezhip anlayışında olup
dış pervazı ise siyah zemine renkli altın kullanılarak rokoko tarzında
tezhiplenmiştir.
39x53 cm.

1290

Hilye-i Şerîf

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

Dış pervazı mavi zemin üzerine rokoko üslûbunda tezhiplenmiştir.
Durak ve koltuklar ise tezhiplidir.
72x52 cm.

1290

Hilye-i Şerîf

Cengiz Çetindoğan
Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

Tezhibin iç kısmında Fatih dönemi klasik tezhip anlayışında yoğun
bir lacivert ve altın ağırlıklı tezyinat bulunur. Besmele ve alttaki âyet-i
kerîmenin altına aynı desen tasarımıyla daha koyu zeminli bir bordür
geçilmiştir. Eserin dış pervazında yazı rengine uygun bir zemin tercih
edilmiş bu halkâr bölgesi desen paftalarından çıkan tığlarla devam
ettirilerek tasarlanmıştır. Tezhip 1361 yılında Refik Gökhan’a aittir.
40x65 cm.

1290

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

"Lâ ilâhe illallâh. Muhammedün Resûlullâh"
Dış pervazında siyah zeminde rokoko üslûbunda köşebendler uzun
cetvellerle birbirine bağlanmıştır.
61x94 cm.

1290

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

"Bismillâhirrahmânirrahîm ve mâ ersalnâke illâ rahmeten lil-âlemîn"
(Enbiyâ Sûresi/107)
"Fa’lem ennehû lâ ilâhe illallâh Muhammedün Resûlullâh"
İç pervazı turuncu renkte olup altınla bordürlenmiştir. Dış pervazı ise
mavi zemine rokoko üslûbunda, köşebentler uzun cetvellerle birbirine
bağlanmıştır.
48.5x33.5 cm.

1290

Levha

-

Celî Sülüs

"İn nîz beguzered"
Lacivert zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Çiçek motifleri ile
süslenmiş, dış pervazı ise rokoko üslûbunda tezhiplenmiştir.
26x52 cm.

1290

Levha

-

Celî Sülüs

Kelime-i Tevhîd
"Lâ ilâhe ilallâh. Muhammedün Resûlullâh"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.

1291

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

"Yâ mahbûbe'l-ârifîn"
Mavi bir zemin üzerine murakkalanmış levhanın etrafında herhangi bir
tezyinat unsuru bulunmamaktadır.

1291

Hilye-i Şerîf

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

Klasik bir hilyeye göre çok geniş tutulmuş tezyinat alanında Peygamber
Efendimizin isimleri ve Ehl-i Beyt'in ve eşlerinin isimleri serpiştirilmiştir.
Besmelenin sağ ve solunda Mekke ve Medine tasvirleri yer almaktadır.
Rokoko üslûbunda tezhiplenmiş iç kısmının zemini kâğıt renginde
bırakılmıştır. Göbek ve etek metni beynessütur tarzında tezyin edilmiş
olup etek kısmı bir kâse formundadır. Dış pervazı destar yeşili renginde
olup halkârı da rokoko üslûbundadır.
55x39 cm.

1291

1291

Hilye-i Şerîf

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı
Ayverdi Hat Koleksiyonu - 30

Hilye-i Şerîf

Türk ve İslam Eserleri Müzesi
- 4407

Sülüs - Nesih

Besmele kısmında herhangi bir tezyinat bulunmamakla birlikte sadece
yazı boşluğuna bir klasik dönem tezhip deseni tasarlanmıştır. Bu,
alttaki âyet-i kerîme bölümü için de aynı şekildedir. İç pervazında Fatih
dönemi klasik tezhip üslûbu kullanılmıştır. Halife isimlerinin etrafında
sadece cetvel bulunur. Etek kısmındaki dar koltuklar alttaki küçük
imza satırına L biçiminde bir bordür havasıyla tamamlanmıştır. Rûmî
desenli ince bir pervazın ardından, dış pervaz açık zemine halkâr ile
süslenmiştir. Duraklar son derece sanatlı bir tezyinata sahiptir.
65x52 cm.

Sülüs - Nesih

Rokoko tarzında, mavi zemin üzerine altınla zencerek, geometrik
motifler ve çiçeklerle süslenmiştir.
220x120 cm.

1291

1291

Hilye-i Şerîf

Zeki Cemal Özen
Koleksyionu

Hilye-i Şerîf

İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi - İbnülemin Hat
Koleksiyonu

Sülüs - Nesih

İç pervazı hatâyî grubu motiflerle bezenmiştir. 15 cm bir dış pervaza
sahip olan levhanın bütün desen tasarımları klasik üslûptadır.
Besmele ve âyet-i kerîme bölümü beynessütur üslûbunda içleri halkâr
doldurularak hazırlanmıştır. Etek ve göbek metninde yer yer minik bulut
desenleri göze çarpar. Eserin Müzehhib Muhsin Demironat tarafından
1367 yılında tezhiplendiği etek kısmındaki son durağın içinde ve iç
pervazın alt kenarının ortasında yarı şemseli minik bir desen içerisinde
çok ince bir kalem kalınlığıyla "Zehebehu Muhsin" imzasından
anlaşılmaktadır. Eserin 2011 yılında tıpkı basımı yapılmış ve sanatsal
özellikleriyle alakalı bir küçük kitap neşredilmiştir.
54.5x36.5 cm.

Sülüs - Nesih

İç ve dış pervazlar ile durak ve koltuklar dönemin üslûbunda
tezhiplidir. Tezhibin 1323’te Osman Yümni tarafından yapıldığı
anlaşılmaktadır.
54.2x38.4 cm.

1291

Hilye-i Şerîf

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Halil Ethem
Arda 123

1291

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

Sülüs - Nesih

Besmele okunun üstü, alttaki âyet kısmı ve imza satırının boş
kalan bölümleri hatâyî motifleri ile tezhiplenmiştir. Göbek ve etek
bölümündeki koltukların siyah ve lacivert renkli zeminleri üzerinde içi
rûmî altınsız desenler mevcuttur. İnce bir lacivert iç pervaz açık zeminli
kalın tahrirli bir halkâr ile devam eder. Halkârın altında "Zehhebehu
Mihriban Sözer binti Mehmed gufiralehum 1363" imzası eserin daha
yakın zamanda tezhiplendiğini gösterir.
52x38.5 cm.

108x78 cm.
1291

Levha

Bâlâ Süleyman Ağa Camii

Celî Sülüs

"Üzkurullâhe zikran kesîran hattâ yegûlû mecnûn"
Dış pervazı tezhiplidir.
30x24 cm.

1291

1291

1291

1291

1291

1291

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/59

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/61

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/63

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazıları
324/70

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/67

Kıta

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/69

"Lev küşife’l-gitâu mâ ezdedtü yakinâ"
Sülüs - Nesih

1 sülüs, 5 nesih satırdır. Duraklar tezhiplidir. İmza satırı boşluklarında
minik tamamlayıcı desenler bulunur. Dış pervaz hatip ebruludur,
iç pervaz sarı renklidir. Dar olan koltuklarında herhangi bir tezyinat
bulunmamaktadır.
31x22 cm.

Sülüs - Nesih

Hadis kıtasıdır. İç pervaz sarı renklidir. Duraklar tezhiplidir. Dış
pervaz ebrusu zerefşanlıdır. Koltuklarında herhangi bir tezyinat
bulunmamaktadır.
30x24.3 cm.

Sülüs - Nesih

Hadis kıtasıdır. İç pervaz sarı renktir, dış pervaza hatip ebru
yapıştırılmıştır. Duraklar tezhiplidir. Koltuklarında herhangi bir tezyinat
bulunmamaktadır.
28x19.2 cm.

Sülüs - Nesih

Dış pervaz ve koltuklarında herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. İç
pervazı ebruludur.
31x22.7 cm.

Sülüs - Nesih

İç pervaz sarı renk, dış pervaz hatip ebru üzerine zerefşanlıdır.
Koltuklarında herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. Duraklar
tezhiplidir.
30x21.8 cm.

Sülüs - Nesih

İç pervaz mavi renk, dış pervaz zerefşandır. Koltuk ve duraklar klasik
üslûpta tezhiplenmiştir.
39x44 cm.

1291

Levha

-

Celî Sülüs

"Yâ mahbûbe'l-aşıkîn"
Mavi bir zemin üzerine murakkalanmış levhanın etrafı cetvellerle
birbirine bağlanmış rokoko üslûbunda tezyin edilmiştir.

40x48 cm.

1291

Levha

-

Celî Ta’lik

"Allah be feryâd-ı men-i bi-kes res
Fazl u kerem et yâr-i men-i bi-kes bes
Her kes be-kesi vü hazreti mi-nazed
Cuz hazret-i tu ne-dared in bi kes-kes"
Ebû Said Ebu’l Hayr’ın bir rubaisindendir. Kazasker Mustafa İzzet
Efendi’nin kendi yazdığı iğneli orijinal kalıbından hat levha. Zırnık ve
ta’lik yazı tekniğiyle yazılmıştır.
69x63 cm.

1292

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

"Sübhâne Rabbiye’l-A’lâ"
A’la ismi etrafında istiflenmiş olan yazı mavi zeminli iç pervazının dışında
bordo zeminde cetvellerle birbirine bağlanmış rokoko üslûbunda tezyin
edilmiştir.

"Etme mir’âtı şikeste seni yüz sûrete kor"
1292

Levha

Mevlânâ Müzesi - 198

Celî Sülüs

Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Köşeleri geometrik
desenli bir cetvelle çerçevelenmiştir. Kenarında herhangi bir tezyinat
bulunmamaktadır.
38x28 cm.
Fâtihâ Sûresi

1292

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/142

Nesih

7 satır ve imza satırından müteşekkildir. Alt köşelerinde iki üçgen
desenle yazı dikdörtgene tamamlanmıştır. Levhanın etrafındaki dış
pervaz klasik tezhipli olup saç örgüsü formundadır. Durak tezhipleri
yüksek bir sanat eseri olduğunu tasdik eder niteliktedir. Oklu Besmele
üzerinde kalan boşlukta bir tezyinat detayı ile tamamlanmıştır. Eser açık
kırmızı renkte orijinal bir kâğıda murakkalıdır.
74x44 cm.

1292

Levha

Türk Vakıf Hat Sanatları
Müzesi - 167

Celî Sülüs

"Men lehu aklun selîmun yaktedi bi'l-Mustafâ"
Akl-ı selim sahibi olan, Muhammed Mustafa'ya tâbi olur.
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.

130 cm çapındadır.
1293

Levha (Takım)

Altunizâde Camii

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"
isimlerinin yazılı olduğu 8 adet levha.
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.

123x98.5 cm.

1293

Hilye-i Şerîf

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
1243

Muhakkak Reyhani - Sü̈lüs
- Nesih

Besmele bölümünden kalan boşluklara Mekke-Medine tasvirleri
işlenmiştir. Besmele ve âyet bölümü hafif bir beynessütur tezhibiyle
deseni tamamlar. Açık mavi zeminli iç tezhibi rokoko ve barok
üslûbuyla ortak özellikler gösterir. Hilâl kısmı sadece altın sıvamadır.
Nesih satırların tamamı beynessüturla tamamlanır. Mavi bordürlü ve
çerçevelidir. İç pervaz alışık olunduğundan farklı olarak radyal köşelere
sahiptir. Dış pervazı mavi zemin üzerine cetvellerle birbirine bağlanmış,
dönemin üslûbunda tezyin edilmiştir.
122x84 cm.

1293

Hilye-i Şerîf

-

Muhakkak Reyhani - Sülüs
- Nesih

1303

Murakka

-

Sülüs - Nesih

1323

Levha (Takım)

Beşiktaş Yahya Efendi Camii

Celî Sülüs

Hilye-i Şerîf

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

Besmele bölümünden kalan boşluklara Mekke-Medine tasvirleri
işlenmiştir. Besmele ve âyet bölümü hafif bir beynessütur tezhibiyle
deseni tamamlar. Açık mavi zeminli iç tezhibi rokoko ve barok
üslûbuyla ortak özellikler gösterir. Hilâl kısmı sadece altın sıvamadır.
Nesih satırların tamamı beynessüturla tamamlanır. Mavi bordürlü ve
çerçevelidir. İç pervaz alışık olunduğundan farklı olarak radyal köşelere
sahiptir. Dış pervazı mavi zemin üzerine cetvellerle birbirine bağlanmış,
dönemin üslûbunda tezyin edilmiştir.
7 kıtadan oluşan hadis murakkadır. Cildi yeşil renklidir. Duraklar
tezhiplidir. Koltuklarında herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır.

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"
isimleri.
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Çerçevelidir. Levhalar
Kazasker’in imzasını taşımakla birlikte 1323 tarihlidir. Bu durum
onun vefatından sonra yazılarına ait kalıplardan çoğaltılmış olduğunu
düşündürmektedir.
Altın cetvelli ve zencereklidir. Dış pervaz ve koltuklar
tezhiplidir.
35x19.4 cm.

Levha

Mevlânâ Müzesi Abdülbâki
Gölpınarlı Kütüphanesi 2127

Sülüs

"Zikru Aliyyin ibâdetün"
Tashihsiz bir yazıdır. Zencerek ve tığlarla süslenmiştir. Mavi renkte bir
dış pervaza sahip olan levha 1940 yılında Mihriban Sözer tarafından
tezhiplenmiştir.
51x48 cm.

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
488

Celî Sülüs

"Fe’lem ennehû lâ ilâhe illallâhu Muhammedün Resûlullâh"
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Altın cetvellidir. Köşelerde
çiçekler yer almaktadır. Dış pervazda ise devrin anlayışıyla yapılmış bir
tezyinat bulunmaktadır.

47x94 cm.
Levha

Özel Koleksiyon

Celî Ta’lik

"Vemâ tevfîkî illâ billâh"
(Hûd Sûresi/88)
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Altın cetvelli ve rokoko
tezhiplidir.

Levha

M. Uğur Derman
Koleksiyonu

Sülüs - Nesih Hurde Ta’lik

Karalama. Eserin hattata ait olduğu ta’lik imza meşklerinden
anlaşılmaktadır.
41x43 cm.

Levha

-

Celî Sülüs

"Lein şekertum le-ezîdennekum"
(İbrâhim Sûresi/7)
İç pervaz suyolu ile süslenmiş, dış pervazı sünbül ve karanfil ebrusu ile
murakkalıdır.

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali" isimleri.
Yazının Tosya’da Hoca Reşat Efendi’nin evinde olduğu zikredilmektedir.
Çiçek motifleriyle süslenmiştir.
64.5x63.5 cm.

Levha

-

Celî Sülüs

"Allah celle celâluhû"
Dış pervazında taraklı ebru murakkalanmıştır.
66.5x63 cm.

Levha

-

Celî Sülüs

Nazar Duası.
Yazı mavi zemine zerendûd işlenmiştir. Dış pervaz tezhiplidir. Yazının
dört köşesindeki boşluklar çiçek motifleriyle süslenmiştir.

Levha

-

Celî Sülüs

"Fallâhu hayrun hâfızan ve hüve erhamu’r-râhimîn"
(Yûsuf Sûresi/64)
Lacivert zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Kenarları çiçek motifleriyle
süslenmiştir.
69x66 cm.

Levha

-

Celî Sülüs

Nazar Duası.
Kahverengi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Dış pervaz tezhiplidir.
Yazının dört köşesindeki boşluklara çiçek buketleri yerleştirilmiştir.

Levha

Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver 775

Sülüs

"Bismillahirrâhmanirrahîm"
Herhangi bir süsleme unsuru taşımamaktadır. Deftere yapıştırılmış olan
yazı imzasızdır.

Levha

Levha

Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver 775

Sülüs

Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver 775

Sülüs

"Rabbi yessir velâ tuassir rabbi temmim bi’l-hayr ve bihi’l-avn"
Deftere yapıştırılmış olan yazıda herhangi bir süsleme unsuru yoktur.
"Vemâ erselnâke illâ rahmeten li’l-alemîn"
(Enbiyâ Sûresi/107)
Deftere yapıştırılmış olan yazıda herhangi bir süsleme unsuru yoktur.
73x64 cm.

Levha (Takım)

Hacı Köçek Camii

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"
isimlerinin yazılı olduğu 8 adet levha.
Yeşil zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.
175x90 cm.

Levha

Merkez Efendi Camii

Celî Sülüs

"Yâ Hazret-i Pîr-i Sânî İsmâil-i Rûmî kuddise sırruhu’s-sâmi."
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Levha yerinde
bulunmamaktadır.

Levha (Takım)

İBB Atatürk Kitaplığı

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"
isimleri.
Siyah ahşap zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Levhalar sekizgen
çerçeveler içindedir.
80x70 cm.

Levha (Takım)

Murat Paşa Camii

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"
isimleri.
Yeşil zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Levhalar sekizgen çerçeveler
içindedir.
80 cm. çapındadır.

Levha (Takım)

Nallı Mescit

Celî Sülüs

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin"
isimleri.
Metal üzerine varaklıdır.

80x40 cm.
Levha

Beşiktaş Yahya Efendi Camii

Celî Sülüs

"Bismillâhirrahmânirrahîm"
İç pervazı tezhiplidir. Levha yerinde bulunmamaktadır.

55.2x43.4 cm.

Tuğra

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
861

Celî Ta’lik

Tuğra

Albayrak Hat Koleksiyonu

Celî Ta’lik

İstifi Mustafa Râkım’a ait olan Sultan II. Mahmud’un tuğrası.
Lacivert oval bir zemine zerendûd yazılmıştır. Levhada herhangi bir
tezyinat yoktur.

"El-Gâzî Mahmûd b. Abdülhamîd el-Muzaffer dâimen"
Hat sanatı tarihindeki celî ta’lik yazıyla denenmiş en başarılı tuğra
istiflerindendir.
65x47 cm.

Levha

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
1136

Celî Sülüs

Levha (Takım)

Yıldız Camii

Celî Sülüs

"Sa’d bin Ebî Vakkas radiyallâhu anh"
Lacivert üzerine zerendûd işlenmiştir. Yazı boşlukları çiçek desenleriyle
tamamlanmıştır. Yazı etrafı döneminin üslûbuna ait yaprak ve çiçek
desenlerinden ulama ile süslenmiştir.
"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hasan, Hüseyin, Said
ve Sa’d" isimleri.
Sedef kakmadır. Yuvarlak çerçevelidir.
330x65 cm.

Kitabe

Hırka-i Şerif Camii

Celî Sülüs

"Kâlellâhu tebâreke ve tealâ: İnnehû min Süleymâne ve innehû
bismillâhirrahmânirrahîm"
(Neml Sûresi/30)
Birinci avlu giriş kapısı üzerindedir. Yazı mermere hakkedilmiştir.
300x70 cm.

Kitabe

Hırka-i Şerif Camii

Celî Sülüs

"Kâle’n-Nebiyyu aleyhisselâm: Bismillâhirrahmânirrahîm miftâhu külli
bâbın sadaka Resûlullâh"
İkinci avlu giriş kapısı üzerindedir. Yazı mermere hakkedilmiştir.

300x70 cm.
Kitabe

Hırka-i Şerif Camii

Celî Sülüs

"Kâle aleyhisselam: Men âlime enne’s-salâte aleyhi hakkun vâcibun
dehale’l-cennet"
Üçüncü avlu giriş kapısı üzerindedir. Yazı mermere hakkedilmiştir.

300x70 cm.

Kitabe

Kasımpaşa Camii

Celî Sülüs

"İnne’ssalâte kânet ‘alâ'l-mü’minîne kitâben mevkûtâ"
Salât Âyeti
(Nîsâ Sûresi/103)
Son cemaat mahallinde giriş kapısı üzerindedir. Mermere mahkûktur.
Yeşile boyanmış zemin üzerindeki yazı
altın varakla kaplanmıştır.

Kubbe Yazısı

Kasımpaşa Camii

Celî Sülüs

"Allâhu nûru's-semâvâti ve'l-ard meselu nûrihi kemişkâtin fîhâ
misbâhun elmisbâhu fî zucâcetin ezzucâcetu ke ennehâ kevkebun
durriyyun yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkiyyetin
velâ ġarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî-u velev lem temseshu nârun
nûrun ‘alâ nûrin yehdillâhu linûrihi men yeşâ ve yadribullâhu'l-emsâle
li'n-nâs vallâhu bi kulli şey-in ‘alîm"
Nûr Âyeti (Nûr Sûresi/35)
Kubbede bulunmaktadır. Sıva üzerinde yeşil zemine altın varak olarak
nakşedilmiştir. Metin ve istif Ayasofya Camii’ndeki ile aynıdır.

