ERZURUM LALAPAŞACAMii'NDEKİBİR HAT LEVHASı
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A CALLIGRAPHIC PANEL IN

LALAPAŞA MOSQUE

IN ERZURUM

In Erzurum Lalapaşa mosque, there is a calligraphy panel that lells the life of Mustafa Lala Paşa.
This calligraphic picture which was written by Sufid'ül- Mevlevİ in the Iate period of Ottornan is writLen in rik'a form and also is one of the best examples of rik'a fonn.
.-J
Anahtar Kelimeler:Erzu,nım,Mustafa Lala Paşa Suud'ül- Mevlevl. Hat Sanatı
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GİRİş
Doğu

Anadolu Bölges~'nin en önemli kültür kentlerinden biri Erzurum'dur. Erzurum'da
medeniyetlere iiit birçok abidevi yapılar mevcuttur. Bunlardan biri de, şehrin
merkezinde, 970 (1562-63) tarihinde Erzurum Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa' tarafından
yaptınlan k:ülliyedir. Cami, mcktep ve hamamdan oluşan külliyeye i 836-1839 yıHar] arasında
bir muvakkithane 2 ilave edilmiştir. Külliyeyi oluşturan yapılardan mektep ve muvakkitMne
günümüze ulaşmamışt:ı.r3.
Lalapaşa Camii'nin haôm kısmının doğu duvannda asılı Lala Mustafa Paşa'nın hayatını
anlatan bir hat levhası vardır (Resim-I). Levha, Suud'ul - Mevlevi tarafından rik'a yazısı ile
yazılmış olup hat sanatı bakımından büyük bir önem arz eder. Biz bu çalışmamızda, levhanın
hattatı ve levhanın hat sanatı bakımından değerini tespit etmeyc çalışacağız.
çeşitli

ı. SUÜD'UL-MEVLEVI

Mehmed SuUd Bey 1882 (H.l299)
HümJiyun mümeyyizi Rıza Safvet Bey'in

yılında Kuruçeşme'de doğdu.
oğlu

Suud Bey,
ve hattar Vahdeti'nin torunudur.

Divan-ı

4

*Yrd. Doç. Dr. Atatürk ÜnivelSitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk EI Sanarları Bölümü-ERZURUM
1- Lala Mustafa Paşa: Kıbrıs, Şirvan ve Gürcistan fatih i unvanıyla anılan Osmanlı veziri. doğum ıari.hi tam olarak bilinmemekle
beraber, 1580 yılında İstanbul'da öldüğünde 70 yaşını aşmış olduğu hilindiğine g.öre, 1507-1508 yılı doıaylarında doğmuş olması
gerekmektedir. (Bkz. Bekir Kütükoğlu, "Lala Mustafa Paşa" , DİA, Ankanı, 2003, XXVLL, s. 73-74; Hamza Gündoğdu, Erzurum
Lala Paşa Külliyesi, Ankara, ı 993)
2- Genellikle büyiik camilerin yanında. zaman tayin eden aıeı ve saatlerin bulundu!\u oda (Bkz. Ferit Devemoğlu, OsmanJıca
Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1970, s. 696)
3- Bkz. İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kiwbeleri İle Erzurum Tarihi, İsıanbul, 1969, s. 230-247; H aınza Gündoğdu, Erzurum
Lala Paşa Külliyesi, Ankara, 1993; Ahmet Vefa Çobanoğlu," Lala Mustafa Paşa Külliyesi", DİA. Ankara, 2003, XXVIl, s. 74-75.
4- Metımet Şevket Vahdetl, Divan-ı Hümayun'dan uri Efendi'nin oğludur. 1883 (1249) yılında İstanbul'da doğdu. Salih Ferdi
Efendi'den tenıeşşuk edip 1846 (I262)'da icazet aldı. Sonra Kadıasker Mustafa Efendi (ö. 1876)'den istifade etti. Önce Divan-)
Hümayun, sonra Mübime Kalemi'nde çalıştı. Divani yazıda Nasıh Efendi (ö. 1885) 'den kazetlidir. 1871 (1288) yılında İstanbul'
da vefat etti. (Bkz. M. Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul; 1970. s. 438--445; Şevket Rado, Türk Hartallan, İstanbul, 1984, s. 212)
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Soyu Şeyhülislam Ebussuud Efendi'ye dayanır. Beşiktaş'ta Hamidiye mektebine devam
etti. Babasından Arapça ve Farsça öğrendi .
1899 (H.1317) yılında Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi'ne girdi ve on sekiz yıl hizmetten sonra Mec1is-İ Ayan kitabetine nakledildi. Medreselerde yazı muallimliğinde bulundu.
Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle herkes gibi açıkta kaldı. Bab-ı Aıı caddesinde küçük bir dükkan
açıp isteyenlere yazı yazmak suretiyle maışetini temin etti. 1930 yılında Fatih Millet
Kütüphanesi'ne memur tayin edildi. 28 Ağustos 1948 (23 Şevval 1367) yılında vefat etti ve
Merkez Efendi Kabristanı'na defnedildi6 .
Suud Bey, sülüs ve nesih yazıyı babasından ve Beşiktaşlı Nuri Efendi'den,? daha sonra
Muhsinzade Abdullah Bey'den8 , divani yazıyı Kamil Efendi'den 9 , cell divani'yi Sfuni
Efendi'den lo ve tuğriiyı Tuğriikeş İsmail Hakkı Bey'den ll meşk etti J2 • Suud Bey, sülüs ve nesih
yazıda Kadıasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876) n ekolüne bağlı bir hattattır.
s

