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¼if (Petersburg 1905) ve Ta½¼î¼-i Resm-i
ƒa¹¹-ý Æurßân (Kazan 1909), Ýsmâil Mah-
dûm TârîÅu’l-mu½¼afi’l-£O¦mânî fî Taþ-
kand (Taþkent 1391/1971), Selâhaddin el-
Müneccid Dirâsât fî târîÅi’l-Åa¹¹i’l-£Ara-
bî (Beyrut 1972), Ganim Kaddûrî Hamed,
Resmü’l-mu½¼af (Baðdad 1402/1982),
Sâlih Muhammed er-Reþîd, el-Müt¼af fî
a¼kâmi’l-mu½¼af (Beyrut 1424/2003),
Mustafa Altundað, Hata Ýddialarý Çer-
çevesinde Kur’an’ýn Dil ve Yazým Özel-
liði (Baký 2004), Tayyar Altýkulaç, Hz. Os-
man’a Ýzâfe Edilen Mushaf-ý Þerîf (bk.
bibl.), Theodor Nöldeke, Über den Urs-
prung des Qorans (Leibzig 1919) ve
Kur’an Tarihi (Friedrich Schwally ile bir-
likte, trc. Muammer Sencer, baský yeri yok,
1970), Arthur Jeffery, Materials for the
History of the Text of the Qur’ån: The
Old Codices (Leiden 1937), J. Charles
Adams, “Qur’an: The Text and Its His-
tory”, (ER, XII, 156-176), Adolf Grohmann,
“The Problem of Dating Early Qur’ans”
(Isl., XXXIII/3 [1958], s. 213-231) adlý kitap
ve makaleleriyle konu üzerinde çalýþma-
lar yapan müelliflerden bazýlarýdýr. Meh-
met Emin Maþalý Resmü’l-Mushaf ve
Tarihsel Deðeri adýyla bir doktora tezi
hazýrlamýþtýr (2003, UÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü).
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ÿMehmet Emin Maþalý

™ HAT. Kur’ân-ý Kerîm, Asr-ý saâdet’ten
günümüze kadar büyük bir titizlikle yazýl-
mýþ, ezberlenmiþ, okunmuþ ve bu yollarla
korunmuþtur. Yüzyýllar içinde âlimler, Kur-
’an’ý daha rahat ve doðru okumayý sað-
layacak imlâ kurallarýný ve güzel yazma
usullerini geliþtirirken kâtipler de mushaf
hatlarýnýn estetik deðer kazanmasý yolun-
da sanat güçlerini ortaya koymuþ, bu ara-
da müslümanlarýn sanat zevklerini de tat-
min etmeye çalýþmýþtýr. Emevîler devrin-
de yazýlý kültüre geçiþle beraber mushaf
kitâbeti etrafýnda hat, tezhip, cilt ve bun-
lara baðlý dallar zengin kitap sanatlarýný
oluþturmuþ, zamanla bu sahada þaheser-
ler ortaya konmuþtur. Kur’an’da, bu ilâhî
kelâmýn temiz sayfalarýna deðerli kâtip-
ler tarafýndan yazýlýp korunduðuna iþaret
eden beyanlar vardýr (el-Vâkýa 56/77-78;
Abese 80/11-16; el-Beyyine 98/2-3). Hic-
retten önceki dönemden itibaren Kur’an
metninin Hz. Peygamber’in huzurunda ya-
zýldýðýna dair nakiller kaynaklarda yer al-
maktadýr (bk. KUR’AN [Tarihi]).

Ýslâm’ýn doðuþu sýrasýnda bitiþik Naba-
tî yazýdan kaynaklanan, Enbârî ve Hîrî saf-
halarýndan sonra Dûmetülcendel yoluyla
Hicaz bölgesine geçen biri basit yuvarlak

Meþrik kûfîsi ile yazýlmýþ mushaftan bir sayfa (Meþhed Kütüp-

hanesi, nr. 84, vr. 27a)

Þah Mahmûd en-Nîsâbûrî’nin ta‘lik hatla yazdýðý mushaftan

bir sayfa (TSMK, Hýrka-i Saâdet, nr. 25, vr. 355a)

(Leipzig
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ve eðri çizgileriyle kâtibine göre farklýlýk
arzeden “meþk” (leyyin, müstedîr), diðeri
düzenli, geometrik, düz ve köþeli hatlarýy-
la “cezm” diye adlandýrýlan iki ayrý karak-
terde yazý biliniyordu. Kureyþ kabilesinde
bu yazýlarý bilenlerin sayýsý on yedi civa-
rýndaydý (Belâzürî, s. 476-480). Söz konu-
su yazý sisteminde Arap dili fonetiðinde
bulunan yirmi sekiz harfe karþýlýk on beþ
þekil vardý, on üç ses de bu iþaretlerden
biriyle yazýlýyordu, fakat benzer þekildeki
harfleri birbirinden ayýran nokta ve seslen-
dirme iþaretleri yoktu. Bu durumda mev-
cut alfabe ve imlâ ile Arap dilini ayrýca leh-
çe farklarýyla birlikte tesbit etmek güçtü.
O dönemlerde Araplar yazýlý kültüre he-
nüz geçmemiþse de çok güçlü bir ezber-
leme yeteneðine sahiptiler. Bu sebeple I.
(VII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýna kadar yazý hâ-
fýzaya yardýmcý konumunda bulunuyordu
(Çetin, Eski Arap Þiiri, s. 25; Muhammed
Hamîdullah, s. 51).

Kýsa bir süre vahyin her iki yazý türü ile
yazýldýðý, fakat daha sonra geometrik ya-
zýnýn Kur’an’a tahsis edildiði bilinmekte-
dir. Hz. Ali’nin bu yazýnýn harf, kelime ve
cümlelerinin tertip ve terkibinde, aralýk ve
birleþmelerinde bazý kurallar ortaya koydu-
ðu söylenir (Âlî, s. 13). Ayrýca ashap mus-
haf yazýsýný güzelleþtirme yolunda çaba
gösteriyordu. Ýbnü’n-Nedîm, Mekkî mâil ve
Medenî yazýlarýnýn elif harfleriyle karakte-
rize edildiðini kaydeder ve eliflerin sola me-
yilli alt ucunun saða doðru kývrýk olduðu-
nu belirtir (el-Fihrist, s. 9). Bu yazý Ýslâmi-
yet’le beraber mekkî, medenî, hicâzî, da-
ha sonra basrî, kûfî gibi yeni terimler ka-
zandý. Günümüzde I. (VII.) yüzyýla ait oldu-
ðu tahmin edilen mâil mekkî yazý örnek-
lerinde (Vatikan Ktp., Ar., nr. 1605; Britan-
ya Müzesi, nr. 2165; Bibliothèque Nati-
onale, Ar., nr. 328) dik hatlar saða meyil-
li, elif harfleri bitiþ noktasýnda çengellidir.

