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ABDULlAH ZÜHDİ EFENDi 

(ö. 1879) 

Mescid-i Nebevi'nin 
yazılarını yazan 
Osmanlı hattatı . 

Sahabeden Temfm ed-Darrnin soyun
dan geldiğini kabul eden, bunu bazan 
imzalarında da belirten Abdullah Zühdi 
Efendi, muhtemelen Şam'da doğdu: bir 
müddet Kütahya'da oturduktan sonra 
ailesiyle birlikte istanbul'a geldi. önce 
Eyüplü Raşid Efendi'den (ö ı 875) hat 
meşketti. Fakat asıl üstad ı Kazasker 
Mustafa izzet Efendi oldu. Zühdi Efen
di ondan aldığı dersler sonunda sülüs
nesih yazılarını "Kazasker vadisinde" 
en mükemmel yazanlardan biri haline 
geldi. Nuruosmaniye Camii'ndeki yazı 

meşkhanesinde ve Mühendishane-i Ser
rf-i Hümayun'da hat ve resim hocalı

ğı yaptı. 

Abdullah Zühdi Efendi daha sonra 
Mısır'a yerleşti ve kendisine " Mısır hat
tat!" unvanı ver ildi. Orada banknot kli
şelerinin hatlarını, resmi daireler için 
değişik yazılar ve cami levhaları yazdı. 

Son günlerini mekteplerdeki yazı ders
lerine nezaret etmekle geçirdi. Kahi
re'de vefat eden Zühdi Ef endi'nin XIX. 
yüzyılda hat sanatının Mısır'da yayılıp 

sevilmesi hususunda büyük gayretleri 
olmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnüıemin, Son Hattatlar, istanbul 1 970, s. 
15·19; Hattat Necmeddin Okyay' ın n eş re hazır 
Hatırat' ı (U . Derman Özel Kütüphanesi). 
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ABDULlAH ZÜLBİCADEYN 
( ..:r.~ b.J!J~ .Jıl~ ) 

(bk. ZÜLBİCADEYN) . 

Yazdığı celf hat numunesini diğer hat- 1 
tatların yazıları arasından beğenen ve 
kendisi de hattat olan Sultan Abdülme-

ABDURRAHMAN I 

( ~)\~ ) 

Ebü'l-Mutarrif Abdurrahman ed-Dahil 
b. Muaviye b. Hişam 

cid, Abdullah Zühdi'yi Medine'de Mes-
cid-i Nebevrnin yazılarını yazmaya me-
mur etti. Zühdi Efendi uzun yıllar Medi
ne'de kalarak Mescid-i Nebevrnin ge-
rek kubbe kasnaklarına. gerekse du
varlarına kuşak halinde celf-sülüsle 
ayetler yazdı. Hala yerinde duran bu 
yazılar uzunluk ölçüsüne vurulursa, 
Zühdi Efendi kadar fazla celf-sülüs yaz
mış olan bir başka hattatın bulunmadı
ğı görülür. Kendisi aynı zamanda res
sam olduğundan celf-sülüsün girift is
tiflerine çok önem vermiş, böylece sa
natkarane terkipler meydana getirmiş
tir. Fakat istif endişesiyle harflerin teş

rifatına (üstüste bindirilmesindeki sıra) 

riayet etmediğ i için, yazdığı ayetler 
güçlükle okunabilmektedir. 
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(ö. ı 72/788) 

Endülüs Emevi Devleti 'nin kurucusu 
(756-788). 

113 (731) yılında Dımaşk yakın ların

da Deyrihanna'da doğdu. Annesi Rah; 
Serberi Nefza kabilesine mensup bir 
cariye idi. Küçük yaşta babasını kaybet
tiği için dedesi Halife Hişam'ın yanında 
büyüdü. Abbasf katliamından kurtul
duktan sonra bir süre Fırat civarında 

gizlendi. Niyeti doğuya kaçmaktı, fakat 
Abbasf askerler inin kendisini takip etti
ğ ini öğrenince azatlı kölesi Bedr ile bir
likte Suriye. Filistin ve Mısır üzerinden 
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Abdul lah 

Zühdi 
Efendi'nin 
sülüs-nesih 

bir murakka'ı 

(Ekrem Hakkı 

Ayverdi 

Koleksiyonu ) 

ABDURRAHMAN 1 

İfrfkıyye'ye ulaşmayı başard ı. İfrfkıyye 
Valisi Abdurrahman b. Habfb el-FihrT. 
Abbasfler'e karşı olmasına rağmen , ba
ğ ı msızlığını kazanmak arzusunda oldu
ğu için Abdurrahman b. Muaviye'nin 
Kayrevan'da kalmasına izin vermedi. 
Bunun üzerine bir süre Berka'da kalan 
Abdurrahman buradan Tahert'e. ora
dan da Fas ' ın Akdeniz sahilinde yaşa
yan Nefza kabilesinin yanına gitti. 

Abdurrahman. Kuzey Afrika'da bek
lediği desteği bulamayınca Endülüs'e 
geçmeye karar verdi. Ancak. önce ya
nından hiç ayrılmayan azattı kölesi 
Bedr'i göndererek durumu öğrendikten 
sonra hareket etmenin daha uygun ola
cağın ı düşündü. Bedr, Haziran 754'te 
İspanya'ya geçti; Emevf tarafta rı olan 
kumandanlardan Ubeydullah b. Osman 
ve Abdullah b. Halid ile görüşerek Ab
durrahman'ın mesajını iletti. Bu iki ku
mandan. Emir Yahya b. Buht'u da ara
larına alarak Endülüs'ün önemli simala
rından Sarakusta (Saragossa) Valisi Su
meyl'den yardım istemeye karar verdi
ler. Surneyi ilk görüşmede Abdurrah
man'ın Endülüs'e gelmesini destekleye
ceğin i belirtmesine rağmen daha sonra 
f ikrinden vazgeçti. Bunun üzerine onlar 
da Yemen asıllı kabileterin yard ımını 

sağlama yoluna gittiler. Bu kabileler 
Abdurrahman'ı Endülüs'e davet ederek 
ona her hususta yardım edeceklerine 
dair söz verdiler. 

Abdurrahman b. Muaviye, Endülüs'
ten gerekli yardım vaadlerini alınca. 

gönderilen bir gem.i ile 1 Rı:)bfülewel 

138 ( 14 Ağustos 755) tarihinde G ırnata 
sahiller inde Münekkeb'e (Aimunecar) 
çıktı . Burada Ubeydullah b. Osman ile 
Abdullah b. Halid tarafından karşı tandı 
ve Ubeydullah'ın elinde bulunan Torrox 
Kalesi'ne göt ürüldü. Abdurrahman ' ın 

Endülüs'e geçtiğini haber alan Va li Yu
suf el-Fihrf, çeşitli vaadlerde buluna
rak onu siyasi emellerinden vazgeçir
mek için bir heyet gönderdi ise de so
nuç alamadı. Abdurrahman, idareyi bir 
an önce ele geçirmek için harekete 
geçti. ŞezOne (Sidonia) ve İ şbfliye (Sevil 
la) üzerinden Kurtuba'ya doğru iler ler
ken tarafta rları nın sayısı süratle arttı. 

11 Mayıs 756 tarihinde Vadilkebir (Gua
dalquivir) nehri sahiline ulaşarak karar
gah kurdu. Yusuf el-Fihrf de şehirden 
çıkarak nehrin diğer sahilinde Musare 
mevkiine geldi. Barış için karşılıklı 

elçiler gönder ilmesine rağmen Abdur
rahman kesin olarak savaş kara rı nı ver
mişti. Gece karanlığından faydalanarak 
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