II. LEVHANIN ÖZELLİKLERİ
Lalapaşa

Cfunii'nde bulunan bu levha Osmanlı'da günlük yazışmalarda kullanılan rık'a
celi sü1üs, ara başlıklar celi diviiIli ile yazılmıştır.
Levhanın sonundaki doğum, ölüm tarihleri ve kaynaklarda nesih yazı kullanılmıştır. Levha 82
x 106 ebatlarında olup ahşap çerçevelidir (Resim-2).
yazısı

ile

yazlimıştır. Levhanın başlığı

5- M. Kemal jnal, ~l.g.e., s. 378-380.
6- M. Kemal ınaL. a.g.e .. s. 378-380.
7- Mehmet Nuri Efendj, Taşköprü kazasından Zaimoğlu Ah Ağanın oğludur. 1868 (1285) yılında doğdu. Nuri Efendi. Zeki
Dede'clı:rı ıal.ik yaım. Sütü 5 ve nesihi ilk önce Süleyman Efendi'den, sonra Nevşch,irli Hoca Osınan Efendi'deıı, daha sonra
Alauddln Bcy'den ve nihayet Muhsinzade Abdullah Bey'den ieazet aldı. 1951 (1371)' de vefat etti. "Beşiktaşlı" namıyla meşhur
oldu. (Bh. M. Kemal Inal, a.g.e., 5. 246; Alj Alpaslan, Osmanlı Hat Sanan Tarihi. Istanhııl, 1999, s. 141: Şevket Rado, a.g.e., s.
262)
8- Muhsi.nzade Abdullah Hamdi Bey, Su1tılU n. Mahmut'un ıstabl-i amire (saray ahm) müdürü Mehmet Bey'in oğludur. 1832
(248) yılıııda Kunıçeşnıe'de doğdu. Onbir yaşında Heşiktiı,ş'da Kapıağası mektehine girdi. Mektep hoeası Hafız Mehmet
Efendi'den sUlüs ve nesih me~k ederek iefi~et aldı. HOeaSlJllD tavsiyesiyle Kadmske!" Mımara lzıet Efendi'ye ıalcbe oldu. Sadareı
Mekıubı Kalemi'nde vazife aldı, sonra aynldı. Beyazıt semtindeki Menşe-i KÜLtab·1 Askerl'ye hat mualılimi olarak tayin edildi. Bu
~snada Sultan Il. Abdülhamit tarafından kerıdisine "reisülh,ıltaun" ünvaUJ verildi. l899 (1317). ydında vefat etti. (Bkz. M. Kemal
lnal, a.g.e., s. 20; Ali Alpaslan, a.g.e., s. 14l ; ŞeYket Rado. a.g,e .. s. 230; M. Uğur Demıan, Islam KUltür Mirasmda Hat Sanatı,
Ist<ınbul, 1992, s. 21,6)
9- Ahm.et Kamil Efendi 1861 (1278) yılında htanhul fındıkhda doğdu. iık tah.silini yaparken mektebin yazı hocası Süleyman
Efendi'den hat meşk etmeye ba~ladı. RUşdiyeyi bitirdikten sonra Dahiliye Muhasebesi'ne ınemur oldu. Sami Efendi'den sulüsnesi h yazılanndan 1884 (1301)' de iCa:LClname ald.ı. Kantil Efendi, Divan-ı HUmayun' da tuğra çekınesini, divani ve ceti divan i yazmasını yine Sam.i Efendi'den öğrendi. Medreset'li!- Hattatilı'de sUlüs ve nesih., Galatasaray Su'ltaui'siııde rık'a dersleri verdi. 1941
(1360) yılında vefat etti. (Bkz. M. Kema.llııal, a.g.e., s. 168'; Şevket Rada, a.g.e .. s. 253; M. Uğur Derman, a.g.e .. s. 222; Ali
Alpaslan, a.g.e., s. 95: Muhittin Serin, Hat Sanatımız Ve l'"fqhur HanaUar, lsranbul, 1999, s. 183)
