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sonraki örneklerinde eski inceliðini kay-
betmiþtir. Devirlere göre farklý üslûplarda
ve kitaplarýn boyuna uygun biçimde fark-
lý þekillerde uygulanmýþtýr. Zahriye beze-
melerinin dikdörtgen madalyon beyzî, me-
kik kare þeklinde örnekleri vardýr.

Serlevha (Dîbâce) / Unvan sayfasý tezhi-
bi. El yazmasý kitaplarda metnin baþladý-
ðý tezhipli sayfadýr. Zahriyeden sonra en
gösteriþli bezemenin bulunduðu ve yazýlý
alanýn sýnýrlý tutulduðu, karþýlýklý gelen iki
sayfaya serlevha / dîbâce adý verilir. Tez-
hipli kýsým, metnin baþladýðý ilk sayfada
ve sadece yazý sahasýnýn üzerinde yer alý-
yorsa bu sayfaya unvan sayfasý adý verilir
(bk. SERLEVHA). Bölüm baþý tezhibi (ara
baþlýk, bahir baþý, fasýl baþý, sûre baþý). El yaz-
masý kitaplarda fasýl veya bahir adý verilen
her bölümün baþýnda bulunan, mushaf-
larda ise her sûrenin baþladýðý yeri göste-
ren tezhipli sahalardýr. Mushaflarýn bu ký-
sýmlarýnda sûrelerin isimleri, nâzil olduk-
larý yer, âyet sayýsý ve kaçýncý sûre olduðu
yazýlýdýr. Sûre baþý tezhiplerinin en erken
örneklerinde yazý alaný cetvelsiz, bezeme
sûrenin üst tarafýnda yatay dikdörtgen
þeklindedir. III-IV. (IX-X.) yüzyýl sûre baþý
tezhipleri daha sade, hendesî desenli, en-
li veya dar þeritlerle yapýlmýþtýr. Sûre ba-
þýnýn bezemesiz, sadece altýnla yazýlarak
uygulandýðý örneklerde yazý sahasý dýþýna
sûre baþýný iþaret eden daire veya armu-
dî bezemelerin (sûre baþý gülü) yapýldýðý
görülür. Bu örneklerde de yazý alanlarý cet-
velsizdir. VI. (XII.) yüzyýldan itibaren yazý
sahasý cetvelli örnekler görülmeye baþlar.
Yeni bir bölümün veya konunun baþlan-
gýcýndaki bezemeli sahalarýn yazýldýðý dö-
nemin bezeme üslûbu ve renkleriyle tez-
hip edilmesi geleneði günümüzde de sür-
mektedir.

Durak tezhibi. Yazma eserlerde hatta-
týn âyet ve cümle sonlarýnda býraktýðý boþ-
luða yapýlan, genellikle rozet biçiminde
tezyinî noktalardýr. Durak, okunurken ký-
sa bir süre durulmasý gereken yerleri iþa-
ret eder. Zamanýmýza kadar gelen ilk mus-
haflarda durak iþareti her beþ (hamse) ve
on (aþere) âyette bir konmuþtur. Harfle-
rin noktalanmasýnýn ardýndan mushaf üze-
rinde yapýlan ilk çalýþmalarda âyet sonla-
rýna nokta konularak âyetlerin baþý ve so-
nu belirlenmiþ, sahâbe âyet baþlarýna üç
noktadan baþka bir ilâvede bulunmamýþ-
týr. III-IV. (IX-X.) yüzyýla ait mushaflarda
âyet sonlarý, tezyinî durak yerine üçgen
meydana getiren kýrmýzý renk veya altýn-
la yapýlmýþ noktalar topluluðu ile gösteril-
miþtir. Bazý örneklerde duraðýn içinde sa-
yý yerine “âyet” yazýsý bulunur. Tek daire

