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Ö N S Ö Z

Sıra Osmanh Türk müzehhiblerinden ve çiçek ressamlarından Hezâr- 
gıradh zâde Ahmed Efendi'yc geldi. Ruhunu elde ettiği üstadı Çiçek Res
samı ve müzehhib Seyyid Mehmed'le, kendi talebesinden Hüseyin Hüsnü 
Efendiyi ayıramadık. Şimdiye kadar yazılan sanat tarihine müteallik ri
sale ve eserleri ber mutad eline furça almamış ve bahsettikleri zevatın 
resim ve tezhibleri üzerine çalışmamış zevat tarafından kaleme alınmış 
olduğundan ve bunlar gayet sathî araştırmalara ve birkaç zayıf literatüre 
dayandığından ancak mahdud sayıda san'atkârların sade çok defa eser
lerinden örnekler veremiyerek sadece isimlerini sıralamaktan ibaret kal
mıştır. Biz ve talebemiz ise araştırmalarla yeni bulduğumuz, isimleriyle, 
eserleri okadar çoktur ki, bunları bazen 2 - 3 ünü bir arada neşretmek 
mecburiyeti vardır. İşte biz de hocasından ileri ve yetiştirdiği-mükemmel 
talebesinden de ileri olan bir ustayı birlikte neşrediyoruz.

Şu muhakkak ki, bu gibi zevat ve eserleri arandığı nisbette bulunu
yor. Yoksa eserlerinden nümuneler gösterilmeden ve bulundukları yerler 
bildirilmeden kandilerindan bahsi doğru bulmuyorum. Şimdi Sanat Ta
rihi yazarları bu gibi yüksek eserlerde san'atkârların imzalarına kıymet 
veriyor ve onları müstakil bir eser halinde neşrediyor. Nitekim Üsküdarî 
Ali Çelebi'nin san'at eserlerindeki bütün imzalarını ayrı bir monoğrafi 
içinde verdik. Ve burada üç san'atkârımızın da imzalarından şimdiye ka
dar bulabildiklerimizi veriyoruz. Eğer göremediklerimiz de varsa, ver
diklerimiz esas tutularak meraklılar toplamakta devam ederler.

Bizde, San'at Tarihimizde devamlı ekoller kurulmamıştır. En büyük 
üstadları takib eden talebesi azdır. Sebebi de, üstadlannı çekemiyecek 
kadar san'atlarını ileri götürememiş ve maalesef pek de ileri olmayan bir 
taklidde kalmışlardır. İşte Fatih devrinin baş üstadı Baba Nakkaş ekolü 
bu sebebden ilerliyememiştir. Birçoklarının şahsî ilerlemeleri ve zaman
larında teferrüd etmeleri vardır, o kadar. Fakat üstad Seyyid Mehmed 
kendisini geçen bir talebe yetiştirmiş. Hezârgradlı Ahmed Efendi çırak
larından Hüseyin Hüsnü Efendi de, üstadlannın yolundan yürüyerek bu 
işi ileri götürüyor. Artık silsile, Hüseyin Hüsnü Efendi'den beriye yürü
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yemiyor. Çırakları şübhesiz var. Fakat onlar, bu işi ilerleterek hocaların
dan yüksek bir seviyyeye maalesef çıkaramıyorlar.

Zamanımızda fezyinî san'alleri ele alanlarda maalesef duraklama 
vardır. Bunu tetkik ve tetebbularla ilerletemiyorlar. Zira, işi membaında 
araştırmayarak yaptıklarını kâfi görüyor, bu cihetle de kendi yaptıkları
na ancak kendileri kıymet vermek mecburiyetinde kalıyorlar. Yoksa bu 
kadar geçmiş büyük san'atkârlarımızın bıraktığı eserlerinin zevkinden 
de duyabilseler muhakkak ki, hepsinin fevkine şahsî bir uslub sahibi ola
rak çıkabilirler. Bu aslâ yapılmıyor. İşte bu monografiler bu maksadı da 
temin etmek ve sırf bir kolaylık olmak üzere çıkarılıyor.

Bu çalışmalarımızdan her sene bir danesini neşretmek lûtfunda bu
lunan ve "Tege Laboratuvarı" kurucularından olan Eczacı Kimyagerler 
Hikmet Güney ve Cemil Tuna'ya şükranlarımı bildiririm. Kolleksiyonla- 
nndaki eserleri bize gösteren .ve mahallerinde muhterem isimleri zikro- 
lunan zevata, bu bahsin hülâsasını İngilizceye çeviren çıraklarımdan Ni
met Demirbağ'a ve bazı örneklerin alınmasında bana yardımı dokunan 
muavinim Mualla Şeren'e ne kadar memnun kaldığımı ayrıca bildiririm.

Ord. Prof. Dr. A. SÜHEYL ÜNVER
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XIX  uncu Asırda Müzehhibler ve Mücellidlerimize 
Toplu Bir Bakış

X V III inci Asır Türk tezyinatının levha,. kitaplar, ferman ve diğer 
vesikalarında kullanılan tezhibleriyle meşgul olan pek çok sayıda müzeh- 
hib ve mücellidlerimiz vardır. Bunlardan kısmen bahsettik. Ve hepsin
den ayrı bir eserimizde de burada olduğu gibi bilvesiyle bahsedeceğiz ki, 
£.ayıları bir hayli çoktur. İsim ve eserleriyle maruf olanlar da az değildir. 
Ve san’atkârlarımız bu asrın modasına uyarak Garp tezyinat yolundan 
yürümüşler ve bunu bizde yeni bir Osmanh Türk tarzında ihya etmişler
dir ki, talebesi de X IX  uncu asırda bunu idameye muvaffak olmuşlardır.

X V III inci Yüzyıl bizim son refah devrimizdir. Bunu takib eden asır
da adedi itibariyle san’atkârların tezyini eserlerinin çok olmadığı ve bun
ların da ekseriya K ur’anı Kerim , Delâilişerif ve Evradı Şerife gibi din 
kitaplarına ve evlere asılmak üzer birçok levhalara inhisar ettiği görülür.

X IX  uncu asır tezhibli eser ve cildlerinde hâkim olan Garp tezyinat 
usulünün geçen asır boyunca millileşen ve bizim mâlimiz olan tarzıdır. 
X V II nci asırda olduğu gibi ne bu asırdan ve ne de daha öncesinde klâsik 
tezhibe bazı cildler müstesna, okadar tesadüf etmeyiz. X V III inci asırda 
müzehhibler ve mücellidlerimizin muhtelif semtlerdeki dükkânlarında 
çıraklariyle birlikte çalıştıkları veyahut toplu bir yerde bulundukları 
hakkında fazla bilgimiz yoktur. Fakat onların da bir arada olduklarını 
eğer sinaat ve san’at erbabının hükümetçe derpiş edilen an’aneleri icabı 
bir arada çalıştıklarını düşündürmektedir. X IX  uncu asırda mücel- 
lid ve müzehhiblerimizin Bayezid’de Sadrı’âzam Fuat Paşa zamanında 
sadaret konağı olarak yapılan, eski Maliye - şimdiki Eczacı M ektebi - kar
şısındaki bir sıra ahşab dükkânlarda çalıştıkları malûmumuzdur. Vezne
cilere giden tarafta Sabuncu Hanı’nda’mürekkepciler ve bazı kalem traş- 
cılar ve söylediğimiz sıra dükkânların altlarında mühreli ve aharlı kâğıt 
hazırlayanlar ve üstlerinde de yazı alât ve edevatı da satan tezhib ve 
cild yapan mücellid ve müzehhibler birlikte idiler.

