
“Çaldımsa mîrî malı çaldım” diyen 
Şeyh Gâlib’in izinde...



Zevrak Design, yaklaşık 15 yıllık bir birikimin ürünü olarak 2016 yılında kurulmuştur. 
İslam anlayışının yüksek ve zarif  zevklerini en doğru ve en güzel biçimde yansıtmayı 
hedefleyen firmamız, ürün çeşitliliği, tasarım farklılıkları, kalite anlayışı ile dünyanın 
her yerinden estetik kaygısı olan kişilere hitap etmeyi hedeflemektedir. Yalnızca 
İslami tasarım yapmak değil, bunu en doğru ve gelenekselden kopmayarak 
gerçekleştirmeyi amaç edinmiş olan Zevrak Design, müşterilerine daha önce hiçbir 
yerde göremeyecekleri basit ama nitelikli ürün sunmanın yanında çeşitli sanat grupları, 
mimarlık ofisleri, dekorasyon şirketleri gibi kurumlara da danışmanlık hizmetleri 
vermektedir. Zevrak Design çalışanlarının tamamı genç, dinamik ve alanında eğitimli 
bir kadrodan oluşmaktadır. Ekibimizde çalışan her birey kendi alanında uzman ve 
disiplinler arası diyaloga önem veren ve bu doğrultuda ilerleyen kişilerdir. Bu sebeple 
Zevrak Design ürünleri içerisinde müşterilerimizin asla geleneğe aykırı yahut yanlış 
yorumlanmış tasarımlar ile karşılaşma olasılığı yoktur.

Zevrak Design was established in 2016, as an outcome of  the approximately 
15-year-long experience. Having the motive of  re-interpreting the traditional 
aesthetic values of  Islamic visual culture, our firm, with its quality approach, product 
variety, and distinctive designs, aims to appeal to customers of  refined and exquisite 
taste from all around the world. Zevrak Design, which produces Islamic designs 
remaining faithful to the principles of  traditional methods, provides its customers 
with simple but high-quality products that could not be found anywhere else. 
Additionally, our firm also provides consultancy services to art groups, architecture 
offices, and interior design and decoration companies. The Zevrak Design team 
consists of  young and dynamic designers who are experts in their fields and who 
have a high opinion of  interdisciplinary dialogue. For all these reasons, we make 
sure that in our portfolio of  products, you are safe from coinciding with trivialised 
and misinterpreted forms of  the Islamic art tradition.

HAKKIMIZDA



NAZAR ETME

Türkçede bakmak, görmek gibi anlamlara gelen “nazar etmek” yani göz değmesi tabiri, Arapçada 
nazra (isâbetü’l-ayn) şeklinde kullanılmaktadır. Daha çok kötü gözle bakmak, kıskanmak gibi 
olumsuz duygularla birlikte anılsa da hayranlık ve tedbirsiz övgü ile bakmak da zarar verici bir 

etkiye sahip olarak kabul görür ve nazar ile ilişkilendirilir. 

Nazar kavramı Roma, Babil, Hint, Grek gibi kadim kültürlerde var olmakla birlikte, bu inanışın 
coğrafi olarak yayılmasının Mezopotamya merkezli olduğu bilinmektedir.

Nazar inanışı bitkinin kuruması, annenin veya dişi bir hayvanın sütünün kesilmesi, çocukların has-
talanması gibi su-hayat ilişkisi etrafında şekillenmiş ve nazarın en açık etkisi olarak hayat kaynağı 
olan sıvının kuruması görülmüştür. Bu sebeple nazara karşı tükürme ve su veya yağ ile yapılan 

bazı işlemler uygulanagelmektedir.





MÂŞALLÂH

Arapça “mâ” (şey), “şâ” (diledi) ve “Allâh” kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan 
“mâ-şâ’e’llâh” söyleyişinin kısaltması olarak dilimize “mâşallâh” şeklinde yerleşmiştir.

Mânâ itibarıyla “Allah’ın söylediği olur” şeklinde yorumlanabilecek bu tâbir, beğenme 
ve övme duygularının belirtisi olarak kullanılmakla birlikte aynı zamanda bir nazardan 
sakındırma sözüdür. Halk arasında göze çarpan kişi, çiçek, hayvan, bebek gibi herhangi 
bir canlı veya cansız varlığın hayranlıkla övülmesinin ardından “Ne iyi, ne güzel; Allah 

nazarlardan korusun!” mânâsında kullanılır.

Özünde “mâşallâh” kelimesi beğenme duygusunu yansıtmakla birlikte, bunun aslında 
Allah’ın bir tecellîsi olduğunu hatırlayarak varlıkları şerlerden korumak maksadıyla 

kullanılmaktadır.







