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tedir (Lokman 31/27). Çeþitli hadislerde
de mürekkepten söz edilmekte, Hz. Pey-
gamber’in kâtiplere mürekkebi iyi yapma-
larýný emrettiði haber verilmektedir
(M. Abdülhay el-Kettânî, I, 278; II, 309-
310). Günümüze ulaþmýþ yazýlý belgelerden,
milâttan önce Akdeniz ve Anadolu çevre-
sindeki farklý kültürlerde yaygýn biçimde si-
yah is mürekkebinin yapýldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Antikçað’da siyah mürekkebin, su
ilâve edilmiþ hayvanî zamkla isin iyice ka-
rýþtýrýlmasý ve ezilmesiyle hazýrlandýðý bilin-
mektedir. Kaynaklarda, farklý özelliklere sa-
hip olan siyah mürekkebin birleþiminde %
25 zamk, % 75 is bulunduðu, isin basit
bir þekilde kandil ve çýra isinden elde edil-
diði, ayrýca reçine isi imali için özel teþki-
lâtlý fýrýnlarýn yapýldýðýna dair bilgiler yer al-
maktadýr. Milâttan önce 2500 yýlýndan bu
yana kullanýldýðý bilinen siyah Çin mürek-
kebi (çini mürekkep), iki kýsým reçine isiy-
le on iki kýsým zamk ve bir kýsým “kalkant-
hos”un karýþýmý ile elde ediliyordu. Günü-
müzde deðiþik birleþimde dört köþe çu-
buk þeklinde kuru veya sulu olarak hazýr-
lanan çini mürekkebi ince ve sabit özelli-
ðiyle yazý, mimari çizim ve tarama resim-
lerde çokça kullanýlýr. Eski medeniyetler-
de mazý mürekkebi, demir oksitli mürek-
kep, metalik mürekkep çeþitleri, mürek-
kep balýðýnýn mürekkep torbasýndan sal-
gýlanan siyah maddeden yapýlan mürek-
kep, ateþte piþmiþ purpura ve deniz ka-
buklarý, zincifre, kermes, lak, koþnilden kýr-
mýzý mürekkep, altýn ve gümüþ mürekkep
gibi renkli türler yapýlmýþtýr. Ýnsanlarýn mü-
rekkep elde edilmesinde kazandýðý tarihî
tecrübe, yeni oluþan medeniyetlerde bir-
leþimindeki maddeler ve yapým teknikleri
bakýmýndan geliþerek devam etmiþtir. Ýs-
lâm kültüründe en eski yazma kitaplarda
bile parlaklýk ve siyahlýðýný koruyan is mü-
rekkebinin ana unsuru bal mumu, bezir
yaðý, neft yaðý, gaz yaðý gibi maddelerin
usulüne göre yakýlmasýyla elde edilen istir.
Osmanlý döneminde is çýkarmayý meslek
edinen esnafýn iþlettiði ishâneler Eðrikapý
semtindeki Tekfur Sarayý’ndaydý. Camiler-
de yakýlan yað kandillerinin islerinden an-
cak âdi mürekkep yapýmýnda faydalanýlýr-
dý. Süleymaniye Camii’ndeki is odasý bu-
nun zamanýmýza gelen örneðidir. Cami için-
deki hava cereyanlarý hesaplanarak zeytin-
yaðý ile yanan kandillerden çýkan islerin Ha-
liç kapýsý üzerindeki menfezlere gidip yu-
karýdaki odada toplanmasý saðlanmýþtýr.

Gülzâr-ý Savâb’ýn (s. 93) tarifine göre
mürekkep elde etmek için birkaç toprak
çanaða hâlis bezir yaðý doldurulup rüzgâr-
sýz bir yerde içine kýsa bir fitil konularak

yakýlýr. Çanaklarýn üzerine baþka çanaklar
kapatýlýr. Çýkan isler ateþten kýzýp yanma-
dan üstteki çanaklar kaldýrýlýr ve kuþ ka-
nadýyla bir kâðýda alýnýr. Toplanan isler, bir-
kaç kat mesamatlý kâðýda sarýlarak ekmek
hamuru içine konulup fýrýnda piþirildiðin-
de isteki yað ekmeðe geçer. Yaðlý is, yapý-
lacak mürekkebi bozduðundan bu þekil-
de temizlenmiþ olur. Ýs mürekkebinin ter-
kibine giren ve onu kâðýt üzerine tesbit
eden Arap zamkýnýn iyisi Sudan’dan gelen
“cellâbî” nevidir. Ýyi zamk soðuk su ile ýsla-
týldýðýnda bir gecede erimelidir. Boza kýva-
mýndaki zamk mahlûlü önce sýk dokulu
bezden geçirilerek süzülür. Eskiden is mü-
rekkebi yapýlmasýnda isten baþka safran,
efsintin, sabr-ý sükotara, nöbet þekeri, sir-
ke, jengâr, milh-i enderûnî, lâhur çividi,
anzurut kâfuru, öküz kuyruðu çiçeði, sarý
zýrnýk, musul mazýsý, misk, þap, rastýk, sý-
ðýr ödü, zað topraðý, meyan balý, mazý su-
yu, niþadýr, karaduz; akýcýlýðý saðlamak için
gül suyu, kýna suyu, nar kabuðu suyu, ka-
týr týrnaðý çiçeði suyu, asma yapraðý suyu,
koruk suyu, mersin aðacý meyvesi suyu gi-
bi maddeler kullanýlmýþtýr.

