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ÖN SÖZ

Hiç şüphesiz yazı, insanoğlunun tarihte gerçekleştirdiği en önemli icat-
lardan biri. Tarihin, sanatın, ilmin, duyguların, düşüncelerin, kanunların, 
savaşların ve barışların sayesinde korunduğu en güzel icad. Söz uçar, yazı 
kalır diyen tecrübe, nisyân ile malul hafızanın yegâne yardımcısı olarak 
görür yazıyı. Bir de Cenâb-ı Hakk’ın her şeyin kaderine vurduğu fenâ 
mührünün her an tecellî ettiği bu âlemde, sahibi için ebediliğin anahtarıdır 
sanki. Şöyle diyor Kâtib: “Kâtib fenâ bulur, yine eser-i hâmesi / bâkî kalır 
sahîfe-i âlemde bir zaman”

Yazı olmasaydı bugün insanlığa ışık saçmaya devam eden ölümsüz 
eserler vücûda gelebilir miydi? Yazı olmasaydı, ilmini, kültürünü, tecrü-
besini sonrakilere devredebilir miydi insanoğlu? Gelişebilir miydi? Yazı 
olmasaydı, mazinin önemli olaylarından haberdar olabilir miydik? Bir 
kitap içinde saklı binlerce yıl öncesine dokunabilir miydik? Yazı olmasaydı 
bugün vahiyle buluşabilir miydik? Mekke’yi, Medine’yi, sahabeyi, Bedir’i, 
Uhud’u, Hendek’i tekrar tekrar yaşayabilir miydik?

Evet yazı, insanın varlığına anlam katan en önemli hatta mübarek 
bir icad… Özellikle İslam’da müstesna bir yeri var. Onun için ilk sûrede 
yazı, oku emrinin ardından bir nimet olarak anılıyor: “Yaratan Rabbinin 
adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. 
O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Alak, 96/1-5) 

Cibrîl-i Emin’in sessiz sedâsız getirdiği ayetler, sûreler yazıyla vücud 
buldu. Ümmî Peygamber bu kutlu iş için, vahiy kâtipleri istihdam etti ve 
kitâbî bir ümmet yetiştirdi.

İnsan sussa da yazdıkları susmuyor. İlmi, sadaka-i câriyeye çeviriyor yazı… 
Yazı, sahibine her an her yerde olma imkânını veriyor. Ne büyük devlet!

Bir de yazının sanatsal boyutu var. Yazının İslam estetiği ile kazandığı 
ahenk, intizam, insicam ve güzelliğe “hüsn-i hat” deniyor. Altında engin 
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bir mistik tasavvur yatıyor bu sanatın. Şöyle ki, tasavvufta “Allah’ın ahlakı 
ile ahlaklanmak” şeklinde bir söz nakledilir. Yarattığı her şeyi eşsiz ve 
mükemmel şekilde var eden, bedî, musavvîr sıfatlarının sahibidir Allah. 
Denizin mavisi, doğanın yeşilliği, göğün mükemmelliği, insanın yaratılışı 
hep bu sıfatların tecellisi. Kullarından da en güzel imanı, en güzel ameli, 
en güzel sözü, en güzel mücadeleyi ister Allah. Ve en güzel olanları sev-
diğini belirtir. İşte yazı, hüsn-i hatla kemâle, “en güzel”e doğru yol alır 
ve hattat Allah’ın ahlakıyla yazıda buluşur. Harfleri, kelimeleri en güzel 
şekilde yazmak için gayretini ortaya koyar. Hele bir de yazılan kelâm-ı 
kadîmden bir ayet, Hz. Peygamber’den bir hadis ve hükemâdan bir kelâm-ı 
kibârsa, hüsn-i hattın güzelliği daha da artar. Ayrıca bakanı yüreğinden 
yakalar, sarsar ve kendine getirir. Tedebbür imkânı sunar seyrine dalana…

Müslümanların medeniyet inşasında Kur’an’ın rolü yadsınamaz bir 
gerçektir. Tarihi birikim incelendiğinde Kur’an’ın medeniyetin tüm unsur-
larında etkili olduğunu görmek mümkündür. Hüsn-i hattın gelişiminde 
de en büyük manevi dinamik yine Kur’an’dır. İslam tarihinde Kur’an’ın 
okunmasına, anlaşılmasına, tebliğine önem verildiği gibi yazılmasına da 
büyük önem verilmiştir. Hattatlar, sözlerin en güzelini en güzel şekilde 
yazmanın gayreti içinde olmuşlardır. Hat, hattatın ibadet vecdi içinde 
şekilden şekle, kıvamdan kıvama girerek bugünlere gelmiş, Mushafların 
dışına çıkarak, mimari eserlerin süsü ve mekanların dili olmuştur.