10- Mehmet Sami Efendi, 1838 (l253) yılında İstanbul'da doğdu. Sıhyan Mektehi'nde okuyup onaltı ya§ındayken Maliye
Kalemj'ne girdi. Divan-t HUmayun niimeoüvisliği Ye Nişau Kalemi hulefalığı vazifelerinde bulunduktan SOlUa, aynı kaleınin
mümeyyizliğindeıı emekliye ayaldı. Sülüs ve nesilı yaz.ılannı Bo.~nak Osman Efendi mırrunda bir mahalle nıektebi hocasından, eeli
sülüsü Mustafa Rakıın (9· 1826)'ın talebesi Recai Efendi (ii. 1874 )'den; di"ani, eeli divani ve tuğrayı Nasıh efendi (ö. 1885)'den,
tal,ik yazıyı Kıbrısiziide ısmail Hakkı Efendi (ö. 1862 )'den, celi talık yazıyı Ali Haydar Bey (ö. 1870 )'den, nk'a yazıyı Mlimtaz
Efendi (ö. 1871 )'den meşk elli. 1912 ( 1330) yıhnda vefat etti ve Fatih Cmnii hazıresine defnedildj. (Bkz. M. Kemal [nal, a.g.e.,
s. 359 ; M.Uğur Dennan, a.g,e., s. 217 ; Şevket Rado, a.g.e., s. 239 ; Ali Alpa~lan, a.g.e., s. 122; Muhittin Serin, a.g.e., s. 158)
ı 1- ısmail Hakkı Altunbeıer, 1873 ( 1289) yılında Istanbul Kuruçeşme'de doğdu. Bahası hattat Mehmet nmı Efeııdi'dir. Süliis ve
nesilı yazılannı babasmdan meşk etLi. Sami Efendi'den divani, celi divani. celi sülUs ve tuğra çekmesini öğrendi. Muhtelif mekteplerde nk'a, Medresel'ül- Hattatin'de tuğra ve celi süliis muallimliğind~ bulundu. Şark Tczyini Sanatlar Mektehi'nde, 1936'dan
sonra Devlet Giizel Sanatlar Akademisi'nde tezIup dersleri verdi. 1946 ( 1365 ) yılında
vefat etti. (Bkz. M. Kemal İnal. a.g,e., s. 97 ; Şevket Rado, a.g.e., s. 258 ; M. Uğur Derınan, a.g.e., s. 225 ; Ali Alpaslan, a.g.e .. s.
127 : Muhittin Serin, a.g.e., s. 178 )
12- M. Kemal İnal. a.g.e., s. 378,
13- Kadıasker Mustafa izzet Efendi, Tosya'da Mustafa Ag;a'nın oğlu olamk ı801 ( 1216) yılında doğdu. Küçük yaşta tahsil için
Istanbul'a gönderildL Fatih Medresesi'nde ders gördü, ayrıca mOsiki n:ıcŞk etti. Sultan Il. Mahmut'un emriyle Enderfın-ı
Hümayun'a alındı. Ust düzey devlet kadeıneleriııde hirçok görev üstlendi. lzzet Efendi ,ölü;; ve nesih ya7.ı1annl Çömez Mustafa
Vasıl' (ö. 1853), tahk ve edi talık hattını Yesarizaue Mustafa İzzet (ö. 1849) efendilerden öğrendi. 1876 (1293) yılında vefat etti.
(Bkz. M. Kemal ınal, a.g.e., S, J58 ; M.Uğur Derrnan, a.g.e., s. 210 ; Şevket Rada, a.g.e., s. 216 ; Ali Alpaslan. a.g.e .. s. 137 ;
Muh-inin Serjn. a.g.e., s. ı4O)
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A.YAZıSı
Rık'a: Osmanlı hattatlan tarafından idh edilen nk'a, divaıli yazının dikey harflerinin
küçülmesi, sadeleşmesi, kavis ve meyillerinin azaltılmasından meydana gelmiştir. Yuvarlaldığı