45x30 cm.

Kitabe

Kasımpaşa Camii

Celî Sülüs

"Fe nâdethu'l-melâiketu ve hüve kâimun yusallî fî’l-mihrâb"
(Âl-i İmran Sûresi/39)
Mihrabın üzerindedir. Mermere hakkedilmiş olan yazı yeşile boyalı
zemin üzerinde ve altın varak kaplıdır. Oval şekilde istif edilmiş
"Gâlellahu Tealâ" ibaresinin altındaki âyet dikdörtgen çerçeve içindedir.

Kubbe Yazısı

Küçük Mecidiye Camii

Celî Sülüs

"Allâhu nûru's-semâvâti ve'l-ard meselu nûrihi kemişkâtin fîhâ
misbâhun elmisbâhu fî zucâcetin ezzucâcetu ke ennehâ kevkebun
durriyyun yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkiyyetin
velâ ġarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî-u velev lem temseshu nârun
nûrun ‘alâ nûrin yehdillâhu linûrihi men yeşâ ve yadribullâhu'l-emsâle
li'n-nâs vallâhu bi kulli şey-in ‘alîm"
Nûr Âyeti (Nûr Sûresi/35)
Kubbede yer almaktadır. Siyah zeminli sıva üzerine altın varak
işlenmiştir. İstifi Ayasofya Camii’ndeki yazı ile aynıdır.

Kitabe

Vakıflar İnşaat Eserleri
Müzesi

Celî Sülüs

"Kanûnî saraylılarından ve bu mescidin
bâniyesi Perizat Hatun"
Fındıklı’da Güzel Sanatlar Akademisi’nin yanında bulunan Perizat
Hatun Türbesi'nin giriş kitabesidir. Mermere hakkedilmiştir.

Kubbe Yazısı

Beşiktaş Sinan Paşa Camii

Celî Sülüs

"Allâhu nûru's-semâvâti ve'l-ard meselu nûrihi kemişkâtin fîhâ
misbâhun elmisbâhu fî zucâcetin ezzucâcetu ke ennehâ kevkebun
durriyyun yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkiyyetin
velâ ġarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî-u velev lem temseshu nârun
nûrun ‘alâ nûrin yehdillâhu linûrihi men yeşâ ve yadribullâhu'l-emsâle
li'n-nâs vallâhu bi kulli şey-in ‘alîm"
Nûr Âyeti (Nûr Sûresi/35)
Kubbede yer almaktadır. Yazı sıva üzerinde siyah zemine altın varak
işlenmiştir.

Kubbe Yazısı

Beşiktaş Yahya Efendi Camii

Celî Sülüs

"Allâhu nûru's-semâvâti ve'l-ard meselu nûrihi kemişkâtin fîhâ
misbâhun elmisbâhu fî zucâcetin ezzucâcetu ke ennehâ kevkebun
durriyyun yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkiyyetin
velâ ġarbiyyetin yekâdu zeytuhâ yudî-u velev lem temseshu nârun
nûrun ‘alâ nûrin yehdillâhu linûrihi men yeşâ ve yadribullâhu'l-emsâle
li'n-nâs vallâhu bi kulli şey-in ‘alîm"
Nûr Âyeti (Nûr Sûresi/35)
Türbenin kubbesinde yer almaktadır. Yeşil zemin üzerine altın varak
işlenmiştir.

Sayfa

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/35

21.1x12.9 cm.
Nesih

15 satır ile imza satırından oluşan nesih sayfa. Duraklar tezhiplidir.
Cetvelin dışında kalan imza satırının iki yanına durak yapılmıştır.
41x7.8 cm.

Satır

Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/68

Sülüs

"Ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l-âlemîn"
(Enbiyâ Sûresi/107)
Kenarında herhangi bir tezyinat bulunmamaktadır. İmzasızdır.
33x22 cm.

Mushaf-ı Şerîf
Tasdik Yazısı

Türk ve İslam Eseleri Müzesi
- 3907

Kur’an Sayfası

Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver 775
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/39
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi - Güzel Yazılar
324/40

Mushaf-ı şerîfte tasdik yazısı.
346 sayfalık bu mushaf İbrahim Sûresi'ne kadar Şeyh Hamdullah
tarafından yazılmıştır. Bundan sonrası 1289 yılında Yahyâ Hilmi
tarafından tamamlanmıştır. Yaldızlı ciltli ve bir koruyucu içindedir.
Serlevhası tezhiplidir. Her sayfada 12 satır bulunur. Eserin sonunda
Mustafa İzzet Efendi'nin mushafın serencamını ifâde eden tasdik metni
bulunmaktadır.
Nesih

13 satırdan müteşekkil Kur’ân sayfası.
Altın cetvellidir.
Müze kütüphanesinde zarf içerisinde 8 adet yazı bulunmaktadır.

Müze kütüphanesinde 12 adet yazı bulunmaktadır.

Kıta

Michigan Üniversitesi
Kütüphanesi Sultan II.
Abdülhamid Koleksiyonu 441

Sülüs - Nesih

42x32.7 cm.

Kıta

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye
Nevâdiru’l-Mahtûtât Bölümü,
Fünûnü’l-Cemîle - 143

Sülüs - Nesih

24×32 cm.

Kıta

Dârü’l-Kütübi’l-Mısriyye
Nevâdiru’l-Mahtûtât Bölümü,
Tal’at - 5

Sülüs - Nesih

20×31 cm.
30x20 cm.

Kıta

İBB Kütüphane ve Müzeler
Müdürlüğü - 4156

Sülüs - Nesih

2 sülüs, 2 nesih satır ve nesih imza satırından oluşmaktadır. Dış
pervaza sarı kâğıda murakkalıdır. Koltuklar lacivert zemin üzerine klasik
üslupta rûmî desenlerle tezhip edilmiştir.
28.5x22.5 cm.

Kıta

Süleymaniye Kütüphanesi Levhalar 295

Sülüs - Nesih

"Yâ âlimen bihâli aleyke ittikâlî"
1 sülüs, 4 nesih satır hadis kıtasıdır.

Kitabe

Kahire Mehmed Ali Paşa
Camii - Mehmed Ali Paşa
Türbesi

Mehmed Ali Paşa hakkında övgü dolu bir Türkçe kitâbe ve Dehr Sûresi
kuşak yazısı.
20.4x12 cm.

Şarkı Mecmuası

Mail kıta

İstanbul Üniversitesi Nadir
Eserler Kütüphanesi - T. Y.
5649

Özel Koleksiyon

Ta’lik

Ta’lik

Mecmua 115 varak olup çift sütuna ta’lik hatla yazılmıştır. Döneminin
tezyinat anlayışıyla tezhiplenmiştir. Mecmuanın Mustafa İzzet
Efendi’ye ait olduğu bazı şarkıların üzerideki "li-muharriri" kaydından
anlaşılmaktadır.
"Ey gûşte-i dilem hezâr yâre
Ez tîğ-i gam-et hezâr pâre
Nezdîk be-murden-em zi-şevket-et
Bi'gzâr ze-dûr yek nazâre"
Fatma Çiçek Derman tarafından 1989 yılında tezhiplenmiştir. Ebrusu
Necmeddin Okyay’a aittir.
"Hayrü’l-â'mâli keffü’l-ezâ mine’n-nâs"

Kıta

Özel Koleksiyon

Sülüs - Nesih

"Amellerin en hayırlısı, insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırmaktır."
1 sülüs, 5 nesih satır hadis kıtasıdır. Koltuk bölümleri boş bırakılmıştır.
Battal bir ebru üzerine murakkalıdır.
"Eûzü bi-kelimâtillâhi't-tammâtii min şerri mâ halekâ"

Levha

Özel Koleksiyon

Celî Sülüs

Kahverengi dış pervaz üzerine dönemin desen anlayışıyla çiçek
bordürü işlenmiştir. Yazı üzerinde kalan boşluklara sünbül ve gül barok
şükufeler işlenmiştir.

Levha

Süleymaniye Kütüphanesi Levhalar 24

Celî Sülüs

"Eûzü bi-kelimâtillâhi't-tammâti min şerri mâ halekâ"
Mavi çerçevesi bulunmaktadır. Tarihsizdir.

"Ra’su'l-hikmeti mehâfetullâh"
Levha

-

Celî Sülüs

Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.Köşeleri geometrik altın
cetvellidir.

61x61 cm.
Levha

Emin Barın Koleksiyonu

Celî Sülüs

"Ali, Fatıma"
Mürekkebi zaman içerisinde akmış bir yazıdır. Kenarında herhangi bir
tezyinî unsur bulunmamaktadır.

59x44 cm.
Levha

-

Celî Sülüs

Kur’an Sayfası

-

Nesih

Levha

-

Sülüs - Nesih

"İn nîz beguzered"
Yazı boşlukları ince sazyolları ile tamamlanmıştır. Bordo bir iç pervaz
üzerine altınla ince çiçek desenleri işlenmiştir. Dış pervazı ise döneminin
üslûbunda tezhiplidir.

Ahzâb Sûresi 48-49-50-51. âyetlerin yer aldığı bir sayfadır. Kenarı ince
bir battal ebru ile çerçevelenmiştir. İmza kısmı altta bırakılmıştır.

"Eleysallâhu bi kâfin andeh."
(Zümer Sûresi/36)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Dış pervaz döneminin
üslûbunda tezhiplidir.

Murakka

Hilye-i Şerîf

-

-

Sülüs - Nesih

Sülüs - Nesih

8 kıtadan oluşan Kasîde-i Bürde murakkaı.
Kıtalar 1 sülüs, 2 nesih, 1 sülüs satır düzenindedir. Koltuk kısımları ve
duraklar tezhiplidir. Yazılar çeşitli renklerle dış pervazlanmıştır.

Klasik dönem tezhip anlayışıyla tezhiplenmiştir. İç bölümü altın
sıvama üzerine örgülenmiş bir desen özelliğine sahiptir. Levha genel
olarak beynessütur tarzındadır. Dört Halife isimleri bir madalyonla
çerçevelenmiştir. Siyah bir pervazın arkası ve önüne altın rengiyle
yapılmış iki ayrı pervazla yazı çerçevelenmiştir. Bundan sonraki dış
pervazında herhangi bir tezyinî unsur bulunmamaktadır.
48x37 cm.

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

Levha

Süleymaniye Kütüphanesi Levhalar 373

Celî Sülüs

Levha tam bir klasik dönem tezhibi anlayışıyla lacivert zemin üzerine
altın kullanılarak tezhiplenmiştir. Tüm yazı etrafları beynessütur
özelliğine sahiptir. İnce bir iç pervazdan sona herhangi bir dış pervaz
işlenmemiştir.
"Kul lâ es-elüküm ‘aleyhi ecran illâ'l-meveddete fî'l-kurbâ"
(Şûrâ Sûresi/23)
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.

Kur’an Sayfası

Kubbealtı Kültür ve Sanat
Vakfı Ekrem Hakkı
Ayverdi Hat Koleksiyonu - 14

17.7x12 cm.
Nesih

Bakara Sûresi'nin son sayfasıdır. Sûrebaşı klasik dönem üslûbuyla
tezhiplenmiştir. Sayfa Mihriban Sözer tarafından tezhiplenmiştir.
Hattatın imzası pervazın altında yer almaktadır.
40x74 cm.

Cumhurbaşkanlığı Sanat
Koleksiyonu

Celî Sülüs

Sayfa

-

Nesih

Aharlı kâğıt üzerine is mürekkebi ile 11 satır Ahzâb Sûresi'nden âyetler
yazılıdır. Kenarları ebru ile murakkalanmıştır.

Sayfa

-

Nesih

11 satır ile imza satırından oluşan, Ahzâb Sûresi'nden âyetler yazılı
nesih sayfa.

Levha

"Yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl"
Mavi zemin üzerine zerendûd işlenmiştir. Yaprak desenleriyle
çevrelenmiştir.

35x80 cm.

Levha

-

Celî Sülüs

"Ve ufevvidu emrî ilallâh innallâhe basîrun bi'l-ibâd"
(Mü’min Sûresi/44)
Yazının çevresi altın ve çeşitli renklerde çiçek motifleri ile bezelidir. Dış
pervazı kobalt mavi renk zemin üzerine iki renk altın kullanılarak rokoko
üslûbunda tezhiplenmiştir.

39x93 cm.
Levha

-

Celî Sülüs

"Li hamsetun utfî bihâ harra’l-vebâ el-hâtime. El Mustafâ ve’l-Murtazâ
ve'bnahuma ve'l-Fâtime"
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.
24x17 cm.

Levha

-

Celî Sülüs

"Yâ Hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî"
Mevlevî sikkesi formunda yazılmıştır. Dış pervazı tezhiplidir.

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

65x43 cm.

Hilye-i Şerîf

-

Sülüs - Nesih

80x51 cm.
54x60 cm.

Levha

-

Celî Sülüs

"İlâhi ente maksûdi ve rızâke matlûbi."
Siyah zemin üzerine zerendûd işlenmiştir.

"Şâh-ı sultân-ı cihân Hazret-i Abdülazîz
Tîğini âvîze-i arş-ı berîn etsin Hudâ
Etti şermende salâtîn-i izâmı devletin
Adl u dâdın dahi İskender’le Dârâ’yı şehâ
Şöyle mesrûr etti hâss u âmmı cels-i ma’delin
Tehniyet-resm-i mübârek-bâd eder şâh u gedâ
Tâ seher tahrîr eder nasr u fütûhâtın nücûm
Düşmanın makhûr ola gâlib sipihrin dâimâ
Tıynet-i pâkinde erkân-ı adâlet âşikâr
Hak muvaffak eylesin tedbîr u emrin bâ-safâ
Nutk eden nazmın Nazîfâ zât-ı Mevlânâ durur
Hâme-i zerrîn ile terkîme şâyân u sezâ
Şevk ile sâl-i cülûsa fikr edib târih-i tâm
Zâhir oldu birle esrâr-ı tuizzu men teşâ"
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Güzel
Yazılar, 1261.

"Seyyidü'l-kavmi hâdimühüm."
1285.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,
Güzel Yazılar, 971.

Hilye-i Şerîf, 1290.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Güzel
Yazılar, 475.

"Lev küşife’l-gitâu mâ ezdedtü yakinâ"
1291.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi,
Güzel Yazılar, 324/59.

"Kâle Resûlullâh sallallahû aleyhi ve sellem. Min
iktirabı's-saeti helakü'l-arabi. Kâle Resûlullâh sallallahû aleyhi ve
sellem. Lâ tesübbû ashâbî felev enne ehadeküm enfeka misle
Uhudin zeheben mâ beleğa müdde ehadihim velâ nasîfehû.
Allahümme salli alâ Muhammedin ve
âlihi’t-tâhirîne’l-müntecibîne’l- muntahibîn." 1258.
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Halil Ethem Arda, 107.

"Allâhu veliyyû’t-tevfîk"
1264.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Güzel Yazılar,
324/62.

Hilye-i Şerîf, 1282.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Güzel
Yazılar, 1263.

"Eyâ Habîb-i Hüdâ sen
görür müsün lâyık
Ki ümmetin dem-i haşr
olmaya selâmetde
Şefâat etsen eğer
âsiyân-ı küffârı
Yerinde yeller eser
dûzahın kıyâmetde
İzzet 1264"
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Güzel
Yazılar, 921.

"Ey nâşir-i envâr-ı hüdâ
Nûreddin
Hurşîd-i bekâ kutb-ı
verâ’ Nûreddin
Bir zerre-i nâçîz şuâ’-ı
keremindir
Sâmî kulunu etme fedâ
Nûreddin
İzzet 1259"
İstanbul Türbeler
Müzesi Müdürlüğü,
Nûreddin Cerrâhî
Türbesi, 7.

"Eyâ feyz-i Hudâ
mehtâb-ı şâm-ı âlem-i
İsrâ
Tebâşîr-i sabâh-âferîniş
nûr-ı fıtrat-zâ
N’ola zerrâtın olsa
neyyirât-ı nüh tıbâku'lhak
Tecellî-i rûhun mihr-i
hakîkat eylemiş Mevlâ
İzzet 1259"
İstanbul Türbeler
Müzesi Müdürlüğü,
Nûreddin Cerrâhî
Türbesi, 8.

"Allah, Muhammed,
Ali, Fatıma, Hasan,
Hüseyin"
İstanbul Türbeler
Müzesi Müdürlüğü,
Ebû Eyyûb el-Ensâri
Türbesi, 47.

"Hüve’l-evvelü ve’l-ahirü ve’z-zâhirü
ve’l-bâtınü ve hüve bi külli şey’in alîm"
(Hadîd Sûresi/3)
Sakıp Sabancı Müzesi, 130/0106.

Delâilü'l-Hayrat, 1251.
İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler
Kütüphanesi, AY 5559.

"Yâ Hazret-i
Muhammed Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî
kuddise sırruhu"
Mevlânâ Müzesi
Kütüphanesi, 196.

"Etme mir’âtı şikeste seni yüz sûrete kor"
Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi, 198.

Evvel nazara hak ve hakikat gibi çarpar
Elvâh-ı celî, hutbe-i ervâh medârı
Lâhût ile sükkânını durmuş kılar işhâd
Bir dâhiye manzar
Her levh-i cidârı
Her levhası kurs-ı ufuk ârâ-yı kemerdir
Âvize-i rahşendesi âveng-i kevâkib
Mihrab ise hem şa’şaa-i neyyir-i vekkâd
Pür sun’u hüner
Etrâf-ı cevânib
(İsmail Safa, Hissiyat)
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AYASOFYA’YA NIŞÂNE TAKMAK
29 Mayıs 1453 günü kara surları önünde sabırsızlıkla bekleyen, 21 yaşındaki genç Osmanlı padişahı Sultan II. Mehmed, öğlen vaktinde
şehre girdi. Bu zaferiyle artık kendisinden Fatih ismiyle bahsedilecek olan ve kendisini Bizans’ın yeni hâkimi olarak tarif eden bu hükümdarın
ilk durağı şüphesiz şehrin ve Hristiyan tarihinin simgesi Ayasofya idi. Mabedin yağmalanmasına kesinlikle müsaade etmeyen Sultan, hızla
binanın mimarî unsurlarını dikkatlice incelemiş ve yapının acil olarak camiye çevrilmesi fermanını vermişti. Bu tarihten itibaren hem ferman
ile hem de kurulan vakfiyeler ile Ayasofya Camii bir kılıç hakkı olarak İslamî tezyinatla donatılmış ve önemli bir İslam mabedi olarak tarihteki
yerini almıştır. Osmanlı tarihinin pek çok önemli vakıasına şahitlik etmiş bu yapılar topluluğu, bulunduğu alandaki kendisinden sonra inşa
edilmiş bütün İslam mimarîsi örneklerinin yanında asaletiyle bir adım önde olmuştur.
Bir yapının İslam mimarisiyle alâkalandırılabilecek en önemli unsurları şüphesiz tezyinat ve dekorasyon özellikleridir. Ayasofya da fetihten
itibaren zaman içerisinde dönemin İslam sanatları zevkine uygun bir şekilde, kendisinden önceki dinin ve tarihî unsurların sanat tarihi
açısından pek alışık olmadığımız biçimde şiddetle korunmasıyla bezenmiştir. Daha önce Teknecizâde İbrahim Efendi’nin, kubbenin dört
sütunu için nakşettiği büyük dörtgen altı levha uzun yıllar Ayasofya’nın mabed olmasına bir alâmet-i fârika olarak arz-ı endâm etmiştir. 1688
yılında vefat ettiği düşünüldüğünde Teknecizâde’nin bu levhalarının en az 200 seneye yakın bir zaman Ayasofya’da kaldığı söylenebilir. Arşiv
belgelerine göre 3 Mart 1847 tarihinde uzun yıllar bakıma alınmamış bu yorgun binanın can bulması için Sultan Abdülmecid emir vermiştir.

Ayasofya Camii,
Hünkar Mahfili
kitabesi, 1264.