Resûl-i Ekrem zamanýnda kâtipler yazý
malzemesi olarak safran ve gül suyu ile
boyanmýþ, inceltilmiþ deri (parþömen, rak),
tahtadan yapýlmýþ tabletler, develerin kü-
rek kemikleri, hurma aðacý yapraklarýnýn
orta damarý, ince beyaz taþ, kýrýk sera-
mik parçalarý kullanýyordu. Sert malzeme
üzerine madenî kalemle oymak suretiyle,
diðer malzemeler üzerine de kamýþ kalem,
hokka içinde siyah veya kahverengi mürek-
keple yazýyorlardý. Hz. Peygamber daya-
nýklý ve kalýcý olmasý sebebiyle vahiylerin,
önemli mektuplarýn parþömen üzerine ya-
zýlmasýný istiyordu. Çok pahalý olan Mýsýr
papirüsü ve Hint beyaz ipeði de yazý mal-
zemesi olarak biliniyordu.

Hz. Ebû Bekir devrinde cemedilen mus-
haf ve Hz. Osman’ýn hilâfetinde mushaf is-
tinsah heyetince belirlenen imlâ kurallarý
esas alýnarak çoðaltýlan mushaflar parþö-
men üzerine siyah mürekkeple ve mede-
nî hatla irice yazýldý. Kur’an metninin dý-
þýnda hiçbir iþaret ilâve edilmedi. Özellikle
mushaf kitâbeti için seçilmiþ olan medenî
yazý düzenli, geometrik, ritmik, yatay ve
dikey çizgilerin hâkim olduðu noktasýz,
harekesiz basit bir yazý türü idi.

Emevîler döneminde ilim ve sanat ha-
yatý canlandý, bunun sonucunda Kur’an ve
kitap istinsah, telif ve tercüme faaliyetle-
ri hýzla artmaya baþladý. Dýmaþk’ýn idarî
merkez olmasýndan sonra mushaf yazan
ve divanda çalýþan kâtipler çoðaldý. Mus-
haf yazanlar bütün emeklerini yazýnýn gü-
zelleþmesi yolunda harcýyorlardý. Kâtiple-
rin tecrübeleri artýnca satýr düzeninde harf
ve kelimeler oran ve biçim kazanmaya baþ-
ladý. Ýbnü’n-Nedîm, I. (VII.) yüzyýlda hüsn-i
hatla ilk defa mushaf yazanýn Hâlid b.
Ebü’l-Heyyâc olduðunu belirtir ve onun
yazdýðý mushafý gördüðünü kaydeder. I.
Velîd için þiirler istinsah eden Hâlid, Mes-
cid-i Nebevî’nin kýble duvarýna Þems sû-
resini veya Þems sûresinden Kur’an’ýn so-
nuna kadar olan kýsmý altýnla ve ilk defa
celî kûfî hatla yazan sanatkâr olarak aný-
lýr. Yine Ýbnü’n-Nedîm, Ömer b. Abdüla-
zîz’in Hâlid’den bir mushaf yazmasýný is-
tediðini, ancak Kur’an’ýn yazýlmasý tamam-
landýktan sonra çok beðendiði halde fiya-
týný yüksek bulduðu için onu elde edeme-
diðini nakleder (el-Fihrist, s. 9). Emevî sa-
rayýnda ücretle çalýþan Mâlik b. Dînâr’dan
önce Sa‘d ve yazýda büyük ýslahat yapan
Kutbe el-Muharrir güzel hatla mushaf ya-
zan kâtiplerdendir.

Bu devirde geniþleyen idarî teþkilâta
baðlý olarak divanlarla günlük yazýþma ve
kayýtlarda yuvarlak (müstedîr) yazý geliþme
zemini bulup daha çok iþlendi. Resmî bel-
gelere belirli ebatta kâðýtlar ayrýldý ve bun-
lar için uygun yazýlar geliþtirildi. Yuvarlak
yazý sahasýndaki bu çeþitlilik, örnekleri IV.
(X.) yüzyýldan sonra görülen Kur’an ve ki-
tap yazýmýnda kûfî hattýn yerini alacak
olan neshî (verrâký, ýrâký) yazýya zemin ha-
zýrladý. Yazý sanatý diðer Ýslâm sanatlarý-
na göre daha erken ve süratli bir þekilde
geliþme ve deðiþim göstererek Ýslâmî kim-
lik kazandý.

Emevîler zamanýnda mushaf kitâbetin-
de görülen önemli bir geliþme de Kur’an
kýraatinde i‘rab hatalarýný, yanlýþlýklarý gi-
dermek, mushaf metninde her türlü bo-
zulmayý önlemek, rahat ve doðru okumayý
saðlamak amacýyla yapýlan harekeleme ve

noktalama çalýþmalarýdýr. Ebü’l-Esved ed-
Düelî ile baþlayan yuvarlak kýrmýzý renkli
noktalarla harekeleme, Nasr b. Âsým ve
Ýbn Ya‘mer ile benzer harf þekillerinin ka-
lem kalýnlýðý kadar eðik çizgi þeklinde nok-
talama çalýþmalarý (Dânî, s. 1-10), Halîl b.
Ahmed ile de Arap yazý ve imlâ sistemi,
okutma ve mühmel iþaretleri bugünkü
þeklini almýþtýr (a.g.e., s. 2-9; Süyûtî, s.
160-162). Müze ve kütüphanelerde I, II ve
III. (VII, VIII ve IX.) yüzyýllara ait kûfî mus-
haf yazýlarýndaki bu ýslahatý belgeleyen
mushaf veya mushaf sayfalarý bulunmak-
tadýr. Ýstanbul Türk ve Ýslâm Eserleri Mü-
zesi’nde yer alan (Þam Evraký, nr. 85, 86,
87, 88, 89) Kur’an sayfalarýndan baþka bir
mushaf-ý þerif (nr. 358), Topkapý Sarayý
Müzesi (Karatay, I, 1-23), Ýstanbul Üniver-
sitesi (a.g.e., I, 1-3), Vatikan (Levi della
Vida, s. 1-51) kütüphanelerinde ve Bri-
tish Museum’da (Lings, s. 17-28) bulu-
nan mushaf ve mushaf sayfalarý bilinen
güzel örnekler arasýnda zikredilebilir. Bu
örneklerde düz ve dik hatlarýn ölçülü çe-
kiliþindeki metanet, temizlik, sadelik,
kelime, harf ve satýr aralarýndaki uyum ve
oran dikkat çekmektedir.

Þeyh Hamdullah’ýn nesih hatla yazdýðý mushafýn ser levhasý

(ÝÜ Ktp., AY, nr. 6662)
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Abbâsîler döneminde yetiþen Dahhâk
b. Aclân el-Kâtib, Ýshak b. Hammâd, Ýb-
râhim es-Siczî gibi kâtipler mevzun hat-
larda önemli yenilikler yaptý. Bu devirde
Hârûnürreþîd’in sarayýnda çalýþan Mehdî
ve Hoþnâm adlý kâtiplerle kûfî hattýný hü-
nerle yazan Ebû Hîrî’nin adý mushaf ya-
zan sanatkârlar arasýnda geçer. Hat sa-
natýnda bir dönüm noktasý kabul edilen
Ýbn Mukle ve kardeþi Ebû Abdullah Ha-
san b. Ali, mevzun hatlarý (müstedîr) ayýk-
lamaya tâbi tutarak sýnýflandýrmýþ, harf-
lerin hendesî ölçü ve kurallarýný belirlemiþ
ve aklâm-ý sittenin doðuþuna zemin ha-
zýrlamýþtýr. Ýki mushaf yazdýðý bilinen Ýbn
Mukle’den günümüze herhangi bir örnek
ulaþmamýþtýr.