Müzehhib ve mücellidlerin bu dükkânlarda ayrı ayrı, lâkin birbirle
rine hörmet ve muhabbet göstererek çalıştıkları ve bu sanatlere meraklı
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çıraklar yetiştirdikleri ve bunların bir müddet sonra aynı yerlerde usta
larının vefatından sonra yerlerine kaim oldukları malûmumuzdur ve 
bizler de bunların çıraklarına yetiştik.

İşte bu san’atkârların en parlak devri Sultan Abdülmecid (1839 - 1867) 
Sultan Abdülaziz (1867 - 1876) ve kısmen de Sultan İkinci Abdülhamid 
(1876 - 1909) zamanındadır. Bu dükkânlar adetâ m aruf hattatlarımızın 
eser sipariş ettikleri, bu vesile ile gidip oturup diğer meslekdaşlariyle bu
luşup san’at mubahaseleri yapılan yerler olmuş ve bu maksadla dükkân
lar erkân minderleri ve sedirlerle itinalı olarak döşenmiştir.

Bütün tezhib ve nadide yazmaların cildleri ve levhalar hep buralar
daki san’atkârlara sipariş edilir..

D ükkânları; olan san’atkârların heppsinin isimlerini bilmiyoruz. F a 
kat bu eserde ayrıca bahsolunan ve mühim bir yer alan ve içlerinde en 
değerlilerden bulunan Hüseyin Hüsnü Efendi’nin dükkânı vardır. Bura
nın, Mehmed Şevki ve Sam i efendiler sipariş yaptıklarından, baş müda
vimleridir. Ve bunları da icabına göre sık sık yoklarlar. Bu dükkânlar 
içinde mücellid başı Salih Efendi ve onu takiben Nurettin Efendi, sarhoş 
diye lâkabı olan A li Efendi zikrolunabilir. En son Nurettin Efendi mah
dumu Baha Efendinin dükkânını hâtırlarız. Lâkin bunların içinde, geçen 
asırda en çok tevkir edilen ve hattatlarca tutulan Hüseyin Hüsnü Efendi 
merhumdur.

Biz bu dükkânların artık bu san’atın ihmal olunduğu X X  nci asır 
başlarındaki zavallı hallerini teessüfle hatırlarız. Öyle ki geçmiş asrın 
talebesi bu asırda hayatlarını kazanamamışlar ve hattâ tezhib hocaları
mızdan Baha Efendi merhum dükkânını kapatmış ve hayatının son sene
lerini zaruret hâlinde geçirmiş ve ancak Güzel San’atlar Akademisinde 
cüz’î bir maaşa nail olmuş, fakat yaş haddi dolayısiyle bunun dahi.kendi- 
Kİne temin edilememesi son demi hayatındaki hastalık iztirabı bile ken
disini pek çok zaruret içinde bırakmıştır. İşte bu müzehhibler ve mücel- 
] idler çarşısı da bu suretle umumî rağbetsizlikten dolayı ortadan kalkmış 
ve bu satırların acıklı sonucuna girmiş bulundu.

XIX uncu Asırda Rokoko Tezyinatımızın Durumu

Garp tezyinat usulü, bünyemize X V III inci asırda girmiş ve bu tarz
da mimarî eserlerimizde taşlar, tahta, sıva, çini, cild, kitap, lavha, kap, 
bazı vazo ve avanî, bakır, kâğıt, muşamba üzerinde en mükemmel örnek- 
k rin i vermiştir. 1927 - 1929 Paris’de ve Viyana’da Garp tezyinatının en
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güzel m otiflerini mahallerinde bizdekilerle mukayese yapabilmek maksa- 
diyle yakinen görmek fırsatm a nâil oldum. Ve §u neticeye vardım' ki, bi
zimkiler Garp usulünü aynen almamışlardır.

OsmanlI Türkleri gördüklerini aynen taklidden bu sahada uzak kal
mışlardır. Çünkü onların yaşadıkları iklim ve memleketlerin, gözleri ve 
gönülleri doyurucu güzellikleri ve güzel-sanatlere merak edenlerin reüahı 
daima yeni çeşitlerin doğmasında âmil olmuş ve dünya yüzünde Garp 
tezyinatının bir Türk ekolünü vücude getirmiştir. Y ani bugün tezyinat 
tarihinde bir Garp usulü tezyini yanında bir de Osmanlı Türk ve Garp 
usulünden menşeini almış bir usulümüz vardır ki buna memleketimizde 
lökoko denir, ohalde buna Osmanlı Türk Rokokosu demek yerinde olur. 
Çünkü bu da Garbın bile bizden yeniden almasına lâyık ve üzerinde du
rulmağa değer bir tarzdır.

Türk rökokosunun tarihi seyrinde bir az durursak Üçüncü Sultan 
Ahmed zamanında Garb’e giden ilk sefirlerimizden Yirm i Sekiz Çelebi 
Mehmed Efendiyle oğlu Said Paşa’nın bilhassa o zamanın tabiriyle Fren- 
gistandaki süslemelerinden bize göndermeleri tezyinatımız içine pek azı
nın karıştırılarak eski klâsik usullerimize bu yeni modanın tesirlerinden 
katıldığı ve bu suretle yeni tertiplerin vücud bulduğu görülür ki, bu biz
de çok değişik bir tarzın doğuşunda, inkişafında ve bünyeleşmesinde ve 
tomam.en bünyemize girmesinde âmil olmuştur.

Klâsik tezyinatımıza şübhesiz ki hayran kalmamak mümkün değildir. 
Zira çok asîl örnekler ve şâheserler bırakmıştır. Onu esas tutup da artık 
bize mâl olan rökokumuzu sevmemek ve bu suretle onu ihmâl etmek de 
yanlış olur. Çünkü o da zevk bünyemize öyle girmiştir ki, artık çıkar
mak kâbil olmaz. Bu cihetle OsmanlIların rokokosunu ihmâl caiz de
ğildir. Müze ve kütüphanelerimizde en asîl örneklerini görerek sevmek 
lâzımdır. İşte burada üstadından ileri ve çırağından geri kalmak üzere 
san’at olgunlüklarmı hayranlıklarımız muvacehesinde ortaya koyan Sey- 
yid Mehmed, Seyyid Alımed ve Seyyid Hüseyinler yaşadıkları asırda ar
tık bünyemize yerleşrriiş olan bu tezyini eserleri yapmışlardır. Binaena
leyh yaptıkları Şarkkârî tarzımızda buketler istisna edilecek olursa bu 
bu nevi’ rökokoların en ibda’kâr nümunelerini vermişlerdir. Bu üç nesil 
san’atkârımızı tekrim en yapılan bu toplama bizi rökokolarımız üzerinde 
de durduracak ve onları da ihmâl etmememiz lüzumunu bir kerre daha' 
gösterecektir.

Bizde imzalı ve imzasız, eski klâsik ve bu yeni tarzı birbirini biribiri- 
ne meze ederek cidden hayret edilecek eserler veren yüzlerce müzehhib, 
mücellid ve tezyinatçımız vardır. Biz burada sadece onların üçüne temas
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ettik. Bu işi cidden becermişler. Bizi bu mühim ve millileşen ekole sahib 
etmişler, müşterek ve ekseriya imzasız, lâkin pek çok da imzalı eserler 
verm itir ki, bunların kemiyyet ve keyfiyetiyle iftihar edebiliriz.