Hüsn-i hat, erbâb-ı hattın himmetleri sayesinde bu toprakların en nadide 
sanat dallarından birisi haline gelmiştir. Hafızamızın önemli bir kısmını 
bu sanat dalı ile uğraşan hattatlarımıza borçlu olduğumuzun farkındayız. 
Ellerini, gözlerini bu sanatın incelik ve zarafeti uğruna kullanan erbab-ı 
hatta, o gözlerin, o ellerin hüsn-i şehâdet edeceğinde şüphemiz yok… Bu 
bakımdan İbn Mukle, Yakut el-Musta’sımî, Hattat Hamdullah, Ahmed 
Karahisârî gibi dünün ve bugünün hünerli ellerine minnettarlığımızı bir 
kez daha ifade ediyoruz.

Amasya İlahiyat Fakültesi ve Amasya İl Müftülüğü olarak, bu sempoz-
yumu icra etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Özellikle de bu sempozyumun 
Şeyh’in memleketi Amasyamızda gerçekleştirilmesini, bizler için bir onur 
vesilesi hem de hattı İstanbul’a taşıyan bu toprakların, başta Şeyh olmak 
üzere onun yetiştirdiği talebeler için bir vefa borcu olarak telakki ediyoruz.
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Bu vesile ile sempozyumun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen 
Türkiye Diyanet Vakfı yöneticilerine, sempozyum süresince her aşamada 
katkı sunan Amasya Üniversitesine, Amasya Valiliğine, Amasya Belediye 
Başkanlığına, Amasya İlahiyat Fakültesi personeline ve Amasya il müf-
tülüğü görevlilerine şükranlarımızı sunuyoruz.





AÇILIŞ 
KONUŞMALARI
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İsmail İPEK
Amasya İl Müftüsü

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbilalemin. Essalatü vesse-
lamü ala rasulina Muhammed’in ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Saygıdeğer Valim, Diyanet İşleri Başkan Yardımcım, Başsavcım, Bele-
diye Başkanım, Rektör Vekilim, değerli ilim adamlarımız, Türkiye’nin her 
yerinden teşrif eden özellikle Kur’an ve hüsnü hatta gönül vermiş, emek 
vermiş çok değerli sunumlarından istifade edeceğimiz hocalarımız, üstad-
larımız değerli Amasyalılar, hanımefendiler beyefendiler, sevgili çocuklar 
hepiniz böyle bir mübarek günde, Cumhuriyet Bayramımızın ve Kurban 
bayramımızın hemen yakında geçmiş olduğu ve cuma gününde bir araya 
gelmek nimetini bize nasip eden Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum. Bizi bir 
araya getirdiği için hamd ediyorum. Bu sempozyumumuzun hayırla baş-
layıp hayırla bitmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyor, sevgili Peygamberi-
miz ve diğer peygamberlere salat-u selam ediyor, hepinize programımızı 
teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyor, emeği geçen arkadaşlarımıza, çiçek 
gönderenlere, yakından uzaktan teşrif edenlere, hepinize en kalbi saygıla-
rımı selamlarımı arz ediyor, hoş geldiniz, sefa geldiniz, hayırlar getirdiniz 
diyorum. Cumanızı tebrik ediyorum.
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Şuayip ÖZDEMİR
Prof. Dr. Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Sayın Valim Sayın Belediye Başkanım, Sayın Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcım, kıymetli akademisyenler, değerli katılımcılar.

Hattın beşiği, hattatların yurdu, Şeyhu’l-Hattâtîn Hamdullah Efendi’nin 
memleketi Amasya’mıza hepiniz hoş geldiniz, safâlar getirdiniz. Bugün 
burada icrâ edilen “Osmanlı’dan Günümüze Hüsn-i Hat Sempozyumu”, 
“Hüsn-i Hat” için özellikle de “Şeyhin Şehri” Amasya için fevkalâde anlam 
ifade etmektedir. Böylesine önemli bir organizasyonun, Kubbetü’l-Ulemâ, 
Türbetü’l-Evliyâ, Medînetü’l-Hukemâ diye anılan, ilim ve irfan yolunun 
önemli şahsiyetlerinin toprağına ayak bastığı, havasını soluduğu şehrimizde 
gerçekleştirilmesine vesile olanlara şükranlarımı arz ediyorum.