Abbâsîler devrinde bilhassa tercüme ve
telif faaliyetlerine paralel olarak zengin-
leþen kütüphanelerde çalýþan verrâklar
(müstensih, kâtip) bu nisbetli yazýlar ara-
sýnda “neshî” diye bilinen hattý mushaf ve
kitap istinsahýnda geliþtirdiler. Neshî yazý
daha sonra reyhânî ve nesih adlarýyla iki-
ye ayrýlarak mushaf yazýmýnda öne çýka-
caktýr. IV. (X.) yüzyýlda neshî yazý tama-
men kûfînin yerini aldý. Ancak kûfî hattý
Kuzey Afrika, Endülüs ve Maðrib’de kû-
fiyyü’l-mesâhifi’l-Garbî, el-hattu’l-Maðri-
bî (TÝEM, nr. 360; TSMK, Emanet Hazine-
si, nr. 40; ÝÜ Ktp., AY, nr. 6754’te Maðribî
hatla örnek mushaflar bulunmaktadýr)
þekliyle Verþ kýraatine uygun, Ýran ve do-
ðusunda Meþrik kûfîsi (TSMK, Revan Köþ-
kü, nr. 14; Emanet Hazinesi, nr. 42’de Meþ-
rik kûfîsi ile mushaflar vardýr) adýyla ak-
lâm-ý sittenin yaygýnlaþmasýna kadar mus-
haf hattý olarak devam etti (ayrýca bk. KÛ-
FÎ).

Hz. Osman mushaflarýnýn þekil ve hat-
týný muhafazaya son derece önem veren
âlimlerin yaný sýra sonraki âlimlerden ya-
zýnýn bir sembolden ibaret olduðunu, me-
selenin Kur’an’ý doðru okumayý saðlayan
metni þekillendiren hattan ibaret bulun-
duðunu söyleyenler de vardý. Buna göre
Kur’an’ýn kûfî hatla olduðu gibi baþka bi-
çimde yazýlmasý da câizdir. Kur’an metnini
muhafazada müslümanlarýn hassasiyetin-
den kaynaklanan bu ihtilâflar V. (XI.) yüz-
yýla kadar devam etti. Fakat zamanla ha-
reke ve noktalarýn kaçýnýlmazlýðý âlimler ta-
rafýndan kabul edildi. Ayrýca sûrenin baþ
tarafýna adýný yazmak, âyetleri birbirinden
ayýran iþaretler koymak, Kur’an’ý cüzlere,
hiziplere ayýrarak bunlar için özel þekiller
yapmak, mushafý tezyin etmek hoþ karþý-
lanmaya baþlandý. Aslýnda mushaf kitâbe-
tinde neshî yazýnýn kûfînin yerini almasý
resm-i Osmânî’ye muhalefet olmayýp hat

sanatýnýn tarihî seyri içinde geliþmesinin
tabii bir neticesidir. Kûfî ve neshî yazýsýn-
da harflerin öz ve cevherleri aynýdýr, fark-
lýlýk harflerin özel þekillerindedir. Böylece
Hz. Osman’ýn mushaf kitâbeti için koydu-
ðu usullere zaman içinde ilâveler olmuþ,
hat, kýraat, dil âlimleri ve kâtipler tarafýn-
dan Kur’an hattýnýn þekli, bazý Ýslâm ülke-
lerinde imlâsý ve tertibi geliþtirilerek ku-
rallara baðlanmýþ, bu konuda “ilmü res-
mi’l-mushaf” adýyla bir ilim tedvin edilmiþ,
yazý ve imlâda bu klasik formlara baðlý
kalmak mushaf kitâbetinde esas alýnmýþ-
týr. Kur’an kýraati icâzetli bir hocadan öð-
renildiði gibi mushaf yazma âdâbý da I.
(VII.) asýrdan itibaren sistemli bir öðretim-
le üstattan tâlim edilegelmiþtir. Kur’an’ýn
Arap alfabesi dýþýnda bir alfabe ile yazýl-
masý mümkün deðildir. Harflerin kelime
içinde þekil ve nisbetleriyle satýr halinde
güzel duruþlarýný saðlamak Kur’an yazma-
nýn âdâbýndan sayýlmýþ, harf þekillerinin
açýk, irice, okunaklý ve güzel olmasý üze-
rinde önemle durulmuþtur. Çünkü güzel
yazý, okuyanda hürmet ve hayranlýk uyan-

dýrdýðý gibi fikrin telkininde de önemli öl-
çüde tesir eder. Sûrelerin isimlerini, nâzil
olduklarý yeri ve âyetlerin sayýsýný açýkla-
yan baþlýklarýn ayrý bir hatla yazýlmasýnda
sakýnca görülmemiþtir. Sayfa kenarýnda
kalan aþr, hizb ve secde güllerinin nakþýna
da izin verilmiþtir. Bu þekiller eskiden be-
ri yazma mushaflarda renkli boya ve altýn
mürekkeple tezhip edilmiþ, bu bölümle-
rin ibareleri tevký‘ hatla yazýlmýþ, böylece
açýklayýcý kýsýmlar Kur’an metninden ayrýl-
mýþtýr. Hat tarihinde ikinci büyük hat üsta-
dý olarak kabul edilen Ýbnü’l-Bevvâb, Ýbn
Mukle’nin aklâm-ý sittede ortaya koydu-
ðu kurallarý daha ince geometrik nisbetle-
re baðlayarak üslûbunu güzelleþtirdi. Ýb-
nü’l-Bevvâb’ýn altmýþ dört mushaf yazdý-
ðý bilinmektedir. Bunlarýn içinde zamaný-
mýza ulaþan ve kendisine ait olduðu kesin
olan en güzel nüsha Dublin’dedir (Ches-
ter Beatty Library, nr. 1431). 391 (1001)
yýlýnda resmî imlâ ile Baðdat’ta yazýlan
bu mushaf 17,7 × 13,7 cm. boyutlarýnda
286 varaktýr. Kur’an metni yeni üslûp
kazanmaya baþlayan reyhânî hatla, sûre

Memlüklü

döneminde

(776/1374) 

muhakkak 

hatla

yazýlmýþ

mushafýn

serlevhasý
(Kahire 

Millî Ktp., 
nr. 10)
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baþlarý ve açýklayýcý bilgiler (muhtýra) tev-
ký‘ hatla yazýlmýþtýr. Âyet sonlarý mavi
renkli üç nokta ile belirtilmiþ, her beþ
âyette beþ rakamýnýn ebcedde karþýlýðý
olan “he” (�) harfini temsil eden damla
þekli konmuþtur. Her on âyeti gösteren
aþr iþareti sûrenin içinde bazan dýþ bor-
dürde iki madalyon þeklindedir. Mushafýn
tezhibinin de Ýbnü’l-Bevvâb’a ait olduðu
tahmin edilmektedir. Bu mushaf, reyhânî
yazýnýn doðuþunu belgelemesi yanýnda
devrinin mushaf yazma usullerini, sayfa
düzeni ve tezhibini göstermesi bakýmýn-
dan da elde mevcut ilk örnektir. David
Storm Rice mushaf üzerinde bir araþtýr-
ma yapmýþtýr (The Unique Ibn al-Baw-
wab Manuscript in the Chester Beatty
Library, Dublin 1955).