þeklindeki duraklar erken tarihli örnek-
lerde hem satýrýn üzerinde hem hizasýn-
da iþlenmiþtir. VII. (XIII.) yüzyýl sonlarýn-
dan itibaren âyetler arasýndaki mesafe
açýlarak duraklar satýr hizasýna yerleþti-
rilmiþtir. V. (XI.) yüzyýl baþýna ait Dublin
Chester Beatty Kütüphanesi’ndeki bir mus-
hafta (MS, nr. 1431) âyet sonlarýna üç nok-
ta ile durak iþaretleri konulurken her beþ
âyette bir damla biçiminde hamse, her on
âyette bir daire þeklinde aþere iþareti yer-
leþtirilen örnekler de vardýr. Hamse ve aþe-
re iþaretleri diðer duraklara göre daha bü-
yük yapýlmýþtýr. Zamanla hamse ve aþere
duraklarý da diðer duraklar gibi iþlenmiþ,
hamse ve aþere iþaretleri armudî ve ro-
zet þeklinde daha da büyüyerek mushaf
gülü adý altýnda kitabýn hâþiye kýsmýnda
yer almýþtýr. VIII. (XIV.) yüzyýla kadar daha
sade tezyin edilen duraklar sonraki devir-
lerde zenginleþmeye baþlar. El yazmasý ki-
taplar, kýtalar, levhalar gibi nesir þeklinde
yazýlan bütün eserlerde kullanýlan tezyinî
duraklarýn örnekleri en çok görülen çeþit-
leri helezonî, þeþhâne, pençhâne, mücev-
her (geçme) ve müzehhep duraklardýr.

Satýr arasý tezhibi. Yazma eserlerde sa-
týrlar arasýnda kalan boþluklara yapýlan be-
zemelerdir. Kýymetli yazma kitaplarda, lev-
halarda satýrlarýn arasýndaki boþluklar be-
zenerek esere zenginlik katýlmýþtýr. Yazý
sahasý zemininde kirlenme, yýrtýlma gibi
bir hasarýn söz konusu olduðu durumlar-
da bu kýsýmlarý gizlemek ve satýr arasýn-
da gereðinden fazla býrakýlan boþluklarý gi-
dermek için de yapýlýr. Bu bezemeler tez-
hip sanatýnýn farklý teknik, üslûp ve de-
senleriyle iþlenmiþtir. Çoðunlukla dendan-
la sýnýrlandýrýlan yazýlarýn etrafýndaki sa-
halar, kâðýt rengi veya sadece altýn sürü-
lerek bezemesiz býrakýldýðý gibi üç nokta
ile doldurulan veya daha çok pembe ren-
gin kullanýldýðý, sadece ince çizgilerle ka-
fes yahut dalga vb. þeklinde taranarak ya-
pýlan örnekleri de vardýr. Ferman, berat,
menþur gibi Dîvân-ý Hümâyun’dan çýkan
ve bezenmesine gerek duyulan resmî ya-
zýlarda satýr arasý tezhibi yapýlmamýþ, sa-
týr aralarý boþ býrakýlarak metnin üstün-
de bulunan tuðranýn çevresinde ve zemi-
ninde bezemeye yer verilmiþtir. Ferman-
larda tezhip sahasý tuðranýn iç bölümle-
rinde veya etrafýnda bulunabildiði gibi üst
kýsmýna doðru üçgen þekli meydana geti-
recek biçimde de olabilir. Ferman vb. dev-
let yazýþmalarýný tezhip bakýmýndan diðer
yazma eserlerden ayýran en önemli özel-
lik yazýlý alanýn hiçbir þekilde çerçeve içi-
ne alýnmayýþýdýr. Tuðranýn bölümleri ço-
ðu zaman tezhibin paftalarýný oluþturur