. X IX  uncu asırda dikkate şayan olan bir cihet te bu arada tezhib ve 
teclidimizin k lâsik . yolunda eser verenlerin az oluşudur. Demek bu asır 
tamamen mazimizdeki eski m otiflerin temadisinden uzak kalmıştır. Bun
lar ana m illî rokoko tarzımız içine girmiş ve hattâ eski hüviyyetleri- 
ni kaybetmişdir, diyebiliriz. Lâkin tam mânasiyle yeni bir tavrın iki 
asır boyunca temadisini temin etmişlerdir. X X  nci asırda bu yol tama
men dejenere olmuş ve esasen yazı ve tezhib de eski ehemmiyet ve mâ- 
ııasmı yavaş yavaş kaybetmiş ve X IX  uncu asırda güzel örneklerini ver
diğimiz tarz maalesef bir .ilerlemeden ziyade bir gerileme tak ib . etmiştir. 
Hâlen tezyinatımızda Rönesansımızı bugün için klâsik devirden aldığımız 
ilhamlarla ibdaî eserler verme yolunda yürüttüğümüz için geçen asırla
rın Garp tezyinatı usulüne dayanan tarz bugün bir kaç nümune yapma
dan ileri gitm iyerek ehemmiyeti inkâr edilmemekle beraber tamamen 
terkedilmiş sayılabilir.
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Hezargradî Zâdenin  
Ustası

S E Y Y İ D  M E H M E D

Biyografisi ve Eserleri





Seyyid Mehmed

Ressam Mehmed X V III inci asır sonlarında kıym etli eserler veren ve 
hal tercümesine rastlamadığımız, eserlerinden imzalarını öğrendiğimiz 
bir Çiçek ve Buket ressamımızdır. Dördü Topkapı Sarayı Müzesi Hazine 
Kütüphanesinde, üçü de Y. Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi’de Türk Çiçek 
ve Buketleri ve Lâleleri albümünde olmak üzere 7 imzalı eserine sahib 
bulunuyoruz.

Eğer ayrı değilseler ikisinde Mehmed, birinde Rakeme kemterin 
Mehmed, diğerinde Rakeme Bendegân Mehmed imzalarını buluyoruz. 
Çok beğendiğimiz ve bir örneğini buraya koyduğumuz ve san’at heyeca- 
nımazı yenemiyerek iki defa örneğini yaptığımız bir buketin altında ;

Zehhebehu Esseyyid Mehmed
Fi 26 Şevval sene 1219

İmzasını buluyoruz. Hele bunlardan yalnız Mehmed imzalı olan birisi 
renksiz olarak «siyah kalem « dediğimiz usulde sepya gölgeli bir kasım
patı demetidir ki, halâ Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kütüphanesinde 
No. 2173 de saklı nefis bir tablodur. Aynı albümde Mehmed E s’adül’Yesa- 
r î’nin en güzel taliklerinden vardır. Rakeme kemterîn ve Rakeme Bende
gân Mehmed imzalı 2 tek lâle ayrı ayrı basıldı. Sâde ve zarif Türk üslû- 
bunca bir buketi de tab’edildi, Mehmed imzasını da taşımaktadır.

Üçüncü Sultan Selim  devrinin bu çok nâdide Çiçek ressamı Meh- 
med’in «Esseyyid Mehmed» imzalı ve tarihli buketi üzerine zevkimizce 
bu kadar sâde ve zarif bir eşine rastgelniedik, diyebiliriz. B ir buket bun
dan mükemmel yapılamaz. Hele bu bir murakka’a yapıştırılarak 4 ucuna 
da Osmanlı Türk Rökokosundan birer köşe yapılarak ufak çapta mükem
mel bir tablo vücude getirilm iştir. Bunun mutlaka bir sipariş üzerine bir 
odada divara talik olunmak üzere hazırlandığı tereddüdsüz söylenebilir.

Buketin yapılış tekniği de harikulâdedir. Çok itinalı ve ince yapıl
makla kalmamış, gölgeler hep açık ve koyu renklerle nokta nokta yapa
rak boyanmıştır. Bu tarzı bir Esseyyid Mehmed’de görüyoruz. Bundan 
maada yine Topkapı Sarayında Hazine Kütüphanesindeki bir albümde 13

—  1 1  -



çeşid katm erli renkli sünbüllü bir buket vardır ki, o da bu nokta 
teknilde çizilmiş ve boyanmıştır.

Bu tarz, Mehmed’den sonra ancak bir eserinde müzehhib Hezârgradî’ 
zâde Esseyyid Ahmed’in yine buraya koyduğumuz henüz açılmış bir gül 
goncasmda görülmüştür. Bu cihetle biz Hezârgradî’yi gördüğümüz eser- 
lerinreki hususiyetlerinden bu zatin talebesinden itibar ediyoruz. Zira 
zevk, işçilik ve bazı hususiyetler bizi kronolojik sıra ile birbirine bağla
maktadır.

Şimdi 7 parça muhtelif imzalı çiçek ve buketlerinden başka bir ese
rine rastlamadığımız Mehmed’in biyoğrafisini, ne kadar yaşadığım, ne
rede vefat ettiğini ve nerede gömülü bulunduğunu maalesef bilemiyoruz. 
Lâkin kendisini Hezârgradî Ahmed Efendi’nin aynı zevk ve tekniğe sahib 
olması hasebiyle üstadı saymaktayız.

Lâkin gerek talebesinin ve gerek bir meraklısının bu zât hakkında 
bir bilgi vermemesini teessürle karşılar ve bu muazzam üstadı onun im
zalı eserleri karşısında yaşatabildiğimizden o çiçek ve buketlerde med- 
fun bulunduğunu kabul ile bu âsil üstadın hâtırasını rahm etlerle ancak 
bu suretle yaşatabiliriz.
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Hezargradî Zâde  

S E Y Y İ D  A H M E D  A T A U L L A H

Biyografisi ve Eserleri





Hezargradî Zâde Seyyid Ahmed Aiaullah

İstanbul’da bulundukları yerlerde imzalı üç eserine sahib olduğumuz 
Seyyid Ahmed Efendi’nin şaheserlerinden öğrenmemizden mütevellid 
tahminlerimize göre Şevval 1219 (1805) de muhtelif çiçekler ve sünbül- 
lerle yapılmış iki müstesna terkibini muvaffakiyetle ve şimdiye kadar 
emsâli görülmiyecek nefasette çalışan Seyyid Mehmed namında bir sa
natkârın talebesinden olması icabetmektedir. Çünkü eserlerinde hocası
nın bâriz tesirleri görülüyor. Buraya koyduğumuz güldeki işçilik hoca- 
sınınkiyle aynıdır.

Doğduğu yeri ve senesini bilmiyoruz. Yalnız imzalı iki eserinde 1247 
(1831) ve 1252 (1836) tarihleri buluyoruz. Bunlar pek mükemmel san’at 
örnekleridir.

Faideli. bilgileri hafızasında tutm akla meşhur, zihinde Türk tezyinat 
ve yazı san”atımn adetâ ayaklı Ansiklopadisti olan H attat İsm ail Hakkı 
Altunbezer de, Seyyid Ahmed diye meşhur olanın Hezârgradî Ahmed 
.olduğunu tevsik etmiştir.. Yine rivayetine göre Yesarî’zâde Mustafa İzzet 
Efendi’nin sülüsden ince, nesihden kalınca talik yazı kalıplarım dikkatle 
iğnelemekle hattatlar arasında haklı bir şöhret kazanmıştır. Altunla Hil- 
yei Şerif yazmakla da maruf imiş. Bu maksadla talebesinden Hüsnü Efen
di hocasını tekrimen şöyle, demiştir. :

—  «Sen o adamın yaptığını yapamazsın. O bir Hilyei iğnelemiş ve 
altunla beyaz bir kâğıda yapmış.»