Yapılan ihale ile bu önemli tarihî vazife ünlü İsviçreli mimar
kardeşler olan Gaspare ve Giuseppe Fossati’ye verilmiştir.
800’ü aşkın kişinin iş gücüyle ve caminin bir müddet
ibadete kapatılmasıyla gerçekleştirilen bu derinlikli tadilat
çalışmalarında bütçelerin yetmediği ve onarım faaliyetlerinin
devam etmesi için yeni vakıflar tahsis edildiğine bakılırsa, bu
restorasyonun bizzat kendisi bir çalışma konusudur. Fakat
konumuzu ilgilendirmesi bakımından bu restorasyonun bizim
için en önemli vakıası, Mustafa İzzet’in cami için tasarladığı
ve uyguladığı eşsiz yazılardır. Onun Ayasofya levhaları ve
bunların tarih içerisindeki anekdotları yüzlerce sayfa yer tutar.
Cami kubbesinde bulunan Nûr Sûresi istifiyle altı adet
Hulefâ-yı Râşidîn ve Hasaneyn Efendilerimizin isimlerinin
yazılı olduğu levhalar, yazıldığı tarihten itibaren günümüze
kadar daha büyük çaplı bir yazı yazılmadığından, hâlen
dünyanın en büyük hat eserleri kabul edilmektedir. Her
ne kadar son zamanlarda bazı İslam devletlerinin, büyük
projelere endüstriyel yolla imal edilmiş bazı sanatsal olmayan
İsm-i Celâl örnekleri gözümüzü tırmalasa da bunların hiçbir
tanesinin sanatsal kıymetinin olmaması, Ayasofya levhalarının
şaheserliğine halel getirememiştir.
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Sultan Abdülmecid’in emriyle yazılmış ve yakın siyasi tarihimizde de çalkantılı dönemlerin bir simgesi hâline dönüşmüş, Mustafa İzzet ve
talebelerinin refakatiyle caminin içinde özel olarak tasarlanmış ve ıhlamur ağacından yapılma bir kasnak üzerine uygulanmış bu zerendûd
yazıların pek çok tarihî çalkantılara konu olduğunu biliyoruz. Fakat bundan önce arşiv belgeleri ve tarihî malumatlar ışığında bu levhaların
sanatsal tarafını nakletmek gerekiyor. Ünlü araştırmacı Talip Mert üstâdımızın yakın zamanda bu konu hakkında yayınladığı etraflı çalışmalar,
bize levhaların tasarlanışı ve imalatı konusunda ciddi bilgiler sunmaktadır. 7 buçuk metre çapındaki ıhlamur ağacına gerilen çuhaların üzerine
uygulanan özel teknikle boyanmış koyu yeşil zeminler, yazı için uygun hâle getirilmiştir. Bu levhaların imalatı ve genel olarak Ayasofya’nın
tamiratı esnasında tutulmuş detaylı defterler bizlere her masraf kalemini ve işçilerin kısmî olarak isimlerine varana kadar aldıkları ödemeleri
ve verdikleri hizmetleri aktarmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki Kazasker tarafından tasarımı tamamlanmış bu celî sülüs levhalar iki
hattat ve bir nakkaşbaşının nezaretindeki 5 nakkaş ile oluşturulan büyük bir ekibin organizasyonuyla imal edilmiştir. Bu dönemde yazıların
herhangi bir teknolojik imkânla büyütülmesi mümkün olmadığından Mustafa İzzet önce yazıları insani ölçülerde yazmış, daha sonra eski
bir usul olan kareleme tekniği ile bu yazılar büyütülmüştür. Bugün bu küçük ölçekteki levhalar da özel bir koleksiyonda tarihî bir hatıra
olarak korunmaktadır. Kubbeye 15 cm kalem kalınlığı ile, 4 buçuk metre çapında istiflenmiş ve istifin toplam uzunluğu yaklaşık 18 metre
olarak hesaplanan Nur Sûresi de aynı yöntemle karelenmiş, büyütülmüş ve
nakkaşlar tarafından altın varak yöntemiyle işlenmiştir. Kareleme yöntemiyle
yazıların orijinal ölçülere getirilmesi işlemi, Ayasofya Kayyumhânesi’nde bizzat
Mustafa İzzet Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.
35 cm kalem kalınlığına sahip Çehâr-yâr-ı Güzîn levhalarının ise, daha önceki
dönemdeki muadillerinin ebadından çok da büyük olmadığı bilinmekle birlikte
sanat seviyesinin onlardan çok daha yüksekte olduğu muhakkaktır. Öyle
ki Mustafa İzzet’in sanat hayatındaki daha önce bahsettiğimiz iki ekolün
özelliklerini de barındıran bu levhalardaki tecrübevî bilgi, kendisinden sonra
gelecek pek çok hattatın da ilham kaynağı olmuştur.
Mustafa İzzet’in, İmam-ı Huseyn Efendimizin isminin altına yazdığı ve damla
formunda istiflediği "Ketebehu es-seyyid el-Hâc Mustafa İzzet İmâmu’ssânî li-emîri’l-mü’minîn Abdülmecîd Hân. 1265" metinli imzası 3 cm kalem
kalınlığında ve yaklaşık 175x95 cm ebadındadır. Mustafa İzzet’in bu imza
istifi bile, Ayasofya’yı seyreden bir misafir için eşsiz güzelliktedir. Ehl-i Beyt
muhabbeti kendisinde mündemic olmuş bir zâtın, imzasını bu levhanın altına
atmış olmayı tercih etmesi gerçekten büyük bir cilvedir.
Bugün 170 yaşında olan bu sanat harikalarının İslam tarihinin siyasal mesajı
en yüksek eserleri olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu teyit etmek için
levhaların son yüzyılda başına gelenleri nakletmek, konunun anlaşılması için
yeterli olacaktır. Bilindiği üzere 24 Kasım 1934 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye siyasetinde hâlâ tartışılan bir konu yürürlüğe
girmiş ve Ayasofya müze olmuştur. Bu karar caminin vakfiyeleri başta olmak üzere yüzyıllardır devam eden pek çok geleneği inkıtaya
uğratmış olup kararın sosyolojik, dinî, mistik, siyasi alanlarda yaşattığı kırılmalar bugün hâlâ yaşanmakta ve tartışılmaktadır. 27 Ağustos
1934 tarihinde Ayasofya’nın akıbeti ile ilgili oluşturulmuş kurulun raporu ise, gerçekten bu yıkımın tarihî bir belgesi olarak yüzümüze
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çarpmaktadır. Ayasofya’nın sıvalarının tamir edilmesi gerekliliği, etrafındaki Osmanlı vakfı dükkânların yıkılması, caminin içerisindeki
yaşamsal nitelikteki her şeyin kaldırılması ve İslam Eserleri Müzesi’nden ve Arkeoloji Müzesi’nden gelecek eserlerle teşhir alanlarının
oluşturulması bu raporun önemli maddeleri arasındadır. Ayasofya’nın siyasi tartışmalara giden bu sürecinin aslında levhaların yazılma
tarihi olan 1800’lü yıllardan beri devam ettiği biliniyor. Çünkü Fossatilerin gerçekleştirdiği restorasyon çalışmaları sırasında, Fatih Sultan
Mehmed döneminde kapatılan bazı kilise tezyinatının yeniden ortaya çıkartılması; bu yapının kilise, cami, müze tanımlarının arasındaki
tartışmalara bir başlangıç olduğu dönemin gazete ve tarihî vesikalarından anlaşılmaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse, 1934’te bu yapının
müze olmasına giden yolda caminin İslamî tezyinatlardan "kurtulması" için eşsiz mücadeleler verilmiştir. Bunlardan en önemlisi de yukarıda
zikrettiğimiz komisyonun etkisinde kaldığı, 1931’de Amerika Bizans Enstitüsünün kurucusu Amerikalı arkeolog Thomas Whittemore’dur.
1931 yılında kendisine verilen Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya mozaikleri üzerine çalışmalarda bulunan bu arkeoloğun asıl amacının
sanat tarihi olmadığı, bazı isteklerinden açıkça anlaşılabiliyor. Sanki içerisinde bulunan İslam unsurları da en az Bizans dönemi kadar tarihî
değilmiş gibi davranan bu zihniyetin ilk teklifi de Kazasker’in levhalarının indirilmesi olmuştur.
Dünya sanat tarihinin belki de en büyük ayıbı sayılabilecek bu teklife - çok mücadele edilse
de - dönemin bürokrasisi de siyaseti de destek vermiştir. Özellikle dönemin Vakıflar Umum
Müdürlüğü bürokrasisinin insafsızlıklarına levhalar kurban gitmiş ve tarihin kıyımına müsaade
edilmiştir. Levhaların taşınması için talepler görüşülürken dönemin İstanbul Müzeleri Genel
Müdürü Aziz Ogan, bu levhaların başka bir yere gönderilmesinin uygun olmayacağı görüşünü
bildirmiştir. Bu arada yukarıda zikrettiğimiz komisyon da bu meyanda bir rapor hazırlamış ve
levhaların Sultan Ahmed Camii’ne taşınması fikrinin uygun olmayacağını belirterek konuya
akademik bir nokta koymuştur. Bu tartışmaların sonucunu kısaca özetlemek gerekirse
Ayasofya’nın müze olmasından sonra "caminin kilise unsurlarını yeniden ortaya çıkarmaya
meraklı" işgüzar bir siyasi yönetim tarafından tablolar bulundukları yerden indirtilmiştir.
Gerekçesi ise, bu mimariyi gölgesinde bıraktıkları iddiasıdır. Bu dönemin dünya görüşünün
anlaşılmasında Ayasofya ile ilgili şu teklifi örnek vermek yerinde olur: Ayasofya’nın minarelerinin
yıktırılması fikri bu dönemde ortaya atılmış, konu buralara kadar götürülmüştür.
Ayasofya’daki Kazasker levhalarının yere indirtildikten sonraki hikâyesi de büyük bir trajedinin
devamı niteliğindedir. Daha önce raporlanmış, görüş bildirilmiş olmasına rağmen dönemin
yönetimi bu levhalardan kurtulmayı kafasına koymuş olacak ki, levhaların dışarı çıkartılması
için her türlü sanat tarihi cinayetini göze almış ve elinden geleni yapmıştır. Fakat büyük efsane
burada devreye girmiş, levhalar Ayasofya’nın kapılarından büyük olunca dışarı çıkarılamamış,
her ne kadar düşünülse de levhaların yeniden monte edilmesi cesareti gösterilemeyeceğinden
kasnakların sökülmesine de teşebbüs edilememiştir. Böylece uzun yıllar son galeride
kaderine terk edilecek bu sanat abidelerinin sözüm ona modernleşen Türkiye’deki bilim seviyesini, bugün anlamamız adına tarihî bir olay
olarak esefle müşahede ediyoruz. 1949 yılına gelindiğinde Türkiye’deki yeni siyasi hareketin yumuşak tutumu, dönemin sivil teşebbüslerinin
Ayasofya’nın bu sanat eserleri tartışmasında yeni bir gündem oluşturmasına zemin hazırlamıştır. Dönemin münevverlerinin kalbinde kanayan
bir yara olarak duran bu eşsiz sanat eserleri için ilk teşebbüsü İbnülemin Mahmud Kemâl İnal göstermiş ve vaktin müze müdürü Muzaffer
Ramazanoğlu ile bu konuyu müzakere etmiştir. Kendisinin de bu işe teşne olduğunu anlaması neticesinde konuyu ünlü mimar Ekrem Hakkı
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Ayverdi ile mütalaa etmiş ve operasyonun yapılması için gerekli bütçeyi de tedarik için
çalışmalara başlanmış, nihayetinde Nazif Çelebi isminde bir zâtın bu bütçeyi sağlaması
neticesinde tarihî bir olay olarak 28 Ocak 1949 günü havasızlıktan ciddi şekilde deforme
olmuş bu yazılar, uzun bir mücadele döneminin sonrasında hiçbir devlet katkısı olmadan
hayırseverlerin yardımlarıyla tamir ettirilerek yerine asılmıştır. Sadece bu tamiratın tarihî
vesikaları bir kitap olmaya yetecek seviyededir. Bugün bu mücadeleyi veren büyükler
sayesinde Kazasker’in hem şahsının hem de medeniyetimizin şaheserlerini görebilmekteyiz.
Bu sebeple vesile olan tarihî eserlerin bekçiliğini üstlenmiş Anıtlar Yüksek Kurulu üyeliği
yapmış Nazif Çelebi başta olmak üzere İbnülemin’i ve Ekrem Hakkı Bey’i bir kez daha
rahmetle yâd ediyoruz. Ayasofya’nın alâmet-i şahanesi olmuş, dünya sanat tarihine adını
kazımış bu eşsiz sanat eserleri yapıldığı ve yerlerine yerleştirildiği andan itibaren yapının
misafirlerini şerefle karşılamıştır. Ne hazindir ki tam 86 sene fetih emanetine hizmet etmiş
bu şaheserler Cumhuriyet döneminin kötü politikaları yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalmıştır. Osmanlı’nın yüzyıllardır devam eden bu kültürünü görmezden gelen bu
zihniyet, 2000’li yıllara gelindiğinde bile hâlâ oklarını Ayasofya’nın üzerinden çekmemiş,
bu yapının yeniden kiliseye dönüşmesi arzularını yok edememişlerdir. 2000’li yıllarda
Ayasofya için başlatılan son restorasyonda Yunan uzmanların hâlâ bu levhaların buradan
kaldırılması gerektiği düşüncelerini beyan etmeleri acınası bir sanat tarihi düşüncesi olarak
not edilmelidir.
Ne mutlu ki bütün bu kötü günlerin ardından Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeye
dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş ve yapı
aslına rücû etmiştir.
Levhaların tarihî serencâmı yanında sanatı konusunda söylenecek pek çok şey daha
olmakla birlikte bunu konu hakkında kaleme alınmış eski bir metni iktibas ederek
belirtmek daha vefalı olacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Müdürü Mahmud
Yazır’ın 17.8.1949 tarihli, Selamet dergisine koyulmak üzere kaleme almış olduğu yazısı,
Ayasofya levhalarının tarihî ve bediî ehemmiyetini en güzel biçimde tasvir etmiştir. Yazının
sonuç bölümünde üstâdın tespitleri ile bu bölümün nihayete ermesi uygundur:
"Kadı-asker Mustafa İzzet Efendi
....Yüksek yazı üstâdlarımızın bîtaraf görüşlerine dayanılarak denilebilir ki, o büyük levhalar,
Fâtih’in haşmetli önünde taş kesilen Ayasofya’nın kollektif san’at eserlerini İslâm kaleminin
önünde secde ettirmiş ve böylece Şark ile Garb İslam, Hristiyan san’atlarının âdetâ bir
musareası vücud bulmuş ve o basit levhalar, estetik görüşün hükmünde, gâlib sayılmıştır. Bu itibarla Türkler, Fâtih’in haşmetli kılıncıyla
olduğu kadar, Kadı-asker’in bu şehâmetli san’at kalemiyle de iftihar edebilirler! İşte Kadıasker’in yazı tarihindeki mevki’i... Bazı Hasûd
görüşlü gözler, yersiz tenkidlere teşebbüs etmişlerse de onun, yani Kadı-asker’in ekolü içinde feyz almış birçok sanatkârımız kâlen ve
kalemen, gerekli beliğ cevabı vermişler..."
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"Kubbe havada uçuyor gibi"
Papa Franciscus, ana mekanı örten kubbedeki yazıyı uzun süre inceleyerek, yazının ne ifade ettiğini
sordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ahmed Halûk Dursun da kubbede Kur’an-ı Kerim’deki Nur
Suresi’nin 35. ayetinin yazılı olduğunu belirterek, "Allah’ın yeryüzünün ve göklerin nuru olduğu"
şeklinde ifadeler yer aldığını söyledi.
"Evet doğrudur, çok güzel" şeklinde cevap veren Papa Franciscus, kubbenin havada uçuyor gibi
durduğunu belirtti.
Papa Franciscus, ayetin kendisine Fransızca aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Anadolu Ajansı | 29.11.2014
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AMERIKA’YA ABDÜLMECID’DEN BIR HEDIYE
Bu yüzyılda İstanbul’un seçkin çevresinde, bu şehri merkezine almış bir ilişki ağının ötesine geçilmiştir. Bu fazla akademik ifadeyi iki şekilde
tasvir edebiliriz: Birincisi artık oturmuş ve hatta bazı konularda zaman zaman hantallaşmış Osmanlı bürokrasisinin dış görevlere tayin ve
"unmilitary" seyahat kültürüyle iletişim çağının artık bir kültür olarak gelişmesi dolayısıyla mesafelerin azalmasıdır. İkincisi ise İstanbul’un
bürokrasi, kültür ve sanat entelijansiyasının yukarıda anlatılan özellikler dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlenmesi ve yeni
kuşaklarla bunun köklenmesidir. İkinci analize verilecek en iyi örnek bu dönemdeki Amerika ile başlayan ilişkiler ve aşağıda detaylı olarak
anlatılacak konumuz Kazasker’in sanatının bürokrasi eliyle ihracıdır.
2009 yılında ülkemizi ziyaret eden dönemin Amerika Devlet Başkanı Barack Obama, TBMM’de bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında
Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığından bahsederken 160 yıl öncesine ait öyle bir detaya dikkat çekti ki, dönemin konuya teşne gazeteci
ve muhabirleri hemen bu bilgiden haberler yapmaya başladılar. Aslında ehlince bu kitabe hakkında yazıp çizenler olmuştu. Murat Bardakçı,
Talip Mert gibi araştırmacıların yazıları, Obama konuşma yapınca daha da merak celp eder oldu. Obama’nın bize hatırlatmak istediği bu
detay, Washington Anıtı’na 150 yıl önce Sultan Abdülmecid’in gönderdiği bir hediye kitabede yazan güzel temennilerdir. Washington
Anıtı, Amerikalıların, ülkelerinin kurucusu George Washington anısına dikmiş olduğu, dünyanın en uzun dikilitaşıdır. Bugün Washington’ın
merkezinde bulunan anıt, Mimar Robert Mills tarafından 897 basamaktan oluşan 50 kat, 169 metre uzunluğuna sahip olarak inşa edilmiştir;
anıtın temel kısmı ise 16,8X16,8 metre ebadındadır.
Anıt, ebediyeti ifade etmesi bakımından eski Mısır obelisklerine benzetilmiş ancak daha yüksek inşa edilmiştir. Yapımı, verilen uzun ara
ile beraber, yaklaşık 40 yıl sürmüştür. Henüz karar aşamasındayken Amerikalılar tarafından, sadece Amerika’nın değil bütün dünyanın
özgürlüğünü temsil ettiği vurgulanarak, yüzünde isimlerinin yer almasını isteyen memleketlerden gelecek hediyelerin mermere monte
edileceği duyurulmuştur. Bu duyurunun ardından dünyanın dört bir yanından birbirinden eşsiz mermer plakalar, bu anıtta yer almak için
Amerika’ya yollanmıştır. 1982’de son koyulan kitabe ile toplam 198 parçanın yer aldığını bildiğimiz anıtta Osmanlı’dan da bir hatıra yer
alması için, 9 Şubat 1853’te ABD Sefâreti’nden Bâb-ı Âlî’ye, bir talep yazısı gelmiştir. Bu konudaki ilk resmî irtibatın belgesi olan yazıda,
sözünü ettiğimiz anıt için bir kitabe talebi yer almaktadır.
Sefâretten gelen yazıda "George Washington’ın adını yaşatmak için birkaç yıldan beri 500-600 kadem yükseklikte olmak üzere bir direğin
inşa edildiği"[16] belirtilerek padişahtan da belirtilen ölçülerde bir mermer parçası üzerine tarih metni ile tuğrasının hakkedilerek gönderilmesi
arz ediliyor. Bunun üzerine, iki ayı geçkin bir süre boyunca karşılıklı olarak yazışmalar gerçekleştikten sonra, 25 Mayıs tarihinde, Ahmed
Sâdık Ziver Paşa’dan şahide için uygun bir beytin ivedilikle tanzim etmesi istenmiş ve 5 gün gibi kısa bir süre sonunda Zîver Paşa şu
beyitleri göndermiştir:
"Devâm-ı hulleti te’yîd içün Abdülmecîd Hân’ın
Yazıldı nâm-ı pâki seng-i bâlâya Vaşington’da"
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"Amerika devletiyle olalı hullet bedîd
Bak Vaşington’da nâm-ı Hân Abdülmecîd"
"Şahinşeh-i Rûm u Arab şâh-ı zamân Abdülmecîd
Bu senge nâmın yazdırup kıldı musâfâtı bedid"[17]
Osmanlı şiirinin son döneminin zirve ismi Şeyh Gâlib’in süt çocuğu olan ve tarih düşürmesiyle meşhur Evkâf Nâzırı Ziver Paşa’nın yazmış
olduğu bu beyitlerden birinci olanı kabul görmüştür. Ancak araştırmacılar tarafından da yapılan değerlendirmeler sonucunda bu beytin tarih
beyti olmadığı anlaşılmaktadır. Bâb-ı Âli bu beyitlerle birlikte "Amerika’da yapılmakta olan direğe konmak üzere" istenen taşa hakkedilmek
için birkaç çeşit resmi saraya sunmuş ve saraydan şu cevap gelmiştir:
"Göndermiş olduğunuz resimler ve beytler Abdülmecîd Hân tarafından görülmüştür. Tercih
edilen resme kırmızı mürekkeple ‘mim’ işareti koymuş olup onun yapılması için padişah ayrıca
emir de vermiştir. Buna göre gereğinin yapılması, adı geçen resim ve beyitler de Bâb-ı Âlî’ye
iade olunmakla icâbına bakılması hususunda emir ve irade yüce makamımızındır."[18]
Saraydan gelen bu yazı üzerine sadâretten ticâret nezâretine verilen talimat üzerine, belirtilen
resme uygun olarak taşın hızlı bir şekilde tanzim edilmesi ve tarihin de hakkedilerek sefârete
verilmek üzere Bâb-ı Âlî’ye teslim edilmesi bildirilmiştir. Sonraki tarihlerde yapılan yazışmalardan
anlaşıldığı üzere Marmara mermerine işlenen bu plakanın yapımı iki aydan fazla bir süre almış
ve masrafı 3750 kuruş, nakliyesi de 390 kuruş tutmuştur. 1853’ün sonlarında bir gemiyle
Amerika’ya gönderilen kitabe, Amerika ile yakınlaşmamızın ilk belgesi olup 160 yıldan fazla
bir zamandan beri Washington Anıtı’nı süslemekte ve her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği,
Osmanlı’nın nadide bir hatırası olarak yerini almaktadır.
Yapımı ile ilgili bu oldukça detaylı bilgiyi Talip Mert’ten öğrendiğimiz kitabeyi 1909’da Mehmed
İhsan Bey de ziyaret etmiş ve Şehbal mecmuasında bazı bilgiler vermiştir. Mehmed İhsan Bey yazısında Abdülmecid Hân tarafından
gönderilen kitabenin, anıtın 17. katında bulunduğunu ve iki tarafında Bremen, Brezilya, Siyam, İsviçre hükûmetlerinden gönderilen taşlar
ile alt tarafında da Yunanistan’ın Partenon Harabesi’nden getirilen mermerin bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca Süheyl Ünver’in Süleymaniye

Washington Anıtı
kitabesi, ABD.