ALTI KÖŞELİ YILDIZ

Türk-İslam süsleme sanatının önemli motiflerinden biridir.
Hz. Süleymân’ın mührü olarak bilinen bu sembol, aynı zamanda Kanûnî Sultan 
Süleymân’ın da mührü ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın sancağının simgesidir.

İstanbul’daki kadim camilerin pek çoğunun tavan, duvar ve cam süslemelerinde 
görülen Mühr-i Süleymân, geleneksel İslam tezyinî sanatlarının hemen hepsinde 

versiyonlarıyla karşımıza çıkar.

Temelinde birbirine geçmiş iki adet üçgenden oluşan sembolde tepesi yukarı 
bakan üçgenin insan, akıl ve maddeyi; aşağı bakanın ise Tanrı, mana ve irfanı 

simgelediğine inanılır.





DÜŞTÜ HÜSEYN ATINDAN

Muharrem 1440 
“Düştü Hüseyn atından”

ŞÂH HÜSEYN’İN FİRKATİYLE

Muharrem 1440 
“Şâh Hüseyn’in firkatiyle”





AŞK BEZİRGÂNI

“Aşk Bezirgânı
Sermâye Cânı

Bahâdır Gördüm
Câna Kıyanı”





MİNE’L KALP İLE’L KALBİ SEBÎLÂ
“Mine’l kalp ile’l kalbi sebîlâ”
(Kalpten kalbe yol vardır.)





BİŞNEV İN NEY
“Bişnev in ney çün hikâyet mîkoned”

(Dinle bu ney neler hikâyet eder.)





YÂR YÜREĞİM YÂR
“Yâr Yüreğim Yâr
Gör ki Neler var.”





SELÇUKLU
Selçuklu Koleksiyonu







SELÇUKLU
Selçuklu Koleksiyonu

%100 Pamuklu Şal&Fular

















SELÇUKLU
Selçuklu Koleksiyonu

Heybe













AŞK

İlim kesbiyle pâye-i rif ’at bir hayâl-i muhâl imiş ancak
Aşk imiş her ne var âlemde ilim kıyl ü kâl imiş ancak

Fuzûlî

Arapçada “sarmaşık” kelimesinin kökü olan “aşaka”dan türemiştir. Şiddetli 
ve feth eden sevgi mânâsına gelen bu kelimenin Batı dillerinde tam  karşılığını 
bulmak mümkün değildir. Doğu’da ise mânâ ve şekil itibarıyla hiçbir değişikliğe 

uğramadan kullanılan ender kelimelerden biridir.

Doğu sanatının en büyük ilham kaynağı olan bu remiz, mânâ bakımından olduğu 
kadar şekil bakımından da görsel sanatın her alanında kendini göstermiştir. 
Elinizde tuttuğunuz “aşk” ise, Osmanlı ve Acem kültürünün en önemli yazı 

formu olan Celî Ta’lik formundadır.







ALTI KÖŞELİ YILDIZ

Türk-İslam süsleme sanatının önemli motiflerinden biridir.
Hz. Süleymân’ın mührü olarak bilinen bu sembol, aynı zamanda Kanûnî Sultan 
Süleymân’ın da mührü ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın sancağının simgesidir.

İstanbul’daki kadim camilerin pek çoğunun tavan, duvar ve cam süslemelerinde 
görülen Mühr-i Süleymân, geleneksel İslam tezyinî sanatlarının hemen hepsinde 

versiyonlarıyla karşımıza çıkar.

Temelinde birbirine geçmiş iki adet üçgenden oluşan sembolde tepesi yukarı 
bakan üçgenin insan, akıl ve maddeyi; aşağı bakanın ise Tanrı, mana ve irfanı 

simgelediğine inanılır.















BEREKET

Dilimize Arapçadan girmiş olan “bereket” sözcüğü, Tanrı vergisi bolluk, 
mutluluk gibi anlamlara gelmektedir. İslam öncesinden itibaren Türklerde var 
olan “bereket” algısı, kendini çoğunlukla nar, incir, buğday başağı, hurma, zeytin 

gibi tohumlu meyveler üzerinden göstermiştir.

Türk kültüründe tarih boyunca pek çok “bereket” sembolü kullanılmakla 
birlikte, tasarımdaki erken dönem İslami yazı stillerinden olan kûfî yazı formu, 
geleneksel ve modern anlayışın bir köprüsü niteliğindedir. Modern kûfî yazı 
formunda “bereket” ile tezyin edilmiş bir çanta ise, Türk tezyinî sanatlarının 

geldiği noktadan geleneğe bir bakış olarak kendini göstermektedir.





BU DA GEÇER YÂ HÛ

Yâ Hû Koleksiyonu 
“Bu da geçer yâ Hû”



NEME LÂZIM YÂ HÛ

Yâ Hû Koleksiyonu 
“Neme lâzım yâ Hû”



DÂR-I DÜNYÂ KERBELÂ’DIR HER 
HÜSEYNÎ MEŞREBE

Muharrem 1439
“Dâr-ı dünyâ Kerbelâ’dır her Hüseynî meşrebe”



SÛRE-İ ASR

Özel Tasarım 60*30 cm akrilik tablo.