San’at hayatına dair şimdiye kadar işittiklerim iz bundan ibarettir. 
Vefatı senesini ve san’at heyecanını ifade eden aziz vücudunun medfun 
bulunduğu yeri maalesef bilemiyoruz;

Eserlerinde imzaları böyledir :
— ■ Maruf gül goncası resmi (1) altında tarihsiz olarak :

»Hezargradî'zâde Esseyyid. Ahmed Ataullah»

(1) Topkapı Sarayı Müzesinde Hazine Kütüphanesinde tetkikimiz zamanında numarası 
konmayan müteferrik sahifeler arasında bulunmuştur,
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Rebiüssanî 1247 (1831) de Afif damadı diye meşhur Osman Efendi 
talebesinden Seyyid İbrahim bin Ömer Sükûtî hattiyle K u r’anı K erim ’ 
in (1) rokoko tezhibi üzerinde :

«Zehhebehu Hezârgradî'zâde EsseYyid Ahmed Ataullah»

— 1252 (1836) da Şumnu’da sâkin hattatlardan Hafız .Hüseyin Vehbi 
talebesinden Mehmed Nuri hattiyle K u r’anı Kerim  (2) sonda rokoko tez
hibi ortasında ;

"Hezargradî'zâde Esseyyid Ahmed. Alaullah ser Mücellidani Hassa.»

Hocası Esseyyid Mehmed tavrında yaptığı gül goncasının tarihini bilmi
yoruz. Fakat diğerlerinde olmamakla beraber yazılış tarihlerini esas 
bildirerek akabinde bunların tezhib edildiklerini kabul ediyoruz. Hüsnü 
Efendi, hocasından yalnız Seyyid Ahmed diye bahsediyor. H attat Hakkı 
Altunbezer, bunu Hezârgradî diye tasrih ediyor ki hayatında attığı imza
lardan da Hezârgradlı diye anıldığını öğreniyoruz. Yalnız 1252 tarihli 
imzasında “Hassa mücellidleri başı” olduğunu yazıyor ki, bu da Adlî 
Sultan Mahmud’un vefatından üç sene önceye tekabül ediyor, O halde bu 
imzasından kat’iyyetle öğrendiğimize göre kendisi İkinci Sultan Mah- 
nıud’un mücellidleri başısı da olmaktadır.

Saray mücellidlerinin başı olması zamanının sayılı üstadlanm n seref- 
râzı olmasından ileri gelmektedir ki, Elhak imzalı eserleri bunun şahıdır.

Kendisi zamanının tezyinat modasına tebaiyyetle rokoko tavrmda 
kompozisyonlar ve tezhibler yapmıştır ki, Mustafa Rakım Efendi’riin 
eserlerinde ve yazma Hadikatül Cevami’in tarafından istinsah edilmiş 
nüshasında maalesef müzehhibinin imzası bulunmamakla beraber aynı 
ekol eseri itibar olunabilir.

Hocası seyid Mehmed ve selefleri ve Hezârgradî gibi halefleri Garp 
tezyinat usulünden memleketimize giren rökokoyu bizim m illî hüviyyeti- 
mize uydurarak temamen bize mâl edilebilecek yeni bir usulün yerleş
mesinde hizmet etmişlerdir. Elimizde bulunan bu güzel ve süslü eserler 
bunun bir ifâdesidir.

Seyyid Mehmed ve Halefi Hezârgradî tezhiblerinin sonlarına veya 
münasib yerlerine birer gül ve goncası veyahut çiçekli buketlerden birer 
tane yapmaları adetâ müzehhibler arasında mevcut an’anenin devam ve 
bunun ilerletilmesinde büyük âmil olmuşlardır ki buraya koyduğumuz 
(A. 1663) Seyyid Ahmed’in yaptıklarının en güzellerinden maduddur.

(1) İstanbul Üniversitesi K. A. 1663.
(2)' İstanbul t^niversitesi K. A. 57
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Hezârgradî’zâde Seyyid Ahmed Efendi teiniz ve titiz üstadlanmız- 
dandır. Cedvelleri çok itinalı çekmektedir. 1247 tarihli K ur’anı K erim ’ih 
kabmı Ahnied Efendi rokoko tezyinat ile süslü ve ortalarmda birer buket 
ile lâke olarak yapmıştır. Bu suretle eslâfın yolundan yürüyerek Lâke 
eserler de verdiğini görüyoruz ki, çalışmalarına dikkat ettiği kadar tenev- 
vu’a da çok ehemmiyet verdiği görülüyor.

K u r’anı Kerim  yazan Ahmed isimli hattatlarım ızın fişi arasında (1) 
1251 (1835) de Hezârgradi Ahmed ismi de kaydedilmiş bulunmakta ise de 
bir esasa dayanarak buraya giren bu kaydın şimdilik bizce tevsiki müm
kün olamamıştır. (2)

Tezhibte Ataî Yolu

Türk tezhibinde muhtelif yollarda çalışan zevatın san’atteki hususi
yetleri, onlara izafe olunarak yâd olunanlar az değildir. Meselâ saz yolun
da çalışma hususunda mühim gelişmeler kaydeden Ressam Levnî’nin 
Hadikatül’Cevami’ müellifi Ayvansaraylı Hafız Hüseyin Efendi’nin Top- 
kapı Sarayında Hazine Kütüphanesinde No. 1565 d e  kayıtlı e l  mecmua
sındaki kısa tercümeihalinden öğreniyoruz. Üstad İsmail Hakkı Altun- 
bezer bizde böyle sayılı yollar te ’min eden san’atkârlar arasına bir de 
müzehhiblerimizden Ata’nın yaptığını bildiren ve pesend yolunda tez- 
hibli eserlerine takılan Ataî yolunu da burada zikretmek yerinde olacak
tır.

Rahmetlide mevcut olan ve 1635 çeşitli noktalarla pesend yolunda 
tezyinatı ihtiva eden Enâmı Şerif nüshasında (3) rökokomsu tezyinatla 
süslü bir tavır sahibi olmasından kinaye olarak hususî çalışmalariyle bir 
üslûba soktuğu tezyinata A taî yolu denmesi şayan ı dikkattir. Ataî esa
sen bu yolu bildiriyor, Atâ yolu dendiği de vakidir. Maalesef bu nüshada 
imzası yoktur. Fakat bunun gibi imzalı bir eserini gördüğünü hâtırladı-

(1) İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü Dr. A. Süheyl Ünver Arşivi ve Kütüp
hanesi OsmanlI - Türk Hattatları köşesindeki dosya.

(2) Kaba koyduğumuz gül resminin imzasız bir örneğini esaslı izahat verilmeden 
A. Sakisian mekalesinde renksiz olarak konmuştur. (La Peinture â Constantinople
et Abdullah Bauckhari...... Revue de l'Art N. 300, 1928, Paris, p. 191. Ahmed de He-
zargrad. Etude de Rose 1728, Col.. de l’auteur) diyor.. Kendisi Razgradlı’zâdedir. 
Tarih de yanlıştır. Esaslı bir bilgi vermiyor. Ali Kemal de Peyâmi Eyyamda 19/11/ 
1337 (1921) deki bendinde ismen A. Ataullah'dan bahseder. Hem kendisi ve hem 
de A. Sakisian «Zehhebehu Ali» yi Seyyid Ali okuyarak Üsküdarı Ali’nin ismini 
veriyorlar,

(3) Vefatından sonra Yüksek Mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi Hususî Kolleksiyonun- 
ca elde edilmiştir.
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ğını söylediyse de yerini maalesef bildiremedi. Biz de, Topkapı Saraymda 
a z ı,Salonunda teşhirde bu E n’amı Şerifdeki nokta ve başlıklar gibi iki 

güzel müzehheb sahife gördük. Lâkin bunlarda da imza yoktu.

Vaktiyle İsmail Hakkı Altunbezer’deki En’amı Şerif, H attat Mehmed 
Şakir hattiyledir, 1212 (1797) de yazılmıştır. Biz yazı salonunda aynı hat
tatın imzasını muhtevi bir sahifesini aynı tarzda tezyin ettiğini gördük. 
Mükemmel eserlerdendir.