Altý çeþit yazýyý klasik kurallarýyla belir-
leyen Yâkut el-Müsta‘sýmî, yazdýðý söyle-
nen 1000 mushaf ve yetiþtirdiði altý tale-
besiyle mushaf kitâbetinde yeni bir çýðýr
açtý. Bu ekolde muhakkak ve reyhânî ya-
zýlar en güzel ölçülerine ulaþtý. XV. yüzyýl-
da Osmanlý hat ekolünün oluþumuna ka-
dar baþta muhakkak ve reyhânî olmak
üzere sülüs ve nesih hatlarla mushaf ki-
tâbetine zenginlik ve çeþitlilik kazandýrýl-
dý. Yâkut el-Müsta‘sýmî’nin günümüze ula-
þan eserlerinin çoðu mushaftýr (TSMK,
Emanet Hazinesi, nr. 37, 61, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 216, 224, 226, 227; Hýrka-i Saâdet,
nr. 159). Bu mushaflarýn her biri ayrý ayrý
muhakkak, reyhânî, sülüs ve nesih hatlar-
la yazýlmýþtýr. Kaynaklarda verilen bilgiye
göre Yâkut’un talebesi Abdullah Ergun
yirmi dokuz, Nâsýrüddin Mütetabbib yir-
mi beþ, Mübârek Þah Kutub kýrk dört, Ah-
med-i Sühreverdî otuz üç, Abdullah-ý Say-
rafî otuz altý, Nasrullah Tayyib yirmi beþ
mushaf yazmýþtýr. Yâkut ekolünde sülüs
ve nesih yazýlarýnýn klasik harf oranlarý be-
lirlenmiþ olmakla beraber, bu yazýlar asýl
geliþmesini Þeyh Hamdullah ile baþlayan
Osmanlý hat ekolünde tamamlayacaktýr.
Yâkut tarzý mushaf kitâbeti Osmanlýlar’a
kadar Ýran sahasýnda Selçuklu, Anadolu
Selçuklu, Timurlular, Safevîler ve Memlük-
ler zamanýnda çok güzel örnekler vererek
devam etmiþtir. Bu dönemlerde muhak-
kak ve reyhânî yazýlar öne çýkmakla bera-
ber sülüs ve nesih yazýlarýn da mushaf ya-
zýmýnda kullanýldýðýný gösteren pek çok ör-
nek vardýr. Kur’an metninin Ýbnü’l-Bev-
vâb’dan sonra görülen bir tertibinde bir
satýr muhakkak, altýnda reyhânî satýrlar,
ortada yine muhakkak, altýnda reyhânî sa-
týrlar, en alt sýrada muhakkak olmak üzere
bir sayfada aklâm-ý sittenin karýþýk olarak
yazýldýðý mushaf tertibi yaygýnlaþtý. Genel-

de sûre adlarý, âyet sayýsý ile nüzûl yerini
gösteren metinler (muhtýra) tezyinî kûfî ile,
bazan da tevký‘ hatla yazýlmýþtýr.

Yâkut ekolünün son temsilcisi Ahmed
Þemseddin Karahisârî’nin Kanûnî Sultan
Süleyman adýna yazdýðý mushaf-ý þerif
(TSMK, Hýrka-i Saâdet, nr. 5) bu ekolde
yazýsý, tezhibi ve cildi ile en güzel örnek
olarak kabul edilmektedir. 61,5 × 42,5 cm.
boyutlarýnda olan mushafýn her sayfasýn-
da aklâm-ý sitte karýþýk biçimde yazýlmýþtýr.
Sayfanýn ilk satýrý muhakkak, beþ satýrý ne-
sih, bir satýrý sülüs, beþ satýrý nesih, son
satýrý muhakkak hatla düzenlenmiþtir (Se-
rin, Hat Sanatý ve Meþhur Hattatlar, s. 110).
Bu sanat þaheserinin Kültür Bakanlýðý ta-
rafýndan boyutu küçültülerek (48 × 33 cm.)
týpkýbasýmý yapýlmýþtýr (Ankara 2000).

Ýslâm yazýlarý Yâkut el-Müsta‘sýmî’nin
ardýndan XV. yüzyýlda son olgunluk döne-
mine girdi. Kâtiplerin yüzyýllar süren tec-
rübeleri neticesinde yazý sanatý Ýstanbul’-
da Amasyalý Þeyh Hamdullah mektebiyle
zirvesine ulaþtý, özellikle nesih yazý kolay
okunan ve yazýlan bir yazý haline geldi. Bu-
na baðlý olarak mushaf kitâbetinde nesih
hattý diðer yazýlara tercih edildi. Böylece
Kur’an metninde sadelik, devamlýlýk ve

okumada kolaylýk saðlandý. Muhakkak, rey-
hânî veya aklâm-ý sittenin karýþýk olarak
kullanýldýðý sayfa tertibi terkedildi. Bunun
yerine bütün Ýslâm âleminde Þeyh Ham-
dullah’ýn geliþtirdiði nesih hat, Âsým kýra-
atine göre sonradan geliþtirilmiþ imlâ ile
mushaf kitâbeti benimsendi. Ayrýca say-
fa düzeni, satýr aralarý, satýr sayýsý en gü-
zel ölçülerine kavuþtu. Mushaf yazýsýna za-
rafet, sadelik gibi sanat deðerleri kazan-
dýrýldý. Sûre baþý yazýlarý ve diðer ilâveleri
tevký‘, ketebe kaydý rika‘ ile (hatt-ý icâze) ya-
zýldý. Metni gölgeleyecek yazý çeþitliliði ve
sanat gayretiyle yapýlan aþýrý abartýlý süs-
lemelere yer verilmedi.

