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Önsöz
Elinizde bulunan bu kitap, Mimar Sinan’›n hat›ralar›n› anlatan Tezkiretü’l-Bünyan adl› yazma kaynaktan 

al›narak haz›rlanm›flt›r. Tarihî önem tafl›yan bu kaynak, büyük mimar hakk›nda elimizde bulunan en de¤erli 
belge niteli¤indedir. Sinan’›n kendi dilinden anlat›lan bu eserle, büyük ustan›n insanî duygular›na yaklaflarak 
onun iç dünyas›na nüfuz etmek de mümkün olacakt›r.  

Sinan’›n anlat›m› üzerine Sâî Mustafa Çelebi taraf›ndan kaleme al›nan yazmada, Sinan’›n  mimarbafl› ol-
madan önceki hayat› özet olarak verildikten sonra, de¤er tafl›yan 6 eserin yap›l›fl› hikâye edilmektedir. Bunlar 
s›ras› ile fiehzâde Camisi, K›rkçeflme su tesisleri, Süleymaniye Camisi, Mihrimah Sultan Bahçesi’nde su dolab›, 
Büyükçekmece Köprüsü  ve Selimiye Camisi bölümlerinde yer almaktad›r. 

Son olarak eserin baskısını kusursuz biçimde okuyucuya ulaşmasını sağlamak için, hiçbir şeyi esirgemeyen 
Ötüken Neşriyat A.Ş.’ne en içten teşekkürlerimi sunarım.

Suphi Saatçi
‹stanbul, Eylül 2005

•





Girifl
Türk kültür ve sanat tarihinin yetifltirdi¤i en büyük de¤erlerden biri, hiç kuflkusuz Mimar Sinan’d›r. Mimar

Sinan, imza att›¤› dört yüzü aflk›n eseri ile, en çok sözü edilen nadir sanatç›lardan biridir. O uzun ömrü bo-
yunca, birbirinden ilgi çekici tasar›mlar› düzenlemekle kalmam›fl, bunlar› birebir uygulama flans›n› da elde et-
mifl, mimarl›k idealini alabildi¤ine gerçeklefltiren mutlu kiflilerden biri olmufltur. 

Dört padiflah dönemini idrak etmifl olan Sinan, Osmanl› devletinin en görkemli ça¤› 16. yüzy›lda yaflam›fl-
t›r. Devlet, ekonomik ve siyasal gücünün doruk noktas›nda iken sorumluluk alarak, mimarl›k mesle¤inin en üst
makam› olan Mimarbafl›’l›k görevine getirilmifltir. Mesle¤inde gösterdi¤i baflar›dan dolay› padiflah, sadrazam
ve devlet adam› gibi, en üst düzeydeki kiflilerden siparifller alm›flt›r. Her tasar›m›nda özgün bir yaklafl›m sergi-
leyerek, hem teknik hem de estetik aç›dan aray›fllar›n› sürdürmüfltür.  

Araflt›rmac› ruhu ve insan boyutunu kavray›c› tasar›m gücü ile eflsiz plastikler ortaya koymufl, boflluklar› bi-
çimlendirmede büyük bir ustal›k göstermifltir. Hendese ilminde kazand›¤› derinlik, inflaat alan›nda sahip oldu-
¤u deneyim, ayr›ca form, ölçü ve oran gibi mimarî esteti¤in incelikleri konusundaki flafl›rt›c› ve çarp›c› bak›fl›
sayesinde kendinden emin biçimde hareket etmifltir. Kendine karfl› duydu¤u güvenden dolay›, zaman zaman
inflaat sürecine ve tasar›m yaklafl›mlar›na kar›fl›lmas›na direnmifltir. Padiflah karfl›s›nda hayat›n› tehlikeye atma
pahas›na olsa bile, bu direnifli sürdürmüfl ve böylece mimarl›k mesle¤inin onurunu korumas›n› bilmifltir. 

•



Tekrara Düflmeyen Sanatkâr

Üstün becerisini ve baflar›s›n› sürekli tazeleyen Sinan, uygulamalar› ile baflta ‹stanbul ve Edirne olmak üze-
re, Osmanl› Devleti’nin genifl co¤rafyas› üzerindeki kentleri birbirinden çarp›c› eserlerle süslemifltir. Kentsel
plan› yönlendirici özellikleri yan›nda Sinan yap›lar›, siluete yans›yan çizgileri, nice kente kimlik kazand›rm›fl-
t›r. Eflsiz görsellikleri ile de bu yap›lar, kentlerin adeta birer simgesi hâline gelmifltir.

