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TUGRALARDA EL-MUZAFFR DAİMA DUASI VE ŞAH 
UNVANİ, ŞEHZADE TUGLARI, MEH~ED II. NlN tUGRA, 

İMZA VE MÜHÜRLERİ. 

Yazan: Zarif Orgim 

Bu yazıdan maksat; tuğra nın tarihcesi ve manası hakkında bugüne 
kadar yazılan bilgileri tekrarlamak değildir. [1} 

Biz, Osmanlı imparatorlarının tuğralarında bulunan «El· muzaffer 
daima» dua -cümlesi ile Şah ünvanın gözden geçirmek, t~ğranın devirlere 
göre geçirdiği değişiklikleri, kaç kısımdan -ibaret bulunduğunu, -bu k1sıml~r
dan her birine verilen adları tesbit etmek, Fatih Sultan Mehmed'in iirıza 
ve mühürleriyle henüz neşredilmemiş bulunan Şehzade_ tuğralarından bah
setmek istiyoruz. 

EL-MUZAFFER DAİMA: 

Bu konu üzerinde ilk defa duran Osman Ergfo'dir. [2} Osman Ergin, 
Maarif Tarihinde tuğrada «El-mı.izaffer daima» cümle- i duaiyesinin Fatih 
Sult~n Mehmed'inkiyle başladığını, daha evvelki tuğralarda bulunmadığını 

pızar. -- . 
Halbuki, tuğrada «el-muzaffer daima» duası Murad II. nio.- tuğrasında 

başlar~_ Bu padişahın tuğrasıın ilk defa F. Babinger neşretmiştir. Topkapı Sa
rayı Müzesi Arşivincle d(! _aynı padişahın tuğralı bir mülknamesi bulunmak-

(1] 'Sultan Orhan 'ın tuğrasımn neşriyle meydana çıkan; Murad-I in Ragüza -cum
huriyetine verdiği ahidnaine Üzerine elini basarak tuğranın ilk nü~unesini vücude getir

-diği hakkında, Hammer'in malum faraziyesinin çürüklüğü bir tarafa bırakılırsa aşağıya 
sıraladığımız eserler t~ğra hakkında hemen hemen aynı malfimatı tekrarlarlar. 

J Deny - İs!am ansiklopedisi. 
-Di Friedrich Kraelitz ___: Die Turga der Osmanischen Prinzen, 
· » » » - - Die Haıidfeste Pençe der Osman - W esire. 

» » » - Osmanische Urkunden in Türkischer Sprache. 
Dr. Ludwig Fekete - Osmanische - Türlcische Diplomatik der Türk<schen Bot-

massgkeit in -Urgarn. -
Franz Babinger - Die grossherliche Tugra. 
L'Orient illustre - No. 1, P. 6, Col. 3 - 4. 
Ali - Tuğra-yı~Hümayun-.,- T. O. E. M. No. 43 - 44. 
UzunçarşıJı, İsmail Hakkı - Tuğra ve Pençeler ile Ferman ve Buyrııltular<ı clair, 

Belleten, cc, V, Sayı, 17 -18. 
J2J O_sman Ergin - M;ı;ırif Tııri!ıi1 ç; IJI1 s, 881. 

.. 
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tadır. [1] En son olarak da Maliye Arşivinde 14 No. da kayıtlı ve 850 
tarihli vakfıyesinin de tuğralı olduğu görülmüştür. [2] 

Şimdi, O s m a. n 1 ı İ m p a r a t o r l a r ı nın tuğralarını yukarıda arzetti
ğimiz hususları da göz önünde tutarak tetkik edelim: 

Osman I. in tuğrasi henüz. ele geçmemiştir. 
Orhan Gazi'nin tuğrasını taşıyan iki vesika bulunmuştur. [3] Bu 

tuğralarda «Orhan bin Osman» adı gayet sade bir Şekilde yazılmıştır. 
Murad 1. in tuğrasını ise Topkapı Sarayı .Müzesi .Müdürü Tahsin 

Öz'ün neşrıittiği bir mülkname ile tanıyoruz. [ 4] Bu tuğrada ilk defa bey~ 
zelerin teşekkül ettiği görülür. 

Bayazıd 1. in tuğrası şimdiye kadar bulunmamıştır . 
. Emir Süleyman'ın tuğrasinda da beyzeler vardır. [5] Fakat bu 

tuğrada beyzele.ı;d~n ziyade eliflerin dört tane olması dikkate şayandır. [ 6) 
İleride görüleceği üzere tuğrada eliflerin uçü geçmesi çok nadirdir. 