Tezhibimizde ah’anenin bize bildirdiğine göre A tâ’ya izafe olunan 
böyle bir tarz vardır; fakat bunu Hezârgradî Esseyyid Ahmed Ataullah’a 
bağlama hususunda tetkiklerim izi diğer araştırmalarımızla tevsik etmiş 
durumda değiliz. A ta’ya nisbet olunan bu mühim tezhib mecmuasında 
tezyinat san’atkârmın. imzası, olmaması bu noktanın aydınlanmasına engel 
ölmakda ve bu söylenenler nihayet an’aneye dayanan bir rivayetten ileri 
geçmemektedir. Fakat biz bu E n’âmda Hezârgradî’nin imzalı eserlerinde 
gördüğümüz hususiyetleri buluyoruz. Yalnız imzası olmamasından bura- 
cia örnek vermekten çekindik.

—  18 -



Hezargradî Zadenin  
Çırağı

H Ü S E Y İ N  H Ü S N Ü

Biyografisi ve Eserleri





Seyyid Ahmed’in Çırağı :

Hüsnü Efendi

Hezârgradî’zâde Müzehhib ve Çiçek Ressamı Esseyyid Ahmed Ata- 
ıJla h  Efendi’nin hayrülhalefi ve zamanının en beğenilen Ve'.titiz müzeh- 
hibi Hüsnü Efendi’nin doğum tarihini bilmiyoruz. Onun zamanında ve 
hattatlar arasında şöhreti X IX  uncu asrın ortasiyle sonraları arasına rast
lar. Bunu eserlerinde gördüğümüz 1258 (1842), 1260 (1844), 1266 (1849), 
1271 (1854), 1287 (1870) tarihlerinden öğreniyoruz.

Maalesef diyorum, vefatı tarihini de bilemiyoruz. Teessürle yazmak 
mecburiyetindeyim ki, bu zamanının pek temiz ve titiz ruhlu bu âlicenab 
san’atkârının cenazesini meşhur hattat Sam i Efendi kaldırmıştır, rivaye
tini duyduk. Medfun olduğu yer dahi bizce malûm değildir.

Eserlerindeki im zalan beyledir ;

— Zehhebehu Hüseyin Hüsnî Gufire Zünubehu 1295
— Zehhebehu ez'afül müzehhibin Esseyid Huseynül Hüsnî 1271
— Zehhebehu Hüseyin Hüsnî miniilâmizi Seyid Ahmed 1258 ■
— Zehhebbehu Hüseyin Hüsni min tilâmizi Ahmed 1260
— Zehhebehül Hâc Hüseyin Hüsni min tilâmizi Ahmed 1287
— Zehhebehu Hüsnü Efendi 1285 (İ)

Şimdiye kadar görebildiğimiz imzalarından bir kısmında hocasının 
Seyid Ahmed Efendi olduğunu bildiriyor. Bu eserlerinin en eskilerinden 
olarak sayacağımız birisi üzerindedir.

Üstad İsmail Hakkı Altunbezer’in söylediğine göre Hacı Hüsni Efen
di, zamanının fevkalâde ve (âyetün min ayatillah) Allahın âyetlerinden 
bir âyet imiş gibi tekrîm  olunmuştur. Hattâ X IX  uncu asrın son yarısın
da bu zâtin üstüne tezhib üstadı gelmemiştir, deniyor. Esasen eserleri dei 
bunu gösteriyor.

Rokoko tarzında da yaptığı tezhib üzerine nadide eserlerini gördük. 
Hattâ ıizerenderzer» de yani altun üzerine altun işlemelerinde de muvaf
fak olduğu bilhassa üstad Altunbezer tarafından teyid olunmuştur.

(1) Mehmed İlmî Efendinin Sadrıa’zam Ali Paşaya r.e. 1283 (1866) de yazdığı Kur'an
tezhibinde görüldü. Halil Edhem Arda K.
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Hüsnü Efendi Kazasker Mustafa İzzet, Hattat Eyüblü Mehmed Raşid, 
Hattat Mehmed Şevki, H attat İlmi, H attat Sam i yazılarını tezhib etmiş- 
iir.

Elimizde Hüsnü Efendi’nin mühim tezhibleri vardır.

1260 (1844) de Kazasker Mustafa İzzet, el Hatib fi Câmi’i Halid ül 
Ensârî min Tilâmizi el Hâc Mustafa Vasıf, imzasiyle yazdığı Delâilül 
Hayrat geçmeleri ve işçiliğiyle birlikte tezhibi harikuladedir. Başmda 
buraya koyduğumuz hocası tavrında bir gül koncası vardır ki, pek zarif 
ve mükemmel bir eserdir. Bu Delâile de yaptığı. Mekke ve Medine resmi 
de pek ince bir şaheserdir. Bunda adetâ bir ressam bir rriinyatür ressamı 
gibi çalışmıştır (1).

Kebecizâde talebesinden Eyüplü Hafız Mehmed Raşid Efendi’nin 
1264 (1847) de yazmış olduğu Delâilülhayrat (2) tezhibi de Hüseyin Hüsnü 
Efendi tarafından 1271 (1854) de yapılmıştır.

Ramazan 1271 (1855) de Eyüplü Raşid Efendi’nin 20 nci K u r’anı Ke- 
rim ’ini de bu zat tezhib etmiştir. (Halil Edhem Arda K.) imzası :

«Zehhebehu ez'afül müzehhibin Hüseynül Hüsni» şeklindedir.

Bu Delâilde tezhib işçiliği çok temizdir. Pek çok sayıda çiçek ve bu
ketler de pek mükemmel yapılmıştır.

Sülüs yaziyle ve altunla imzası böyledir :

i'Zehhebehu ez'afül müzehhibin Esseyyid Hüseyin ül Hüsnî»

sene 1271 (1854X Hüsnü Efendi, hakkında bir monografi yapılmağa lâyık 
nezih, kibar, ince hisli, temiz bir san’atkârdır. Bu eserdeki Mekke ve Me
dine resim leri tamamen birer tablodur. Ve bunlarda bir ressam kadar 
muvaffak olmuştur. Kendisini hem müzehhib hem ressam hem de çiçek 
nakkaşı itibar edebiliriz. Kompozisyonlara Hocası gibi rokoko tesirleri 
hâkimdir. Lâkin kendisine göre üstadında bile görülmeyen bazı zarif hu
susiyetler nazara çarpmaktadır. Raşid Efendi’nin 1258 (1842) de yazdığı 
diğer bir K ur’anı Kerim  (2) tezhibi de Hüseyin Hüsnü Efendi’nindir. İm 
zası sonuna Seyid Ahmed Efendi’nin talebesinden olduğunu tasrih etmiş
tir. Lâtif ve ince bir tezhibi vardır.

1287 (1870) de Kazaskerin «Bendei Âli Abâ-Seyyid İzzet Mustafa» 
imzalı büyük k ıt’ada hilyesi de Hüsnü Efendi’nin tezhibiyle görülmüştür.

(1) Bunu Rahmetli Necmeddin Molla Beyefendi’nin hususi kolleksiyonunda gör
müştüm.

(2) İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi. A. 5768.
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imzasında Hocası Âhmed’in talebesinden olduğunu bildiriyor. Halen 
İstanbul Üniversitesi Kütüphânesindedir.

Mükerrem Hocamız Ord. Prof. Ebulûlâ Mardin’in hususî kolleksiyo- 
nunda bulunan ve bizzat lütuf buyurarak gösterdikleri 1258 (1842) Rebi- 
ülev,velinde Kebecizâde diye maruf Mehmed Vasfi Efendi talebesin
den Eyüplü Hafız Mehmed Raşid Efendi’nin hattiyle K ur’anı Kerim ’in 
tezhibinin de ;

Zehhebehu 
Hüseyin Hüsni 

min Tilâm îzi Ahmed 
Sene 260

imzasiyle (1844) tarihinde Hüsnü Efendi tarafmdan yapıldığı görülmüş
tür. İmzalı bir eseriyle yeniden karşılaşmamız bizi çok sevindirdi. Tezhibi: 
temiz, zarif ve devrinin tesirinden uzaklaşarak az rökokolu yapmıştır. 
Doğrusu ferah ve iç açıcı bir intiba’ veriyor.