Sözlerimi bitirirken, Amasyamızın Hattat Hamdullah’a bir vefa borcunun 
olduğunu ifade etmek istiyorum. Amasya’nın tarihi ve kültürel varlıklarını 
ihyâ eden, değerlerine sahip çıkan kıymetli yetkililerimizle el ele vererek, 
Hüsn-i Hattı Amasya ile yeniden buluşturmayı, Hattat Hamdullah adını 
Amasya’da yaşatmayı, Amasya’daki “Meşk-gâhı”nı yeniden te’sis ve ihyâ 
etmeyi bir görev telakki ediyorum. Hüsn-i Hat talebeleri, tefeyyüz ve 
teberrük için Şeyh’in İstanbul’daki kabrine kalemlerini bırakırmış. İna-
nıyorum ki, böylece Amasya’da da Şeyhin isminden feyz alacak nesiller 
içinden güçlü hattatlar çıkacaktır. Bu noktada İlahiyat Fakültemizin ve 
Amasya Müftülüğümüzün üzerine düşen görevi yerine getirmek için hazır 
olduğunu ifade etmek isterim.

Bu çerçevede sempozyuma destek veren Diyanet İşleri Başkanlığına, 
Amasya Üniversitesine, Amasya Valiliğine, Amasya Belediyesine, el bir-
liğiyle çalıştığımız Amasya Müftülüğümüze, hamiyetperver Amasya’lı 
hayırseverlerimize cân-ı gönülden teşekkür ediyorum.
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Murat GÖKDERE
Prof. Dr., Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Sayın Valim Sayın Belediye Başkanım, Sayın Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcım ve Amasya ilinin protokol üyeleri, kıymetli akademisyenler, 
hat sanatına gönül vermiş değerli katılımcılar.

Amasya Üniversitesi, Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ve Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın iş birliğiyle gerçekleştirilen Osmanlı’dan Günümüze 
Kur’an-ı Kerim ve Hüsn-i Hat sempozyumumuza hoş geldiniz.

Bu sempozyumun bizim için çok ayrı bir yeri var Amasya Üniversitesi 
olarak. Şuanda ülkemizdeki en genç İlahiyat fakültelerinden bir tanesi 
geçen bir yıl içerisinde ilimizde kuruldu. Çok hızlı bir şekilde Din Kül-
türü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümüne öğrenciler aldık. İnşallah 
önümüzdeki sene İlahiyat Fakültesi’nin diğer birimlerini de hayata geçire-
ceğiz. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu türden ağır bir sempozyumun 
akademik sorumluğunu üstlenmek çok önemli bir iş. Bu manada İlahiyat 
Fakültemizin bütün öğretim üyelerine, başta Sayın Dekanımıza çok çok 
teşekkür ediyorum. Bu türden bir sempozyumun düzenlenmesinde; özel-
likle Valiliğimiz, Belediyemiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla iş birliği 
içerisinde olmak bizlere son derece onur verdi. Bu sempozyum önemlidir. 
Kısa vaktinizi alacağım. Aslında kısa konuşmak istiyordum ama bu konuyla 
ilgili kısa konuşmak çok mümkün değil. Bu sempozyum çok önemli. Az 
önce slaytlarda da gördüğünüz gibi 2. Bayezid’in hem arkadaşı hem hocası 
olan Şeyh Hamdullah’ın memleketinde, yetiştiği yer olan Amasya’da bu 
türden bir sempozyumun düzenlenmiş olması hat sanatına Osmanlı’da 
verilen önemin tekrar canlandırılması adına son derece önemlidir.

Şeyh Hamdullah eserlerini icra ederken 2. Bayezid’in, onun hokkası-
nı taşıdığına dair rivayetler vardır. Bir padişah adayı, bir şehzade bunu 
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yapıyor. Hafız Osman Efendi’nin İstanbul’da kayıkla boğazda karşıdan 
karşıya geçerken parası olmadığı için kağıt-kalemle o anda icra ettiği bir 
eseri, sahaflarda bir kayıkçının bir aylık geliri olarak değer bulabiliyor.