Sinan’›n cami, mescit, medrese, türbe, kervansaray, hamam, imaret, su kemeri ve köprü gibi, de¤iflik prog-
raml› her türden eseri, ‹stanbul ve Marmara Bölgesi ile Anadolu’nun bir çok kentinden baflka, Irak, Suriye, Fi-
listin, Suudi Arabistan, K›r›m, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Yugoslavya ve Yunanistan gibi ülkelerin kent-
lerini süslemektedir. 

Osmanl› topraklar› üzerinde, kendinden önce yap›lm›fl olan bir çok eseri de restore eden Sinan, bunlar›n gü-
nümüze ulaflmalar›n› sa¤lam›flt›r. Hangi döneme ait olursa olsun, her tür eseri incelemifl ve bunlardan yararlan-
mas›n› bilmifltir. Kendi sanat›na ve teknik bilgisine güven duydu¤u için de, baflka kültürlerin miras b›rakt›¤› eser-
lere karfl› kompleks sahibi olmam›flt›r. Bizans döneminin ‹stanbul’daki en büyük eseri olan Ayasofya’n›n günü-
müze ulaflmas› bile, II. Selim’in ferman› ile Sinan’›n yapt›¤› restorasyon sayesinde mümkün olabilmifltir. 

Hem ak›lc› mekân düzenleme, hem de ak›c› planlama ve tasar›m anlay›fl› içinde hareket eden Sinan, ras-
yonel bak›flla faydac› ve ifllevsel yaklafl›m›ndan dolay› ça¤dafl olabilmifltir. Sürekli aray›fl içinde bulunan Sinan,
hiç bir zaman tekrara düflmemifltir. E¤ilim gösterdi¤i örtü eleman› kubbeyi, alt mekân tasar›m› ile birlikte ge-
lifltirme¤e yönelmifltir. Böylece mekân bütünlü¤ünü sa¤layarak örtü eleman›na ulaflma¤a çal›flm›fl, kubbelerin
düzenini bir bütün olarak ele alm›flt›r. Sürekli aray›fllar› sayesinde kubbenin geliflimini, ulaflabilece¤i en üst dü-
zeye kadar zorlam›fl ve özellikle Edirne Selimiye Camisi’nde büyük bir zafer kazanm›flt›r. Kubbeyi zirveye ta-
fl›yan büyük mimar, böylece 16. yüzy›lda klâsik dönem Osmanl› mimarisinin simgesi olmufltur. 

Sinan’›n Kimli¤i

Türk kültür ve sanat tarihindeki yerinin büyüklü¤üne karfl›l›k Mimar Sinan hakk›nda, ne yaz›k ki yeterli dü-
zeyde ayd›nlat›c› bilgilere sahip de¤iliz. Sinan’›n do¤um tarihi hakk›nda bir kay›t olmad›¤› gibi, elimizde, ölüm
tarihi üzerine de, türbesindeki kitabeden baflka bir belge bulunmamaktad›r. 

Sinan ve ailesi hakk›ndaki bilgiler de çok azd›r. Ad›na düzenlenen vakfiyeye  göre, Sinan’›n efli Mahmud
k›z› Mihrî Hatun’dur. Yine bu belgeden anlad›¤›m›za göre, Sinan’›n üç çocu¤u olmufltur: Biri, Sinan hayattay-



ken flehit olan o¤lu Mehmed, di¤erleri de Neslihan ve Ümmühan adlar›n› tafl›yan iki k›z.1

Ünlü Türk mimar›n›n yapt›¤› eserler hakk›nda tam ve sa¤l›kl› bir kataloga henüz sahip olmad›¤›m›z› da
unutmamak gerekir. Ona mal edilen yap› listeleri, yazma kaynaklar taranarak, ciddî ve ayr›nt›l› bir arfliv süz-
gecinden geçmemifltir. Bir yay›n2 d›fl›nda Sinan kaynaklar› üzerine e¤ilen ve hakk›nda yeni bilgiler aktaran ye-
terli çal›flmalar yap›lmam›flt›r. 