Þeyh Hamdullah’tan sonra XX. yüzyýla
kadar gelen Osmanlý hattatlarý sultanla-
rýn ve devlet büyüklerinin saðladýðý im-
kânlarla mushaf kitâbetini en yüksek dü-
zeye ulaþtýrdýlar. Þeyh Hamdullah’ýn açtý-
ðý çýðýrda Hâfýz Osman nesih yazýya can-
lýlýk ve yeni estetik nisbetler kazandýrmýþ,
yazdýðý ve daha sonra basýlan mushafla-
rýyla Ýslâm dünyasýnda tanýnmýþtýr. Ýstan-
bul’da basýlan ilk mushaf (1871) Hâfýz Os-
man’ýn Ali el-Karî imlâsýna uygun olarak
yazdýðý mushaftýr. Yine Ali el-Karî imlâsý-
na uygun biçimde 1097’de (1686) yazdýðý

Hâfýz Osman’ýn nesih hatla yazdýðý mushafýn serlevhalarý (ÝÜ Ktp., AY, nr. 6549, vr. 1b-2a)
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Kur’ân-ý Kerîm, II. Abdülhamid’in emriyle
devlet adamlarýna hediye edilmek üzere
âharlý kâðýda basýlmýþtýr (1298). Hâfýz Os-
man’dan sonra Yedikuleli Seyyid Abdul-
lah, Þekerzâde Seyyid Mehmed, Eðrikapýlý
Mehmed Râsim ve Kazasker Mustafa Ýz-
zet Efendi Osmanlý hattatlarý arasýnda yaz-
dýklarý güzel mushaflarla tanýnýr.

Müslümanlarýn daha çok ilgi gösterdiði
ve beðendiði âyet-berkenar mushaf ter-
tibinin Kayýþzâde Hâfýz Osman Nûri tara-
fýndan yazýlýp günümüze kadar pek çok
baskýsý yapýlan mushaflarla yaygýnlaþtýðý
bilinmektedir. Mushaf yazýsýný en güzel ký-
vama getiren Hasan Rýzâ Efendi de yaz-
dýðý âyet-berkenar mushaflarla meþhur-
dur. Basýlmak üzere yazdýðý mushaflarýn
açýk, okunaklý, âyet-berkenar olmasý, hat
güzelliði, okutma iþaretlerinin yerli yerince
konmuþ olmasý bugün de ona olan ilgiyi
arttýrmýþtýr.

Topkapý Sarayý Müzesi ve Ýstanbul Üni-
versitesi kütüphanelerinde korunan yak-
laþýk 1500 yazma mushaftan 1000’li (1592)
yýllara kadar Arap hattatlarý tarafýndan ya-
zýlmýþ 250 adet mushafýn doksaný kûfî,
onu maðribîdir. Diðer taraftan VII. (XIII.)
yüzyýldan sonra yazýlmýþ 178 mushafta
nesih, muhakkak, reyhânî hat kullanýlmýþ-
týr, bunlarýn dýþýnda Osmanlý dönemine ait
yaklaþýk 1000 mushafýn hemen hemen ta-
mamý nesih hatladýr. Bugün Ýslâm ülkele-
rinde Âsým kýraati üzerine yazýlmýþ mus-
haflar çok yaygýndýr. Ancak Sudan’da Ebû
Amr kýraatine göre, Mýsýr’ýn bir kýsmý ile
Kuzey Afrika’da Verþ rivayeti esas alýnarak
maðribî, endelüsî ve nesih hatlarla yazýl-
mýþ mushaflar basýlmaktadýr. Ýran saha-
sýnda (IX./XV. yüzyýl) altý çeþit yazýdan baþ-
ka kýsa zamanda ilgi ve geliþme gösterip
iþlenen nesta‘likin incesiyle mushaf yazýl-
mýþsa da yaygýnlaþmamýþtýr.

Emevîler zamanýndan günümüze kadar
yazýlmýþ olan mushaflarýn her sayfadaki
satýr sayýsý yazý cinsine göre farklýlýk gös-
terir. Hârûnürreþîd tarafýndan ilk defa
Baðdat’ta kurulan kâðýt imalâthanesinde
farklý kâðýtlarýn üretilmesiyle beraber IV.
(X.) yüzyýldan sonra mushaflar en iyi cins
kâðýtlara yazýlmaya baþlamýþtýr. 110 × 73
ve 98 × 65 cm. boyutlarýnda üretildiði tah-
min edilen baðdâdî kâðýtlarýn kýrýlmasýyla
kitap ve mushaf formatý ortaya çýkmýþtýr.
Tarih boyunca halife ve sultanlarýn siyasî
güçleri, kültürel üstünlükleri yazdýrdýklarý
mushaflarýn ebatlarýna ve tezhibine yan-
sýmýþtýr. Enine uzun, kare, çoðunlukla da
dikdörtgen þeklinde ve çok deðiþik boyut-
larda mushaflar yazýlmýþtýr. Yale Üniver-

sitesi The Beineke Yazma Eserler Kütüp-
hanesi’nde bulunan Yâkut el-Müsta‘sýmî
ketebeli, 26 × 17,5 cm. boyutlarýnda otuz
bir yaprak mushafýn her sayfasý ince ne-
sih hatla kýrk sekiz satýr olarak düzenlen-
miþtir. VIII. (XIV.) yüzyýldan sonra bilhassa
Osmanlý dönemi mushaflarýnda genelde
her sayfada dokuz, on bir, on üç, on beþ
satýr olarak standart bir düzene ulaþýlmýþ-
týr. Her sayfada on beþ satýr halinde dü-
zenlenmiþ, sayfa sonunda âyetin tamam-
landýðý mushaflar âyet-berkenar veya hâ-
fýzlara kolaylýk saðladýðý için “mushafü’l-
huffâz” diye adlandýrýlmýþtýr. Bu düzenle-
menin ne zaman ve kimin tarafýndan ya-
pýldýðý bilinmemektedir. Dârü’l-kütübi’l-
Mýsriyye’de korunan (nr. 20) Yâkut el-Müs-
ta‘sýmî ketebeli Kur’an’ýn âyet-berkenar
tertip edilmiþ olmasý bu usulün eski de-
virlere kadar gittiði görüþünü kuvvetlen-
dirmektedir.

Timur’un Semerkant’ta Bîbî Haným Ca-
mii için yazdýrdýðý mushafýn (Smithsonian
Institution Washington D. C., 1995, nr. 2.
16.1) 2,2 × 1,5 m. boyutlarýnda olduðu bi-
linir. Bu mushafý yazan Ömer-i Aktâ‘ýn ay-
rýca mühür yüzüðünün yuvasýna sýðabile-
cek kadar küçük gubârî hatla mushaf yaz-
dýðý da nakledilen rivayetler arasýndadýr
(Kadî Ahmed, s. 64). XIV. yüzyýlda Mýsýr
Memlük sultanlarýnýn yazdýrdýklarý mus-
haflar (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, nr. 9-15)
oldukça büyük formatta (75 × 56, 105 ×
77 cm.) tasarlanmýþtýr. Zengin süslemesi,
altýn mürekkeple yazýlmýþ harflerin etra-
fýnýn siyah mürekkeple veya siyah mürek-
keple yazýlmýþ harflerin altýn mürekkeple
tahrirlenmesi zamanýnýn coþkulu sanat
anlayýþýný yansýtmaktadýr. Osmanlýlar’da
mushaf daha kullanýþlý boyutlarda tasar-
lanmýþ, büyükten küçüðe ölçüleri verilme-
den þöyle adlandýrýlmýþtýr: Cami mushafý,
kebîrî kýta 1/1, vezîrî kýta 1/2, küçük kýta
1/4, sümün kýta 1/8, sancak mushafý (Der-
man, Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý
Hat Koleksiyonundan Seçmeler, s. 22). Ýs-
tanbul’un bazý müze ve kütüphanelerinde
bulunan Osmanlý mushaflarýnýn incelen-
mesinden anlaþýldýðýna göre mushaflar az
sayýda 89 × 89, 78 × 45, 47 × 31, 45 × 26,
40 × 27 cm. ve daha çok 27 × 19, 19 ×
12, 14 × 9,5, 10 × 8 cm. boyutlarýnda ve
dikdörtgen þeklinde tasarlanmýþtýr.