Tezhip Sanatýnýn Kullaným Alanlarý. El
yazmasý kitaplarýn zahriye, serlevha, un-
van sayfasý, sûre baþý, bahir baþý, hâtime
bölümleri; hüsn-i hat levhalarýnýn, murak-
ka‘larýn durak, koltuk, satýr arasý, iç ve dýþ
pervaz bezeme sahalarý, yazýnýn içinde ve-
ya dýþýnda kalan zemin boþluklarý; kitap
kabý bezemeleri ve minyatürlerin ayrýntý-
larýndaki zeminler tezhip sanatýnýn deði-
þik teknik ve üslûplarýyla bezenmiþtir. Ýs-
lâm medeniyetinde Kur’ân-ý Kerîm’e gös-
terilen saygýnýn sonucu hattýn yaný sýra
onu en güzel þekilde bezeme isteði ve he-
yecaný tezhip sanatýnýn ortaya çýkmasýna
vesile olmuþtur. Erken dönemde yazýlan
mushaflarda müslümanlar vahyin dýþýnda
hiçbir iþaret ve söze yer verilmemesine
büyük özen göstermiþtir. Fakat zamanla
sûre baþlarýna sûre adýnýn yazýlmasý ve be-
zenmesi, âyet sonlarýna iþaret konmasý,
mushafýn cüz, hizip ve aþýrlara ayrýlarak
altýnla bezenmesi hoþ karþýlanmýþtýr. Yaz-
ma kitap ve mushaflarda XIII. yüzyýldan
itibaren geliþmeye baþlayan tezhip sanatý
Timurlular, Safevîler ve Osmanlýlar zama-
nýnda en güzel örneklerini vermiþtir.

Zahriye tezhibi. Zahriye, yazma kitap-
larda esas metnin baþladýðý sayfanýn ar-
kasýndaki sayfa veya sayfalar için kullaný-
lan bir terimdir. Bu sayfalar boþ býrakýldý-
ðý gibi tezhip de iþlenebilir. Zahriye tezhi-
binin madalyon ve mekik þeklinde olanla-
rýnýn içine yahut dýþýna bir âyet veya kime
ait olduðunu, kimin için yazýldýðýný belir-
ten ve temellük kitâbesi denilen bir cüm-
le yerleþtirilmiþtir. Kitap sahiplerinin im-
zalarý veya mühürleri de bu sayfada yer
alýr. Selçuklular’da, mushaflar hariç zah-
riyelerde eðer kitap mevki sahibi birine
aitse onun özel kütüphanesinde bulundu-
ðu belirtilerek unvaný yazýlýrdý. Ancak zah-
riyede, mushaflara ve deðerli yazmalara
mahsus bu yazýlý tertibin yerine bütün say-
fayý dolduran bezemenin yapýldýðý, hatta
bunun bazan karþýlýklý bir çift sayfa þek-
linde düzenlendiði görülür. Zahriye tezhi-
bi müzehhibin bütün hünerini gösterdi-
ði kýsýmdýr. Karþýlýklý çift sayfa olduðunda
renkler ve kompozisyon birbirinin aynýdýr.
Bezeme alaný dikdörtgense tezhibin diðer
sayfalardaki yazý sahasýný aþmamasýna dik-
kat edilir. Genellikle el yazmasý kitaplarýn
ilk sayfalarýnda yer alan zahriye tezhibi,
mesnevi gibi ayný cilt içinde bulunan bir-
kaç kitaptan veya bölümden meydana gel-
diðinde her kitabýn veya bölümün baþýna
zahriye tezhibi yapýlmýþtýr (Süleymaniye
Ktp., Hâlet Efendi, nr. 174). Mushaflarda
IV. (X.) yüzyýldan itibaren görülmeye baþ-
lanan zahriye tezhibi XI. (XVII.) yüzyýldan
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yapýldýðý görülür. Sayfa kenarlarýný beze-
me geleneði çeþitli konulardaki yazma
eserlerde sonraki devirlerde de sürmüþ-
tür.