Yaflad›¤› dönemde ekol olan Sinan kubbe mimarisinde evrensel mesaj vererek, dünya mimarl›k tarihine
geçmifltir. Hangi tarihte do¤du¤u bilinmemekle beraber, bugünkü Kayseri ili merkez kazas›n›n Gesi nahiyesi-
nin A¤›rnas köyünde do¤du¤u biliniyor. Hakk›nda hiçbir ciddî kaynak bulunmayan bu ola¤an üstü sanatkâr
ruhlu insan kimdir ve nas›l yetiflmifltir?

Bir Osmanl› Mucizesi

Çocukluk yafllar›nda devflirilerek Kayseri’den ‹stanbul’a getirilen Sinan’›n, Yeniçeri Oca¤›’nda yetifltirildi¤i,
kendi hat›ralar›nda dile getiriliyor. Devflirme çocuklar önceleri yaln›z Rumeli’den toplan›yordu. Buna dayana-
rak kimi araflt›r›c›lar Sinan’›n Arnavut, S›rp, Yunan,  veya Avusturya kökenli olabilece¤ini ortaya atm›fllard›r.
Ancak 15. yüzy›l ortalar›ndan itibaren, devflirme sisteminin Anadolu’ya uyguland›¤› biliniyor. Zaten kaynaklar
da Sinan’›n Rumeli de¤il Anadolu kökenli oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 

Sinan’›n kökeninin Anadolu Ermenilerine dayand›¤› iddias›n›n da geçersiz oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Çünkü 16.
yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren Ermenilerin devflirme d›fl›nda tutulduklar›n› ve Yeniçeri Oca¤›’na al›nmad›klar›-
n› kaynaklar bildiriyor. 

Uzun süre tart›flmalara yol açm›fl olan Sinan’›n etnik kökeni hakk›nda yap›lan kurcalamalar›n hiç kimseye
fayda sa¤lamayaca¤›n› düflünmek yerinde olacakt›r.  Bu önemsiz ve gereksiz tart›flma üzerinde en akl› bafl›n-
da yorumu, Ernest Kühnel yapm›flt›r. Kühnel’e göre “Sinan’›n eserleri en küçük ayr›nt›lar›na kadar o denli
Türk’tür ki, onun Arnavut mu, Rum mu oldu¤u tart›flmas› tamam›yla yersizdir.”3

Asl›nda Sinan’›n her hangi bir etnik kökene ba¤lanmas›, fazla bir önem de tafl›m›yor. Esas önemli olan hu-
sus onu yetifltiren sistemdir. Bize göre bu sistemin en önemli mucizesi Mimar Sinan say›l›r. Bu noktada tart›-
fl›lmas› gereken husus, Osmanl› devlet sistemi ve toplum yap›s› olmal›d›r. Osmanl› sisteminin bir ürünü olan
Sinan’›, bu bak›mdan do¤ru okumak ve do¤ru alg›lamak gerekir. Bu mucizeye inanmak istemeyenlere, Süley-
maniye ile Selimiye’yi tekrar görmelerini önermek yerinde olacakt›r. Çünkü hâlâ ayakta duran ve gerçek olan
bu iki bafl yap›t gibi, yapan kifli de bir gerçek.  



Sinan ve Türk Ayd›nlar›

Sinan’›n bu denli büyük bir sanatç› kimli¤ine karfl›l›k, yaflad›¤› ça¤da oldu¤u kadar, günümüzün kültür ve sanat
dünyas›nda da yeterince alg›land›¤› söylenemez. Yaflad›¤› ça¤da zamandan flikâyet anlam›nda “fiikâyet-i Rüzgâr” (s.
34-35 ve 105-106) bafll›¤› ile verilen manzum bölümde Sinan, bir sanatç› duyarl›l›¤› içinde bilgili ve sanatç› kiflile-
rin horland›¤›n›, cahil ve afla¤›l›k insanlar›n itibar gördü¤ünü dile getirmektedir. Ancak Sinan’›n büyüklü¤ü yaflad›¤›
ça¤dan sonra daha iyi anlafl›lma¤a bafllanm›fl, sanat›n›n mimarl›kta bir ekol oldu¤u kabul edilmifltir. 