Osmanlý hattatlarý mushaf kitâbetinde
uyulmasý gereken bazý esaslar koymuþtur.
Yazým iþi büyük bir titizlik isteyen bu iþ-
lem ve safhalardan sonra tamamlanýrdý.
Güzel bir yazý için hattatýn kabiliyet ve hü-
nerinin yaný sýra kalem, mürekkep ve kâ-

ðýt gibi malzemenin de kusursuz olmasý
önem taþýrdý. Ýmalâthanelerde üretilen en
kaliteli beyaz ve pürüzlü ham kâðýt seçi-
lir, soðan kabuðu, kýrmýz böceði, cehrî ve
safran gibi maddeler kaynatýlarak elde
edilen ve bir tekneye boþaltýlan renkli su-
ya kâðýt tabakalarý batýrýlýr, gözü yorma-
masý için renklendirilirdi. Kuruduktan son-
ra âharlanýr, mührelenir ve aðýrlýk altýnda
en az bir yýl bekletilirdi. Böylece terbiye
edilmiþ kâðýt tabakalarý istenilen ebatta
kýrýlýr, forma haline getirilirdi. Kur’an met-
ninin boyutlarý ve satýr aralarý belirlenir,
hazýrlanan mýstar aletiyle bütün yaprak
sayfalarý mýstarlanýrdý. Çok defa dýþ bor-
dür yazý sahasýnýn geniþliðinin yarýsý ka-
dar, dip kýsmý ise dýþ bordürün yarý ölçü-
sünde tutulurdu. Forma halinde hazýrlan-
mýþ yapraklarýn yazýmý sað diz dikilerek
altlýk üzerinde yapýlýr, yazý için hazýrlanmýþ
is mürekkebi, kamýþ kalem veya cava ka-
lemi kullanýlýrdý. Osmanlý hattatlarý içinde
Yahyâ Hilmi Efendi gibi mushaf yazýmýný
bir ayda tamamlayan, Ramazan b. Ýsmâil
gibi her gün yarým cüz yazmayý âdet edin-
miþ hattatlar olduðu gibi altý ayda, bir yýl-
da tamamlayan hattatlar da vardý. Mus-
haf yazýmýna fazla özen gösteren üstatlar,
baþ kýsmýnýn daha güzel olmasý için çok
defa Kur’an’ý onuncu cüzden baþlayarak
sonuna kadar yazar, ardýndan baþa döner
ve onuncu cüze kadar yazarlardý. Kur’an
metni yazýldýktan sonra daha ince bir ka-
lemle hareke, kýrmýzý mürekkeple secâ-
vend iþaretleri konur ve sayfalar tezhip
edilirdi. Yazanýn abdestli ve malzemenin
temiz olmasý mushaf yazma âdâbýndan-
dý. Müzehhipler, Kur’an’ýn zahriye ve Fâ-
tiha ile Bakara sûresinin ilk beþ âyetinin
(serlevha) yer aldýðý karþýlýklý iki sayfanýn
tezhiplenmesinde bütün hünerlerini gös-
terirlerdi. Sayfalarýn sadeliðini bozacak
tarzda süslemede mübalaða yapýlmasý,
okumayý zorlaþtýrmasý sebebiyle bir say-
fada farklý yazýlar kullanýlmasý hoþ karþý-
lanmamýþtýr.

Serlevhadan sonra gelen sayfalarda Kur-
’an metninin etrafýna altýn cetvel çekilir ve
farklý renklerle tahrirlenir. Âyet sonlarýna
farklý duraklar, yirmi sayfada cüz gülü,
beþ sayfada bir hizip gülü, secde âyetle-
rinin karþýsýna da secde gülü konur, sûre
baþlarý ve hâtime sayfasý tezhiplenirdi.
Tezhip bir usta ile çýraklarýnýn dikkatli ve
sabýrlý emeklerinin sonucu tamamlanýrdý.
Saray nakýþhânelerinde ise tezhip ortak
bir çalýþmanýn ürünüydü. Cetveller, tahrir-
ler, renkler ve motifler usta müzehhiple-
rin gözetiminde ayrý ayrý sanatkârlar tara-
fýndan hazýrlanýrdý. Tezhibi tamamlanan
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mushafýn sûre isimleri, muhtýralar, cüz,
hizb, aþr ve secde yerleri beyaz üstübeç
mürekkebiyle yazýldýktan sonra ciltlenirdi.

Kaynaklarda çok mushaf yazdýklarý kay-
dedilenler dýþýnda nesih hatla ondan fazla
mushaf yazan Osmanlý hattatlarýnýn Tuh-
fe-i Hattâtîn ve Son Hattatlar gibi kata-
loglar esas alýnarak tesbit edilebilen mus-
haf sayýsý ölüm tarihleri sýrasýna göre þöy-
ledir: Þeyh Hamdullah 47, Ali Karî b. Meh-
med (her yýl bir mushaf yazmýþtýr), Derviþ
Ali (Büyük) 50, Ramazan b. Ýsmâil (Kur’an
hattatý diye tanýnýr) 400, Suyolcuzâde Mus-
tafa Eyyûbî 50, Abdurrahman Abdi Çele-
bi 40, Ömer b. Ýsmâil 10, Hocazâde Meh-
med Enverî 40, Hâfýz Osman 25, Aðaka-
pýlý Ýsmâil 40, Arapzâde Mehmed b. Ömer
(1000 adet yazmayý baþarmýþtýr), Hâfýz
Mustafa 50, Çinicizâde Abdurrahman
Efendi 100, Ahmed (Mýsýr Kadýsý) 20, Ye-
dikuleli Seyyid Abdullah 24, Ýbrâhim Tâ-
hir 60, Seyyid Halil 15, Ahmed b. Hasan
170, Eðrikapýlý Mehmed Râsim 60, Ýsmâil
b. Ahmed 18, Feyzullah b. Sun‘ullah 195,
Seyyid Mehmed b. Ahmed 500, Akmolla
Ömer 100, Mustafa b. Ebû Bekir 40, Kun-
duracý Ahmed 20, Ýsmâil Zühdü 40, Ah-
med Nâilî Efendi 121, Çemþîr Hâfýz Sâlih
454, ince ta‘lik hatla Þeyhülislâm Arapzâ-
de Mehmed 10, Hakkâkzâde Mustafa Hil-
mi 200, Kazasker Mustafa Ýzzet 15, Ali
Nâilî 57, Kayýþzâde Hâfýz Osman Nûri 107,
Yahyâ Hilmi 25, Hâfýz Mustafa Tevfik 306,
Hasan Rýzâ 19, Mehmed Râþid 37, Rifâî
Aziz Efendi 15. Aziz Efendi 1922’de Melik
I. Fuâd’ýn daveti üzerine Kahire’ye giderek
onun adýna resm-i Osmânî’ye uygun mus-
haf yazmýþtýr. Mushaf kitâbetinde imlâ ve
yazý birliði saðlamak maksadýyla bu mus-
haf I. Fuâd tarafýndan bastýrýlarak Ýslâm
âlemine daðýtýlmýþtýr. Mushafýn aslý Kahi-
re Ýslâm Eserleri Müzesi’nde korunmak-
tadýr (Muhammed Hamîdullah, s. 56-57;
Serin, Hattat Aziz Efendi, s. 27).