M eh riı e d I. (Çelebi)nin tuğrasında beyzelerle birlikte .H a_n ünvanı

nı da. bulmaktayız. Hatta tuğrada eliflerin üzerine «med» gibi bariz şekiller 
yapılarak süsleıneye doğru bir gidiş de sezilmektedir. [7] 

Mi.ıra ü il. ninkinde «El-muzaffer daima» . ile tuğra bildigimiz şekle 
yakın bir. hal alır. (Levha : 1) 

M e h m e d il. ve B a z az ı d il. de, yeni bir şey ilave olunmadan 
· tanı--şeklini bulur. 

ŞAH ÜNVANI: 

S e 1 im. I. in tuğras1nda: şah ünvanı yer alır: «Selim şah ihn·ü Bayazıd 
han Elmuzaffer daima» şeklinde okunur; "('.Levha': il) 

[1] Töpkapı Sarayı Müzesi Arşivi,· No. E: 6460 - Murad . il. nin Sarimüddin Paşa
nın Seyrüddin Sunğurdan satın . aldığı mülk hakkında verdiği mülkname Tarihi: 830 
(1462) . 

[2] Prof ; Dr. A. Süheyl Ünver - Fatih külliyesi ve zamanı ilim hayatı. İstanbul 
Üniversitesi· yayınlarından; sene 1946. 

'·· [3J Osman Ergin .::_ Muallim Cevd_et'in hayatı ve eserleri. 
Talı.sin Öz, Topkap.ı Sarayı Müzesi Arşiv kılavuzu, Fasikül: 1, -V es: 1 
[4] Tahsin Ôz, Murad I. ile Emir Süleymana aÜ iki vakfiye, Türk Tarih. vesikaları 

Dergisi,. c. 1, sayı: 1V. -
[5] Tahsin Öz, aynı yazıdan. 
Osm;:ın Ergin - Muallim Cevdet'in ·hayatı ve eserleri 
Uzuriçarşılı; İsmail Hakkı -;- Tuğra ve pençeler il~ .Ferman ire Buyruldulara dair, 

Belleten, sayı : 17 - 18. . 
[6] · Uzuriçarş~lı, İsmail Hakkı, Tuğra ve pençeler hakkında ki yazısında « •. , • Ben 

-bu makalemde yukarıda söylediğim gibi Orhan. Beyin ·iki tuğrasiyle Emir Süleyman, 
Çelebi Mehnıed, Fatih, Selim ve Kanuni'ye ait ilk tuğralardan bazılarının fot<?ğrafını 

koydum. Bunların hepsinde babalarının isimleri harf-i tarifsiz «Muzaffer daima».veya 
harf-i 'taı:ifli «el-muzaffer daima» duası. ve hepsi de Orhan. tuğrası .. müstesna olarak üç 
keşideli «Flamalı» ve iki kavislidir:.. demektir. Halbuki görüldüğü veçhile kendisinin· 

·de. neşrettiği E.inir Süleyman'ın tuğrası dört elifli veya luğludur. . 
[7] Uzunçarşılı; İsmail Hakkı - Ç e l.e b i Mehmed tarafından· verilen bir temlik

ı:ııım~ v~ Saııa Bey vakfiyesi, Bellet~tı, ~yı : 11 ~ 12. 
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Süle.yinan 1., Selim 11., Murad 111. ün tuğralarında şah keli
mesinin iki defa yazılmış olduğu görülür. (Levha: Ill, iV, V - llI. B, iV 
B, VB) . 

, 111 B, iV B, ve V B de şah kelimesi . iyice görülüp a:°laşılması için 
siyahla gösterilmiştir. Bilhassa «"' » ler çok barizdir. 

M eh ni e c;l 111. ün tuğrasında şah ünvanı tamamen kalkar~ (Levha: VI) 

. A b m e·d 1. da şah. Ünvanı tekrar tıiğra metnine girer ve bu ünvaİı 
M a: hm u d il. ye kadar (Mahmud il. dahil) J:ıütün padişah tuğralarında 
devam eder. Yalnız S ü"le y m an ı:, Selim 11.,: Murad Jll. ün ti.ığrala

rında olduğ~ gibi değildir. iki al!.» yeri~e bir «L!.ıı ve. iki \«.:.» yazılmiştır .. 
Bila~ara bu şah kelimesi; Ah d ü 1ha.inid"1., ·seli ıİı III. ve Mu h mu d il, 
tuğralarınd~ kolayca okunmaz bir hal almış, bilhassa «"'>) ler ·«•» den ziya
de . bir süs gibi stilize edilmiştir. 