az, düzlüğü çok ve harekesi olmayan nk'a'nm kolaylık ve sürat için idit edi~diğinde şüphe yoktur. Sarayda Divarı-ı Hümayun'da meydana gelen bu yazı, umumiyede yazışmalarda, müsveddelerde ve mektuplarda kullanılmış ve bilhassa XiX. yüzyılın başından itibaren günlük resmi
yazışmalarda da kullanılmaya başlamıştJr'4 •
Rık'a yazı iki ayn üslôpta gelişti. Bunlardan ilki XIX. yüzyılın ilk yarısında Bab-ı Ali"de
gelişti ve " Bab-ı Aıı Rık'ası" veya geliştiren hattata izMelen "Mümtaz Efendi Rık'ası" denildi. Bu üslôpta dikey ve yatay harflerin boylan kısadır. Kendisinden sonraki harflerle
bitişmeyen harfler bitişebilmektedir. Yani divarn havası henüz kaybolmuş değildir. Rık'a'nın
estetiğinde ikinci hamle Galatasaray Sultanısi yaz} hocası Mehmet İzzet Efendi (ö. 1903)
tarafından yapıldı. Bu hattat, harfler için kesin ölçüıer getirdiği g'bi, kendisinden sonraki harfle
bitişmeyen harfleri ayn yazdı ve yazınınumumi görünüşüne ferahhk kazandırarak nk'ayı bir
sanat yazısı haline soktu. Devlet dairelerinde süratle yazma sebebiyle "Mümtaz Efendi Rık'ası"
devam ettiyse de genellikle "Mehmet ıZzet Efendi Rık'ası" hakim olduiS.
Cell Sülüs: Sülüs yazınm 3 mm.den kalın kalemle yazılan şeklidir. Sülüs, lügatte "üçte bir"
demektir. Harflerinin her birinin üçte iki kısmında düzlük, üçte bir kısmında yuvarlaklık
hakimdir. Hakikaten bu yazıda Muhakkak yazıya nispetle yuvarlak kısımlar fazladır. Aynca
harflerinin boyları ve genişlikleri biraz küçük ve çanaklı harflerin çanakları biraz derincedir.
Muhakkak yazıya nispetle daha tatlı ve yumuşak bir görünüme sahiptir 16.
Celi divani: Osmanlı devletinin resmi yazısı olan divani, Türkler tarafından idt edilmiş
olup, tevkl ve talik hususiyetlerini taşır. Celi divani, divani'nin irisi anlamına gelirse de her
ikisi arasında banz farklar vardır. Harekesiz yazdan divarıi'nin XVI. asırda İstanbul'da doğan
harekeli, süslü ve haşmetli şekline celı divani adı verilmiştir. Bu yazının ne zaman, kim
tarafından icat edildiği bilinmemekle birlikte XVI. asırda Taceddin adlı hattatın celt divani'nin
gelişmesinde emeği büyüktür. Bu devirdeki cell divam'nin harf yapılan ctlız olup, istifi tam
olarak teşekkül etmemiştir. En güzel şekline XıX. yüzyılda Bab-ı .AWde ulaşmıştJr 17.
Nesih: Lügatte "bir şeyin hükmünü ortadan kaldırmak, istinsah etmek" gibi manalara gelir.
Nesih kalemi sü1üs kaleminin üçte biri kadar olup, harfleri aynı kaideye bağlıdır. Satır nizamına
bağlı olup, istifsiz yazılır. Bunun için Kur' arı, tefsir ve hadis gibi uzun dini metinler yazılmıştır.
IS.