Ýslâm medeniyetinde Kur’an ve kitaba
gösterilen derin sevgi ve saygý pek iptidaî
bir biçimde bulunan yazýyý en yüksek sa-
nat dalý seviyesine yükseltirken buna baðlý
olarak mushaf kitâbeti etrafýnda tezhip,
cilt, sedefkârlýk ve ahþap sanatlarýnda da
Ýslâm milletlerinin sanat zevk ve gelenek-
lerine göre farklý teknik, motif, renk ve
kompozisyon anlayýþý ile üslûplar doðmuþ
ve geliþmiþtir. Klasik çaðýna XV. ve XVI.
yüzyýllarda ulaþan tezhip ve cilt sanatý Ti-
murlular, Safevîler ve Osmanlýlar zamanýn-
da en güzel örneklerini mushaflarda ser-
gilemiþtir.

Cami ve türbelere vakfedilmiþ sanat de-
ðeri taþýyan mushaf ve cüzlerin korun-
masý, okuma sýrasýnda yüksekçe bir yere
konmasý ve rahat okunmasý amacýyla ya-
pýlan rahleler, cüz ve Kur’an mahfazalarý
da Ýslâm sanatýnýn ilgi çeken bir alanýdýr.
Osmanlý dönemi cüz ve Kur’an mahfazala-
rý kýymetli ahþap, sedef, baða, fildiþi kak-
ma, ayaklý, kapaðý kubbeli, düz veya altý-
gen olarak tasarlanmýþ, göz alýcý zengin
motiflerle bezenmiþtir. Osmanlý sedefkâr-
larýnýn cami ve türbelerden seçilerek top-
lanmýþ XV ve XVI. yüzyýllara ait en güzel
eserleri Topkapý Sarayý ile Türk ve Ýslâm
Eserleri müzelerinde zengin bir koleksi-
yon oluþturmaktadýr (TSM, nr. 2/2903, 27/
19, 27/20; TÝEM, nr. 1, 5, 8-13, 17, 19, 20,
24).

Erken dönemde büyük ebatta, aðýr par-
þömen mushaflarý koymak ve ayakta oku-
mak için yüksekçe rahlelerin yapýldýðý bi-
linmektedir (Çulpan, s. 60). Farklý kültür-
lerde ve deðiþik biçimlerde devam eden
rahle yapýmý Selçuklular zamanýnda yek-
pâre ahþaptan diþli geçme, iki kanatlý, açý-
lýr kapanýr tarzda, büyük bir özenle oyul-
muþ, iþlenmiþ ve üslûp kazanmýþtýr. Sel-
çuklu rahleleri çoðunlukla geometrik ve
rûmî desenli yazý motifli veya kafes oyma
(ajur) tarzýnda yapýlmýþtýr. XV ve XVI. yüz-

yýllarda Osmanlý ahþap ve sedefkârlýk sa-
natý fildiþi, baða, sedef, abanoz gibi çok
zengin malzeme ve motifleriyle en yüksek
düzeye ulaþmýþtýr. Bu sanatýn az bulunur
örnekleri de müzelerde sergilenmektedir
(TSM, Murassa‘ Gümüþ Rahle, nr. 2/3946;
TÝEM, nr. 14, 15, 33, 74, 79, 80, 83, 87, 90,
103; ayrýca bk. RAHLE).
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ÿMuhittin Serin

™ EDEBÝYAT. Mushaf, Türk klasik þii-
rinde sevgilinin güzelliðiyle alâka kurula-
rak sýk sýk anýlmýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’den
bahsedecekleri zaman onu mushaf adýyla
anmayý tercih eden eski þairler sevgilinin
güzel yüzünü bir mushafa benzetmiþler-
dir. Divan þiirinde mushafýn tezyinatý, harf
ve harekeleri, âyet ve sûreleri sevgilinin
güzel yüzünde birer karþýlýk bulur. Sevgi-
linin yanaðýndaki ayva tüyleri, hat (yazý) ol-
masý bakýmýndan sûre ve âyetlere, rengi
yönünden Duhân sûresine, kaþý sûre baþ-
lýklarýna, parlak yanaklarý nur âyetlerine,
beni de âyetler arasýna konulan duraklara
benzetilir (Hat u ruhsârýn için fâl edicek
mushaftan / Âyet-i nûr ile bir safhada cem‘
oldý Duhân – Nev‘î). Ayrýca Kur’an’daki hu-
rûf-ý mukattaanýn remizleri sevgilinin yü-
züyle yorumlanarak aðýz “mîm”e (�), kaþ-
lar “râ”ya (�), gözler “sâd”a (�), boy “elif”e
(א) benzetilmiþtir (Mushafta kadd ü zülf ü
dehânýn mý gördü kim / Dil týflý okuduðý
elif-lâm-mîmdür – Ahmed Paþa). Mus-
haf tezyinatý dolayýsýyla “gülþen” veya “çe-
menzâr” olarak anýlmýþ, bahar mevsiminin
ilk açan çiçeði olmasý bakýmýndan musha-
fýn baþýnda yer alan sümbül besmeleye,
gül de sonda bulunan hâtimeye benzetil-
miþ, bu benzetmelerde Kur’an tezyinatýna
iþaretlerde bulunulmuþtur (Sünbül sýfât-ý
besmele-i nüsha-i gülþen / Gül hâtime-i
mushaf-ý ruhsâr-ý çemenzâr – Nev‘î).