LEVHA 1. 

Murad II. tugrası · 

ltı, .;111 &>\;. .,.r .:r.r•v 
;Murad ibn-Ü Mehmed 
han El~muzaffer daima 
Aslı, Maliye Arşivi No. 14 

te .. kayıtlı vakliyede. 

·- r_ 

;'..M~rad I. ·İıin Topkapı ·Sarayı 
Müzes,i · ArŞiviiıde buluniıU: 

_ı .: foğrası. 
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LEVHA II. 

Selim I. tuğrası 

. ltb JAJoll c)lö. .'.i.}~~ .;.:, ol!. d--
Selim şah ibn-ü Bayazıd el-m~zaffer daima 

Selim. I. in mühürleri 

:~. ,, 

İkinci mühür. ile hazine-i hümayun · 
mühürlenirdi; Bu mühür Topkapı 

Sarayı Müzesindedir. No. ·2/4819 

• l!. fl- ,j lkl- Jfü. ~ ısls"'.,: 
Tevekküli ala-Haliki 

Sultan Selim şah. · 
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LEVHA III. 

Süleyman .. I •. tuğrası 

lı:'b ,,illl .:ıt;. .l;. ~ ı:r.ı .:ıµ.. .ı~ 
Şah Süleyman· ibn-ü Sellm şah han. el.muzaffer daima 
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LEVHAJV. 

Selim 11. tuğrası 

lı:"ıo _,..;ıaı .:ıL;. .!.: Lıl:-.L ıJ.lr;.l- .ı.! 
Şah· Selim ibn-ü Süleyman şah han el-muzaffer daiıiıa 
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LEVHA V. 

Murad HI, tuğrası 

l(b ji.löll .:ıı;. .(;. r-1 ... .:r.ı ~l.,.. .ı; 

Şah Murad- ibn-ü Selim şah han el-muzaffer daima 

V. B 

"Dergi - 14 



LEVHA VI. 

Mehmet HI. tuğrası , 

· Lc"b J,llil\ ,:ı\;.. ol/ <J', l JJ!! 
Mehmed ihn·Ü. Murad .. han eİ-muzaffer daima 

Mahmud I. e kadar Han ünvanı hükümdarin babasının isimden . . . . . 
sonta .. okunurken bu _devirden_ itibaren Han kelimesi padişah isminden sonra 
okunmaya ·başlanmıştır. Misal: 

Mu r'a d II. tuğrası! Murad .ibn-ü Mehmed Han el-muza.Her daima. 
Mustafa III. tuğrası: Şah Mıjstafa Han ibn-ü Ahmet El-mm;affer' daima 

. ' . . . 

(Levha: VII a, b, c, ,d, e) 
M ah m ri d II. de sonrakilerde, Abd ü 1 file ci d, Abd ü 1 aziz, Abd ü 1-

h a mi d II. ve · son devrin· diğer padişah tuğralarında Şah ünvanı artık 
tamamen kalkar. (Levha VIII.) 

Şimdi tetkikimizin biır sentezini yapalım : 

·Osman 1 ı İmparator 1 arının tuğraİarı (şimdiye kadar bulunama
yan Osman I. ve Yıldırım . Baya z ı d'ınki hariç) bidayette gayet sade
dir. Orhan ın tuğrası kendisinin ve babasının (Orhan Bin Osman) ismin-
den mürekkeptir. , 

Murad I. inkinde beyzeler teşekkül eder:_ -
Mehmet I. in tuğra siy 1 e Han ünvan1 başlar . 
.Murad II. de tuğra şeklini <~El-muzaffer daima» duasiyle alır. . . 
Selim I. de Şah ünvanı başlar; bu ünvan Sül_e}iman I., Selim II. 

ve Mu r a d III. ün tuğralarında ikişer defa yazılıdır. 

M e h m e t III. ün tuğrasında kalkar ve A hm e t L den M ah m u d · II. 
ye kadar bir «\.!.>).ve il~i «11>>) yazılm<Jk sutetiyle bütün padişah tuğralarında 
yer alır. , · . · 

A b d ü 1 m e d d' den itibaren de tuğralar yalnız p_adişah -ile babasinin 
isimlerin «ibn-ü» ile bağlanarak Han el-mqzaffer daima, kelimeleii. yazılır.· 



lEVHA. VJI. a 

Ahmet I. in tuğrası 

Ilı, .ı4l:ll iJ~ .J.~ .;,l ..u-\ ol!. 