Günümüze gelene kadar Sinan’›n kimli¤i ve mimarî gücünün büyüklü¤üne ek olarak, 400 y›ldan fazla bir zaman
geçmifl olmas›na ra¤men, eserlerinin hâlâ ça¤dafl yanlar› ile yaflam›fl olmalar›, büyük mimar› daha bir ölümsüz k›l-
maktad›r. Eserleri ile toplum hayat›nda bu denli bütünleflen ve güncel kalan böylesine büyük bir ustan›n, dünya mi-
marl›k tarihi içinde lay›k oldu¤u yere oturtulamamas›n› anlamak mümkün de¤ildir. Bunu düflünürken, do¤rusu Tür-
kiye’nin kültür, sanat ve edebiyat adamlar›n›n Sinan’a karfl› ilgisizli¤ini izah etmek de zordur. Akl›ma nedense Yu-
goslav yazar ‹vo Andriç geliyor. Sinan’›n Viflegrad’da Sokollu Mehmed Pafla ad›na yapt›¤› köprü, bu flirin kasaban›n
hayat›nda önemli bir yere sahiptir. Sinan’›n s›radan bir eseri olan bu köprü, Nobel edebiyat ödülü sahibi Andriç’in
duyarl› yaklafl›m› ile dünya edebiyat tarihine mal olmufl Drina Köprüsü roman›n›n do¤mas›na esin kayna¤› olmufltur.

Buna karfl›l›k Türkiye topraklar› üzerinde Üsküdar ve Edirnekap› Mihrimah Sultan, Rüstem Pafla ve fiehzâ-
de camileri, Ma¤lova Su Kemeri ve Haseki Çifte Hamam› gibi birbirinden ilginç yap›lar yer al›yor. Bütün bun-
lar bir yana, bir Süleymaniye’nin veya bir Selimiye’nin bile, bizim kültür, sanat ve edebiyat adamlar›m›za esin
kayna¤› olmakta yetersiz (!) kald›¤› anlafl›l›yor. Baflka bir toplum, böylesine dünya çap›nda bir sanatç›ya sahip
olsayd›, kim bilir neler yaparlard›. Nice roman, öykü, fliir, tiyatro eseri, oratoryo, senfonik parçalar ve opera gi-
bi eserler, besteler ortaya ç›kard›. Bana göre kültür, edebiyat ve sanat adamlar›m›z Sinan’a karfl› görevlerini ye-
rine getirmemifllerdir. Bunu istemek, toplum olarak da hakk›m›z olmal›d›r.

Sinan’›n Hat›ralar›n› Dile Getiren Kaynaklar

Sinan hakk›nda bilgiler içeren ve onun hat›ralar›n› yans›tan iki önemli kaynak bulunmaktad›r: Tezkiretü’l-
Bünyan ile Tezkiretü’l-Ebniye. Sinan’la do¤rudan ilgili bu yazmalar, flair ve nakkafl Sâî Mustafa Çelebi taraf›n-
dan kaleme al›nm›flt›r. Özellikle “insan” olarak Sinan’› bize en çok yaklaflt›ran Tezkiretü’l-Bünyan, onun bi-
yografisi hakk›nda önemli ip uçlar› vermektedir. Mimar Sinan ve ortam›; sanatç› yan› ve mühendisli¤i; muha-
taplar› ile olan iliflkileri ve yap›lar›n› gerçeklefltirmekteki insanî ve teknik yaklafl›mlar› hakk›nda bilgiler veren
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•TEZK‹RETÜ’L-BÜNYAN
SADELEfiT‹R‹LM‹fi MET‹N...

SÂÎ MUSTAFA ÇELEB‹

Suphi Saatçihaz›rlayan:



Bu kitap usta sanatç› Bafl Mimar Abdülmennan o¤lu 
Sinan (Allah’›n rahmeti ve ma¤fireti üzerine olsun)’› anlatan Yap›lar Güldestesi’dir

Yedi kat gö¤ün kurucusuna flükürler ve dokuz kat gökyüzünü billûr kubbeyle örten Allah’a sonsuz
övgüler olsun ki, O, bu su ve toprak iflli¤inde, kurals›z ve pergelsiz olarak, bünyesinde can ve yürek
olmayan insano¤lunun saray›n› biçimlendirip süsledi; kalp camiilerini iyi ahlâkla doldurup flen k›ld›.