B.TRANSKIRİBİ

Lala Mustafa Paşa
Sokullu harıedanından vezı[-i azam Hüsrev Paşa'nın küçük biraderi Mısır hükümdan çeraıc
izeden Sultan Gavri'nin damadıdır. Müvelliden Bosnalıdır. Müşarun ileyh gayet şed', sehası,
mu'tedil bütün muharebelerde ibraz-ı şabamet etmiş bir nadire-i zaman idi. Sığar-ı sinııinde
harem-i padişamde bulunarak on yedi yaşına viisılolunca yeniçeri bö1üğüne çerağ edilmiştir.
Burada ulOm-ı askeriyeyi tahsil ile tedricen bitterfi' mir ahur-ı sağır, müteakıben çaşnigır başılık
makamına irtika etmiştir. Memuriyet-i mezkurede iken Suriye'de Safed Sancağı
Beylerbeyiliğinetayin olunup bilahare Manİsa'da mukım ikinci Selim'e lala olmuştur. Konya
ovasında şehzade Bayezid ile Selim arasında zuhı1r yafte olan meşhur meydan muharebesini
ı4- Ali Alpaslan, "islam Yazı Sanatı" Doğuşıao Günümüze BüyüIc İslam Tarihi, İstanbul, 1993, s. 520.
15- Alj Alpaslao, a.g.ro., s. 520.
ı6- Ali Alpaslan, a.g.m.., s. 47ı.
17- M. Ugur Oennan, SabanCl Koleksiyonu, İstanbul, 1995, S, 21 ; Ali Alpaslan, a.g.e., s. 22.
1S- Abdü!kadif Yılınaz, Türk Küap Sanaılan Tabir ve Istılahlan, İstanbul, 2004, s. 259.
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şehziide Selim'e kazandırdığı için İstanbul'da pek büyük şöhret kazanrruş KanunJ Sultan
Süleyman'ın mazhar-ı iltifatı olmuştur.

Selim-i

mezkıırun

tahta cülıısunda sadaret-i uzma hakk-

ı sarıhi iken Rüstem Paşa'nın meaniyle İstanbul'da durduıı.ılmayarak Temeşvar eyajetine,

saniyen Erzurum'a, salisen Şam'a Beylerbeyiliğine gönderilmiştir. Sekiz yıl Şam'da ikamet
ederek Yemen fetreti üzerine vezaretle hıtta-i yemaniyeye gidecek iken İstanbul'da tedvır olunan dolab-ı tezvırat üzerine tekrar Şam'da ibki1 edildiler. Az zaman sonra bir tedblr-i siyasi ile
dersaildetc gelerek " Rastdır reftaıımız manend meyli tutiya - biz hezaran dide-i mahmııre
girmiş çıkmışız" beyt-i meşhurinin gmlesi olan şairat-ı nisvandan Hubbi kadın delaletiyle
vezaret-i saniye payesi verilerek Kıbrıs'ın fethine memur edildiler. Ba'de'l- feth "fatih-i Kıbrıs"
nam-ı mübecceliyle yad olunmuştur.
Şehziideler muharebesinin tarıhiyesi
Sadrazam Rüstem Paşa kendine rakip gördüğü Mustafa Paşa'yı Kütahya'da muklm
şehzade Bayezid tarafgıranından bildiği için paşa ile aralanna clkay-ı nifak maksadına binaen
Manisa'da şehzade Selim'in lalalığına tayin ve Safed'den azliyle Manisa'da ikametini
etmeyledi. Halbuki Mustafa Paşa kargüzar bir insan olduğundan şehzade Sehm'e " pederiniz
gariban irtihal edecektir, şüphesiz ki Bayezid tahtıma cülGs eyleyecck eğer böyle bir şey hadis
olursa biraderinizin hayatınıza kasd edeceği muhakkaktır" gibi sözler söyleyerek kendisini ikna
ve mükemmel bir kuvvetle Bilyezid ordusunu Konya ovasında inhizama uğratlp İran'a kadar
Bayezid'in firanna sebeb-i müstakil olmuştur. Lala Mustafa Paşa ile Bayezid ordusu arasında
carı mükil.tebat kütüb-ü tevarihde mazbuttur.
Divan-ı Hümayun'daki ünvan-ı resmilen
Ekrem'ü!- vüzera efham'ül- uzama desrur-u sütGde hisal müşir-i ruşen tedbır-i mülk ara
dirgam-ı pışe-i hikmet-i züleelal samsam-ı kabze-i kudret-i ıayeıa.I ala-i esinnet'ül- müb3.rizin
vezlr-i dilber Lala Mustafa Paşa. Bu ünvan kendisine 973 tarihinde Erzurum cengaverlerinin
himmetiyle Tiflis 'i fethederek prens Alexandır'ı adet-i kadime vecihle kılıncının altından
geçirdikten sonra ba ferman-ı padişahi ni'mistiklal ile Gürcistan'ı prens-i mezbuıun iradesine
terk ilc Erzurum'u teşrifleri zamanında verilmiştir.
Asar-ı hayriyyesi
Erzurum'da bir cami, bir hamam, şehr-i mezkur etrafında bir miktar arazi, Tiflis'de bir miktar kura ile Livane sancağında zeytinlikler, Şam'da büyük bir cilmi-i şerif ile üç yüz kadar
dükkan, han, karbansaray, Konya civarında Ilgın kasabasında yine bir cami ve bir miktar araziden ibarettir.
Evahir Hayatı
Bu zat ömrünün son eyyamını, İstanbul'da hal-i inzivada geçirmiştir. Devletçc mühim bir
mesele olunca kendisini Kubbea1tı denilen şuray-ı vüzeraya davet ile re 'yinden istifade ederlerdi. Konaklan Eyüp civannda idi. Vefatı, senesi nasdan kül1iyen intika.' ileihadat ve taata
hasr-ı şuğul ediyorlardı. İrtihalinden on yedi gün evvel Ebu Eyyüp Halid bin Zeyd el-Ens3.ri
hazretlerinin türbedarına müracaalla sahabe-i müşarun ileyhin medfeni kurbünde kendilerine
bir makbere verilmesini iltimas edip, kendi eliyle mahal-i defnini tayin ve bir işaret-i mahsıısa
va'z ettikten sonra köşklerine avdet ederler. Geceleyin ziyarete gelen Ferhat paşazadelere kendisinim on yedi gün mürı1runda terk-i hayat edeceğini sarahatcn söyleyince paşaıadeler bu
söze inanamayarak lalanın kiber-i sin dolayısıyla ateh getirdiğine hanılederler ise de hakikaten
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buyurduklan günde enfas-ı ma'dudelerini ikmal ile izhar-ı keramet eylemişlerdir. Tevellüdü
912, irtihali 20 cumade'l- ahır, sene 988. Me'hazlar: muhanerat-ı havace Sa'deddin - tarih-i
aıı. KetebehO Suud el- Mevlevl.
C.sÜSLEMESİ