Şah Ah~etd ibr:~Ü Mehme han·· 
-el~mıızaffer daima 

l'vlehmet lV. ·in tuğrası 

.\lb _,Alili iJ\;. f-"l.r,l .J.l J.~ ol!.. 

Şah Mehmed ibn-ü İbrahim han : 
el-muzaffer daima 
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LEVHA VII b 

Süleyman il. tuğrası 

Lc'b JAJ;J.l i.ıL;._ r.""l.r.1 .:r.li.ı~ .l!. 
Şah Süleyman ibn-ü İbrahim han el-muzaffer daima 



LEVHA VII c 

Ahmet il. tuğırası 

llb J~lôll i)\,;.. f;,,:,J.ı Ü'.ı .J.:r\ .ı;. 
Şah Ahme'd ibn-ü İbraliiiı han 

el-muzaffer. daima 

213 
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LEVHA vn. d 
Mustafa il tuğrası 

llb Ji\ôl.\ .:ı\;. ~ .:r.ı ~...,~ .u. 
Şah Mustafa ibn-ü Mehmed han el-muzaffer daima 

Ahı:net HI, ,tuğrası 

ılb j.lHl .J\;.. ~ iJ.1 ~I .u 
Şah· Ahmet ibn-ü Mehmet han 

el-muzaffer daima 



LEVHA yn e 

Abdlllhamid I. tuğrası 

l',b _,ıi!;ll i,)\;. .,.,...\ o-.l -.ı}-lJ-:<- .l!. 

Şatı Abdülhamid. ibiı-ü Ahmed 
han el-muzaffer . daima 

LEVHA VIII. 

Abdü,imecid'in tuğrası 

ılb _,illl >/ u-.ı i,)\;. ~'-'-:<
Abdülmecid han ibn-Ü Mahmud 

el-muzaffer- daima 

215 

•1"~1 
:_:;·ı 
-·:i 

'~-1 __ i 
. -_.,;_:.] 

;::::::::;::::::-,~:ı 
l~~ 

__:.;____:.~~-.-_·-~~1~ 
. -.--- __ ;:_· .. : 

Mahmud il. tuğrası -

Le b _,ıi!;.ll _ı}-t.ı:" o-. l i,ı\;. , .!:!- .l!. 

Şah Mahmud han ibn-ü 
Abdülhamid el-muzaffer daim~ 
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Abdülhamid il tuğrası 

ılı~ .;illi ~ I~ w-. ı .:ıt:.: .ı.)-ı.ı.7-
Abdülhamid han ibn-ü Abdülmecid 

el-muz.affer daima ' 

Şah Unvanının okunması: 

Abdülaziz'in tuğrası 

ı!b .J.il;ll )_J;f! w-. ı .:ıt;. .:,._;..Jl.ı.~ 

Abdülaziz han ibn-ü Mahmud" 
el-muzaffer daima 

Topkapı Sarayı .Müzesi arşivinde bulunan ve' Koç i Beyin kaleminden 
çıktığını tahmin ettiğimiz bir muhtırada [ı}, ki bu muhtıra Sultan ibra
him' e takdim edilmiştir, tuğra anlatılırken şu kaydı bulmak tayız: Tuğ
r ayı şerif deytı ism-i şerifiniz beratler ve emirJer üzerine yazılana derler. 
Tuğra bu minval üzere okunur: 

Şah İbrahim ibn-ü Ahmed Han el-muzaffer daima. 
Esasen Nam e-i Hüma y"u n la/da da padişll;hların isimleri bu ünvan 

ile zikrolunurdu. [2} . 

. [1] Topkapı Sarayı Müzesi arşivi, No. E: 10289 .. 
(2] Dr. Ludwig Fekete - Osmanische -'-- Tüfki.sche diplomatic, s. 13 te: «Sultan 

Süleyinan. şah bin Sultan Selim şah. Hanım.» s. 14 te: Nice meırilel_cetlerin padişahı 
Sultan Süleyman şıı.h bin Sultan Selim· şah Hanım.. · 

· Fakat, Dr. Fekete de .Name·İ Hü~ayunda Şah ünvanını gördüğü halde aynı na
menin biilasında padişah tuğrasııida bulunan çifte.şah kelimesiiıin :farkına varmamıştır, 

Aynı eser vesika : 6 
1 

• 
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. "Bina~naleyh, misallerle ve resimlerle izah etmeye çalıştığımız gibi 
Tuğra metninde Ş ah ünvanı vard_ır ve tuğra metni tam okunmak isteni
lirse bu ünvanın da okunması icabeder. [ ı} · 

Şehzade Tuğraları :. (Levha: IX) 

Ş eh z ad e tuğralarından bugüne kadar ·E ıİı i r S ü ley m an [2}, 
Şehinşah [3} ve Ah m e d'inkiler [ 4} neşrolunmuştur. 