Kaynaklarda deðiþik formülleri hakkýnda
bilgi verilen is mürekkebinin yapýlýþ tarzý
zamanla giderek sadeleþmiþtir: Ýs, zamk
mahlûlü, saf su. Son mürekkepçilerden
Hattat Necmeddin Okyay’ýn tarifine göre,
süzülmüþ ve bekletilmiþ boza kývamýnda-
ki Arap zamký mahlûlü taþ havana konup
içine azar azar is atýlarak taþ tokmak yar-
dýmýyla zamka yedirilir. Ýs havalandýðý için
birden konulmayýp yavaþ yavaþ karýþtýrýlýr
ve tokmakla dövülmeye baþlanýr. Koyulaþ-
týkça su eklenir. Tokmak öyle vurulmalýdýr
ki tabanca gibi patlamalýdýr. Mürekkebin
kalitesi isin iyice ezilip zamkýn içinde eri-
mesine baðlýdýr. Bu da günlerce dövmek-
le saðlanýr. Necmeddin Okyay, güçlü kuv-
vetli bir hamal tutup ona nezaret ettiðini
ve yarým saatte ne kadar tokmaklandýðýný
sayarak mürekkebin kývama gelmesi için
kaç darbe vurulduðunu hesapladýðýný be-
lirtir. Mürekkebin yapýlmasý bitinceye ka-
dar kaç yarým saat vurulduysa onu evvelce
bulduðu rakamla çarpar. Böylece bir ha-
van mürekkep imali için yaklaþýk 500.000
defa tokmaklanmasý icap ettiðini bulur.
Eskiler ise 80.000 tokmak vurulmasý ge-
rektiðini söylemiþtir. Bir kýsým is için dört
kýsým Arap zamký konur. Zamk beþ kýsým
olursa bu nevi mürekkeple yazýldýðýnda
parlak görünür, fakat akýntýsý eksilir, zor
yazýlýr, zamanla çatlama ihtimali de vardýr.
Dört kýsýmdan az zamk konarak yapýlmýþ
mürekkeple yazýlanlar ise el sürüldüðü va-
kit çýkar ve siyahlýk verir.

san cevherdir” (bk. Abdülemir el-A‘sem, s.
330-332).

Mürekkeb terimi felsefede basit terimi-
nin karþýtý olarak kullanýlmaktadýr. Eðer
bir maddenin bünyesinde farklý özellikte
bir veya birden fazla madde bulunursa o
madde mürekkebdir. Meselâ su oksijen ve
hidrojenden meydana gelmiþ mürekkeb
bir maddedir; bu birleþimi oluþturan ok-
sijen ve hidrojen ise birer basit maddedir.
Klasik felsefede bir güç ve imkân halini
temsil eden ilk madde yani heyûlâ basit ve
yalýn, somut madde ise madde ve sûret-
ten oluþmuþ bir mürekkeb cisim olarak
kabul edilir.

Bir baþka husus da mürekkeb ile mü-
ellef terimlerinin ayný anlamda birbirinin
yerine kullanýlmasýdýr. Ancak filozof Kindî
bu iki terim arasýnda bir fark bulunduðu-
nu iþaret ederek þöyle der: “Ayný özellikle-
re sahip nesnelerin oluþturduðu birleþime
müellef; cinsleri ayný, fakat tarifleri fark-
lý nesnelerin meydana getirdiði birleþime
ise mürekkeb denilir” (Resâßil, I, 168). Kim-
yada ve eczacýlýkta bünyesinde birden faz-
la madde bulunan ilâçlara mürekkeb, bir
tek maddeden yapýlan ilâçlara ise müfred
adý verilmektedir.
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Hat sanatýnda kullanýlan çeþitli renk ve
kývamdaki sývý yazý malzemesidir. Arap-
ça’da midâd ve hibr, Farsça’da siyâhî, ze-
kab, zügâlâb gibi kelimeler kullanýlýr. Bir-
kaç maddenin birleþiminden oluþtuðu için
Türkçe’de mürekkep denilmektedir. Kur-
’ân-ý Kerîm’de bir âyette, Cenâb-ý Hakk’ýn
sözlerini yazmak için denizler mürekkep
(midâd) olsa ve bir o kadarý da kendisine
eklense yine de sözleri bitmeden deniz-
lerin tükeneceði belirtilmekte (el-Kehf 18/
109), bir diðer âyette mürekkep lafzen zik-
redilmeden ayný durum dile getirilmek-
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veya “rîk” denilen renklendirilmiþ bir çeþit
ince kum, içine konulduðu rýhdan yardý-
mýyla serpilirdi. Ayný maksatla -Viyana’dan
getirildiði için- Beç rýhý denilen bir çeþit
yaldýz kýrpýntýsý da kullanýlmýþtýr. Bu rýh, is
mürekkebi kuruduðu zaman, içinde çok
güzel görüntü verir.