Mesnevî
Ne güzel ki yaradan ortaya koydu hiç yoktan
Bu dünya saray›n› düzenledi bir “ol”dan 

Gökyüzünü sütûnsuz durdurdu
Günefl yuvarl›¤›n› as›l› b›rakt›

Kudret eliyle çamuru yo¤urdu
Ve insano¤lunu yaratt›

Göz vücût saray›na görünüfl
Ve kafllar ona yaz› oldu

Nas›l ki Hazret-i Âdem var oldu
Hazret-i Halil ‹brahim için de Kâbe yap›ld›

Faziletli kiflilerin gönül Kâbesini yapana say›s›z dua ve sonsuz salavat olsun ki, yarat›c› Allah’›n
do¤ru yolu ile onun yoluna ba¤lananlar› ve ölümsüz hayat yolunun yolcular› olan kederli ve güç-
süz ümmetinin S›rat-› Müstakim Köprüsü’nden Cennet bahçesinin saray›na gidenlere, din ›fl›¤› Hz.
Muhammed k›lavuzluk etti.
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Manevî Mesnevî
Ne güzel ki Allah kat›nda büyük lütuf yapanlar
Dünyada yapt›klar›n› ahirete de götürürler

S›rat Köprüsü Allah’›n en flerefli sevgilisinin emri
Her kim ki ondan düfler cehennemdir yeri

Dinin ve dünyan›n hocalar› seçkin dört dostun (Allah’›n r›zas› hepsinin üzerine olsun) vas›flar›

(Birinci dost, o)1, hakikat Kâbesinin mihrab›, do¤ruluk ve temizli¤i birlefltiren yolun kandili, pey-
gamberlerin serdar› Hz. Muhammed’in ma¤ara arkadafl›, din Kâbesinin tafl›, dört seçkin dostun en
gözdesi, iki cihan Rabbi’nin elçisinin yerine geçen, azim sahiplerinin önderi, eski dost, Hazret-i Ebu
Bekir S›ddîk’d›r. (Allah ondan raz› olsun.)

Naz›m
Peygamber’in ma¤ara arkadafl›d›r S›ddîk
Onun gam orta¤›d›r S›ddîk

‹kinci dost, adalet ve do¤ruluk camiinin minberi, temizlik ve do¤ruluk ehlinin deste¤i, seçkin
Kâ’be’nin dire¤i, hak ile bât›l› halk için ay›rdedebilen, adaletli sultan, temiz din duvar›n›n tu¤lac›s›
ve Kayser’in gözünü kör eden Hazret-i Ömer Faruk’dur. (Allah ondan raz› olsun.)

Naz›m
Gelmemifl dünyaya böyle bir Ömer
Din yolunda vuruflan bir yi¤it er

Üçüncü dost, ahlak camiinin güzel mahfili, Allah’›n kelâm›n› toplayan, flehitler ordusunun bafl›
ve din evinin tavan ufkunun süsü ve beze¤i, iki nur2 sahibi Affan o¤lu Hazret-i Osman’d›r. •29...



Naz›m
Gözünün nurunu dökerek Osman
Oldu erdemiyle Kur’an’› toplayan

Dördüncü dost, ilim ve irfan flehrinin kap›s›, yürek ve sa¤lam bilgi sahibi, Amru Anter’i öldüren,
Hayber Kap›s›’n› da¤›tan, dinin yüksek temel dire¤i, seçkin imam ve Peygamber’in amcas›n›n o¤lu
velî olan Ali’dir. (Allah ondan raz› olsun.)

Naz›m
Ebedî meclisin mum ›fl›¤›
O Allah’›n arslan› olan Ali

Hasan ve Hüseyin (Allah onlardan raz› olsun)’in vas›flar›

Örnek tutulan iki imam, Hazret-i Fat›matü’z-Zehrâ’n›n göz nuru, iki dünyan›n övüncü ve yürek-
lerinin semeresi, insanlar›n ve cinlerin sevgilileri, iki masum ve mazlum, seçkin ‹mam Hasan ve
Kerbelâ Çölü’nün flehidi ‹mam Hüseyin. (Allah’›n r›zas› hepsinin üzerine olsun.)

K›t’a
Her baharda çiçekler
Güzelliklerini Hasan’dan al›r
Laleler de mazlum Hüseyin’in
Kanl› gömle¤ini yans›t›r

Allah’›n yeryüzündeki gölgesi, kutsanm›fl ve sayg›de¤er padiflaha övgü (devleti ebedî ve salta-
nat› sa¤lam olsun)

fiiir
Allah’a flükürler ve Peygamber’e övgüden sonra, padiflaha dua etmem gerekir
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•TEZK‹RETÜ’L-BÜNYAN
ÖZGÜN MET‹N... 