Mushaf gülleri. Mushaflarda sayfa ke-
narýna yapýlan tezyinî madalyonlardýr. Yazý
sahasýnýn dýþýndaki sayfa boþluðuna oku-
yan yahut yazan kiþiye kolaylýk saðlanmasý
için sûrelerin bölünmesinde hamse, aþe-
re; cüzlerin bölünmesinde hizip, nýsýf, cüz;
secde edilmesi gereken yerleri iþaretle-
mede secde ibaresi yazýlýr. Metinden ay-
rýlabilmesi için renkli veya zer mürekkep-
le yazýlan bu iþaretlere madalyon, mekik,
damla ve deðiþik geometrik biçimlerde
tezhip yapýlýrsa mushaf gülü adýný alýr. Bun-
larýn dýþýnda erken devir mushaflarýnda
görülen zahriye, serlevha, sûre baþý ve hâ-
time sayfalarýnýn tezhibine has mushaf
gülleri de vardýr. Mushaf gülleri dönemin
bezeme üslûp ve özelliklerine göre iþlen-
miþtir. Ayný sayfada sayýca birden fazla
mushaf gülü olduðunda ayný eksen üze-
rinde týðlarla birleþtirilmiþtir. Mushaf gül-
leri þöylece sýralanabilir: 1. Hamse gülü.
Sayfanýn kenar boþluðuna satýrýn hizasýn-
da her beþ âyette bir konan tezyinî ma-
dalyonlardýr. Önceleri her beþ âyetin ar-
dýndan durak gibi konulan ve duraklara
göre daha büyük olan hamse iþareti dam-
la biçiminde yapýlmýþ, daha sonra sayfa
boþluðuna durakla ayný hizada armudî
hamse gülü yerleþtirilmiþtir. Hamse gülü
yerinde bezemesiz yazý ile iþaret edilen ör-
nekler olduðu gibi ortasýnda hamse ya-
zýsý bulunan veya yazýsýz bezemeli hamse
gülleri umumiyetle damla þeklinde yapýl-
makla beraber daire þeklinde de yapýl-
mýþtýr. 2. Aþere gülü. Sayfanýn kenar boþ-
luðuna satýrýn hizasýnda her on âyette bir
konan tezyinî madalyonlardýr. Her on âyet-
lik bölümün sonuna “aþr” kelimesinin ilk
harfi olan ayýn konmuþ, böylece bu harf
bir aþrýn bittiðini ve yeni bir aþrýn baþla-

dýðýný gösteren bir iþaret olmuþtur. Daha
sonra ayýn harfi yerine bu harfle birlikte
tezyinî aþere gülleri kullanýlmýþtýr. IV. (X.)
yüzyýldan itibaren görülen daire þeklinde-
ki aþere güllerinin o dönemde her on âye-
tin sonundaki aþere iþaretleriyle beraber
tezhip edilmesi VII. (XIII.) yüzyýlýn sonuna
kadar devam etmiþtir. VIII. (XIV.) yüzyýlla
birlikte öbür duraklara göre daha büyük
olan aþere iþaretleri diðer duraklar gibi ya-
pýlmaya baþlanmýþtýr. Her dönemde daire
biçimini koruyan aþere gülleri XI. (XVII.)
yüzyýldan itibaren kullanýlmayýp zamanla
ortadan kalkmýþtýr. 3. Hizip gülü. Musha-
fýn otuz cüzünden her birinin dörtte biri-
ni göstermek amacýyla bu yerlerin baþýna
konan tezyinî madalyonlardýr. VI. (XII.) yüz-
yýlýn sonu ile VII. (XIII.) yüzyýlýn baþýnda
mushaf hiziplere ayrýlmýþtýr. Erken dönem
mushaflarýnda da rastlanýlan hizip gülle-
ri esas olarak IX. (XV.) yüzyýldan sonraki
mushaflarda görülür. Bu yüzyýldaki hizip
yerleri bazan gül, bazan yazý ile iþaret edil-
diði gibi armudî veya yatay mekik yahut
þemse biçiminde de iþlenmiþtir. 4. Nýsýf
gülü. Mushafýn otuz cüzünden her biri-
nin yarýsýný iþaret etmek için bu yerlerin
baþýna konan tezyinî madalyonlardýr. Er-
ken dönem mushaflarýnda nýsýf gülü ve-
ya yazýsý görülmezken IX. (XV.) yüzyýlda
hem yazý hem gülle nýsýf yerleri gösteril-
miþtir. X. (XVI.) yüzyýlda nýsýf güllerinin kul-
lanýlmasýndan yavaþ yavaþ vazgeçilse de
sonraki dönemlerde bunlara rastlanmak-
tadýr. Nýsýf gülü bezemesi yarým cüzün ifa-
desi olarak yatay ve dikey eksen üzerinde
yarýdan bölünmüþ þemse biçimindedir. 5.
Cüz gülü. Mushafýn otuzda biri olan cüz-
lerin her birinin baþladýðý yeri belli etmek
amacýyla yapýlan tezyinî madalyonlardýr.
Erken dönem mushaflarýnda da rastlanan
cüz gülleri, IX. (XV.) yüzyýldan itibaren da-
ire ve sýkça yatay eksen üzerine yerleþti-
rilen þemse biçiminde sayfa boþluklarýn-
da yer almýþtýr. 6. Zahriye gülü. Kare ve-
ya dikdörtgen þeklindeki zahriye sayfasý
tezhibine bitiþik halde sayfa boþluðuna
yatay eksen üzerinde yerleþtirilen tezyi-
nî madalyonlardýr. Erken dönem mus-
haflarýnda damla yahut daire þeklindeki
bu madalyonlar 1/2 simetrilidir ve tez-
hipli sahaya uzun kenarýn tam ortasýndan
baðlanmýþtýr. Ayný kenar üzerine biri altta,
diðeri üstte iki adet zahriye gülü yapýlmýþ
olanlarý da vardýr. Zahriye gülleri XIV. yüz-
yýldan sonra çok fazla görülmez. 7. Ser-
levha gülü. Serlevha tezhibine bitiþik ola-
rak sayfa boþluðuna yapýlan tezyinî ma-
dalyonlardýr. Serlevhanýn uzun kenarýnýn
ortasýna yerleþtirilerek yatay eksen üzeri-