Valdemin pederi Hattat Mehmed Şevki Efendi’nin de 1295 de yazdığı 
»Enamı Şerif» ile bir «Kur’anı Kerim» ini tezhib etmiştir. Enâmı Şerifin  
sonunda zarif bir rokoko çerçeve içinde süslü nMeded Ya Alî» cümlesi 
altında ve yine talikle Zehhebehu Hüseyin Hüsni imzası okunuyor. Bun
dan istidlal ediyoruz ki, taliki de çok güzel yazmaktadır. İtinalı ve çok 
dikkatli çalıştığını hâlen bu eser yalnız başına göstermeğe kâfidir.

Tezhib ettiği 34 yaşında Şevki Efendi’nin de hattiyle K ur’anı Kerim 
1279 (1862) tarihlidir (1). Hüsnü Efendi bunu cidden medhe seza bir su
rette tezyin etmiştir. Şevki Efendi imzası böyledir :

«Mehmed Şevki min Tilâmizi esseyyid Mehmed Hulûsi Hafızı K üt 
tüp-ü Ragıp Pâşâ»

San ’atta olgunluğunu zamanının bu büyük üstadları tarafından tu
tulması da anlatmaktadır. Hüsnü Efendi’nin eserleri sırf bunlardan iba
ret değildir. Şevki Efendi’nin Celî yazılarını dikkatli kalıbını hazırlaya
rak siyah zemin üzerine altunla yeniden yazmış ve etrafını da süslemiş, 
pek beğendiklerine imzasını bile koymuştur. Celî yazıyı bozmamak şar- 
tiyle altunla yazmakta H attat Mehmed Şevki Efendi’nin tesiri vardır. 
Adetâ bu sahada Hüsnü Efendiyi Şevki Efendi pek çok lavha ve tezhip
ler sipariş ederek yetiştirm iştir, kanaatini izhar edenler söylemişlerdir.

San’atta titizliğine şunu da misâl verirler :
Bazen mücellid de denen müzehhib ve ressam Hüsnü Efendi, Çamlı-

(1) Eski yazılarımızdan ibaret güzel bir kolleksiyona sahib olan Muallim Baha 
Ersin’dedir. Kendisi buna seneler önce 30,000 Ura kjymet biçiyordu.
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ca’da ezdiği altunu temiz bir mendilinde üç dakika karıştırarak süzmüş
lerdir. Hattâ ileride kullanacağı altunun parlaklığını muhafaza için her 
kullandıktan sonra temiz su ile kaynatdığı da vaki’ olurmuş,- bunu üstad 
Hakkı Altunbezer’den duymuştum. Zaman, zaman hepimiz talebemizle 
birlikte bu hususa riayet edince her iki yapan ve nakleden rahm tli Üs
tada hak vermemek kaabil değildir.

Kendisinin yetiştirdiği talebenin hepsini bilmiyoruz. Fakat yanında 
çalışanların mevcudiyetini kabul ediyor ve bunlardan birkaçının lıalef- 
]t,Tİnden olması üzerinde duruyoruz. Meselâ 1302 (1884) de. mücellidi Haz
ret! Şehriyarî Müzehhib A li Ragıb Efendi, (Üniversite K. 6669 A.), 1295 
senesinde Esseyyid el Hâc Ahmed Efendi (mücellidler kâhyası) bü me- 
yanda gösterilebilir. Hâcı Ahmed Efendi H attat İsmail Hakkı Altunbe- 

' zer’e göre Müzehhib Hacı Hüseyin Elendi çıraklarındândır (1). Tevfik 
Efendi, talebesinin en meşhurlarındandır (2). Mücellidbaşı Salih Efendi 
(Üniversite K. 5559 A.). Yesârî’zâde Mustafa İzzet Efendi’nin «talikn delâ- 
ili 1251 tarihli tezhibine göre muasırlarından olur. Fakat hocasını bilem i
yoruz. 1254 (1838) de (İ. Ü. A. 5197) Mekke ve Medine resimli delâili, 1262 
(1845) tarihli (î. Ü. A. 5757) diğer bir delâil tezhibi de bu zatin olgunluğu
nu gösteriyor.

(1) Mücellidler Kâhyası Hacı Ahmed Efendi biyografisi hakkında malûmatımız 
yoktur. Yalnız tezhib san'atında çok titiz olduğu rivayet edilir. Meselâ Hoçası Hüsnü 
Efendiye yapılan rivayet gibi bu zat da altun varakları zamkla veya süzme bal ile ez
dikten sonra bol su ile kaynatır. Soranlara, bu kaynatma «Altunun rengini yerine ge
tirir» dermiş. Ona göre ateş her şeyi temizler. Meselâ bir lüleyi ateşe tutun, fena Ico- 
kusu gider. İyice kızarsa toprağın kokusu yerine gelir. Dükkânı Bayezit’te Elektrik 
Santrali önlerindeki kâğıtçılardadır. Burası yazı ve tezhib sanatkârlarının uğrağı. Ora
da ince san’atlar üzerine Akademik konuşmalar olur.

Yıldızda Sultan Hamid’in Ali Ragıb Efendi’den ,önce müeellid başısıdır; sarayın, 
Enderun Hocası Rasim ve Hattat Mehmed Şevki Efendilerin yazılarını tezhib eder.

Eyüplü Hafız Mehmed Raşid'in 1294 (1877) de yazdığı 31 inci Kur’anı Kerim’in tez
hibini bir senede ikmâl etmiştir. îmzası «Zehhebehu Esseyyid el Hac Ahmed».

1273 (1856) da Hattat Mehmed Şevki Efendi murakkalatı sonunda «Zehhebehu 
Ahmed» imzası da bu zatındır. İsmini yaptığı bir buketin altına yazmıştır.

1908 senesinden sonra 80 yaşlarında daima oturduğu Kandilli’deki evinde vefat et-' 
miştir. Medfun olduğu yeri bilmiyoruz.

(2) Tevfik Efendi değerli müzehhiblerimizdendir. Seyyid Ahmed Zarifi’nin tale
besinden Şümnulu Ahmed Fuad’ın Receb 1286 (1869) da yazdığı Kur’anı Kerim, Tevfik

■ Efendi’nindir. Hattatın imza sahifesinde ismini iki nokta içinde «Zehhebe» ve «Tevfik» 
şeklinde ayrı ayrı yazmıştır. «Avukat Halil Edhem Arda K.» Bu zat Sultan Abdülaziz ■ 
zamanının en iyi ve mükemmel işçilerinden maduddur.

Mumaileyh Miizehhib Teviik Efendi 1284 (1867) Paris sergisine OsmanlI Hükümeti 
tarafından yollanmış ve eserleriyle birlikte çok takdir olunmuştur. Cl. Huart, eserinde 
hat ye hattatlardan rivayetle Avrupa”da fevkalâ.de tesir yapmıştır, diyor. Orhaniye 
câmiinin tezyinatı ve yazılan bu zâtin olmakla ınarufdur.
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Bu toplamada ismi geçen diğer Üstadlann 
Hayatlarına Kısa Bir Bakış





ALTINBEZER, İsmail Hakkı (*) (1872 - 194. ) Hattai.