Levhada, yazıy} çevreleyen pembe renkli bir iç bordür ()bulunmaktadır. Bordürün içinde tek
yaprak motifi vardır. Yine borctürün iki kenarına altın cetvel 2\1. dıştaki altın cetvelden sonra
bir altın kuzu·ı çekilmiştir. Bordörün dört köşesinde, siyah zemin üzerine, Ermeni ressamlarca çizilen22 klasik tezhipten uzak, barak özelliği taşıyan çiçek motifleri bulunmaktadır. Köşe
süslemeleri altın kuzularla birbir.ille bağlanmıştır. Levhanm yazısı çok güzelolmasına rağmen,
süslemesi o kadar başanlı değildir. LevhaOln çerçevesi ahşap olup, yer yer dökülmeler, yıpran
malar vardır (Resim-3).
sıra

III. SONUÇ
Levha üzerinde yazının hangi tarihte y~ıldığını gösteren bir tarih yoktur. Ayrıca eserin tarihi ve kim tarafından yazdırıldığına dair camİ kayıtlarında da bir bilgiye ulaşarnadık. Fakat hattatın yaşadığı dönem ve levhamn süslemesi göz önöne alındığında, Osmanlının son devrinde
yazılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Bu levha, Lalapaşa cfuniine asılmak üzere devrin
meşhur baltatına özelolarak sipariş edilmiştir. Yine bu levha nk' a yazının son dönemde
yazılmış, Mehmet İzzet Efendi Rik'a'sı'mn en güzel numunelerinden biri olup, bu yazıyı
öğrenmek isteyenler için iyi bir örnektir.

19- Bordür: Pervaz ve kenar suları şeklinde bir araya gelen motifler, şerit bezeme. (Abdiilkadir Yılmaz, a.g.e., S, 31)
20- Cetvel: Eski el yımnalarda sayfaların kenarlarına çerçeve gibi çizilen JTluIHelif ka!lIllı.l<lııki a\lın çizgilere denir ( Abdülkadir
Yılmaz, a.g.e .• s. 41 ).
21- Kuzu: Müzeh!ıiplerin iplikten daha kalın ve cetvelden ince olarak sayfa kenarlarına altmla çektikleri ince çızgi (Abdiilkadir
Yılmaz, a.g.e., s. 196).
22- M. Uğur Derınan. Türk Hat Sanatınııı Şaheserleri, Ankara, 1990,32. leviıa.
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