ve farklý renklere boyanarak deðiþik mo-
tiflerle desen iþleme imkâný kazandýrýr. XVI.
yüzyýldan itibaren baþlayan tuðra beze-
mesi XVII. yüzyýldan sonra Batý etkisiyle
tezyinî vasfýný gittikçe yitirmiþ, güzelliði-
ni kaybetmiþtir. Hz. Muhammed’i tarif ve
tasvir eden güzel yazýlarýn belli bir düzene
göre levha haline getirilmiþ þekli olan hil-
ye-i þerife bezemelerinde satýr arasý tez-
hibinin yaný sýra bu tür levhalara has baþ-
makam, göbek, dört halifenin isimleri, âyet
ve etek gibi yazý sahalarý arasýnda kalan
deðiþik biçimlerdeki zeminler tezhip edil-
miþtir.

Koltuk tezhibi. El yazmasý kitap ve ký-
talarda sülüs, muhakkak veya tevký‘ hat-
týyla uzun tutulan ilk satýrýn altýna nesih,
reyhanî yahut rika‘ hattýyla kýsa olarak ya-
zýlan satýrlarý ayný hizaya getirmek için iki
tarafta kalan dikdörtgen veya kare þek-
lindeki kýsýmlara ta‘lik hattýyla eðik biçim-
de yazýlmýþ kýtalarda yazý ile iç pervaz ara-
sýnda kalan üçgen boþluklara (muska kol-
tuk) yapýlan bezemelerdir (bk. KOLTUK
TEZHÝBÝ). Kenar suyu tezhibi. Yazma eser-
lerde yazý sahasý dýþýnda kalan sayfa ke-
narlarýna uygulanan ve çerçeve teþkil eden
bezemelerdir. Birden fazla yapýldýðýnda iç
tarafta olanýna ara suyu (iç pervaz), en dýþ-
ta ve daha geniþ olanýna kenar suyu (dýþ
pervaz) adý verilir. Erken döneme ait el yaz-
malarýnda sayfa kenarlarý mushaf gülleri
dýþýnda bezemesiz býrakýlýrken daha son-
raki dönemlerde çok kýymetli kitaplarýn
sayfa kenarlarý umumiyetle tezhip edil-
miþtir. Bezemeler sayfalarda yazý sahasý-
nýn üç kenarýný (bazan dört), levhalarda ise
dört kenarýný kaplar; hâþiyeli sayfalarda
bu kýsýmlardaki yazýnýn arasýnda kalan boþ-
luklara tezhip yapýlýr. VIII. (XIV.) yüzyýlýn
sonlarý ile IX. (XV.) yüzyýlýn baþlarýna ait
edebî eserlerde eðik satýrlarýn arasýndaki
üçgen boþluklara yaygýn biçimde bezeme