Eski yazı çeşitleri ile tezhip, minyatür ve benzerleri gibi Türk tezyini 
san’atlannda zamanımızın en büyük üstadlarından biridir. Babası, hattat 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin şakirtlerinden olan meşhur hattatla
rımızdan Hacı İlmi Efendi, onun da babası Trabzonlu hattat Ali Şükrü 
Efendi’dir. İstanbul’da doğan İsmail Kakkı, Fatih rüştiyesini bitirdikten 
sonra sülüs ve nesih yazılarını babasından ve tuğra çekmek usûlü ile di
vanî, celî divanı ve celi denen yazı çeşitlerini de meşhur hattat Sami 
Efendi’den öğrenmiş ve Sanayii Nefise Mektebine de girerek resim kıs
mından birinci derece ile diploma almıştır. Yirmi yaşından itibaren di
vanı hümâyûn kalemine devam etmiş, nişan beratları ile menşurların ya
zı İmasmda gösterdiği iktidardan dolayı ilerliyerek Divanı Hümâyûn Tuğ
rakeşi olmuştu. Uzun zaman İstanbul Muallim Mektebinde yazı hocalığı 
ettiği gibi kurucularından olduğu «Medreset-ül Hattatin« de dahi hocalık 
yapmıştı. Güzel San’atlar Akademisinin kuruluşundan beri orada Türk 
Tezyini San’atlar Şubesi’nin Şefi, Tezhip ve Lâke profesörüdür. San’atı- 
na hayran olanların sevgi ve saygıları ile kuşatılmış olarak çalışmaktadır. 
Altunbezer, sıfatını çok yerinde bir soyadı olarak seçen üstad, sülüs, ne- 
.sih, celi divanî ve divanî yazılarında tam bir kudrete sahip olduğu gibi 
tezhipte minyatür nakış ve şekillerin terkibinde müstesna bir zevk ve 
maharete sahip aynı zamanda değerli bir ressamdır. İstanbul’da ve diğer 
şehirlerimizde birçok cami levhalarını, kubbe yazılarını, hele uzunluğu 
yüz metreye varan Kâbe örtüsünün muhteşem yazılarını meydana getir
miştir. Nefis levhalarının sayısı yedi, sekiz yüz parçadan fazladır.

MEHMED ÎLMÎ EFENDİ — Hattat :

Kendi arzusu gibi babasından ileri, oğlundan geri sözüne masadak 
olan bu terbiyeli kibar ve faziletli ve mübaret zât. Hattat tuğrakeş Hakkı 
Bey’in pederidir. Trabzonlu Hattat Ali Şükrü bin Mehmed’in oğludur. 
12 Rebiülevvel 1255 (1839) da İstanbul’da doğmuş. İlk tahsilinden son
ra cami’ derslerini takibetmişdir. Sülüs ve nesih yazıyı önce pederi âli

(*) İbrahim  Alaeddin Gövsa — Türk M eşhurları Ansiklopedisi, SahJfe: 42. Bu sahada 
mem leketimizde emsalsiz hizm etler gören bu zatı rahm etle yâda vesile olsun diye 
bu bahis bilhassa eserinden alındı.
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sinden, sonra Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den öğrenmiştir. Bir müd
det Sadrıa’zam Âlî Paşa merhumun konağında Hafızı Kütüplüğünü yap
mış ve yangından en mühim yazmalarını kurtarabilmiştir. Devlet kapı- 
.“̂ ında ilk hizmeti Hicrî 1291 (1874) de Zaptiye Nezaretindedir. Sonra Em
lâk Vergi Dairesine geçmiş, oradan aynı işle İstanbul Belediyesinde çalış
mış, Hicrî 1324 (1906) ya kadar hep bu malî işlerde kaldıktan sonra emek
liye ayrılmıştır, Hicrî 1342 (1923) de ölerek Üsküdar’da Ihsaniye’de Çi
çekçi kahvesi karşısında Üsküdar tarafına müteveccih şehraha naşı mü- 
bareki defnedilmiştir. Oğlunun hayranı olarak onun daima tealisiyle 
müftehir olmuş ve ileri yaşına rağmen küçük büyük her insana hatırnu- 
vazhk göstermiş, yazıda büyük bir iktidara sahib ve meşhur olmuş sayılı 
ve değerli ve pek çok eser bırakmış hattatlanmızdandır.

KEBECÎ'ZÂDE HAFIZ MEHMED VASFÎ — Hatiat :

Sultan Mahmudu Sanî zamanında bu Sultanın hat hizmetinde bu
lunmuştur. Sultan Mahmudu Adlîye Şehzâdeliğinde sülüs ve nesih meşk
leri göstermiştir. Rakım bundan sonra idi. 1248 (1832) de vefat etmiştir. 
tİsküdar’da Karacaahmed’e defnedilmiştir. (Rahmetli Necmeddin Molla 
Bey notundan) 1203 (1788) de Kâtip-üs Saray-i Sultânî’dir.

MUSTAFA İZZET EFENDİ — Hattat, Kazasker ;

X IX  uncu asırda yetişmiş hattatlarımızın en güzidelerindendir. Pek 
kıymetli yazılariyle dünyada bulunan yazı kolleksiyonlarında isim yap
mış, şair, musiki âleminin yektâ nayzen ve bestekârı olan Mustafa İzzet 
Efendi, Tosyalı Bostanî’zâde Mustafa Ağa’nın oğludur. Doğum tarihini 
bilmiyoruz. Ufak yaşta İstanbul’a geldiğinde sesinin güzelliğinden Gala- 
tasarayınâ alınmış, oradan Enderun’a gönderilmiştir. Taliki Yesarî’zâde 
izzet Efendi’den, sülüs, ve nesih’i de Çömez Mustafa Vasıf’dan öğrenmiş 
ve icazet almıştır. Sesini ve usulünü pek medhederler. Fakat Enderundan 
kaçarak önce Hacca, sonra ilim aşkiyle Mısır’a gitmiş, orada bir müddet 
kalarak Ulûmu Arabiyyeyi öğrendikten sonra dönmüştür. Avdette bir 
Cuma, Adlî Sultan Mahmud, Bayezid Câmiine geldiğinde güzel sesiyle 
bir iç ezanı okur. Padişah sesinden tanır. Tekrar saraya alınır. 1264 (1847) 
ae Eyüp Sultan Câmiine Hatib, badehu Sultan Mecid’e İmam, Anadolu 
Kazaskeri, Şehzâdelere yazı muallimi, Nakibül’Eşraf ve Reisül’ulemâ 
olur.
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1294 (1877) de yaşı 80 i mütecaviz olarak vefat etmiş, Tophane’de Ka- 
dirihaneye defnedilmiştir.

Bayezid zamammn şeyhi ve Hâfız Osmanı, talikte Mir Ali ve Mir 
İmad derecesinde itibar edilmiştir. Değişik imza atar ve yazdıklanna mut
laka tarih de kor. En meşhur yazılan Ayasofya Câmi’inin büyük yuvarlak 
lavhaları, Bayezid’de İstanbul Üniversitesi kapısı iç tarafında celî talik 
yazı ile tarih kıtası, muhtelif yerlerde ve müzelerde pek çok sayıda lav- 
halar, Kur’anı Kerimler, 200 den fazla hilye ve cüzü’ler, kıtaları vardır. 
Yazıda kendisine hâs bir şîve sahibi olmuştur. Şahsı gibi kıymetli ta
lebe yetiştirmiştir (1).

EYÜPLÜ HAFIZ MEHMED RAŞİD EFENDİ — Haiiat :

Eyüp Türbedarı, Kebeci’zâde Vasfının tilmizlerindendir. 37 Mushaf 
ile 2 adet Buharı, 5 adet Şifai Şerif ve bir çok Delâili Şerif bırakmıştır. 
Bir Kelâmı Kadîmi Sultan Mahmud türbesindedir. Vefatı 1292 (1875) de
dir. (Rahmetli Necmüddin Kocataş «Molla Bey» notundan). Pek çok 
Kur’anı Kerim yazmıştır. Hüseyin Hüsnü Efendi merhum bilhassa bu 
zâtin Kur’anı Kerimlerini tezhib etmekle de marufdur.