Kütüphanesi’nde bulunan, Amerika seyahatlerini not ettiği defterinde kendisinin abidenin önüne kadar gelmiş ancak içine girmemiş
olduğu yazılıdır. Ancak Uğur Derman Bey’in, yanına kadar giderek eseri inceleme imkânı bulduğunu biliyoruz.
Sözünü ettiğimiz hatıra plakanın, bezeme ve dizayn bakımından vasat derecede olmasına rağmen yazı bakımından Osmanlı’nın en zirve
sanat eserlerinden biri olduğunu söylemek gerekir. Zira kitabede yazılı olan beytin hattında elbette, dönemin hat sanatındaki zirve ismi
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin imzası bulunmaktadır. Üzerinde yer alan tuğranın ise, Uğur Derman’ın belirttiği üzere Hâşim Efendi’nin
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bir kalıbı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kitabe hakkında, nakliye ücretine kadar neredeyse bütün detayları bilmemize rağmen, ne yazık ki
Kazasker ile ilgili bir evraka rastlanmamıştır.
Dünyanın dört bir yanından getirilen eserlerin bulunduğu Washington Anıtı’nda yer alan Osmanlı’ya ait bu kitabe, pek çok açıdan bulunduğu
yerdeki en sanatsal eserdir diyebiliriz. Edebiyat, tezyinat ve en önemlisi yazısı bakımından sanatsal bir bütünlüğü haiz olup, orada bulunan
-antik veya çağdaş- bütün eserlerden daha derin bir sanatsal doygunluk barındırmaktadır. Bununla birlikte resmî yazışmaların tarihleri göz
önüne alındığında, böylesi şaheser niteliğinde bir kitabenin inşası için, âdeta zamanla yarışıldığı aşikârdır.
1848 yılında başlayıp 21 Şubat 1885’te ancak bitirilebilmiş ve Amerikan bürokrasi tarihinde bir yılan hikâyesine dönmüş Washington
Anıtı’nın iç kısmına yerleştirilmiş bu kitabenin arz-ı endâmına ise, ne yazık ki Kazasker’in ömrü vefa etmemiştir.
"O gün Ramazan bayramının birinci günü idi. Bayram namazı kılmak için önce Washington Cami-i Şerîfi’ne gittik ama namaza yetişemedik.
Şehri gezmeye başladık… Şehirde Kongre binası ve muazzam kütüphanesinin yanından ve önündeki parkların içinden geçerek doğru
Washington Abidesi’nin önüne geldik. Herkes bu kuleye çıkmak için sıra bekliyordu. Biz arabadan inmedik ve üstüne çıkma arzusunu
da izhar etmedik…
‘...İstanbul’da Amerikan Haberler Merkezi’nde 150 yıllık Türk-Amerikan dostluğu sergisine gittim. Buradaki fotoğraflardan biri beni
alâkadar etti. Mahiyetini size yazıyorum. Washington’a geçtiğinizde bulur musunuz bilmem? Belki de bulmuşsunuzdur hocam. 1853’de
Washington Abidesi’ne buradan bir mermer gönderilmiş… Birinci mısranın ikinci kelimesini fotoğrafda pek okuyamadım. Belki başka
bir kelimedir.’ Doğrusu Washington’da Kadıasker Efendi’nin mermer üstünde mahkûk ta’lik bir yazısının olacağı hatırıma gelmezdi.
Ben bu abidenin yanına kadar gittim. Fakat hatıra kitabeler yüksekde olduğundan fark edemedim. Bunu da Türkiye’de Uğur Bey’den
öğreniyorum ki buna doğrusu çok sevindim. Ve onun dikkatine hayran kaldım. Bahtiyar olsun."[19]

19

186

Prof. Dr. Süleyh Ünver, Amerika Notları, Süleymaniye Kütüphanesi: 756.

Hilye-i Şerîf, 1293.
Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesi, Güzel
Yazılar, 1243.

Ayasofya’nın Nişânesi | K AZASKER MUSTAFA İZZET

OSMANLI MIMARISINE KAZASKER YAZILARI İLE BAKMAK
Duygusal bir önsezi olarak, mimarî disiplin ve yazı sanatı ilişkisinin, en yoğun hâliyle Doğu mimarisinde kendini gösterdiği genel bir kabul
olarak karşımızda durmaktadır. Öte yandan hiçbir mimarî gelenek yoktur ki, yazı denilen disiplini bu kadar içinde eritmesin ve kendisini
bundan beslemesin. Bu perspektiften bakıldığında Osmanlı mimarisi ve hüsn-i hat, sadece birbirleriyle değil birçok sanat disipliniyle
birlikte, hassaten iç içe geçmiş ve müştereken birbirinden beslenen bir bütün olarak görünür. Yukarıdaki duygusal bakış açısı ve teknik
kabul ile incelendiğinde Osmanlı mimarisinde Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin taşa işlenmiş eserlerinin yekûnu sanat eserleri içerisinde
son derece önemli bir yer tutar. Hazretin büyük bir şevkle kaleme aldığı ve taşa medeniyeti kazıyan bu kitabeler, içinde bulundukları zaman
diliminden günümüze akan, gözümüzü ve gönlümüzü hoş eden birer nişân hükmündedir.
Dönemin şöhretli hattatlarından olması ve Osmanlı bürokrasisindeki yeri dolayısıyla resmî mimaride Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin ilk
tercih edilen kişi olduğu muhakkak. Ancak hat sanatındaki bu itibarını basit bir iltimas algısı altında değerlendirmek çok büyük bir yanılgı
ve haksızlık olacaktır. Kaldı ki, Kazasker’in sanatının seviyesi günümüzde de açıkça görülmektedir.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Ayasofya Camii’ndeki devasa levhaları yanında caminin kubbesinde sıva üzerine zerendûd şekilde
nakşedilmiş celî-sülüs Nûr Sûresi ve müezzin mahfilinde mermere hakkedilmiş dört satırlık celî ta’lik inşa kitabesi bulunmaktadır. Ayrıca
Sultan Abdülmecid tarafından 1851’de inşa ettirilmiş olan Hırka-i Şerîf Camii’nin avlu giriş kapıları üzerindeki celî-sülüs üç kitabe, giriş
kapısı üzerindeki celî ta’lik inşa kitabesi ve cami içerisindeki sekiz büyük pencerenin üzerlerinde yer alan celî sülüs âyetler de yine
Kazasker’in kaleminden çıkarak mermere ve duvara hakkedilmiştir. Sultan II. Mahmud’un İstanbul’daki sahabe türbelerini yenileme
faaliyetleri için Hattat Kazasker Mustafa İzzet’i vazifelendirmesi neticesinde, İstanbul’daki birçok sahabe kitabesinde Kazasker’in yazıları
mahkûktur. Dolmabahçe Sarayı hazine kapısı üzerinde mermere hakkedilmiş celî ta’lik inşa kitabesi, dönemin askerî mimarisini yansıtan
Selimiye Kışlası’ndaki celî ta’lik tamir kitabesi, Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu avlu kapısındaki celî ta’lik kitabe, İstanbul Üniversitesi
ana giriş kapısının iç kısmında hakkedilmiş celî ta’lik inşa kitabesi gibi resmî mimarî eserlerde bulunan Mustafa İzzet yazıları göz önünde
bulundurulduğunda, Kazasker’in bir âlim ve musikişinâs olmanın yanında bir hattat olarak da son derece itibar gördüğü söylenebilir.
İstanbul’daki birçok camide bulunan tamir ve inşa kitabeleri ile Yenikapı Mevlevîhânesi muvakkithanesinde bulunan inşa kitabesi de
Kazasker Mustafa İzzet’e aittir. Öte yandan Keçecizâde Kâzım Bey, Keşfî Ca’fer Efendi, Şerîfe Ümmü Gülsüm Hanım’ın kabir taşı kitabeleri
ile Perizat Hatun Türbesi’nin yazıları Kazasker Mustafa İzzet tarafından kaleme alınmıştır. Yurt dışında ise, Amerika’daki Washington Anıtı
ve Mısır’da Kahire Kalesi’nde yer alan Mehmed Ali Paşa (Alabaster) Camii’nde Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın mermer sandukasının kıble
duvarında Paşa’yı öven ve Mısır için yaptıklarını anlatan Türkçe kitabe ile türbede Dehr Sûresi bulunan bir kuşak yazısı Kazasker Mustafa
İzzet’e aittir.
II. Mahmud’un reform tohumlarının Abdülmecid döneminde bazen maksadı aşan bir ivmeyle dönüşmesi bir geleneksel el sanatları üstâdı için
neler ifade ediyordu, merak konusu. Görülen o ki, Kazasker bu değişime büyük ölçüde ayak uydurmuştur. Ancak Mustafa İzzet’in İstanbul’da
mermere mahkûk olarak bulunan birçok yazısı da diğer tarihî miraslarımız gibi maalesef içler acısı durumdadır. Sadece İstanbul’da yaptığımız
bir saha araştırmasında birçok kitabesinin "restorasyon" bahanesi ile temizlenme maksadıyla dümdüz edildiğine, kitabelerin üzerlerinin özensiz
bir şekilde boyanmış olduğuna, bazılarının ise üzerine matkapla delinmek suretiyle aydınlatmalar takıldığına şahit olduk. Nihayetinde bugün
gelinen noktada, İstanbul’un mimarisini Kazasker’in gözüyle dolaşmaya kalktığımızda karşımızda duran değişim(!) sanat ve medeniyet tarihimiz
için ancak ve ancak makûs bir şahitlik olabilir. Bu satırların kaleme alındığı vakit itibarıyla, Kazasker Mustafa İzzet’in İstanbul mimarisindeki
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güncel durumunda yer alan aksaklıkları kısaca kayıt altına almak gerekiyor. Perizat Hatun Camii olarak kaynaklarda zikredilen ve Kazasker’in
içinde yazıları olduğu kaydedilmiş yapı, bugün yok olmuş durumda. Beşiktaş Sinan Paşa Camii’nde ise, 2001 yılında geçirdiği restorasyon
esnasında sıva altında bulunan daha eski tarihli bir yazı dolayısıyla yorulmuş ve kısmî olarak dökülmüş Mustafa İzzet’in yazısını kaybetmiş
durumdayız. Üzülerek ifade etmek gerekiyor ki, bu restorasyon yorumu ve sonrasında hattatın güncel tarihle yazdığı kendi yazısı, sanat
tarihimiz için çok büyük bir kayıp! Bununla birlikte yine Beşiktaş'ta Yahya Efendi Camii içerisindeki bir celî sülüs Besmele, 6 satırdan
Hırka-i Şerif Camii,
ta’lik kitabe.

oluşan celî-ta'lik şiiri de kendisine ait bir levha sırra kadem basmış durumdaydı. Ta'lik şiirin olduğu levhanın daha sonra Uğur Derman
tarafından bir müzayedede satın alındığı ve imza kısmı çürümüş olan bu yazının Hasan Türkmen tarafından restore edildiği bilgisine ulaştık.
Cihangir Camii’nde celî sülüs "Yâ Hazret-i Pîr-i Sânî İsmâil Rûmî" metinli levha ile Bakara Sûresi’nden bir âyetin yer aldığı levha Vakıflar
tarafından korunma bahanesiyle yerinden alınıp depoya kaldırılmış. Son olarak Arpacılar Camii’nde de bir yazısının Vakıflar tarafından
depoya kaldırıldığı bilgisi kesin olmamakla birlikte ulaşabildiğimiz malumat arasında. Ecdadın yüzyıllarca yerinde koruduğu bu eserlerin,
yerlerinde ihya ve ihdas olunamayarak depoya kaldırılması, en masum tabiriyle akıl işi değil! Gidene çare olmamakla birlikte en azından var
olduğunu bildiğimiz ve depolarda olduğu söylenen bu eserlerin aslî yerlerinde vazife-i manevilerini icrâ etmesi temennimizdir.

Hırka-i Şerif Camii,
cami içerisindeki
yazılardan görünüm.
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"Şâh-ı hayrât-eser Hazret-i Hân Mahmûd’un
Ahd-i adlinde bu meşhed dahi oldu âbâd
Öyle meşhed ki alemdâr-ı Nebî dâdârının
Necline olmuş idi türbe-i envâr-nihâd
Böyle ta’zîme sezâ yerleri ihyâ etti
Zâtına dense müceddid kim ider istib’âd
Mehbit-i nûr ola tâ rûh-ı sahâbîyle zemin
Ol şehin şevketini ede füzûn Rabb-i ibâd
Oldu bu merkadin ihyâsına Es’ad târîh
Hâfir’in rûhunu Sultân-ı cihân kıldı şâd"
Hz. Hâfir Türbesi, Ayvansaray, İstanbul.

"Şâh-ı âlem himmetiyle hak bu kim bulmaktadır
Mülk ü millet zâhir ü bâtında ahsen-intizâm
Bir taraftan her kılâ’ u bir taraftan her bikâ’
Nev-be-nev ihyâ-pezîr olmakda bir vefk-i merâm
İşbu meşhed işte olmuşken sahâbîye muzâf
Olmamıştı ahd-i sâbıkda karîn-i ihtimâm
Eyledi inşâsını fermân ziyâret eyleyüb
Ömrü efzûn olsun ol hâkân-ı irfân-irtisâm
Kıldı mimâr-ı kalem târihin inşâ Esadâ
Yapdı Şeh Mahmûd Ebu’d-Derdâ içün ra’nâ makâm"
Ebu’d-Derdâ Türbesi, Eyüp Sultan, İstanbul.

"Dergâh-ı Mevlânâ'da aşk ile muvakkithâneyi
Ben bende-i hazret heman kıldı hulûs ile binâ
Leyl ü nehâr devvâr olup gerdûn semâ’ ettikçe tâ
Bâ hürmet-i mollâ bu hidmet ola makbûl-i Hüdâ
Tarihini mu’cemle hod bânîsi Nâfiz söyledi
Vakti bilen cân eyleye hemvâra hayr ile duâ"
Yenikapı Mevlevîhânesi Muvakkithânesi,
Zeytinburnu, İstanbul.

"Matla-i envâr-ı şevket şems-i evc-i saltanat
Âsumân durdukça olsun mazhar-ı nasr-ı azîz
Askere Nüzhet kulu tebşîr eder târihini
Lutf-ı Şâh Abdülazîz açdı der-ı nasr-ı azîz"
İstanbul Üniversitesi, giriş kapısı kitabesi.

Şerife Ümmü Gülsüm
Hanım’ın mezar taşı
kitabesi, Piyalepaşa
Camii haziresi,
İstanbul.

"Allâhu nûru's-semâvâti ve'l-ard meselu
nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun elmisbâhu fî
zucâcetin ezzucâcetu ke ennehâ kevkebun
durriyyun yûkadu min şeceratin mubâraketin
zeytûnetin lâ şarkiyyetin velâ ġarbiyyetin yekâdu
zeytuhâ yudî-u velev lem temseshu nârun
nûrun ‘alâ nûrin yehdillâhu linûrihi men yeşâ
ve yadribullâhu'l-emsâle li'n-nâs vallâhu bi kulli
şey-in ‘alîm"
Nûr Âyeti (Nûr Sûresi/35)
Küçük Mecidiye Camii, İstanbul.

"Sâhib-zamân-ı saltanat hâkân-ı ahd-i ma’delet
Yaptı sarây-ı nezdine bir câmi-i vâlâ zehî
Bünyânını tahsîn idüp Zîver dedi târihini
Abdülmecîd Han câmi-i âlî binâ kıldı behî"
Küçük Mecidiye Camii, İstanbul.

Topkapı Sarayı Müzesi,
Hazine Koğuşu kapısı,
İstanbul.

"Şehriyâr-ı bende-perver Hazret-i Abdülmecîd
Dâimâ etmekdedir îcâd-ı âsâr-ı güzîn
İşte yapdırdı Hazîne Koğuşun fermân idüb
Kim sezâ vasfında dense cilvegâh-ı dil-nişîn
Ömrünü müzdâd idüb ol şâh-ı âlî-himmetin
Mülkünü ma’mûr u âbâd eyleye Rabbü’l-mu’în
Emr ü fermân-ı hümâyunuyla Safvet bendesi
Eyledi tanzim böyle iki târih-i metin
Yapdı bir bünyâd-ı muhkem müjde Hân Abdülmecîd
Hamd ola buldu Hazine kulları cây-ı metin"
Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine Koğuşu kitabesi,
İstanbul.

"İnne's-salâte kânet
‘alâ'l-mü'minîne
kitâben mevkûtâ"
(Nisa Sûresi/103)
Nallı Mescit, İstanbul.

"Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer,
Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin" detay.
Kasımpaşa Camii, İstanbul.

"Hazret-i Mahmûd Hân kim ol müceddid-hasletin
Oldu bu yüzden yine halka kerâmâtı ayân
Bu mübarek türbenin tevsîine himmet idüb
Eyledi şân-ı sahâbîde riayet bî-güman
Hâlid bin Zeyd’e hem-râh-ı gazâ olmuş imiş
Bu semiyy-i Hazret-i Peygamber-i âhir zaman
Nûr-bahş-ı meşhed oldukça bu zat-ı muhterem
Ol şehin ikbâlin efzûn ide Rabb-i Müsteân
Celb-i kalb-i nâs eder Esad bu târîh-i müfîd
Yapdı âlâ merkadü’l-Ensâri’yi şâh-ı cihân"
Muhammed el-Ensârî Türbesi, İstanbul.

"Ve üfevvidu emrî ilallâh innallâhe
basîrun bi'l-'ibâd" (Mü’min Sûresi/44)
Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu.