ALİ 

Özel tasarım 60x60 cm Makilî yazı 
formunda “Ali” yazılı tablo.



ES-SOHBET-İ BİLÂ ÇAY

Özel Tasarım 36x48 cm 
“Es-sohbet-i bilâ çay
Kes semâi bilâ ay” 

(Çaysız sohbet aysız gökyüzü gibidir.) tablo.

İSM-İ CELÂL

Özel tasarım 97*56 cm Makilî yazı 
formunda “İsm-i Celal” tablo.





MÜREKKEP MÜHÜR

Pirinç malzemeden imâl edilmiştir. Hattatlarımız 
tarafından kişiye özel çalışılmaktadır. 



MUM MÜHÜR

Pirinç malzemeden imâl edilmiştir. Hattatlarımız 
tarafından kişiye özel çalışılmaktadır. 



2019 MASA TAKVİMİ
Kadimsanat Grubu - Kurumsal Hediyelik

Yeni yıl için tasarlanan “Yâ Hû” konseptli masa takvimi.



TÜRKÇENİN BÜLBÜLÜ YÛNUS EMRE
Başakşehir Belediyesi - Prestij Kitap Projesi

Prestij bir çalışma olarak tasarlanan bu proje, Türk edebiyatının en önemli 
temsilcilerinden olan Yunus Emre’nin, gerek edebiyattaki önemi gerekse fikir 
dünyasının genişliği açısından hakkını vermeyi amaçlayan son derece şık bir 

çalışma olarak düşünülmüştür. 

Yunus Emre’nin Türk kültür ve edebiyatındaki önemi hasebince hakkında çok kez 
önemli çalışmalar yapılmış ve fikir dünyamıza büyük hizmetler kazandırılmıştır. 
Projenin amacı ve diğerlerinden ayrılan yönü ise, Yunus’un özünü anlatmanın 

yanında okuyucuyu aynı zamanda görsel bir yolcuğa çıkartmaktır.



TÜRK İRFÂNININ PÎRİ HOCA 
AHMED YESEVÎ

Kocaeli Belediyesi -  Çok Yönlü Kültür Sanat Etkinliği

2016-2017 yıllarının Hoca Ahmed Yesevî Yılı olarak ilan 
edilmesinin ardından gerçekleştirilen projeler arasında en 
kapsamlı faaliyet olma özelliğine sahip bu çok yönlü kültür-
sanat etkinliğinin bünyesinde pek çok etap bulunmaktadır. 
Alanında uzman bir kadro ile hazırlanmış prestij bir kitap ile 
temellendirilen proje, Yesevîlik kültürünün izlerini aktaracak bir 
kurumsal kimlik üzerine şekillendirilmiştir. Oldukça ince elenip 
sık dokunmuş bir tasarımla okuyucuyu, bir kitap okumaktan 
öte adeta Hoca Ahmed Yesevî Türbesi’nin duvarları arasında 
dolaştıracak bu kitapta türbenin tezyinat detayları büyük bir 

titizlikle kullanılmıştır. 

Kitap çalışmasının içinde yer alan bir adet Audio CD’de 
ise, dünyanın çeşitli coğrafyalarında, farklı müzik kültürleri 
tarafından yorumlanmış Yesevî ilahileri bir araya getirilmiştir. 



 YÜKSEKDAĞ GAYRİMENKUL
Yüksekdağ Gayrimenkul - Tıpkı Basım

BU DA GEÇER YÂ HÛ “Deyip de Geçme”

Roma, Selçuklu, Pers ve Osmanlı İmparatorluğu içerisinde sıkça kullanılmış olan, 
Osmanlı kültüründe de eklemeler yapılarak devam eden bu kelâm, Osmanlı 
tekkelerinde “Bu da geçer yâ Hû” şeklini alarak her hânenin, her dükkânın baş 

köşesinde bir şükür ifadesi olarak yer bulmuştur. 

NEME LAZIM YÂ HÛ “Deyip de Geçme”

Beni ilgilendirmez, karışmam, ilgilenmem gibi anlamlarda kullanılan bu tâbir 
tarih boyunca nice büyük devletleri yıkmış, nice mazlumların âhlarının arşı 
inletmesine sebep olmuştur. Zira halklar arasındaki en büyük karışıklıklar hep 

bencil ve “neme lazımcı” insanlar yüzünden çıkmıştır.





www.zevrak.com /zevrak
Başakşehir Mah. Olimpiyat Bulvarı Medikule Rezidans F1/ 240 Başakşehir/ İSTANBUL 

İletişim: +90 (531) 508 01 44/ +90 (212) 806 82 99 / E-posta: info@zevrak.com