SAMİ EFENDİ — Hattat :

İsmail Hakkı Sami, Yorgancılar Kâhyası Mahmud Efendi’nin oğludur. 
İstanbul’da Zilhicce 1253 (1837) de doğmuş. 75 sene hiç boş geçirmiyerek 
ömür sürmüş ve Receb 1328 R. - 1330 H. (1912) de vefat etmiş ve Fatih 
Hazretleri haziresine gömülmüştür. Önce, İsmail Hakkı ve sonra Ali 
Haydar Bey’den ta’lik öğrenmiştir. Sülüs celisini kimden öğrendiği bilin
miyor. Bu sahada ince zevki ve derin görüşü ve müstesna dikkatiyle 
kendisini bizzat yetiştirenlerden sayılıyor. Bütün hayatı boyunca Divanı 
Humayunda kalmış, çeşitli yazılar hocalığı, Nişan Kalemi Divanı Huma- 
yun Mühimme Kalemi Başhalife ve Mümeyyizliğini liyakatle ifa etmiş 
ve bu meyanda çok kıymetli talebe yetiştirmişdir ki, Celide Hırkai Şerif 
hatibi Hattat Ömer, Neyzen Emin, ve Tuğrakeş Hakkı, talikde Hulûsi 
ve Necmüddin efendileri yetiştirmiş. Aralarında daima bu değerli üsta
dın fıkraları, nükteleri ve yazı hakkındaki derin bilgisi misalleriyle ri
vayet edilir ve hoşsohbetliği örnekleri dillerde dolaşır. Evi, san’at merak-

(1) Fazla malûmat için bakınız: A. Süheyl Ünver. Hattat Kazasker Mustafa İzzet Ha
yatı ve Eserleri. 50 Sanat Sever Serisi. No. 9/1953.
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lılanna daima açıktı. Orada hattın incelikleri konuşulur, çok ikramcı ol
duğundan misafirlerini kibar bir orta halli İstanbul efendiliğinin incelik
leriyle karşılar ve bazen onlarla lâtifeli de konuşur. Güleryüzlü, tatlı dilli, 
temiz ve titiz bir san’atkârdı. Geçen asrın sonlarında Mustafa Rakım’dan 
sonra celî’de en büyük üstadlardan olmuştur. Pek kıymetli lavhaları he- 
man bir çok câmi’lerde ve müzelerimizde itinâ ile teşhirdedir. Hayatın
da kendisinden ileride olan hiç bir üstadı kıskanmamış ve onları daima 
tekrim etmek büyüklüğünü göstermiştir.

MEHMED ŞEVKİ EFENDİ — Hattat :

X IX  uncu asır güzel yazı san’atimizde en büyük muasırlarınca ve 
bugüne kadar halâ Sülüs ve Celisi ve Nesih yazısında kudreti söylenen 
ve eserleri müzelerde de teşhirde olan, bu mübarek zât 1245 (1829) da 
Kastamonu civarında Seyyitler köyünde doğmuş ve ufak yaşlarında Ba- 
basıAhmed Ağa ile İstanbul’a getirilmiş, dayısı ve zamanının feyizli âlim 
ve hattatı Hulûsi Efendi’den 12 yaşında sülüs ve nesihden 1257 (1841) de 
.cazet almıştır.

Sülüs Nesih ve Sülüs Celisinde şöhreti vardır. Celide Hattat Musta
fa Rakım merhumun yolundan yürümüş ve emsalsiz lavhalar bırakmıştır. 
Bütün ömrünü yazıya vermiş ve muasırlarını kıskanmak küçüklüğünü 
göstermemiş, daima onları tevkir etmiş. Ahlâkının güzelliğiyle benam 
olmuş ve feyizli talebe yetiştirmiştir ki, Filibeli Arif Efendi başda gelir.

Resmî vazifesi Babı Seraskeriye bağlı Menşei Küttabı Askerî yazı 
lıocalığı, Mabeyinde Şahzâdeler ve ekâbir çocuklarına yazı muallimliği 
yapmıştır.

Topkapı Sarayı Müzesi Yazı Salonunda, Türk-îslâm Eserleri Müzesin
de, Kahire’de Darül’Kütübül Mısriyye’de muhtelif hususî kolleksiyonlarda 
en mütena ve imzaları pek çok sayıda kıt’a, murakka’ hurufat, hilye ve 
celî sülüs lavhaları vardır.

Ömrünü çocukları, talebesi, sevdikleri ve' ailesi arasında san’at âle
minin derinliklerindeki şiirli hâletin feragatli sihri içinde mes’ud bir ömür 
sürmüştür, diyebiliriz. 1888 de vefat ederek Merkez Efendi haziresinde 
dayısı Hattat Hulûsi Efendi yanında çocukları ve torunları arasında guf
ran toprağına tevdi’ olunmuştur. Vefatını kendisini pek sevejı Hattat 
Sami Efendi’ye duyurmamışlardır. Bunu kendisine Hüsnü Efendi haber 
vermiştir.

-  30  -



Müzehhib :

ESSEYYİD MEHMED 

ESSEYYİD AHMED ATAULLAH 

ESSEYYİD HÜSEYİN HÜSNÜ

Eserleri İmzaları ve İzahları
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M üzehhib H a cı H üseyin  H üsnünün, H attat M ehm ed Ş ev k i hattiyle 
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Ipgilizce Hülâsa

Three personalities from our ornamentation 
in the nineteenth century

The number of artists, who flourished in the X IX . century Turkish 
Ottoman ornamentation is quite high. They were inspired by the 
western rococo, which in XV III. century was adopted in our country, and 
when intermingled with the Turkish classical style, formed a new and 
national type. Some among these artists are very famous, but nothing 
has been written about them yet. Now we are going to take up the par
ticularities of the X IX . century decoratif art and mention three of these 
artists. Our main subject will be Esseyyid Ahmed Efendi from Hezâr- 
grad (*), and we will deal with his master Esseyyid Mehmed and his pu
pil Hüseyin Hüsnü in relation to him.

What we have in hand, as sources to enrich their biography and as 
information to satisfy us, are their signed and dated works. Unfortuna
tely we do not know the dates of their birth and death, where they were 
buried, and what their contemporaries said about them. All three of 
them designed illuminations, flowers and bpuquets.

In this booklet we have a carefully drawn bouquets of Esseyyid Meh
med dating to the beginning of the X IX . century Şevval 1219 (1804). In 
this work he colored the flowers with dots. We consider Hezârgradî Ah
med Efendi, who worked in the same style, as one of his students. The 
spirit which we find in his very original rococo illuminations, beautiful 
flowers, and bouquets, is wholey present in the works of Ahmed Efendi.

Ahmed Efendi has two signed works among the collection of valuable 
inscriptions in the library of the University of Istanbul, which can be 
given as an example of his beautiful illuminations and flowers, drawn 
in the middle of the last century. The rose bud, that we have both on the 
cover and inside the booklet, is in the Treasury Library of the Topkapi 
Palace Museum.

(*) Razgrad.



Both in this work and in the new national ornamentation, it is evi
dent that he followed the route of his teacher, Mehmed Efendi. And Hü
seyin Hüsnü Efendi with his exceptional works proved to be a good suc
cessor worthy of his teacher Hezârgradî, and of the master of his teacher. 
He left behind some very precious illuminated works at the end of the 
XIX. century. The one of the two most important works oh Mehmed 
Efendi is dated 1280 (1844), and the other 1271 (1854). Both of them have 
his signature and are kept in the library of the University of Istanbul 
(A. 5768).

All three of these artists occupied important places in the realm of 
our XIX . century art, supplimenting each other. Therefore we do not se
parate but try to enliven them together in this booklet.
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