"Tevekkeltü alallâh"
1282.
Kasımpaşa Camii,
İstanbul.

"Allâhü hayyun kable
külli hayyin" 1278.
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KAZASKER’IN YAZI ÜSLÛBUNA DAIR
Sultan Abdülmecid’in hüsn-i hat eğitimine Mahmud Celâleddin’in makbul tuttuğu talebelerinden Mehmed Tâhir Efendi ile başlaması, bu
dönemde hat sanatı tarihimiz için bir Celâleddin rüzgârı estirmiştir. Popülasyona bağlı olarak Kazasker Mustafa İzzet’in yazılarında görülen
Mahmud Celâleddin etkisi, sonraki yıllarda Râkım ekolüne dönüşüyle göze çarpmaktadır. Hat sanatında karakter olarak birbirinden çok
farklı ahenk özellikleri gösteren iki yazı tipinin Kazasker’in kaleminde birleşmiş olduğunu, Mahmud Celâleddin’deki sakinlik ile Râkım’daki
canlılığın onun potasında sentezlendiğini görmemek imkânsız. Onun kimi yazılarında engin bir rahatlık ve ferahlık hissedilmekle birlikte
kimi yazılarında ise sadece sanat kuralları açısından değil üslûb-ı kalemden gelme derin bir sertlik göze çarpar. Hâfız Osman-CelâleddinRâkım karışımı, bu eşi benzeri bulunmayan ve hat sanatına yeni bir ekol olarak kabul ettirdiği üslûp sayılabilecek tavrı, kendisinden sonra
talebeleri tarafından Şefik Bey, Muhsinzâde Abdullah ve Hasan Rıza gibi bazı kollara ayrılmış ve günümüze kadar devam edegelmiştir.
Hat sanatı tarihçilerinin Mahmud Celâleddin ekolü ile alâkalı tâlî olduğunu hissettiren görüşleri ve dönemin popülizmiyle ilişkilendirilmiş
analizleri bazen maksadını aşabilmektedir. Zira her ne kadar o dönemin patronajı ile, hakkında bir dopler etkisi olduğu hakikat olsa da,
bu sanatsal yorumun tarihimizde bir klasisizm zemini yarattığı muhakkaktır. Hatta öyle ki, taraflı bir bakış açısı olabilir fakat duyguları
ifade etmesi ve irfânî geleneği hissettirerek "kural ve resmiyetten tavizler vermesi" bakımından bu yazı türü, İslam sanatı tarihçilerimiz
tarafından daha fazla incelenmelidir.
Her ne kadar hat sanatında kadim bir imalat formu olsa da bu dönemde zerendûd yazı oldukça fazla iltifat görmüştür. Kazasker
imzalı pek çok zerendûd yazı, günümüze ulaşabilmiştir. Zerendûd olarak yazılmış yazılarının is mürekkebiyle hattat elinden çıkan hâline
yüzdesi son derece düşüktür. Bu yüzden hattat elinden çıkmış bir yazı ile müzehhib tarafından nakledilmiş zerendûd levha arasında,
yazı anatomisi açısından bir analiz yapmamız mümkün değil. Birkaç kötü örnek haricinde Kazasker Mustafa İzzet’in zerendûd yazılarının
bir hat sanatı disiplini taşıdığı söylenmelidir. Hüsn-i hat mesleği açısından yazıda imzası olan bir sanatçının, zerendûd yazının da bütün
yazım sürecine müdâhil olması, bu sanatın geleneği açısından alışılmış bir durumdur. Dolayısıyla Kazasker’in zerendûd yazılarının
da hattatın kontrolünden dışarı çıkmadığı aşikârdır. Fakat temel hat disiplini açısından şu söylenmelidir ki, sadece Kazasker Mustafa
İzzet’in değil, hattatların müzehhib ve nakkaşlar tarafından yapılmış ikincil sanat ürünü olan zerendûd levhaları üzerinden, hattata direkt
yöneltilebilecek bir sanat eleştirisi yerinde olmaz.
Zaman zaman Kazasker’in yazılarını okumak kadar yalnızca seyretmek de eşsiz bir zevktir. Özellikle yazılarına atmış olduğu imzalarını
izlemek çoğu zaman pek çok şeyin önüne geçmekte ve dimağlarda tarifi zor hislerle var olmaktadır. Kazasker Mustafa İzzet’in imzaları,
başlı başına bir inceleme konusu olup bunu da hat sanatı uzmanlarının yapması elbette doğal ve elzemdir. Zira onun yazılarındaki imza
kurgusu gözden kaçmayacak derecede kendini gösterir. Genel itibarıyla Kazasker, yazılarında "İzzet" veya "Mustafa İzzet" imzasını
kullanmıştır. Hiçbir ek unvan almadan harika bir imaj görüntüsüne sahip "İzzet" imzası ise, hat sanatında unutulmazlar arasındadır.
Öte yandan ta’lik imzalarını, aynı ismi taşıdığı hocası Yesârîzâde ile karıştırılmaması maksadıyla satır hâlinde değil, istif şeklinde kullanması
ve farklı farklı istifleri tercih etmesi onun bu konudaki en karakteristik özelliklerindendir. Satır hâlinde kullandığı ketebelerde dahi, istifli bir
ta’lik imza kullanmış olduğu göze çarpar. 1835’ten itibaren, özellikle hocası Yesârîzâde’yle karıştırılmamak için bu imza biçimini kullanmış
ve ondan başka hiç kimse bu üslûpta imza atmamıştır. Buna rağmen ta’lik pek çok yazısı Yesârîzâde Mustafa İzzet ile; zerendûd sülüs
yazıları ise Galatalı İzzet Efendi ile hâlen sık sık karıştırılmaktadır.
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Tüm bu karışıklıklara rağmen, Kazasker’in deha düzeyindeki sanatsal bakışını kavrayabilmek ve bu imza formlarını temel sanat, anatomi
ve grafik sanatları açısından da inceleyerek farklı bir disiplin yorumu oluşturabilmek, bu sahaya büyük bir katma değer sağlayacaktır.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin imzalarında göze çarpan bir diğer önemli husus ise, mutlaka tarih atması ve ayrıntıya yer vermesidir.
Bu sayede hangi tarihte ne işle meşgul olduğu anlaşılmakta, imzalarından yola çıkarak sadece sanat dünyasıyla değil hayatı ile ilgili
anekdotların da izi sürülebilmektedir. Örneğin Galata Sarayı’nda talebeyken yazmış olduğunu bildiğimiz bir sülüs-nesih kıtasında
kulladığı rik’a "Sevedehu’s-Seyyid Mustafa’l-İzettî fi Saray-ı Galata, be-hâne-i ser, 23 Rebiülevvel 1233" imzasından Kazasker’in tarih
itibarıyla Galata Sarayı’na direkt olarak son sınıftan başlamış olduğunu; 1242 tarihli bir yazısındaki imzasında kullandığı "Serheng-i
Hazret-i Şehriyârî" sıfatından yola çıkarak da onun bu tarihten önce çavuşluk rütbesine yükseltilmiş olduğunu anlamaktayız.
Mustafa İzzet’in imzaları hakkında zikredilmesi gereken belki de en önemli hatırası daha önce de bahsettiğimiz Ayasofya levhalarındaki
eşsiz ketebesidir. Damla formundaki İmam-ı Huseyn Efendimizin isminin altına koymayı uygun gördüğü bu imza gerçekten yüksek bir
sanat harikasıdır. Yaklaşık 175x95 santimetreye ebatlandırılan ve "Ketebehu es-Seyyid el-Hâc Mustafa İzzet İmâmu’s-sânî li-emîri’lmü’minîn Abdülmecîd Hân. 1265" metinli bu imza, Kazasker’in kanaatimizce en önemli imzasıdır.
İzzet’in imzalarında göze çarpan önemli bir diğer özellik ise, secîli ifadelerdir. Bu estetik olduğu kadar edebî yönü de ağır basan
karakteristik özelliği, onun yolundan giden talebelerini de etkilemiştir. Kazasker’in 1862’den itibaren yazılarında en çok kullandığını
bildiğimiz ketebeleri şunlardır:
"Bende-i âl-i abâ
Seyyid İzzet Mustafâ"
"Hâk-i pâ-yi evliyâ
Seyyid İzzet Mustafâ"
1837’de yazdığı mushaf-ı şerîfin ketebesi ise, onun ortaya koyduğu bu eşsiz esere yakışır bir metindir:
"Mustafa İzzet’e tahrîre olunca tevfîk
Eyledi Mushaf’ı tâ arş-ı berîne ta’lîk"
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MATBUATTA KAZASKER ALFABESI
1729’da Vankulu Lugati ile ilk baskısını yapan Müteferrika Matbaası'nda 1867’ye kadar kullanılan hurufatın hattatının kim olduğu bilinmiyor.
Ancak III. Selim devrine tekabül eden bu dönemde artık hurufat kalıplarının aşınması üzerine Bogos Araboğlu (Arabyan) adından bir
hakkâk tarafından, Deli Osman Efendi’nin yazdığı nesih harflerinin on altı puntoluk çelik kalıpları hazırlanmış, bu kalıplardan dökülen
hurufat uzun süre kullanılmıştır. Sultan Abdülmecid dönemine gelindiğinde ise, Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı ta’lik harflerin
kalıpları Ohannes Mühendisyan tarafından hazırlanmış ve on sekiz puntoluk bu Türk üslûbu ta‘lik hurufatı, genellikle manzum eserlerde
kullanılmıştır. Sultan Abdülaziz dönemine geldiğimizde ise Ohannes Mühendisyan’ın 1866’da Mustafa İzzet’in hattıyla 24 punto döktüğü
nesih harfleri, Osmanlı matbaacılığında harf inkılâbına kadar kullanılmıştır. Hat sanatı tarihimizin gelmiş geçmiş en büyük hattatlarından
biri olan Kazasker Mustafa İzzet’in bu harfleri, İslam âleminin en sanatkârane matbaa harfleri olarak hem matbaacılık hem de hat sanatı
tarihimize damgasını vurmuştur. Kazasker’in yazdığı harflerin matbaada kullanımı hakkında, Şair Safvet Efendi’nin aşağıdaki sözleri de bu
görüşün bir delilidir:
Sâye-i Yezdân Hân Abdülaziz-i dâd-ger

Kazdı ol neshi çelik üzre Ohannes kulları

Sa’y eder her vechile îmâr-ı mülke serteser

Vermedi resm-i ferâh-efzâsına asla keder

Devr-i lûtfunda o sultân-ı maârif-perverin

Hakkeder böyle halelsiz ol türâb-ı ehl-i fen

Dembedem îcad olunmakda nice nâfi’ eser

Kangı hattın nakşını 'ayniyle istek etseler

Himmet-i şâhânesiyle az vakitde şüphesiz

Nâmı pûlâda kazıldı ol şehin şimden gerü

Milkete cümle temeddün hükm-rânı reşk eder

Rub’-ı meskûnu eder hatt-ı hümâyunu güzer

Cümle mahkûmu olan halka şu hüsn-i himmeti

Bu hurûf-ı nevle şimdi basılan cümle kitâb

Etmemiş bir pâdişah bu ahd-i mes’ûda kadar

Hatt-ı dest-âsâ olur makbûl-i erbâb-ı hüner

İşte ez-cümle bütün âlât-ı tab’ın kâlıbı

Âl-i Osmân içre zâtı ismi veş yektâ ola

Resm-i nev üzre yapıldı vasfını etsem değer

İsterim bâb-ı icâbetden bunu şâm ü seher

Şeyh-i Sânî’dir hurûfâtın yazan üstâd-ı kül

Dâr-ı fânîde yazıldıkça hurûf-ı âliyât

Ehl-i 'ilme hâliyâ oldur reîs-i mûteber

Var ola levh ü kalem hakkıyçün ol Hâtem-siyer

Fâiku’l-akrândır ol nâm-dâşı Mustafa

Neşr olunsun basılıp târih-i şân ü şevketi

Kân-ı irfân eylemişdir zâtını Rabbü’l-beşer

Şems ü bedr-i adl ü dâdı dehre versin nûr ü fer

Ser-fürû eylerdi hayretle o zât-ı kâmil’e

Zât-ı vâlâsı ola mahsûd-ı şâhân-ı selef

Sağ olup şimdi sülüs hattın göreydi Lâz Ömer

Vasfını Safvet kulu yazsın mutavvel muhtasar

Şîve-i dil-cûsuna meftûn olup bî-iştibâh
Çıldırırdı neshini görse Deli Osman eğer
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Kazasker Mustafa
İzzet Efendi’nin yazdığı
harflerin matbaada
kullanımı hakkında
Sultan Abdülaziz’e
yazılan medhiye.
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Kazasker Mustafa İzzet’in matbaada kullanılmak üzere yazmış olduğu harfler, günümüzde de oldukça yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Onun 1866’da yazmış olduğu bu alfabe, 1994’te Hollanda’da Thomas Milo tarafından font hâline dönüştürülmüş olup Microsoft XP
Office’te ve Adobe Pagemaker programının Orta Doğu ülkeleri için hazırlamış olduğu sürümünde yer almaktadır. "DecoType Professional
Naskh"* adında bir font ailesi olarak bugün dünyada yüz binlerce insan tarafından kullanılan bu yazı stilinin, yazılarını kareleyerek büyüten
bir Türk hattatına ait olduğunu bilmek ise, birçok açıdan oldukça hayret verici.

Deco Type
Professional Naskh
fontundan harfler.

*
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anat sahasına gelindiğinde duyusal sanatların görsel sanatlarla büyük bir ilişki içerisinde olduğu ve hatta birbirinden yüksek oranda
beslendiği muhakkak. Bu genel geçer analizi Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin hayatına uyarladığımızda, sonuçların ortalamanın

çok üzerinde çıktığı görülecektir. Daha somut bir ifadeyle Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yazı sanatındaki şöhreti hat camiası içerisinde
oldukça ciddi bir yer teşkil ederken diğer yandan hattatlar içerisinde de musiki zevki açısından Mustafa İzzet, listenin başına çıkmaktadır.
Nedendir bilinmez, bütün kariyerini okuduğu bir naata borçlu olan Mustafa İzzet’in musiki bahsindeki müktesebatı yeterince konuşulmamış
ve yazılmamıştır. Bunu müzik sahasındaki araştırmalarımızın bir geç kalmışlık ve sığlığına bağlayacak olsak da kendi dönemi içerisindeki
musikişinâslara bakıldığında üzerinde çalışılma oranının ortalamanın da altında bir yerde olduğunu söylemek gerekiyor. Bir genel ifade olarak
söylenebilir ki, Osmanlı musikisi bestekârlarının hem müzikolojik hem de sosyolojik alanda Batı müziğine göre yeterince incelenmediği, bu
eksikliğin en önemli sebeplerinden bir tanesinin de müzikteki yazılı kaynak yoksunluğu olduğu unutulmamalıdır. Mustafa İzzet’in nağme
dünyasındaki izi de tıpkı yukarıda anlatıldığı gibi yeterince kayıt altına alınabilmiş değildir. Evvela onun sanat sahasında ilk meşgul olduğu
alanın musiki olduğu düşünüldüğünde bu konudaki özelliklerinin yeterince araştırılmamış olduğu tespiti yapılabilir. Zira görsel bir sanat
olan hüsn-i hat ile ilgili icrâ-yı sanatı her ne kadar daha fazla bahse konu olsa da musiki bahsindeki ürünleri ve müktesebatı aslen birinci
sırada tutulmalıydı, desek abartmış olmayız. Fakat ne acıdır ki müzikoloji sahasında Mustafa İzzet özelinde hiçbir sosyolojik, müzikolojik ve
hatta armonik bir analiz bugüne kadar yapılamamıştır. Pek çok bestekârımız gibi eserlerine bir tarihlendirme, melodi dünyasının gelişimi ve
seyrine dair analitik bir inceleme yoktur. Mustafa İzzet’in musiki sahasındaki bize intikal etmiş kısmî bilgileri, vaktiyle yazılmış olan dağınık
malumattan ibarettir. Bununla birlikte notaya alınabilmiş ve bu sayede günümüze gelebilmiş eserlerinin de inceleme ve edisyonu ile ilgili
bir çalışma yapılmamıştır. Bu, nitelikli bir müzikolojik alan olduğu için bu çalışmanın sahiplerinin, konunun uzmanları olması kaçınılmaz bir
durumdur. Enderûn’da Osmanlı musiki zevkinin uzun yıllar ince ince işlediği bir pırlanta misali Kazasker Mustafa İzzet’in çok yönlü sanat
kişiliği üzerindeki bu iz düşümü, Osmanlı musiki geleneğinin önemli bir kilometre taşı olarak önü ve arkasıyla ve çağdaşlarıyla dikkatli bir
biçimde incelenmelidir. Dönemin musiki zevkindeki genel geçer kaideler, değişimler ve yenilikler konusunda Kazasker Mustafa İzzet’in
günümüze ulaşabilmiş sayılı bestesi üzerinden uzun müzikolojik analizler yapılmalıdır.
Bir Osmanlı musiki icrâcısı olarak Mustafa İzzet’in musiki bahsindeki en önemli tarihî vazifesi, onun günümüze ulaşabilmiş anekdotlardan
anlayabildiğimiz kadarıyla, dönemin önemli kaynak kişilerinden birisi olduğudur. Kaleme aldığı güfte mecmuası, hakkında zikredilen
hürmetkâr malumatlar yoğun bir bürokrasi hayatı içerisinde bulunmuş olan Mustafa İzzet’in bu dönemin müzik kültürü içerisinde ne denli
önemli bir model olduğunun işaretlerini bugüne aktarmaktadır.

248

Şarkı Mecmuası, 19. yy.
İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler
Kütüphanesi, T. Y.
5649.