Koltuk tezhibi,

durak

ve mushaf

gülleri
(Süleymaniye Ktp.,
Sultan
I. Ahmed, nr. 12)
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içeren ibareyi, kitabýn yazýlýþ tarihini, ne-
rede yazýldýðýný belirtir (ferað kaydý). Son
sayfada bulunan yazý, âyet veya hattatýn
imzasý da olsa (ketebe) bitiþi genellikle ya
ikizkenar yamuk veya üçgen þeklinde bir
yazý sahasý içine yazýlýr. Yazý satýrlarý yan-
lardan eþit miktarda kýsaltýlarak bitirilir-
ken kenarlarda meydana gelen üçgen veya
yamuk alanlarýn içi tezhip edilir. Dikdört-
gen ve kare biçiminde yapýlan hâtime tez-
hibi sýk görülen örneklerdir; daire ve bey-
zî olanlarýna ise nâdiren rastlanmýþtýr. Hâ-
time tezhibinin kitabýn zahriye ya da ser-
levha tezhibi gibi karþýlýklý tam sayfa tez-
hipli örnekleri de yapýlmýþ ve deðiþik ko-
nulardaki el yazmasý kitaplarda ayný usul-
de uygulanmýþtýr.
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ÿGülnur Duran

Tezhip Sanatýnda Üslûplar ve Sanatkâr-
larý. Tezhip sanatý Orta Asya’da Uygur
Türkleri’yle ortaya çýkmýþ ve geliþme gös-
termiþtir. Selçuklular’la Ýran üzerinden Ana-
dolu’ya ulaþan ve burada daha önce ya-
þamýþ medeniyetlerin kalýntýlarýný bulan
tezhip sanatý, onu uygulayan sanatkârla-
rýn bu etkileri kendi millî zevklerine dö-
nüþtürmesiyle geliþmesini sürdürmüþtür.
Bu geliþme ve üslûplarýn doðuþunda Uzak-
doðu ve Ýran’dan çeþitli aralýklarla gelen
tesirler, Memlük sanatý izleri, Anadolu Bey-
likleri’nden kalan miras, fethedilen toprak-
lardan gelen yeni zevklerin birleþimiyle XVI.
yüzyýlda en üst seviyeye ulaþmýþtýr.