Sözlerime son verirken, hat sanatının ve Kur’an’ın ülkemizdeki değeri-
nin bugünlerde çok daha artmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan 
dolayı emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Amacına 
ulaşmasını temenni ediyorum. Bir sonraki yani ikinci, üçüncü, dördüncü 
program ve hat sempozyumunun Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
sempozyum salonunda, kongre ve kültür sarayında yapılmasını temenni 
ediyorum. Saygılar sunuyorum.
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Hasan ÇELEBİ
Hattat

Muhterem hâzirûn;

Cümlenizi hürmetle selamlıyorum. Dünyada Müslüman ülkelerde her-
kesin ağzına pelesenk olmuş bir vecizenin membaı bu bereketli topraklarda 
yetişmiş olmaktadır. Bunu hat severler, sanatseverlerin hepsi bilmektedir 
ve zaman zaman bunu terennüm etmektedirler. Bu sempozyumun bu be-
reketli topraklarda düzenlenmesini düşünüp de gerçekleştirenler de isabetli 
bir şey yapmışlardır. Her ne kadar da bu vecizelerde Kur’an İstanbul’da 
yazıldı dense de bidayeti buradan başlamaktadır. Büyük hizmetleri olan 
Şeyh Hamdullah Efendi’ye minnettarlığımızın bir göstergesi olarak herhalde 
birer Fatiha ile onu ödüllendireceğiz. Cenab-ı Hak onu ve onun gibi bu 
sanata hizmet etmiş olanların hepsinden rahmetini esirgemesin cümlesini 
mağfiretine mazhar buyursun. Ben bir cümleyle şunu ifade etmek istiyo-
rum: Harf inkılâbından sonra bu sanatımız adeta munkarız oldu. Ondan 
sonraki gelişmelerde çok ilerleme kaydettik, gençlerden ümitliyiz.

Zaman zaman bunu toplantılarda da söylerim. Yine burada da söylemek 
durumundayım. Şeyh Hamdullah Efendi gibi Hafız Osman gibi sanatkârlar 
bu milletten yetişecektir, ondan eminim ve güveniyorum. Çünkü bu millet 
malına sahip. Hadis-i şerifte de bir kıymet olan bir şey; hikmet, müminin 
yitik malıdır nerede bulursa alsın diyor. Onun için milletimiz bu sanata 
sahip çıkıyor. Bu hususta konuşmak icab ederse belki birkaç saat sürer. 
Vaktimiz müsait olmadığı için bununla iktifa ediyorum. Beni dinlediğiniz 
için teşekkür eder, hürmetler ederim.





25

Cafer ÖZDEMİR
Amasya Belediye Başkanı

Sayın Valim, değerli misafirler ve ülkemizin değişik kentlerinden gelen 
saygı değer katılımcılar.

Amasya şehri adına hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum.

Bu gün gerçekten Amasya’ya ve Amasya’nın geçmişiyle özdeşleşmiş 
hat sanatının tarihçesiyle ve bu gün de kullanılan alanlarıyla ilgili iki 
gün sürecek bir sempozyum düzenlenecek. İnanıyorum ki bu sempozyum 
neticesinde geçmişimizden gelen ve bu gün de yoğun bir şekilde kullan-
dığımız güzel sanatlarımızdan olan hat sanatımızın gençler arasında daha 
yaygınlaştırılması, sevdirilmesi ve günümüzde de kullanılması anlamında 
önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum.

Aramızda yabancılar bulunmaktadır. Ben de şehrin belediye başkanı 
olarak Amasya’nın geçmişi ile ilgili birkaç anektotu sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Amasya bilinen tarihiyle 8500 yıllık bir tarihe sahip. Bizden 
önceki bütün medeniyetlerde de hep önemli bir kent olmuş, hep eğitim, 
kültür ve sanat kenti olmuş. Hititlerde, Perslerde, Selçuklu’da, İlhanlı’da, 
Osmanlı’da hep önemli bir yerleşim yeri olmuş ve kültürde, sanatta hep 
ön plana çıkmış olan bir şehir. Bizden önceki medeniyetlerde de çok 
değerli ilim adamları ve sanatseverler yetişmiş. Özellikle Osmanlılarda 
şehrin güzelliğine ve kültürel yapısına uygun olarak geleceğini emanet 
edeceği şehzadelerini bu kente göndermiş. Bu kentin manevi havasın-
dan, ilminden ve irfanından yetişen gençlerimizden, ülkeyi hatta dünyayı 
yönetecek padişahlar çıkmış. Amasya, Osmanlı tarihi açısından o kadar 
önemli bir rol oynamıştır ki bazı tarihçiler Osmanlı’nın ikinci kuruluşu 
Amasya’da başlamıştır demektedir. Çünkü fetret döneminde, Osmanlı’nın 
dağılma döneminde zamanın valisi Çelebi Mehmet, Osmanlı birliğini tekrar 
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Amasya’da kurmuştur. Yine tarihin dönüm noktalarından Cumhuriyete 
giden yolda Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs’ta çıktığı Samsun’dan daha 
sonra Amasya’ya gelip o milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı 
kurtaracaktır sözünü de içeren Amasya Tamimi’ni bu şehirde ilan etmiş, 
milli mücadelenin ilk kıvılcımını burada başlatmıştır. Dolayısıyla Amas-
ya, bizim tarihimizde önemli yerler işgal etmiş. Bu gün sempozyumunu 
düzenlediğimiz hat sanatı alanında da Amasya önemli ölçüde yer almış. 
Her ne kadar rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim için “Hicaz’da indi, Mısır’da 
okundu, İstanbul’da yazıldı” dense de yazmanın Amasya’da başladığını, 
yazma sanatının üstatlarının Amasya’da yetişip daha sonra İstanbul’a 
giderek Kur’an-ı Kerim’in o güzel ayetlerini o güzel sanatlarıyla kâğıda 
dökme sanatını İstanbul’da gerçekleştirmiş, bizim ecdadımız gerçekleştirmiş, 
bunu da Amasya’nın havası, suyu etkilemiş olsa gerektir.