Ayasofya’nın Nişânesi | K AZASKER MUSTAFA İZZET

DÖNEMIN MUSIKI AHVÂLI İÇINDE MUSTAFA İZZET
Türk/saray musikisi tarihinin altın çağı olarak nitelendirilebilecek bir dönemin son halkası olarak bu devletli günlere "şahit olmuş" Kazasker’in
musiki bahsindeki yeri ve önemini anlamak için, çevresel etki ve iletişimine bakmak pek tabii yerinde ve elzemdir. Bu açıdan yaklaşıldığında
Mustafa İzzet’in sanat hayatında musiki bahsinin önemi, bir kez daha ortaya çıkar. Türk musikisinin temel imal yeri (Burada patronaj ya
da teşvik ifadesi özellikle tercih edilmemiştir.) olarak kabul edilebilecek sarayda sadece kendi döneminin değil musiki tarihinin en önemli
isimleriyle teşrik-i mesai eylemiş İzzet’in ürettiği müzikal verinin ne kadarının günümüze intikal ettiği pek çok musikişinâsın akıbeti gibi
belirsiz ve karanlıktır. Mustafa İzzet’in musiki dünyasına dair bir analiz yapmak için evvela bu bahiste içinde bulunduğu çevreyi incelemek
gerekiyor. Tıpkı diğer konularda olduğu gibi, Kazasker’in musiki müktesebatına dair birkaç satırı ve hatırayı geçmeyecek çalışmaların
hiçbirinde, aynı havayı soluduğu ve musiki icrâ ettiği insanların hayatlarına ve hikâyelerine atıfla bir analiz en azından bir varsayım dahi
yapılmamıştır. Bu ağır müzikolojik verilerin bu satırların harcı olmadığı ise muhakkaktır. Lakin genel geçer bazı konulara değinerek bu
dönemin içerisindeki bestekâr ve musikişinâs İzzet modelini anlamamız açısından faydalı olması için de şunları kayıt altına almak lazımdır:
Mustafa İzzet’in içerisinde bulunduğu yüzyıl, musikinin âdeta doyup taştığı bir dönem olarak tasvir edilebilir. Bunu menfi ve müspet
anlamlarda okumalıyız. Musiki, varabileceği en devletli yere varmış ve bunun saltanatını geçmişin zevkleriyle zevklenen vaktin şahitleri
doyasıya yaşamıştır. Ama aynı zamanda bu doygunluk, kendisini dertten besleyen ilhama ne kadar kapı aralamıştır? Bu sorunun elbette
tek bir cevabı yok. İstanbul’un özellikle Halvetîlik ve Mevlevîlik üzerinde ince ince örülmüş derin dinî musiki müktesebatı, diğer yandan
yüzyıllardır imbiklenmiş cami musikisi geleneği ve pek tabii ki konaklar ve sarayın musiki konusundaki pratikleri bu dönemde en doygun
zamanlarını yaşamıştır. İşte Kazasker Mustafa İzzet Efendi, çocukluğundan itibaren kabiliyetini bu doygun sahada gösterebilmiş olması
bakımından doğru zamana doğmuş bir insan olarak betimlenmelidir.
Kazasker’in musiki dünyasına, buna şahitlik etmiş onca talebe ve icrâcılarla birlikte yürümek, yukarıda tarif ettiğimiz gibi doğru bir metot
olacaktır. İlk hocası Kömürcüzâde Hâfız Efendi’nin rahle-i tedrisinde musiki kabiliyetinin keşfedildiğini biliyoruz. Her ne kadar sonrasında
saray musikisine dair önemli icrâlar ve ürünler ortaya koyacak olsa da Osmanlı müziğinin temelinde de görüldüğü üzere kendisinin, bir
naat icrâsıyla padişaha sunulmuş olması nazariyat meratibinde dikkat etmemiz gereken bir konudur. Buraya şu sözlü tevatürü de eklemek
gereklidir ki, Kazasker’in kulak kabiliyetinin daha çocukluk yıllarında Kastamonu’da fark edildiği rivayet edilir. Saraya girmeden önce hat
sanatıyla birlikte eş zamanlı olarak musiki konusunda ciddi bir eğitim aldığını, hatta bu dönemde ney üflemeye başladığını dönemin tarihî
kaynaklarından öğreniyoruz. Enderûn’da vazifeye başlayana kadar musiki müktesebatı ile alâkalı çok derin bir malumat bulunmuyor. Fakat
Enderûn’un kayıt altına alınan resmî hayatı içerisinde Mustafa İzzet’in musikideki tarihî malumatını, hayat hikâyesi kadar detaylı olarak takip
edebiliyoruz. 19 yaşında "müzikolojik kabiliyeti dolayısıyla" Enderûn’da yer alabilmiş Mustafa İzzet’in, şahitlik ettiği bu dönem musiki tarihi
açısından son derece önemli isimlerle doludur. Hocası Kömürcüzâde Hâfız Efendi, Basmacı Abdi Efendi, Neyzen Said Dede, Numan Ağa,
Kemânî Ali Ağa, Hızırağazâde Said Bey gibi Osmanlı müziği içerisinde hakkında mufassal çalışmalar yapılması gereken pek çok önemli
isim Kazasker’in birlikte müzik icrâ ettiği kişilerdir. Sadece bu dönemin değil Osmanlı müzik tarihinin en önemli ismi olarak zikredilmesi
gereken Hammâmîzâde Derviş İsmail Dede Efendi’nin, Kazasker’in Enderûn’daki yaşça iki kuşak üzerinde bir otorite olarak varlığı, onun
musikide nasıl bir döneme şahitlik ettiğini anlamamız açısından tek başına harikulade bir tesadüftür.
Şu unutulmamalıdır ki, Osmanlı sarayının sosyal tarihi içerisinde III. Selim ile başlayan ve II. Mahmud ile devam eden bu dönem bir imalat
süreci/sahası olarak müzik tarihimiz için en önemli dönemdir. Bu döneme ait musiki hatıraları olarak zikredilebilecek, dönemin önemli tarihî
anekdotlarında zaman zaman Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye rastlıyoruz. Bu bilgiler bize, onun musiki sahasındaki keyifli ve devletli
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günlerini aktarması açısından önemlidir. İlk olarak saray ve padişah etrafında tertiplenen musiki meclisleri ve bu meclislerin Enderûn
tarihinde ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmış olması, musiki tarihimizi aydınlatması bakımından dikkate değerdir.
Sultan II. Mahmud etrafında çerçevelenen bu dönemin "genç müzisyeni" olan İzzet’in, hünkârın özellikle yanında tuttuğu birinci derece
bir müzisyen olarak kaynaklarda yer aldığı hissediliyor. On yıla yakın bir süre hayat hikâyesinde de detaylarıyla bahsettiğimiz şekilde hem
Enderûn’daki hem de ibadet ritüellerindeki önemli görevleriyle hünkârın yanından ayırmadığı İzzet, padişah ile ilgili kaleme alınmış bazı
anekdotlarda çapraz sorgulama misali karşımıza çıkmaktadır. Mustafa İzzet ile ilgili ilk musiki anekdotu Enderûn’a yeni girdiği yıllara rastlar.
Genç neyzen hünkârın, Sultâniye’de yaptığı bir biniş gezisine görevlendirilir. Suyolcuzâde Sâlih Efendi ve Mülâzım Rıfat Bey ile birlikte "Bir
mecliste ol yâr ile bulundum" şarkısını icrâ edişi padişahın her hâlde sesine meftun olduğu ilk anlar arasında olsa gerektir. Yine 1823 yılında
Sultan II. Mahmud’un Mustafa Paşa Köşkü’nü ziyareti esnasında tertip edilen musiki heyetinde yer aldığını ve bu küme faslında Hânende
Rıfat Bey ile eşsiz bir performans sergilediğini kaynaklar kaydetmiştir. Mustafa İzzet, hayatındaki ikinci büyük fırsatı yine bir musiki icrâsı
ile yakalamış, çavuşluk mertebesine bu performansı sayesinde erişmiştir. 9 Kasım 1823 günü ise, Silahdâr Ağa’nın Ayazağa çiftliğinde
gerçekleştirilen binişte büyük bir saz heyeti ile Mustafa İzzet’in de yer aldığını ve burada kaynakların kaydettiğine göre Sultan III. Selim
Hân’ın "Çîn-i gîsûsına zencîr-i teselsül dediler" sûzidilârâ bestesini icrâ ettiğini görmekteyiz.
Genç yaşta sultana bu kadar yakın ve yoğun protokol hayatının içerisine hızla girmiş olan Mustafa İzzet’in sanatçı ruhunun bu resmî icrâların
içerisinde ne kadar haz aldığı büyük bir soru işareti! Çünkü Enderûn’daki uzun yılların ardından bu gençlik döneminin yoğun hayatının
bir yorgunluğunun olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Mustafa İzzet’in hac dönüşü kendine şekillendirdiği yeni mütevazı hayatı içerisinde bile
musikinin yine büyük bir yeri bulunduğunu görüyoruz. Zira yıllar sonra padişaha yakalanmasına da yine bir eşsiz cami musikisi icrâsının
vesile olduğu manidardır. Burada şu anekdotu da zikretmek gerekiyor: Mustafa İzzet tıpkı Dede Efendi gibi hac yolculuğunda güzel bir
naatı kaleme alarak bestesini de bizzat kendi yapmıştır. "Ey habîb-i kibriyâ v’ey matla’-ı nûr-ı Hüdâ" mısraıyla başlayan bu beste onun
manevi ahvâli açısından da son derece önemli izler barındırmaktadır.
Saraya geri döndüğü dönem itibarıyla artık yaşı kemâle ermiş bir neyzen ve hânende olarak II. Mahmud ile uzun yıllar icrâ-yı musiki etmiş
olan Mustafa İzzet, tıpkı bürokrasideki yükselişi gibi musiki sahasında da bir otorite olma yolunda hızla ilerlemiştir. Medenî Aziz Efendi,
Zekâî Dede ve Yeniköylü Hasan Sırrı gibi musiki sahasında önemli isimlerin kendisine talebelik ettiğini ve meşk silsilesinde sağlam bir halka
olarak günümüze aktarılmasında önemli bir misyonu da icrâ ettiğini söylemek mümkündür.
Bu dönemin musiki meclisleriyle alâkalı önemli kayıtlarda yine Kazasker Mustafa İzzet Efendi’yi neyzen ve hânende olarak görmekteyiz.
Fakat zaman ilerledikçe yeni jenerasyon ile birlikte, Kazasker Mustafa İzzet’in yaşı kemâle ermeye başlamış bir üst düzey bürokrat olarak
bu konudaki sert memuriyet havası da artık yerini davet-icabet seviyesine bırakmıştır. Bu dönemde artık Mustafa İzzet’in, tecrübeli bir
bürokrat olarak hünkârla arasını yeterince uzak, gereğince yakın tuttuğu aşikârdır.
Sultan II. Mahmud’un, gençliğinden beri musiki konusunda kendisine pek çok kapı açtığı Mustafa İzzet’in bu kabiliyetine bir diğer delil,
yaşanan şu ilginç hatıradır: Saraya artık resmî görev cihetinden uzak davet usulüyle mükerreren gelen Mustafa İzzet, padişahın "’inşâd
buyurmuş oldukları şarkiyyât okunsun ve Mustafa Efendi dinlesün’ deyü sâdır olan fermân-ı hümâyuna bina’en"[20] okunan şarkılarını
dinlemiş ve şu tarihî ve irfan dolu cevabını vermiştir:
20
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"Efendilerimizin şarkıları da şarkiyyâtın padişahıdır. Ancak tahsîn u te’sirinden başka bir şey denilebilir mi?"
II. Mahmud’un, İsmail Dede Efendi gibi birinin bulunduğunu ya da en azından berhayat olduğunu bildiğimiz bir ortamda, Kazasker’e
kendi şarkıları ile ilgili yorum sorması, ancak ikinci kuşak olarak içinde bulunduğu cemiyete göre daha genç bir eski Enderûn müntesibinin
gözünden bestelerinin uyandırdığı hisse olan merakı ile açıklanabilir. İkincisi ise, bu konuda Kazasker’e onca musiki üstâdının arasında
bunun sorulması, ehliyetine dair ciddi bir veriyi bizlere göstermektedir.
Bu tarihten sonra padişahın, boş kaldığı zamanlarda mutlaka fasıllarda görmek istediği Kazasker vakit buldukça bu ödevini ihmal
etmemiştir. O sıralarda sık sık yakın dostu Necib Paşa’nın konağında vakit geçirdiği bilindiğinden saraydan vazifelendirilen bir görevliyle
akşamki fasıl heyetine davet edilir. Fakat o esnada Kazasker, bu konakta değil Dilaver Ağa’nın konağındadır. Buraya geliş sebebi ise, son
derece enteresandır. Kazasker, Dilâver Ağa’ya Sadiyye Tarikatı’ndan verilecek meşihat hilafetnâmesini nesih hatla kaleme almak üzere
oraya davet edilmiştir, yani meşakkatli ve zamana ihtiyacı olan bir meşguliyeti vardır. Bunu bilen Necib Paşa, oğlu Ahmed Şükrü Bey’i
alelacele Dilâver Ağa’nın konağına yollar, yanına da ihtiyaten saraya uygun bir elbise ile bir de nây-ı şerîf gönderir. Böylece bütün bu
tertibat ile Kazasker, saraya akşam yetişebilmiş, padişahın huzurunda eşsiz bir fasıla katılmış ve pek tabii yüksek bir atiyeye nâil olmuştur.
Artık kendisinden sadece Efendi olarak bahsedilen Kazasker’in, hayatındaki tüm vasıflarında olduğu gibi musikide de bir otorite olduğu
anlaşılmaktadır. Her sanat erbabı gibi onun da yaşının kemâle erdiği yıllarda hânende ve sâzendeliğinin enerjisini kaybetmesi tabiatına
uygun bir durumdur. Fakat dönemin musiki meclislerinde aranan bir isim olmayı sürdürmüş ve her daim bunlara icabet etmeye gayret
etmiştir. Bu dönemdeki devam ettiği musiki meclislerinden en önemlisi, yakın hukuku bulunan Ali Paşa’nın meclisidir. Bestelerin tiz
bölümlerinde seslerinin hünerlerini birbirleriyle yarıştırmaya kalkan hânendelerin aşka geldiği dakikalarda Ali Paşa’nın hemen müdahale
ederek "Beyfendiler, Efendi Hazretlerini dinleyeceğiz." diye ikazda bulunması bu dönemin lezzetli hatıralarından bir diğeridir.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin, otorite sahibi olduğu bu yıllara dair bir diğer önemli musiki malumatı da, Beşiktaşlı Nuri Efendi’den
intikal eden ve İbnülemin’in kaleme aldığı şu satırlarda yer almaktadır: Zikredildiğine göre Mustafa İzzet’in dönemdaşı olan ve kendisine
büyük hürmet gösteren Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi’nin en önemli talebesi olarak kabul gören Dellâlzâde İsmail Efendi, bestelediği
yeni bir eseri, aksi bir durum yoksa Mustafa İzzet’e mutlaka okur ve onun fikrini alırdı. Bu usulün varlığını ise, İbnülemin’in naklettiği şu
bilgiden anlayabiliyoruz: Dellâlzâde, yeni bestelediği bir eseri musiki erbabına ilan ettiğinde birisinin "Efendi burası şöyle olsa daha iyi olmaz
mı?" gibi yapıcı tenkitlerine şu şekilde cevap verirmiş, "Yok, ben bu besteyi Efendi’ye okudum, beğendi. Artık o değiştirilmez." Bu, Mustafa
İzzet’in musiki sahasında bir "hâce-i zamân" olduğunun en büyük sened-i ispatıdır.
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BIR MUSIKIŞINÂS OLARAK KAZASKER
Dönemin devletli havası içerisinde bu sanat dalında ciddi bir yer edinmiş ve hatta yaşının kemâlinde bir otorite olmuş Mustafa İzzet’in
musikişinâslığı ile alâkalı bilgi ve belgeler, muzikoloji alanında çalışanların ilgi ve alâkasından ziyade siyasal tarih çalışanların daha fazla
ilgisine mazhar olmuştur. Hocalarından, saraydaki musiki faaliyetlerinden, hânendeliğinden yukarıda geniş tafsilatıyla bahsettiğimiz Mustafa
İzzet Efendi’nin musiki imaline dair en önemli intikali günümüze ulaşabilmiş besteleridir. Son envanter araştırmasında Mustafa İzzet
Efendi’nin Batı notasına aktarılabilmiş olduğunu incelediğimiz toplam 26 bestesi bulunmaktadır. Bununla birlikte başta Sadettin Nüzhet
Ergun olmak üzere bazı araştırmacılar tarafından güfteleri günümüze ulaşmış 6 bestesi daha zikredilir. Bunlardan 21’i şarkı formunda, 2’si
yürük semai formunda, klasik musikimizin yüksek musiki seviyesinde ciddi bir yer tutar. Dinî musiki sahasında da en az klasik anlamdaki
eserleri kadar ciddi besteler bağlamış olan Mustafa İzzet Efendi’nin günümüze ulaşabilmiş 5 durağı ile 3 ilahisi bulunmaktadır. Durak formu
günümüzde ritmik özellikleri itibarıyla pek itibar edilen bir form olmasa da bu dönemde tekke musikisi için böylesine önemli fonksiyonel
bir formda besteler yapmış olması, Kazasker’in dönemin tasavvuf hayatıyla olan ilişkisi bakımından da son derece önemli bir durumdur.
Musiki tarihimizin ilk kayıt altına alınmaya başlandığı taş plak döneminde ünlü Türk musikisi icrâcısı Sadettin Kaynak tarafından, güftesi
de kendisine ait olan "Ey habîb-i kibriyâ" sözleriyle başlayan hüzzâm durağı kayıt altına girme şansına erişmiştir. Bu eserin başındaki kısa
ney taksimi de bu silsileden devam eden, yine neyzen ve hattat Emin Dede’nin günümüze ulaşabilmiş tek icrâ kaydı olması bakımından
da son derece keyifli bir tesadüftür.
Mustafa İzzet’in iyi bir saz icrâcısı olmakla birlikte günümüze sadece bir adet peşrev formunda saz eserinin ulaşmış olması bizler için bir
şanssızlıktır. Öte yandan aynı zamanda hat sanatıyla da uğraşan bir musikişinâs olması bizlere tarihî bir armağan daha kazandırmıştır ki,
bu Kazasker’in kaleme aldığı güfte mecmuasıdır. Günümüzde İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan bu mecmua,
hem Kazasker’in hem de dönemin bazı musikişinâslarının eserlerini barındırması açısından son derece önemlidir. Ne acıdır ki, müzikolojik
açıdan birincil kaynak olabilecek bu mecmua ancak yakın zamanda bir yüksek lisans tezine konu olabilmiş fakat yayınlanmamıştır.
Kazasker Mustafa İzzet’in musikideki otoriter kimliği ile ilgili İbnülemin Mahmud Kemâl İnal’in Son Asır Türk Şairleri isimli eserindeki şu
önemli tarihî bilgi hazretin, musiki dünyasındaki kapladığı alanı anlamamız açısından son derece önemlidir. İbnülemin’in bu satırlarını aynen
paylaşmak gerekiyor:
"Efendi, Bebek’te Yusuf Kâmil Paşa’nın komşusu olduğu için yazın yalıya, kışın da İstanbul’daki kâşâneye gelir, gece kalırdı. Vükelâ ve
küberâdan bazı zevât da gelirler, Efendi’nin canfezâ nağmelerini dinlemek emelinde bulunurlardı. Efendi’nin resmî mertebesinden ziyade
şahsının ulviyetine hürmet edildiğinden sâir mûsikî erbabına söylendiği gibi, ‘Bir şey okuyunuz da dinleyelim’ denilemezdi. İrfan-ı kâmil
erbabından olan meclisin sahibi, sözü bir münasebetle mûsikîye intikal ettirdikten sonra el vurup içeriye gelen hademeden birine, ‘Ağaları
çağır gelsinler, Efendi hazretlerini eğlendirsinler’ der ve -konakta daima hazır ve emre muntazır olan- hânende ve sâzendeleri, pek kibarâne
ve zarifâne tarzda celbederdi. O vaktin tabiriyle ağalar dediği hânende ve sâzendeler -ki mesleklerinde mâhir efendiler idi- odanın münâsib
bir yerinde oturarak Efendi’nin intihab ettiği makamdan mühim bir peşrevi kemâl-i letafetle çalarlardı. Müteakiben yine Efendi’nin istediği
bir besteyi okumağa başlayınca Efendi oturduğu minderden kayarak yavaş yavaş hânende ve sâzendelerin yanlarına gider, onlarla birlikte
okumaya başlardı. O dakikadan itibaren nağmeler başka hâlet ve halâvet peyda eder; huzzâr, cennet nağmelerini dinliyormuşçasına mest-i
safâ olurlardı."[21]
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Müzikolojimizin en büyük sorunlarından birisi olan, bir bestekârın eserlerine tarihleme yapma problemi yakın dönem olmasına rağmen
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin sanat hayatında da kendisini gösterir. Hat sanatındaki eserlerinin yazınsal tarihi gelenekleşmiş olduğundan
hangi levhayı hangi tarihte kaleme aldığı büyük oranda izlenebilir bir hâldeyken sebep sonuç ilişkisi dolayısıyla menakıplarını bildiğimiz
birkaç bestesi haricinde hangi eserini ne zaman bestelediği konusunda elimizde bulunan bilgiler son derece mahduttur. Musiki sahasında
hem bestekârlığıyla hem de icrâkârlığı ile kendisini bir otorite olarak ispat etmiş Kazasker’in, nazarî konudaki kabiliyetini de kaynaklar üst
düzey seviyede bir sıfatlama ile tasvir etmektedirler. Bu konudaki en büyük veri, "tarz-ı cedîd" makamını terkip etmesidir. Konunun nazarî
meraklıları için özetlemek gerekirse, nevâ perdesindeki bûselik dizisine, yine nevâ perdesinde rast dizisinin, rast perdesinde ise nihavend
ve neveser dizilerinin eklenmesiyle seyreden ve yerinde acemaşîrân dizisiyle karar eden bir bileşik makamdır. Geniş bir aralığı olan bu
makamın neden cedîd şeklinde isimlendirildiği konusunda elimizde bir malumat yok fakat bu makamın Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye
atfedilmeden önce de bir çeşni olarak bazı büyük musiki eserlerinde bu terkiple kullanıldığı görülmektedir. Mustafa İzzet’in bu makamı ne
zaman terkip ettiğini de bilemediğimizden yahut bu makamı gerçekten onun terkip ettiği ile ilgili birincil kaynaklardan bir bilgi günümüze
ulaşamamışken bu bileşik makamın terkibi konusundaki son sözü müzikologlar söyleyecektir. Bizim üzerinde ittifak edeceğimiz en önemli
mûtânın, bestelediği bu makamdaki peşrev olduğu muhakkaktır. Bununla birlikte bu makamın dönemin musiki sahasında itibar gördüğü,
birlikte musiki icrâ ettiğini bildiğimiz Hacı Sâdullah Ağa, İsmail Dede Efendi, Said Dede gibi isimlerin bu makamda eserler bestelemiş
olmasından anlaşılıyor. Kendisi de bir şair olan İzzet’in günümüze ulaşabilmiş sayılı bestelerinin güftekârları konusunda da bir inceleme
yapmak mühimdir. Zira pek çoğunun musiki sahasında, güftelerin kime ait olduğu hususu -güfte mecmuaları müstesna- tarih içerisinde
üzerinde çok durulan bir konu olmamıştır.
Mustafa İzzet’in envanterdeki eserlerinden ikisinin güftelerinin kendisine ait olduğu tespit edilebilmiştir. Bununla birlikte Said isminde
bir şairin güftesini arabânbûselik makamında bestelemiş olan Kazasker'in; Yûnus Emre, Eşrefoğlu Rûmî ve Aziz Mahmud Hüdayî’den
bestelediği ilahiler de bulunmaktadır. Dukâkinzâde Ahmed ve Emir Osman Hâşimî’nin birer eserini durak formunda bestelemiş olan
Efendi’nin klasik musikiye dair eserlerinde günümüzde belirlenememiş şairler yanında Yahyâ Nazîm Efendi ve Âkif Paşa gibi isimler de
bulunur.
İbnülemin Mahmud Kemâl İnal’ın aktardığına göre bazı bestelere eşsiz nazireler yapma özelliğine sahipti. Müezzin Şâkir Ağa’nın "Dâm-ı
efsûnunla bend ettin dili" güftesiyle başlayan bestenigar şarkısını aynı makam ve usulde "Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim" şarkısı ile
tanzir etmiştir. İbnülemin’in kendi ifadesiyle "Aralarında o kadar nisbet-i mütezâyide hâsıl olmuştur ki, her iki eseri lâyıkıyla meşk etmeyen
nagâmât ve etvârı birbirine meczetmeden kendisini güç kurtarır. Bu da Kazasker’in sanatında olan fart-ı kemâline bir delîl-i celîldir."[22]
Kazasker’in bestekârlığı ile ilgili bir diğer husus da onun müzikal tabirle hüseynî, sabâ gibi genel geçer makamları daha fazla tercih ettiğidir.
Örneğin İbnülemin’in verdiği örnekle sabâ makamına zemzeme terkibi ile oluşan mürekkeb makamları hiç sevmez, bunları "beyhude bir
teceddüd" olarak sıkıcı bulurdu. Gerçi günümüze 30’a yakın eserinin ulaşabilmiş bulunduğu, birinin de kendi terkip ettiği bir makamdan
bestelenmiş bir eser olduğu göz önüne alındığında bu analizin haklı ve haksız tarafları fark edilebilir. Biz bu yorumdan uzak olarak
günümüze ulaşmış bestelerin envanterini sizinle paylaşıyoruz.