Eskiden çok deðiþik renklerde (gülgûnî,
lâcivert, âsumanî, yeþil …) mürekkep ya-
pýlmýþsa da en çok kullanýlanlarý sarý (zýr-
nýk), kýrmýzý (la‘l ve surh), beyaz (üstübeç)
ve altýn (zer) mürekkepleridir. Zýrnýk mü-
rekkebi: Zýrnýk adýyla bilinen tabiattaki ar-
senik sülfür taþýnýn ezildikten sonra Arap
zamký mahlûlü ile karýþtýrýlmasýyla sarý
renkli, ancak çabuk solan bu mürekkep
elde edilir. Bunun turuncu renkli bir cinsi
de altýnbaþ zýrnýðý adýyla bilinir, ondan da
mürekkep yapýlýr. Zýrnýk mürekkebi celî
hatlarýn kalýplarýný yazmakta kullanýlýr. La‘l
mürekkebi: Lotur, þekerci çöðeni, þap ve
su muayyen nisbetlerde karýþtýrýlýp kayna-
týldýktan sonra suyu alýnýr ve bunun içine
kurutulmuþ kýrmýz böceði iyice dövülerek
eklenir. Tekrar kaynatýlmakla elde edilen
la‘l mürekkebinin cazip kýrmýzý rengi var-
dýr. Surh mürekkep: Zincifre (civa sülfür) ve
Arap zamký eriyiðinden yapýlan bu kýrmýzý
mürekkeple secâvend (tevakkuf) iþaretleri
konulur. Osmanlý hattatlarý böcekten ya-
pýlan la‘l mürekkebi yerine Kur’ân-ý Kerîm’-
de surh mürekkebi kullanmýþlardýr. Zer mü-
rekkep (bk. ALTIN EZME). Üstübeç mürek-
kebi: Zýrnýk yerine üstübeç kullanýlarak ay-
ný usulle yapýlýr. Bilhassa mushaflarýn sû-
re baþlýklarýnýn altýn zemin üstüne beyaz
renkle yazýlmasýnda kullanýlýr.

XIX. yüzyýlda Vezneciler’deki Zeynep Ha-
ným Konaðý’nýn karþýsýnda Mürekkepçiler
Haný vardý, civarýnda da baþka mürekkep-
çi dükkânlarý mevcuttu. Bu dükkânlarda
mürekkep, kýrýlmamasý için kýsa ve tombul
þekilde Eðrikapý’daki þiþehânelerde yapý-
lan mürekkep þiþelerinde satýlýrdý. Bu þi-
þeler mürekkepçilerde ipe dizilmiþ vaziyet-
te dururdu. Bunlara “mürekkep kumku-
masý” da denilir.

Eski mürekkepçilerin hayatý hakkýnda
fazla mâlûmat yoktur. XX. yüzyýlda sanat-
larýný icra eden birkaçýnýn ismi sýralanabi-
lir: Bursalý Ýsmâil Aða, Yamalý Mehmed,
Süleyman Efendi, Abdullah, Yûsuf Aða,
Çerkez Selim, Ebrîci Bekir, Konyalý Müder-
ris Vehbi Efendi ile onun yetiþtirdiði Os-
manaða Hatibi Abdülkadir Þeker, Necmed-
din Okyay. Mektepleri dolaþarak yazý meþ-
keden talebeye sepetli þiþeler içinde is mü-
rekkebi satan seyyar esnaf da vardý. Ay-
rýca mühür basarken onu karartmak için

parça halinde kuru mürekkep de satýlýrdý.
Eski hayýr severlerden mürekkep vakfede-
rek hayra vesile olanlar çýkmýþtýr. Meselâ
Ýstanbul Soðanaða mahallesi sakinlerinden
el-Hâc Mustafa Aða’nýn vakfiyesinde, Be-
yazýt Ýmâreti kapýsý önünde her perþem-
be günü isteyenlerin divitlerine mürekkep
koyacak emin bir kimsenin bulundurulma-
sý arzu edilmektedir.
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Hz. Peygamber’in 5 (627) yýlýnda
Benî Mustalik kabilesine karþý