Mushafýn yedi harf üzere okunduðu,
yüzünden takip edildiði, okuyanýn temiz
olma mecburiyeti, gözün sayfalar üstünde
gezdirilerek okunmasý esnasýnda bakýþla-
rýn ondan ayrýlamadýðý, en güzel þekilde
süslendiði, arasýna gül yapraklarý konul-
duðu, üzerine el basýlarak yemin edildiði
ve fal bakýldýðý (Mushaf açtým mekteb-i
hüsnünde gönlüm týflýna / Evvelinden gel-
di zülfün dalý devlet dalýdýr – Ahmed Pa-
þa), cadýlarca üzerine oturularak büyü ya-
pýldýðý veya açýk býrakýlmasý halinde þey-

tan (rakip) tarafýndan okunduðu gibi an-
layýþlarýn divanlarda sýkça zikredildiði gö-
rülür (Bî-nikab olma habîbim görmesin
yüzün rakýb / Mushaf açýk olýcak derler aný
þeytan okur – Necâtî Bey).

Bazý þairler, gül gibi destelenmiþ yap-
raklardan oluþmasý dolayýsýyla mushafý
bülbülle birlikte anarlar (Nakþ edip Mus-
haf-ý rûyun safahât-ý gülde / Âyet âyet aný
bülbüllere her bâr okutur – Nâilî). Sevgi-
linin yüzündeki mushaf, Allah’ýn âyetlerini
açýklama bakýmýndan diðer kutsal kitap-
lardan bile üstün tutulur (Müfesser eyle-
ye Þeyhî Zebûr-ý Dâvûd’ý / Rivâyet etse
yüzün mushafýndan âyetler – Þeyhî). Bu
sebeple her âþýk sevgilinin güzellik adlý
kutsal kitabýný mutlaka öðrenmeli ve ona
uygun davranmalýdýr. Mushafýn okunma-
sýný sevgilinin yüzünün görülmesi þeklinde
yorumlayan bazý þairler güzellik mushafýný
daha ezelde iken okumaya baþladýklarýný
söylerken (Yoð iken levh ü hâme mushaf-ý
aþkýn okurdum ben / Izârýnda hatt-ý rey-
hanla yazýlan duâ hakký – Hayâlî), bazýla-
rý da mushafý okurken kendinden geçen-
lerin hallerini dile getirir (Mecnûn ile bir
mekteb-i aþk içre okurduk / Ben mushafý
hatm ettim o ve’l-Leylî’de kaldý – Lâedrî).
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ÿÝskender Pala
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MUSHAFÎ
( ����� )

Þeyh Gulâm b. Velî Muhammed
Mushafî-i Hemedânî

(ö. 1240/1824)

Urdu þairi ve tezkire yazarý.
˜ ™

1164’te (1751) Hindistan’da Muradâ-
bâd’ýn yaklaþýk 30 km. kuzeyindeki Em-
rûhe (Amroha) þehrinde dünyaya geldi. Ba-
zý kaynaklarda yer alan, onun Feyzâbâd
veya Cavnpûr civarýndaki Ekberrûz’da ya-
hut uzun süre kaldýðý Delhi’de doðduðu-
na dair bilgiler doðru deðildir. Tanýnmýþ bir
ailenin çocuðu olan ve þiirlerinde kullandý-
ðý “Mushafî” mahlasý ile tanýnan Gulâm’ýn
Hemedânî nisbesinden ailesinin Hemedan
kökenli olduðu anlaþýlmaktadýr. Muhte-

melen Bâbürlüler’in hizmetinde bulunan
ailesi bu imparatorluðun çökmesiyle birlik-
te daðýlmýþtýr. Mushafî, ilk öðrenimini Lek-
nev’de tamamladýktan sonra gittiði Delhi’-
de tefsir, hadis gibi ilimlerle ilgili dersler
aldý. Arapça’yý bu dilde þiir yazacak kadar
iyi öðrendi. Önceleri Delhi’de bir hâmi bu-
lamadýðý için baþka þehirlere gittiyse de
1190’da (1776) Delhi’ye döndü ve burada
on iki yýl kadar kaldý. Hâmiliðini Necef Nev-
vâb adlý bir zatýn üstlendiði Mushafî þiirde
aranan bir üstat oldu; evi þairlerin toplan-
tý yeri haline geldi. Ancak gazel alanýnda
dönemin ünlü þairlerinden Sevdâ-yý Dihle-
vî ve Mîr Muhammed Taký ile rekabet ede-
medi. Delhi’de baþ gösteren istikrarsýzlýk
üzerine Leknev’e döndü. Burada Bâbürlü
Hükümdarý II. Þah Âlem’in oðlu Mirza Sü-
leyman Þikûh’un himayesinde yaþadý. Mir-
za Süleyman Þikûh ve Nevvâb Âsafüddev-
le için yazdýðý kasideler sayesinde müref-
feh bir hayat sürmeye baþladýysa da bu
durum uzun sürmedi. Öðrencilerinden þa-
ir Ýnþâallah Han ile aralarýnda baþlayan re-
kabet onu yerinden etti. Âsafüddevle ta-
rafýndan Leknev’den uzaklaþtýrýldý. Son-
radan tekrar döndüðü Leknev’de son yýl-
larýný sýkýntý içinde geçirdi ve burada ve-
fat etti.

Eserleri. Mushafî, Farsça ve Urduca
eserlerinde sade bir dil kullanmýþtýr. Orta
derecede bir þair olup binlerce gazelle on
kýsa mesnevisi ve seksen dört kasidesini
içine alan sekiz Urduca ve dört Farsça di-
vaný vardýr. 1. Dîvân. Þiirlerinden çeþitli
derlemeler Dîvân-ý Mu½¼afî (nþr. Has-
ret Mohânî, Aligarh 1905) ve Âyât-i Mu½-
¼afî (nþr. Mühezzeb Leknevî, Leknev 1953)
adýyla yayýmlandýktan sonra divaný Esîr
Leknevî ve Emîr Mînâî tarafýndan neþre-
dilmiþtir (Dîvân-ý Mu½¼afî, Patna 1990). 2.
£Ýšd-i ¡üreyyâ. Nâsýrüddin Muhammed
Þah döneminden (1719-1748) eserin ya-
zýldýðý tarihe (1199/1785) kadar gelen ve
Hindistan’da yetiþip Farsça yazan 133 þai-
rin biyografisini ihtiva eden tezkireyi Mev-
levî Abdülhak neþretmiþtir (Delhi 1934;
Karaçi 1978). 3. Te×kire-i Fârisî. 1236’da
(1821) kaleme alýnan eser Hindistan’da
Urduca ve Farsça yazan þairlerden bah-
seder (Storey, I/2, s. 876). 4. Riyâ²ü’l-fu-
½a¼âß. Urduca yazan yaklaþýk 325 çaðdaþ
þairin biyografisiyle ilgili olan eseri Mevle-
vî Abdülhak yayýmlamýþtýr (Evrengâbâd-
Delhi 1934; Leknev 1985). 5. Te×kire-i
Hindî. Nâsýrüddin Muhammed Þah dö-
neminden 1209 (1794) yýlýna kadar gel-
mekte olup Urduca yazan 193 þairin bi-
yografisini içerir (nþr. Mevlevî Abdülhak,
Evrengâbâd-Delhi 1933). 6. Me¦nevî-yi
Ba¼rü’l-Ma¼abbet. Mîr Muhammed Ta-