22

İbnülemin Mahmud Kemâl İnal, Hoş Sada, s.225.
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MAKAM

FORM

GÜFTE

GÜFTEKÂR

Arabân Bûselik

Şarkı

Ey şehsuvâr-ı meydân-ı işve

Sa'îd

Arazbâr

Şarkı

Serâser kaplamıştı çarh-ı dûd-ı âhım

Meçhul

Bayâtî

Durak

Ben dost hevâsına düştüm gayrı hevâ neme gerek

Eşrefoğlu Rûmî

Bayâtî

Durak

Varımı ben dosta verdim hanümânım kalmadı

Sultan I. Ahmed

Bayâtî Arabân

Durak

Ben dost hevâsına düştüm gayrı hevâ neme gerek

Eşrefoğlu Rûmî

Bestenigâr

Şarkı

Edip sen hâtırım âbâd

Meçhul

Bestenigâr

Şarkı

Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ

Meçhul

Bestenigâr

Şarkı

Gayrıdan bulmaz tesellî sevdiğim

Yahyâ Nazîm Efendi

Eviç

Şarkı

Yüz sürüp pâyine ey şûh-i cihân

Meçhul

Eviç

Şarkı

Bir sebeple gücenmişsin sen bana

Kazasker Mustafa İzzet

Ferahnâk

Şarkı

Ey mürüvvet mâdeni kân-ı kerem

Meçhul

Hicâz

İlâhî

Mevlâm senin âşıkların

Azîz Mahmûd Hüdâyî

Hicâz

Şarkı

Ey dil-rübâ-yı dil-şikâr

Meçhul

Hicâz

Şarkı

Harâb oldu dil-i nâ-şâd elinden

Meçhul

Hicâz Hümâyûn

İlâhî

Urum'da Acem'de âşık olduğum

Yûnus Emre

Hicâzkâr

Yürük Semâi

Ârâm edemez gönlüm gönlüm edemez ârâm

Meçhul

Hüzzam

Yürük Semâi

Kaddin görüp âdem nice dâmânına düşmez

Meçhul

Hüzzam

Durak

Ey Habîb-i Kibriyâ v'ey matla'-ı nûr-ı Hudâ

Kazasker Mustafa İzzet

Hüzzam

İlâhî

Şem'-i aşkın zâhidâ pervânesidir gönlümüz

Meçhul

Karcığar

Şarkı

Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı

Meçhul

Nevâ

Şarkı

Seni ister dil-i gümrâh seni

Meçhul

Sabâ

Şarkı

Eylemişsin dün gece ağyâr ile hayli safâ

Sermed

Sabâ

Şarkı

Gülzâr-ı letâfetsin sen

Meçhul

Sabâ

Şarkı

Gücenmezsin budur arz u niyâzım

Meçhul

Segâh

Şarkı

Çekdiğim bilmem nedendir dehr-i gerdûndan benim

Meçhul

Segâh

Şarkı

Doldur getir ey sakî-i gül-çehre piyâle

Meçhul

Segâh (Mâye)

Şarkı

Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır

Mehmed Âkif Paşa

Segâh (Mâye)

Şarkı

Sünbüle karşı açıp perçemin ihsân eyle

Mehmed Âkif Paşa

Sûzidîl

Şarkı

Devr-i aşkınla felek bulsun nizâm

Meçhul

Şehnâz

Durak

Aşk-ı yâre düş olaldan yârimi gördüm âyân

Emîr Osman Hâşimî

Şefkefzâ

Şarkı

Al destine câm-ı müdâm

Meçhul

Tarz-ı Cedîd

Peşrev

Peşrev

-
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HÂLDEN HÂLE BIR NEYZEN
Devrinin en büyük neyzeni olarak zikredilen Kazasker’in bu kabiliyeti ile ilgili tabii ki somut bir veri yok. Fakat genel analizlere ve ney sazı
ile ilgili aşağıda nakledeceğimiz anekdotlara bakıldığında bunun yerinde bir yaklaşım olduğu aşikârdır. Temel kaynaklardan başladığımızda
Letâif-i Vekâyi-i Enderûn ve Atâ Tarihi gibi biyografik bilgilerin metinlerinde Mustafa İzzet’in, gelmiş geçmiş pek çok unvanı bulunmasına
rağmen kendisinden "neyzen" olarak bahsedilmesi son derece dikkat çekicidir. Bir kez daha görüyoruz ki, tarihin her döneminde
enstrüman kabiliyeti insanların dikkatini her şeyden daha çok celb etmektedir. "Ney hem zehir hem panzehir" misali Mustafa İzzet’in
hayatında neyzenlik, kapılar açan bir kabiliyet ama aynı zamanda başını türlü dertlere sokan bir sorumluluk olmuştur. Samimi bir müzikolojik
kehanette bulunursak Osmanlı musikisi tarihinde herhâlde ney sazı ile meşgul olmuş "bed sesli" birisinden söz edilemez. İstisnaları hariç
tutmakla birlikte, neyzenler genel olarak seslerinin kuvvetiyle de tanınmışlardır. Hançereye ve iyi bir sadâya sahip olduğunu gördüğümüz
pek çok nâyînin eser okumada mâhir olduğu da zikrediliyor. Fakat Kazasker Mustafa İzzet’e gelince durum biraz genellemeden dışarı
çıkmaktadır. Kaynaklar sanat ve hatta bürokratik hayatı hânendelik ile başlamış Mustafa İzzet’ten bahs-i musikide sesinden daha fazla
neyzenliği ile ilgileniyor. Kimden ne zaman ney dersi aldığını bilmediğimiz İzzet’in bu konuda sultanlara ney dersi verecek seviyede olması
sadece sosyolojik açıdan bakıldığında bile çok önemlidir.
Neyzenliği hususundaki bir diğer konu da nasibi Mevlevîlikten olmamasına rağmen bu sazda bu kadar ilerlemiş olmasıdır. Bir Mevlevîhâne
disiplininde değil de dışarıdan bu sazı meşk etmiş olması gerçekten müzikolojik açıdan çok önemli bir husustur. Zira şunu biliyoruz ki
Mevlevîhâneler için ney, tarikatın resmî enstrümanıdır. Bu büyük istidâdı ile birlikte Enderûn içerisinde yetişmesi ise, bu konudaki en büyük
şansıdır. Mevlevîhânede yetişmiş biri olmamakla birlikte, dönemin Mevlevîleri ile olan ilişkileri açısından da bu yüzyılın tasavvuf tabakât
metinleri ve Mevlevîhânelerin tarihi ile ilgili olan önemli kaynaklarda da hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Böylesine önemli
bir neyzenin vaktin Mevlevî mahfellerinde yahut hatıralarında yer almaması ilginç bir durumdur. Buna yapılabilecek iki kısa yorum olabilir:
Birincisi profesyonel idarecilik hayatında -ki bunu hiçbir zaman tercih etmemiştir- dervişlik mesleğine fazla yaklaşmayarak tepkileri üzerine
çekmekten kaçınması, ikincisi ise Nakşî-meşreb birisi olması dolayısı ile Mevlevî cemiyetleri ile arasında yeterince kaynaşma oluşamamış
olması. Kazasker’in bir Mevlevî âyini besteleyip bestelemediği bilinmemekle birlikte ney icrâsı konusunda bu kadar yüksek seviyede
birisinin böyle bir teşebbüste bulunmuş olması ihtimali zihinlerde hep kalacaktır.
İbnülemin Mahmud Kemâl İnal’dan nakledildiği üzere büyük neyzenin yaşının kemâlli çağındaki şu hatırası onun ney sazındaki karakteri
konusunda zihnimizde bir şeyler oluşması açısından önemlidir: Beşiktaşlı Nuri Bey’den aktarılarak anlatılan bu hatırada Muhsinzâde
Abdullah Bey’in yalısında duvara asılı bir ney durur imiş. Bu yalıyı sık sık ziyarette bulunan Kazasker’in kendisine büyük hürmeti bulunan bu
iki talebesi duvardaki neyi kılıfından çıkartarak aşk u niyaz ile önüne bırakırlarmış. Daha sonra mahalli terk ederek hazreti iç dünyasıyla baş
başa bırakırlarmış. Dışarıdan oldukça garip görünen bu davranışın sebebini merak eden dostlara, Kazasker’in huyunu bilen bu iki kişinin
cevabı son derece ibret ve irfan doludur. "Efendi, üfle de dinleyelim, tarzında bir terbiyesizliğe mahal bırakmamak için çıkarız. Efendi kendi
zevki için üfler ve müteessir olup ağlar, biz de dışarıda bu hâl ile hâlleniriz."
Bu kudretli neyzenin pek tabii ki günümüze ulaşabilmiş herhangi bir kaydı bulunmuyor. Dolayısıyla hem o dönemin tavrı hem de tekniği
hakkında bir şeyler söyleyebilmek imkânsız. Kendisinden sadece 30 sene sonra kayıt teknolojisinin başladığı düşünülürse, ne kadar
önemli bir fırsatın kaçtığı daha iyi anlaşılabilir. Hazretin günümüze bu bahiste ulaşabilmiş tek hatırası neyleridir. Bu neylerden birisinin ünlü
neyzen Üstâd Niyazi Sayın’da olduğunu ve hatta son zamanlarda gerçekleştirilmiş bir sergide de teşhir edildiğini bu satırlarla kayıt altına
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almak gerekiyor. Sözlü bir rivayetle Kazasker’e atfedilen bu neyin üzerinde ta’lik hat ile şu beyit yazılıdır:
"Dürbîn-i nâyi destine al seyret ne imiş
Niye halk etti deme Hazret-i Mevlâ nâyı"
Herhangi bir resmî evrak bulunmamakla birlikte, Kazasker’e atfedilen bir başka neyin de ünlü enstrüman koleksiyoneri merhum Etem Ruhi
Üngör’de olduğu zikredilmekteydi. Vefatı sonrasında bu koleksiyonun akıbeti hakkında bir malumatımız olmadığından, bu şah akortlu
neyin özelliklerine ve akıbetine dair de bir bilgi bulunmuyor.
Kazasker’in ney icrâsına dair teknik bir malumatımız bulunmamakla birlikte esefle belirtmek gerekir ki onun tavrı, tonu, acelitesi gibi bazı
temel konularda dahi nakledilebilmiş bir bilgi yok. Fakat bu mahdut sahada ney sazındaki hâkimiyetini anlamamız açısından ünlü tanburî
Refik Fersan Bey’in naklettiği bir önemli hatıra bulunmaktadır. Üstâd Murat Bardakçı’nın yayına hazırladığı bu kıymetli hatıratta Refik Bey
İzzet’in bir hatırasını şu şekilde naklediyor:
"Makamların Tesiri
İlân-ı Meşrutiyet’ten bir sene kadar evvel, zannederim 1323’te (1907), Mayıs ayının berrak bir gününde, Cemil merhumla birlikte Yenikapı
Mevlevîhânesi şeyhi merhum Celâl Efendi hazretlerini ziyarete karar verdik.
Cemil’in çok hürmet ettiği bu zât-ı şerîfin ben de gıyaben meftunu idim. Emekdar Şerîf lalamızı da birlikte alarak Mevlevîhâne’ye gittik.
Semadan sonra, odalarına diğer zevatla birlikte bizi de kabul ettiler. Hepimiz bu nur gibi zatın muhterem ellerini öptük. Musafahadan (el
sıkışmadan, selâmlaşmadan) sonra musıki bahsi açıldı. Hemen saz dolaplarındaki tanburlardan birini alarak, eski tavırda gayet kibar bir
üslûpla mütevazı bir Neva taksimi lûtfettiler. Cemil merhumdan da bir taksim rica ettiler. Derhal tanburla enfes bir taksim yaptı. Bunu
müteakib benden de bir taksim rica ettiler. Bu iki üstâdın huzurlarında taksime nasıl cesaret edebildim? Kendilerinden af dilerim. Osman
Bey merhumun Bestenigâr Peşrev’ini, hocamla birlikte çaldık. Mahzuz oldular, her ikimize de dua ettiler.
Bu mecliste gayet uzun püsküllü bir Aziziye fesini kulaklarının yarısına kadar geçirmiş, tertemiz setreli, doksanbeşlik, ismini hatırlayamadığım
ihtiyar bir zat da bulunuyordu. Mısır kapu kethudalığında bulunmuş, Hıdiv İsmail Paşa, Halim Paşa gibi zevatla düşüp kalkmış, o devrin
büyük musıki üstâdlarıyla hem-bezm olduğunu anlattıktan sonra:
-Babam, Sultan Selim ve Sultan Mahmud’a hizmet etti. İlm-i musikiye de vukufu vardı. Pederim merhumun, Sultan Mahmud devrinden
naklettiği bir vak’ayı size arzedeyim. Sultan Mahmud, Frenk musikisini memâlik-i şâhânede ihyâ etmek için, bu fenne vukufu olan
birkaç Hristiyanı, İtalya’dan celb ettirdi. Bunlardan biri, herhalde Donizetti olacak. Ömürlerinde musikimizi dinlememiş olan bu Garblılara
huzûr-ı humayunlarında musiki dinletmek arzu buyurmuşlar ve derhal Enderûn-ı Humâyun'da mevcut sazendegân ve hanendegânı davet
etmişler. Bu esâtizegân-ı musikinişâsândan maada, İmam-ı evvel hazret-i şehriyârî kutbu’n-nâyî ve hattat merhum ve mağfur Kazasker
Mustafa İzzet Efendi hazretlerine de ayrıca haber göndermişler.
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Hangi makamdan ise peşrev ve besteden sonra, Efendi merhumdan bir ney taksimi dinletmesini irade buyurmuşlar. Hazret neyini
demleyerek üstâdâne başlamış, aynı zamanda nağmelerimizin Hristiyan musiki muallimlerinde nasıl bir te’sir bırakacağını göz ucuyla
tedkik ediyormuş. Zemîni dolaşarak karar verdiği zaman, muallimlerin cümlesi gözlerini kapamışlar ve uykuya dalmışlar. Üstâd başka bir
makamın nağmelerini icrâ ederken İtalyanların gözleri dolmuş; âh etmeye, ağlamaya başlamışlar. Bunu gören Efendi merhum, başka bir
makamın seyrine başlamış. Mösyöler bu defa katılarak gülmüşler. Nihayet, ilk başladığı makama geçerek karar vermişler.
Padişah, üstâdın karşısında afallayan İtalyanlara:
-’Dinlediğiniz ney taksiminden intibâınızı söyler misiniz? Musikimizi nasıl buldunuz?’
Cevaben:
-’Bir şey anlamadık… Çok iptidai, ıslaha muhtac! Basit bir musiki!...’ demişler.
Bu cevap, gayet halim ve selim ve mütevazı olan Efendi hazretlerini çileden çıkarmış ve hemen söze atlayarak:
-’Padişahım, bu âdemleri kulunuz insan zannettim. Meğerse, yanlış telâkkî etmişim. Kendilerini sehhâr-ı musikimizin kudretiyle (musikimizin
büyüleyici kudretiyle) uyuttum, ağlattım, güldürdüm. Geçirdikleri istihâlelerin farkında olmayanlara insan denilmez.’
Padişah, Mustafa İzzet Efendi’nin bu sözünü tercüman vasıtasıyla İtalyanlar’a aynen söyletmiş. Hakikaten akılları ancak o vakit başlarına
gelmiş olan bu ecnebiler, hemen yerlerinden fırlayıp üstâdın ellerini hürmetle sıkarak tebrik etmişler.
-’Musikinizin ilâhî kudreti karşısında, biz kendimizi kaybettik. Kendimizi idrakten âciz bir hâlde idik. Deminki kusurumuzu af buyurun,
bizi mazur görün. Musikiniz, insanı ilk nazarda cazibesine kaptıran, kendine meftun eden, çileden çıkaran, ağlatan, güldüren, ilâhî bir
musiki… Sanki Allah’ın sesi… Başka bir diyeceğimiz yoktur…’ diyerek hakikati itiraf etmişlerdir."[23]

Kazasker Mustafa İzzet
Efendi'ye ait ney.
Niyazi Sayın
Koleksiyonu.

23

Bardakçı, Murat, Refik Bey... Refik Fersan ve Hatıraları, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2012.
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"Yâ muhavvile’l-havli
ve’l-ahvâl havvi’lhâlenâ ilâ ahseni’l-hâl."
Zeki Kadirbeyoğlu
Koleksiyonu.

İLMÎ ŞAHSİY E Tİ
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ecessüm edecek bir Osmanlı modernleşmesi tablosunun önemli figürlerinden birisi olan Mustafa İzzet gelenek, yenilik, tecdid, klasik
kavramlarının henüz birbiriyle yeni karşılaşmaya başladığı bir döneme şahit olması açısından son derece kritik bir hayat hikâyesidir.