düzenlediði gazve
(bk. MUSTALÝÆ).
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Tasavvuf yolunu tutmaya
veya tarikata girmeye karar veren
yahut bir þeyhe baðlý bulunan kiþi

anlamýnda tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “iradesi, isteði olan kiþi” mâ-
nasýndaki mürîd kelimesi tasavvuf tarihin-
de ve çeþitli tasavvufî zümreler arasýnda
farklý mânalarda kullanýlmýþtýr. Ýlk sûfî mü-
ellifler müridden çok irade kavramý üzerin-
de durmuþlar, iradenin mürid ve murâd
terimleriyle iliþkisini göstermeye çalýþmýþ-
lardýr. Meselâ Kuþeyrî er-Risâle’sinde, He-
revî Menâzilü’s-sâßirîn’de irade konusu-
na özel bir bölüm ayýrmýþlardýr.

Mutasavvýflarýn çoðu iradeyi “âdetleri,
alýþkanlýklarý terketmek” diye tarif etmiþ-

Bu þekilde yapýlan mürekkep çuhadan
süzülerek içinde yabancý madde kalmama-
sý saðlanýr ve yazýnýn nevine göre sekiz on
misli sulandýrýlýp kesafeti ayarlanýr. Eski
mürekkepçiler, kendilerinden mürekkep is-
teyenlere hangi tür yazý için kullanýlacaðý-
ný sorarlardý. Çünkü sülüs için ayrý, ta‘lik
için ayrý, nesih için ayrý kývamda mürekkep
bulunurdu. Fazla sulu ise kâðýt üzerinde si-
yah yerine gri renk veren ve makbul olma-
yan bir mürekkebi koyultmak için suyu
uçurulur. Yazarken pratik bir çare olarak
mürekkebi koyulaþtýrmak icap ederse sol
elin baþ ve þahadet parmaklarý arasýndaki
çukurluða birkaç damla mürekkep konur.
Vücut hararetiyle suyu azalan mürekkep
koyu renk vererek yazar. Zamký fazla olan
mürekkeple yazýlan yazýlar geç kurur. Bu
yazýlar rutubette kalýrsa zamanla karþý say-
faya yapýþabilir. Bal mumu ve bezir yaðýn-
dan yapýlan is mürekkebi sulu olursa gri
yerine devetüyü rengi verir. Bezir isine baþ-
ka maddeler ilâvesiyle elde edilmiþ mürek-
keple yazýlan yazýlara güneþte yandan ba-
kýlýnca rengârenk görünür. “Tâvûsî” adýyla
anýlan bu mürekkebin terkibi þöyledir: 10
dirhem zamk, 15 dirhem mazý, 2,5 dir-
hem bezir isi, 20 dirhem zaç, 1 dirhem
safran, 0,5 dirhem þap, 0,5 dirhem kara-
duz, 0,5 dirhem jengâr. Ýs mürekkebinin
çok kullanýldýðý eski dönemlerde havanda
fazla dövülme imkâný bulunamazsa az dö-
vülmüþ mürekkep kapalý bir kap içinde ha-
mamlardaki gibi çok açýlýp kapanan kapý-
lara veya uzun yola çýkarýlan develere asý-
larak hareket halinde sarsýntý ile terbiye
edilmesi saðlanýrdý. XVI. yüzyýl hattatlarýn-
dan Revânî Receb Halîfe bu maksatla ba-
caklarýna mürekkep þiþelerini baðlayarak
dolaþýrmýþ.

Okur yazar zümrenin hokka içerisinde
daima yanýnda taþýdýðý is mürekkebinin,
zamanla hiçbir sûrette solmadýðýndan so-
lüsyon tarzýndaki Batý usulü mürekkebe
karþý üstünlüðü vardýr. Ancak bugünkü ka-
lem sisteminde kullanýþlý olmaz, kamýþ ka-
lem için mükemmeldir. Bu mürekkep bir
“is süspansiyonu”dur, yani is parçacýklarý
erimeden zamkýn yardýmýyla suda asýlý kal-
mýþtýr. Âharlý kâðýda bununla yazýldýðý va-
kit yüzeyde kalýr, silinip kazýnmaya, hatta
yalanmaya müsaittir. Bu hal ise eski sa-
nat yazýlarýmýz için gerekli bir husus olup
okumuþ yazmýþ kimseler hakkýnda kulla-
nýlan “mürekkep yalamýþ” tabiri de bura-
dan gelir. Sanat eserlerini yazmak üzere
kullanýlan mürekkep kendi kendine kuru-
maya terkedilir. Ancak resmî yazýlarýn ça-
buk kurutulmasý için yazýnýn üzerine “rýh”
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