LEVHA IX 

Şehzade korkut'
un tuğrası 

Ilı, _,illi .:ıL;. -" • .İ.~ .:r.ı.:;.;J~ 
Korkut ibn-ü Bayazıd 

· - han el-muzaffer daima 

Şehzade Baya
zıd'm tuğrası· 

,'.ı\.;. .:ıı-:ı-· .:,.,ı .ı; .ı. • .tJ 
. ıtb .,illi 

Bayazıd şah 'ibn-Ü 
Süleyman han 

el-muzaffer dima 

Sehzade Alem
şahın tuğras.a · 

ılı, _,,;ı;ıı .:ıL;. -'~:r-~ .:r. \ .l..!.llc 

Alemşah ib.n-ü Bayazıd 

han elmuzaffer' daima 

.. , 

Şehzaae Mehmed'in tuğra şeklindeki mührü: --~---------. .. " 

ılb .,,..U.1 l .:ıı..:.L- .:r. \ .L:. JJF-
Mehmed şah ibn-Ü Süleyman el-muzaffer daima 

[1] Padişah mühürlerinde de Şah ünvanı mevcuttur. Nitekim bu mühürlerden bir 
kısmını Sayın Uzunçarşılı İsmail Hakkı Belleten (c. IV, sayı: 16) Osmanl~lar z;ı.manında 
kullanılmış olı~ın mllhürler hakkındaki yazısında neşretmiş, fa~at Ş a: h. kelimesini. oku-
mamıştır. · · · 

[2] Osman Ergin - Muallim Cevdet'in hayati_ ve eserleri. . 
[3) Uzıinçarşılı İsmail Hakkı - Tuğra ve P~nçeler ile Ferman ve Buyrultulara 

dair, Belleten c. V, sayı 17 • 18; · · · , ' 
. [4] Zarif Orgun - Şehzade Ahmed'in Yayalara verdiği ahidname, Türk Tarih ve· 

sikaları dergigisi,. c II, sayı : IX. . . · 
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Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde ve bu idareye bağlı İstanbul türbele· 
rinde .bulduğumuz diğer şı;hzade tuğra 1 arını da bu vesile ile tanıtalım: 

Elimizde Bayazıd II. nin şehzadelerinden Korku d ile A 1 em şah' ın 
ve Kanuni'nin İrana iltica eden oğlu Bayazıd'ın tuğraları vardır. K o r kut' un 
tuğrasında bir fevkaladelik yoktur. «Korkut ibn-i Baza z ı d han el-mu
zaffer daima» kolayca okunabilmektir. 

A 1 em şah' ın tuğrasında bildiğimiz usule aykırı olarak beş tuğ bulun
maktadır. Tuğra serisinde E ini r S ü 1 ey m an' ın dört elifli tuğrasiyle 

A 1 em şah' ın beş elifli tuğrası bir istisna teşkil etmektedir. 
Kanuni'nin şehzadesi Bayazıd' ın tuğrasında da Şah ünvanının bu

lunduğunu görmekteyiz. . Nitekim aynı padişahın diğer şehzadesi olan 
M eh m e d' in tuğra şeklindeki mühriinde de bu kelime mevcuttur. 

Mehmed II. ıııiım tuğra, imza ve mühürrleıri : (Levha : -X) 

Fatih Sultan M eh m e d' in tuğrası birço_k defalar neşrolunmuştur. Ba
bası Mu r a d II. nin tuğrasına nazaran daha mütekamildir. 

İmzasını, Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde bir Name-i Hümayunda bul

muştuk, «ff ".Jj>>) Harrara hu . Muhammed şeklindedir~ 
Mühürlerini Fatih kiitüphanesindeki kitaplarında· gördük. iki çeşit olan 

mühürlerinden birincisi tuğra şek_linde değildir. (Mehp:ıed ibn-ü Murad han) 
dan ibarettir. İkinci mühru ise bildiğimiz tuğrası şeklindedir. {1} 

LEVHA X. 