SÂÎ MUSTAFA ÇELEB‹

Suphi Saatçia k t a r a n :



Hâzâ Kitâb-u Tezkiretü’l-Bünyân hasbihâl ân üstad-› kârdan Ser Mi’marân Sinan bin ‘Abdülmen-
nan (‘aleyhirrahmete ve’l-gufrân1)

Hamd ü sipâs ol müessis-i esâs-› seb’-i t›baka ve senâ-yi bi-k›yas ol bâni-yi minâ-y› tak-› sipihr-i
nüh revaka ki bu kârhâne-i âb u gilde bi-hencâr ü pergâr halvet-i saray-› can ü dil olan kasr-› vü-
cûd-› âdemi bünyâd idüb nakfl-› nigâr-› ahlak-› hasene ile câmi’ kalblerin abâd eyledi.

Mesnevî
Zihi sâni’ k(i)’idüb zâhir kümûndan 
Bu kâh› tarh k›ld› kâf-› nûndan

Direksiz durgurub bu nüh k›bâb›
Mu’allak asd› tob-› aftâb›

Yed-i kudretle tahmîr etdi lây›
Vücûd-i âdem’e urd› binây›

Nazar kasr-› vücûda manzar old›
Kitâbe ana ol ebrûlar old›

Çü kâh-› cism-i Âdem old› âbâd
Halilullah’a k›ld› Kâ’be bünyâd

Dürûd-i nâ-ma’dud ve salavât-› nâ-mahdud ol mi’mâr’-› Kâ’be-i dil-i ahyâra ki hencâr-› fler’i ka-
vîm-i sani’-i kadîm ile salikân-› meslek-i râh-› Hüdâ ve rehrevân-i menâzil-i hayat ü beka olan üm-
met-i flikeste bâl u za’ifü’l-hâli kantara-i s›rat-› müstakîmden saray-› riyâz-› na’îme salik k›lub ol si-
rac-› dîni rehnümâ eyledi.
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Mesnevî-i ma’nevî
Zihi kemâl-› kerem sun’-i Hakk te’âlâda
Getürdi ahîrete hep misâl dünyada

(2a) S›rat köprüsü fler’-i habîb-i ekremdir
fiu kimse kim düfle andan yeri cehennemdir

Der vasf-› ân hâcegân-› dünya ü din çehâr yâr-› güzîn r›zvânullâh› te’âlâ ‘aleyhim ecma’in
(Yâr-› evvel, ol)2 mihrâb-› Kâ’be-i hakikat ve ol kandîl-i bâb-› tarikat câmi-i s›dk u safâ ve yâr-›

gar-› server-i enbiyâ hacer-i Kâ’be-i dîn ber-güzîde-i çehâr yâr-› güzîn kay›m makam-› resûl-i rab-
bül’âlemîn imâm-› hümâm-› yâr-› ‘atik Hazret-i Ebû Bekr-i S›ddîk (raz›yallâhû te’âlâ ‘anh).

Nazm
Yâr-› gar-› resûldür S›ddîk
Gam güsâr-› resûldür S›ddîk

Yâr-› sâni ol minber-i câmi’-i ‘adl ü dâd ve ol zâhir-i ehl-i s›dk u sedâd sütûn-› hâne-i ‹slâm gü-
zîn-i enâm faruk-› hakk u bât›l sultân-› ‘âdil h›fltzen-i divar-› dîn-i mutahhar ve kûr künende-i dîde-i
kayser Hazret-i Ömer Faruk (raz›yallâhu te’âlâ ’anh.)

Nazm
‘Âleme gelmemifldi misl-i ‘Ömer
Reh-i dîn içre bir mücâhid er

Yâr-› sâlis ol mahfil-i câmi’-i hüsnü ahlak ve ol câmi’-i kelâmü’llahi’l-meliki’l-’allâm ser hayl-i
flühedâ afâk-› sakfhâne-i dîne zîb ü zeyn Hazret-i Osman bin ‘Afvân-› zi’n-nûreyn r›zvânüllâhü
te’âlâ ‘anhüma. •101...