Osmanlı modernleşmesini kişiler üzerinden okumak en sağlıklı okuma yöntemlerinden birisi olarak kabul edilmelidir. Bu yöntemde
örneklem olarak Mustafa İzzet’in hayatı pek çok genel veriyi bizlere draje olarak sunabilir. Sanayileşme hazırlığının, kentleşmenin, mimarî
dönüşümün bir tohum durumundan fidan hâline geçtiği ve artık gözle görülür değişikliklerle insanların hayatına etki ettiği bu dönemin en
önemli özelliği bu cazibe alanlarının artık insanları kendine doğru çekmeye başlamasıdır. Bunu da sosyolojik olarak kısaca kentleşmeye
olan göç ile tarif edebiliriz. Unutulmamalıdır ki, her ne kadar elimizde yeterli bilgi ve belge olmasa da Kazasker, bilginin peşinde İstanbul’a
göç etmiş birisidir. Bu, yukarıdaki sosyolojik durumu tarif etmenin yanında modernleşme hazırlığındaki bir dünyanın artık bilgiye verdiği
değerlerin majör artışını okumamız açısından da fırsattır.
İlk olarak düzenli bir medrese tahsili gördüğünü bildiğimiz Mustafa İzzet’in görevlendirildiği mevkilere göre -ki bunlardan en önemlisi
dönemin yargıtayının başıdır- onun özellikle İslam hukuku konusundaki müktesebatının seviyesi anlaşılmaktadır. Sultan II. Mahmud’un
alâkası ile önce sarayda Silahdâr Ali Paşa’nın yanında, sonra Galata Sarayı ve Enderûn-ı Hümâyun’da tahsilini tamamlamıştır. Ulemadan
en çok ilim ve fazilet sahibi kişi şeyhülislam olurken, onun bir derece altında Rumeli kazaskerliği gelmekteydi. Kazasker Mustafa İzzet
Efendi de döneminin ilmî pâyelerini alarak Rumeli kazaskerliğine kadar yükselmiş, Rumeli kazaskerliği yapmış olanların en kıdemlisine
verilen riyâset-i ilmiye, yani reisü’l-ulemâlık makamı da 1861’de kendisine verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında hayatında sahip olamadığı
tek sıfat şeyhülislamlıktır, denilebilir.
Her ne kadar günümüze ulaşamamış olsa da kaynaklarda Arapça ve Farsça şiir yazmış olduğu da bildirilmektedir. Türkçenin yanında
bu iki dile de, şiir yazacak düzeyde hâkim olan Mustafa İzzet’in Arapça grameri konusundaki merakını, kaleme aldığı eseri olan Keşfü’lÎrâb’ından anlıyoruz. Sultan Abdülmecid’in birinci imamlığını yaptığı sırada, diğer pek çok meşguliyetinin yanında eser telif etme fırsatı
bulmuş olan Mustafa İzzet’in, bu eseri 89 sayfa hacmindedir. İzzet eserini, medreselerde okutulan Arapça gramer kitaplarının anlaşılması
güç olduğundan telif ettiğini belirtmiştir. Kazasker’e izafe edilen Avâmil-i Mu’ribî adlı bir eser daha olduğu söylense de kimi araştırmacılar
bu eserin Keşfü’l-Îrâb’ın bir devamı olduğunu kimileri ise böyle bir eserin bulunmadığını belirtmektedir. Biz basılmış böyle bir esere
ulaşamadık.
Mehmed Süreyyâ’nın Sicil-i Osmânî’de ilmî şahsiyeti hakkında "ulûm ve mütesavvıfede üstâd" olduğunu belirttiği Mustafa İzzet’in ilim
dünyasına sanat hayatındaki dalgalanmalara olduğu kadar hâkim değiliz. Fakat ilmî itibarı bakımından ve dönemin önemli platformlarından
birisi olan Eyüp Sultan Camii hatipliği vazifesi kendisinin ilmiye sınıfındaki kabulü açısından son derece önemli bir pozisyondur.
Zamanının sanatta, musikide ve ilimde en yüksek pâyelerini kazanmış bu mümtaz şahsiyetin, idam fermanının verildiği bir zaman diliminde
dahi "Sikkeyi başka kıyafete tebdîl edemem" diyerek göstermiş olduğu metanet, tıpkı kendi dönemindeki İsmail Dede Efendi gibi ilimsanat-iktidar ilişkileri açısından son derece önemli bir hatıradır.
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Hadis kıtası, 1241.
Kubbealtı Kültür ve
Sanat Vakfı Ekrem
Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu,
A/27.

"Yâ gâliben gayre
mağlûb"
Kubbealtı Kültür ve
Sanat Vakfı Ekrem
Hakkı Ayverdi
Hat Koleksiyonu,
C/21.
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smanlı döneminin son önemli bibliyografya ve biyografi yazarlarından birisi olan Bursalı Mehmed Tâhir’in, Osmanlı Müellifleri eserinde,
Kazasker’i mutasavvıflar, devlet adamları, müellifler tasniflerine koymak yerine "şairler" bölümüne eklemesi son derece önemlidir.

Mustafa İzzet Efendi’nin vefatından yaklaşık 30 yıl sonra telif edilmiş olan bu bibliyografya çalışması, Efendi’nin, edebî muhitlerince kabul
gördüğünün ve bir şair olarak itibar sahibi olduğunun bir nişânesi olarak telakki edilebilir.
Alâkadar olduğu her sahada olduğu gibi, şiirde de küçük görülemeyecek bir kabiliyete sahip olan Kazasker’in tertip etmiş olduğu bir
dîvânı bulunmamakla birlikte bazı şiirleri günümüze intikal edebilmiştir. Bir gazel, bir tahmis, üç kıt’a, üç manzum imza, dört beyit ve üç
manzumesi kayıtlara geçebilmiş olan Mustafa İzzet Efendi "Ey habîb-i kibriyâ v’ey matla’-ı nûr-ı Hüdâ" ve "Bir sebeple gücenmişsin sen
bana" şeklinde başlayan şiirlerini kendisi bestelemiştir. Naat formundaki "Ey habîb-i kibriyâ v’ey matla’-ı nûr-ı Hüdâ" şiirinin hüzzâm bestesi
de kendisine ait olan Kazasker Mustafa İzzet, bu eserini hac yolculuğu sırasında Medine’de kaleme almış ve bestelemiştir. Gönlünde
dindiremediği Resûlullâh aşkını iyice alevlendirdiğini ve ruh dünyasındaki karmaşadan kaçıp Resûlullâh’a sığındığını bildiğimiz bu hac
yolculuğunun evvel ve âhirinde neler yaşadığını daha önce zikretmiştik. Bundan yola çıkarak bütüncül bir bakış açısıyla söyleyebiliriz ki
bu eser, Mustafa İzzet’in, temsilcisi olduğu kültürün de belirgin bir özelliği olarak, her ne kadar etrafınca itibar görmüş bir zât olsa da,
dünyadan uzaklaşıp Allah ve Peygamber aşkına sığınmanın her makam ve mevkiye bedel bir mertebe olduğunun resmidir.
"Bezm-i vahdetden cüdâ bir nây bir ben bir gönül" şiirini Ahmet Aksoy’un da bestelemiş olduğu kaynaklarda zikredilse de bu eser Safvet
Paşa’nın aynı redifli bir başka şiirinin bestesidir. Bu bilgide aynı zamanda birkaç teknik hata bulunmaktadır. Eserin usulü dügâh olarak
gösterilmiş ancak, eserin makamı dügâh, usulü ise müsemmendir. Burada, günümüze melodisi ile ulaşabilmiş yirmiyi aşkın bestesinden
sadece ikisinin güftesinin kendisine ait olduğunu belirtmek gereklidir.
Öte yandan İbnülemin, İzzet Efendi’nin şiir sahasında, musiki ve hüsn-i hatta göstermiş olduğu mahareti gösteremediğini belirtmiş, bu
durumu şiirlerinin musiki eserleri ve yazıları kadar sayıca fazla ve ulaşılabilir olmamasına bağlamıştır. Lakin Bursalı Mehmed Tâhir, Fâik
Reşad gibi dönemdaşları da kendisinin Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şiir yazdığını söylemişlerdir. Bu şiirler günümüze
ulaşamadığından bu konuda bir tespit veyahut yorum yapabilmek bizim için mümkün görünmüyor. Kim bilebilir, belki bir gün, dünyanın
herhangi bir yerinde bir kütüphanede Kazasker Mustafa İzzet’in Arapça, Farsça şiirlerine de rastlamak ve yeni bir yorum yapmak imkânı
doğar.
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin edebî sahadaki rolü ile ilgili ipucu veren bir başka anekdot ise, kendisinin Encümen-i Şuarâ âzâlarından
biri olmasıdır. Klasik şiirimizin son döneminin en kuvvetli isimlerinin içerisinde bulunduğu bu topluluk, her ne kadar uzun bir süre varlığını
sürdürememiş ve dönem itibarıyla klâsik şiirimizin nüfuzunu kaybetmeye yüz tuttuğu talihsiz bir zamana denk gelmiş olsa da, edebiyat
tarihi kitaplarında adından söz ettirmeyi başarmıştır. Hersekli Ârif Hikmet Bey’in Çukurçeşme’deki evinde, 6 ay kadar her hafta salı günleri
toplanan Encümen-i Şuâra, evvelden tanışan, aynı bedii zevklere sahip kişilerin şiir ve edebiyat sohbetleri yapmak suretiyle bir araya
gelmelerinden oluşmaktaydı. Her ne kadar resmî bir kuruluştan ziyade daha çok bir dost meclisi hüviyetinde olsa da, edebiyat tarihi
kitaplarının hemen hemen hepsi Encümen-i Şuarâ’yı "eski şiirin son temsilcisi" olarak görür. Mustafa İzzet Efendi’nin de, çok az sayıda
şiirini okuma imkânımız olsa dahi, Mehmed Lebib Efendi, Recâizâde Mehmed Celâl, Mûsâ Kâzım Paşa, Leskofçalı Gâlib Bey, Ziyâ Paşa
ve Nâmık Kemâl gibi ediplerin içerisinde bulunduğu bu mecliste şiir söyleyip edebî tahliller yapacak kabiliyette olduğu muhakkaktır.
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"Rûz u şeb gönlümün evrâdı olup Tanrı adı
Nakş-ı efrâdına bend eyle vukûf-ı adedi
Cezbe-i aşk ile fark idemeyüp nîk ü bedi
Gözlerinden silüp eşk-i terini böyle didi
Varamam yârime âmâ-sıfat oldum ebedî
Vâsıl it yâre beni yâ reculen huz bi-yedî"
Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1273.
Özel Koleksiyon.
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Mustafa İzzet’in şiire temayülünü, hat eserlerindeki imzalarında da görebilmekteyiz. Beşiktaş Yahya Efendi Camii’nde şu an yerinde
bulunmayan yazısında kendi şiiri yer alırken, diğer bazı yazılarında da manzum imzaları bulunmaktadır. Özellikle, bugün Sakıp Sabancı
Müzesi Koleksiyonu’nda bulunan ta’lik mushaf-ı şerîfine atmış olduğu şu manzum imza dikkat çekicidir:
"Mustafa İzzet’e tahrîre olunca tevfîk
Eyledi Mushaf’ı tâ arş-ı berîne ta’lîk"
Bu beyit kendisinin şairliği ile hattatlığını bir arada göstermesi açısından aslında bir mücevherdir. Zira ta’lik mushaf yazmak oldukça ender
rastlanan bir durum olmakla birlikte, Kazasker’in bunu Allah’ın yardımıyla ifa ederek arşa "asması", yani eserini en üst seviyede tutması,
bunu yaparken "ta’lik" kelimesini özellikle kullanması, ancak dîvân şiiri zevkine sahip birinin ifade biçimi olabilir.
Kazasker’in şiire olan ilgisi sadece bir zevkten ibaret miydi, yoksa şairlik seviyesinde bir edebî istidâda sahip miydi, bunu tartışmak elbette
edebiyatçılara düşer. Yalnız şunu mutlaka belirtmek gerekir ki, Mustafa İzzet Efendi, şiirden zevk eden, şiire imzasından gündelik hayatına
kadar her alanda yer veren bir Osmanlı müellifidir. Hatta bunun için gerekli olan şairlik kabiliyeti epeyce ağır basmaktadır.
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Gazel
Bezm-i vahdetden cüdâ bir nây bir ben bir gönül
Fânî-i bâkî-nümâ bir nây bir ben bir gönül
Hayretinden geh güler geh ağlar inler dem-be-dem
Bü’l-aceb dîvânehâ bir nây bir ben bir gönül
Cism-i zârı hem-çû nâl ü haste-hâl ü bî-mecâl
Hasbihâl-i her belâ bir nây bir ben bir gönül
Kendi söyler kendi dinler kimse bilmez hâlini
Ehl-i aşka kimyâ bir nây bir ben bir gönül
Kâr-ı nâtık abd-i âbık zâ’ik-i iksîr-i Hak
Sana benzer İzzetâ bir nây bir ben bir gönül
...
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Hızır Ağa-zâde Sa'îd Bey'in Gazelini Tahmis
Âşık oldum olalı doğrusu ey mâh sana
Bir tarîk ile gönül olmadı hem-râh sana
Nice takrîr edeyim derd-i dilim âh sana
Etmedi gitdi eser nâle-i cân-gâh sana
Merhamet vermedi mi Hazret-i Allâh sana
Eyledin gönlümü âvîze-i mehd-i ülfet
Garaz eğlenmek imiş sonradan etdim dikkat
Böyle tıflâne edâya kim eder emniyyet
Nâlem etmiş seni hâbîde-i hâb-ı nahvet
Gâlibâ ninni gelir âh-ı seher-gâh sana
Nâle-i aşk-ı ciger-sûzımı sandın kuru lâf
Sana takrîr-i gumûm-ı dil olup cümle hilâf
Hâlime eylemedin atf-ı nigâh-ı insâf
Âkıbet ömrümü hüsnün gibi kıldın itlâf
Kaldı sermâye hemân âh bana vâh sana
Nedïr ey çerh sitem-dîdeye kahrın öyle
Etdigin lutfu bana sen de bilïrsïn söyle
Âh ü feryâdımı sen sanma tehîce böyle
Beni şâd eylemedin bir kere insâf eyle
Acebâ neyledim ey tâli-i bedhâh sana
Her ne rütbe görünürse sana sûretde baîd
İzzetâ kesme sakın şâhid-i ma’nîden ümîd
Zâhir oldukça gönülde hele sırr-ı tevhîd
Tükenïr bî-haberâne reviş elbetde Sa'îd
Zannıma rehber olur bu dil-i âgâh sana
...
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Kıt’a
Var olan Hak varlığıdır benden eylersen su’âl
Yokluğun irfânı kâfîdir sülûk erbâbına
‘Men aref’le ‘kad aref’ sırrını bildinse eğer
Hırz-ı cân et söyleme zann u şükûk erbâbına
...
Kıt’a
Allah birdir iki cihân vahdet üzredir
İbret gözüyle bak hele bir kerre yek ten ol
Terk eyle mâsivâyı gözet sırr-ı vahdeti
Benlik hayâlin eyleme zinhâr sen sen ol[24]
...
Kıt’a
Nazar-ı şeh ile kıt’a-i garrâ
Levha-i mihre nâz ederse sezâ
Şâh-ı asrın ki ser-müezziniyim
N’ola eyler isem İmâd’a salâ[25]
...
Manzum İmza
"Bende-i âl-i abâ
Seyyid İzzet Mustafâ"
...
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Bu kıt’a kendisi tarafından ta’lik bir levha hâline getirilmiş ve zerendûd şekilde nakşedilmiş hâli günümüze ulaşmıştır.

25

Ta’lik yazıdan icazet aldığı esnada söylemiş olduğu kıt’a olarak kayıtlara geçmiştir.
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Manzum İmza
"Hâk-i pây-i evliyâ
Seyyid İzzet Mustafâ"
...
Manzum İmza
Mustafâ İzzet’e tahrîre olunca tevfîk
Eyledi mushafı tâ arş-ı berîne ta’lîk
...
Rûz u şeb gönlümün evrâdı olup Tanrı adı
Nakş-ı dîdârına bend eyle vukûf-ı adedi
Cezbe-i aşk ile fark edemeyip nîk ü bedi
Gözlerinden silïp eşk-i terini böyle didi
Varamam yârime âmâ-sıfat oldum ebedî
Vâsıl et yâre beni yâ reculen huz bi-yedî
...
Ey habîb-i kibriyâ v’ey matla’-ı nûr-ı Hüdâ
Nûr-ı çeşm-i enbiyâ vü reh-nümâ-yı evliyâ
Ümmetinden bir siyeh-rû âsiyem geldim sana
El-emân ey melce-i ümmet Muhammed Mustafâ
Yâ Muhammed bana imdâd eyle Allah aşkına
Gönlümü aşkınla âbâd eyle Allah aşkına
İzzet’i vaslınla dil-şâd eyle Allah aşkına
El-emân ey melce-i ümmet Muhammed Mustafâ[26]
...

26

Bu şiirini kendisi hüzzâm makamında bestelemiştir.

279

Ayasofya’nın Nişânesi | K AZASKER MUSTAFA İZZET

Beyit
Çeşm-i ibretle nigâh et zâhidâ eşyâya sen
Ma’nî sun’-ı ilâhîde ne sen varsın ne ben
...
Beyit
O felek-meşrebin aldanma va’dine zira
Nisbet-i pâdişehî İzzet’i derviş etdi
...
Beyit
İzzetâ dem de geçer gam da geçer âlemde
Vaktini hoş geçirip şöylece eğlenmelidir
...
Beyit
O dem ki geldi âmâdan cihân gözümde değil
Gönül arar o demi neyle meyle değil[27]
...
Bir sebeple gücenmişsin sen bana
Söyle sultânım ne ettim ben sana
İnfiâlin saklama ey bî-vefâ
Söyle sultânım ne ettim ben sana
Hasretinle dil yanup rûz u şeb
Âkıbet berbâdıma oldun sebeb
Sevdiğim midir seni cürmüm aceb
Söyle sultânım ne ettim ben sana[28]

27
Bahariye Mevlevâhânesi şeyhi Nazif Dede’nin kendisine gönderdiği "Gönül seninle sıkıldık ne şeyle eğlenelim / Ne ile eğlenelim meyle neyle
eğlenelim" şeklindeki beyte karşılık olarak söylediği beytidir. Bkz. İbnülemin Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şairleri, C.1, s. 764.
28
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BOA A.DVN 22/47.
Mustafa İzzet Efendi’ye
Selânik kazaskerliği
verilmesine dair belge.

BOA A.DVN.MHM
2-A/ 85.
Mustafa İzzet
Efendi’ye Mekke
pâyesi verilmesine dair
belge.

BOA C.SM 2031.

BOA C.SM 2408.

BOA HH. Defteri 697.
Mustafa İzzet Efendi’ye
verilen atiyye ihsanına
dair belge.

BOA İ.DH 11201.
Mustafa İzzet Efendi’ye
verilen arpalığı gösterir
belge.

BOA İ.DH 2325.
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BOA İ.DH 3443.

BOA İ.DH 3456.

BOA İ.DH 5694.

BOA İ.DH 5694.

BOA İ.DH 750.
Mustafa İzzet
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BOA İ.DH 750.
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BOA İ.DH 916.

BOA İ.DH 916.

BOA İ.DH 916.

BOA İ.MES.MHM.
692.
Ayasofya Camii yazıları
sebebiyle Mustafa
İzzet Efendi'ye atiyye
verilmesine dair
belge.

BOA İ.MES.MÜH.
693.
Ayasofya Camii yazıları
sebebiyle Mustafa
İzzet Efendi'ye atiyye
verilmesine dair belge.

BOA Y.EE 141/58.
Mustafa İzzet Efendi'ye
Sultan Abdülaziz’in
vefatıyla ilgili olarak
yöneltilen sorunun
müsveddesi.

İ.HR: 4660/1.
ABD Sefaretine ait
mermer taşın ihsan
buyurulmasına dair
J.P Brown tarafından
yazılan evrak.

İ.HR: 4660/2.
Mabeynden sadârete
2 Mart 1853’te verilen
cevap.

İ.HR: 4833/1.
Fethi Paşa’nın,
kitabenin yaptırılışıyla
ilgili izahata ihtiyaç
duyulduğuna dair
verdiği cevap yazısı.

İ.HR: 4833/2.
Büyükelçiliğin Fethi
Paşa’nın istediği
bilgilere dair kitabe
ölçülerini bilgilendiren
cevabı.

İ.HR: 4833/3.
Ziver Paşa’nın
kendisinden talep
edilen beyitleri
alternatifleriyle birlikte
takdim yazısı.

İ.HR: 4833/4.
Arz edilen 3 adet beyit
örneği.

İ.HR: 4833/5.
Abdülmecid Han
tarafından görülen
alternatiflere kırmızı
mürekkeple ‘mim’
işareti koyularak resim
ve beyitlerin Bab-ı
Âlî'ye iade yazısı.

İ.HR: 4981/1.
Ticaret Nazırı Namık
Paşa'nın masrafları
için Mâliye Nezâreti'ne
yazdığı cevap.
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