Fatih Sultan Mehmeıd'in tuğrası 

- ~-- ~ . - "' 
----·-·--~-- ------ -··- -- . 

Mehmed ibn-Ü Murad han el-muzaffer daiina 

•' 

İmzası: 

(~ •Jr harrara:hu Muhammet) 

· [1] Fatih Kütüphanesi: 345, 1762 No. lı eserlerden. Bu mühürle~- Dr. Süheyl Ünver 
tarafından Faf~h külliyesi ve z:maııı ilim hayatı adlı eserde de n_eşrolunmuştur. 



Mühüırleri : 

<>\;.. ,ı:,. .:r. ı .ı.:F 

Mehmed ibn-ü Murad han 

. ltb fall <>\;.. )ı.,.. .:r. l .ı.Jf! . 
Mehmet ibn·Ü Murad han el-muzaffer daima 

Tuğra kısımlarına verilen isimler : 

T ı· ğ r a dört kısımdan ibarettir: . ( ıJ 
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I. Tuğranın metin kısmı ki buraya padişahın ve babasının isimleriyle 
«şah, han, el-~uzaffer»kelimeleri yazılır. Bu kısma tuğranın S er e'jsi 
yeya Kürsü' sü denir. 

II. Bin ile han kelimeleriniQ «..)» !arının kıvrılmasiyle vücuda gelen ve. iç 
içe ·yazılan iki münhani ye B ey z e tabir olunur. (İç ve dış beyze) 

III. Eliflere Tuğ veya doğrudan doğruya tuğranın elifleri, Üzerlerindeki 
kıvrıklara da Z ü1 ü f veya Z ü 1 f e denilir. 

IV. Bey z e' !erin devamı ola~ ve el-muzaffer kelimesinin üzerinden geçerek 
tuğranın sağına doğru muvazi iki hat şeklinde uzanan kısma K o 1 veya 
H a n ç e r adı verilir .. 

.• 

Jı4 .:!l_,..!. ı.5"~'-J ..::..1_,,, Slf. ('ş 
· ... .;·~;1 ;\;- 01/ "~" J)JI .J);l .)' 

Jı-':.-' ....A.11 0>;-. (." <.>ifa .::..·~ ı.PJ}JI 
- ..;"\..._,; ..;ı_,......;:,.. 6 .?' J.hl ~ı;ı_;b _,ı 

)~l:if lü. <.S~i ..::..11~ .) y.. $'.} _,ı 
j.J-:l_,_, t16 ..)_,:._..,; <,S:ıJU ....Ali V" cll 

ı.)..c..'. .:,...:. <.P Çj ı)-'"-:-4 "J .._4l I ~ 'l <.S-' J .J':" 

. .!! )!; 1 ( .ı.'<ı ı)°' J ~- ..:f_ I ı.$ J', t$ .J'. 

. . . . . . . . . ~ 

tı,,;· JJ. J.} 4_1 _,~...:;. (•.r::=> .:!lj\; JI 

Diğer medhiye ise Üçüncü Sultan Mustafa'nın tuğrası .için Bursalı Ali 
isminde bir zat tarafından kaleme alınmıştır: 
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[1] Bu isi~leri J. · Deny'nin İslam Ansiklopedisindeki tuğra madde~iyl~ T~pkapı 
Sarayı: Müzesinde bulunan iki medhiyeden ;faydalanarak tesbit ettik. Bu medhiyelerden 
bir! şair Vehbi tarafından Sultan Ahmed III .. ün tuğrası ·için yanlmıştır. Kasl!1e~i g-arra 
der-sitayiş-i Sultan Ahn:ıet han'da: · · 
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O s m an 1 ı İ-m par at o r 1 ar' iyle Ş eh z ad e' lerinin tuğralarından, 

el-muzaffer daima duasiyle Şah ünvanından ve tuğra aksamından kısaca 
ve misallerle bahsederel;: tuğra serisinde eksik olan tuğraların da klişelerini 
verdik. Bu mevzu üzerine çalışanlar yeni bilgi ve buluşlarinı neşrederlerse 
Türk vesikacılığında olduğu kadar, güzel yazı ve süsleme sanatında da mü
him bir yer tutan· tuğra serisi ve bilgi_si tamamlanır, bu memlekette asırlarca 
kullanılmış olan «Aiamet-i şerif» i daha. etraflı ve esaslı· tetkik ve tarife 
imkan elde edilmiş olur. 