Timurlular Devri Tezhip Üslûbu. Timur-
lular devri tezhip sanatýnýn desen ve iþçi-
lik bakýmýndan en yüksek seviyede eser-
lerin görüldüðü bir dönemdir. Kendileri
de sanatkâr olan Timurlu hükümdarlarý
saray bünyesinde kütüphane ve nakkaþ-
hâne kurarak Ýslâm kitap sanatlarýnýn ge-
liþmesine imkân saðlamýþtýr. Herat’ta sa-
rayýn destek ve himayesiyle hat, tezhip,
minyatür ve cilt sanatlarýnýn en görkemli
eserleri ortaya çýkmýþ, yeni üslûplar oluþ-
muþtur. Bu üslûbun önde gelen sanatkâ-
rý müzehhip ve musavvir Hâce Ali Tebrî-
zî’dir. Eserlerinde hâkim renkler altýn aðýr-
lýklý olup bedahþî lâciverdi, kýrmýzý ve si-
yah ana renklerdir. Motifler içinde mün-
hanînin ayrý bir yeri vardýr. Diðer motif-
lerle birlikte görülen ve canlý renklerle ton-
lama yapýlarak boyanan motif zengin ör-
nekleriyle ön plandadýr. Bu dönem eser-
lerinde zahriye tezhibinin çoðunlukla da-
ire biçiminde yapýldýðý, ara sularýnýn be-
yaz, yeþil ve mavi renklerde uygulandýðý,
altýn zeminlerde fazla görülmemekle be-
raber iðne perdahtý yapýldýðý ve ekseriya
üç nokta ile zeminlerin süslendiði görü-
lür. Timurlular devri tezhibinin ikinci altýn
çaðý Hüseyin Baykara dönemidir. Topkapý
Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde korunan
(Hýrka-i Saâdet, nr. 4) Herat’ta 1485 yýlýn-
da hazýrlanmýþ mushaf-ý þerif Herat üslû-
bunun bütün özelliklerini taþýmaktadýr. Bu
eserde her sayfada tezhip için dörder kol-
tuk alaný býrakýlmýþ ve âharlý zemin üze-
rinde deðiþik münhanî motifleri canlý renk-
leriyle iþlenmiþtir. Bir serlevhaya ve birbi-
rinden farklý yirmi sekiz sûre baþý tezhi-

ne daire, yarým daire ya da armudî biçim-
de iþlenmiþtir. Serlevha gülleri XIV. yüz-
yýldan itibaren yavaþ yavaþ ortadan kalk-
mýþtýr. 8. Sûre baþý gülü. Mushaflarda sû-
re baþý tezhibine bitiþik veya bezemesiz
sûre baþý yazýsý hizasýnda sayfa kenarýn-
da yatay eksen üzerine yerleþtirilen tez-
yinî madalyonlardýr. IX. yüzyýldan itibaren
zermürekkeple yazýlan sûre baþlarýna ya-
tay eksen üzerinde tutturulmuþ halde gö-
rülür. Erken dönem mushaflarýnda dam-
la yahut daire þeklindeki sûre baþý gülleri
iri ve karmaþýk desenlidir. XIV. yüzyýldan
sonra ortadan kalkmýþtýr. 9. Hâtime gülü.
Zahriye gülünde olduðu gibi kare veya dik-
dörtgen þeklindeki hâtime sayfasý tezhi-
bine bitiþik olarak yatay eksen üzerinde
sayfa boþluðuna yerleþtirilen tezyinî ma-
dalyonlardýr. Erken dönem mushaflarýn-
da damla yahut daire biçimindeki hâtime
gülleri 1/2 simetrilidir ve tezhipli sahaya
uzun kenarýn tam ortasýndan baðlanmýþ-
týr. XIV. yüzyýldan sonra terkedilmiþtir. 10.
Secde gülü. Mushaflarda secde âyetleri-
nin hizasýnda sayfanýn kenar boþluðuna
yapýlan tezyinî madalyonlardýr. Secde âye-
ti, Kur’ân-ý Kerîm okuyanýn veya dinleye-
nin secde etmesini gerektiren on dört yer-
de bulunmaktadýr. Ýlk mushaflarda secde
iþareti yer almaz. VI-VIII. (XII-XIV.) yüzyýl-
lara ait mushaflarda genellikle secde gü-
lüne rastlanmaz, bunlarda secde âyetle-
rinin yeri deðiþik renkte mürekkeple ya-
zýlarak belli edilmiþtir. XV. yüzyýldan itiba-
ren tezyinî secde gülleri mushaftaki yeri-
ni almýþtýr.

Hâtime tezhibi (Ketebe veya ferað kaydý).
El yazmasý kitaplarda bitiþ bölümüne ya-
pýlan bezemelerdir. Eserin özeti ve neti-
cesi durumunda olan bu bölüm son söz-
dür. Mushaflarda Nâs sûresinin devamýn-
da hattat bitiþ duasýyla birlikte imzasýný
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Sûre baþý 

ve mushaf 

güllerinin 

tezhibi 

(Süleymaniye Ktp.,
Sultan I. Ahmed, 
nr. 14)