Sözlerimi burada bitirirken bu sempozyuma katkı sağlayan tüm akade-
misyenlerimize, tüm dostlarımıza şükranlarımı arz ediyor, Üniversitemize, 
Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Müftülüğümüze ve Valiliğimize şükranlarımı 
arz ediyor hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle saygılar sunuyorum.
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Ekrem KELEŞ
Dr., Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Rahman ve Rahim Olan Allahın adıyla

Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden her şeyi en güzel 
şekilde yaratan hattın talimini kendi zatına izafe ederek kaleme ve hatta 
yemin ederek onu şereflendiren, kalemi ilmin bir vasıtası olarak bize lüt-
feden, Cemal sıfatının bir tecellisi olarak güzellik duygusunu fıtratımıza 
yerleştiren Kerim Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.

Bize yaptığımız işi en güzel ve en iyi şekilde yapmayı, estetiği ve gü-
zelliği öğreten Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa olmak üzere insanlara 
en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli gösteren bütün peygamberlere de selatu 
selam ediyorum.

Muhterem Diyanet İşleri Başkanım, Muhterem Valimiz, Belediye Baş-
kanımız, Rektör Vekilimiz İlahiyat Fakültemizin Muhterem Dekanı, Kadim 
İslam yurdunun muhterem İl Müftüsü, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi 
partilerimizin muhterem temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli ilim 
adamları, sevgili öğrenciler, din görevlilerimiz ve değerli çocuklar;

Hepinizi bu kadim İslam yurdunda sevgi ve saygıyla, hürmet ve mu-
habbetle selamlarım. Allahın rahmeti, bereketi ve atıfeti üzerinize olsun.

Çok değerli ilim ve sanat erbabı;

Sözlerimin başında sözlerin en güzelini, en güzel şekilde resmetmek 
üzere kalem güzelini Güzel sanatların zirvesine çıkartan hattatlarımızı 
rahmetle ve minnetle anıyorum. Halen büyük bir aşk ve tutkuyla, heye-
canla bu güzelliğe gönül veren ve bu güzelliği yaşatmaya çalışan ve bu 
uğurda bütün cehd ve gayretini esirgemeyen çok değerli sanat erbabına 
ve onlara destek veren şahıs, kurum ve kuruluşlara dua ediyor, şükran-
larımızı, minnetlerimizi ve takdirlerimizi arz ediyorum.
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Malumâliniz din duygusu gibi güzellik duygusu da insanın fıtratında 
mevcuttur. İnsan daima güzeli ve güzelliği arar. Sanat ve estetik, Cenab-ı 
Hakk’ın insana bahşettiği ve ruhuna yerleştirdiği güzellik ve estetik duy-
gusu fıtratı bozulmamış insanalrın ruhunda Allah’ın Cemâl sıfatının bir 
tecellisi olarak hep kendini gösterir. Bunun bir sonucu olarak insanoğlu, 
yeryüzünde varoluşundan itibaren güzellik üzerine düşünmüş, fikirler 
üretmiş ve eserler ortaya koymuştur. İlim ve hikmetin, taşa, tuğlaya iş-
lendiği, mimari ve estetik eserleriyle, nameden gönüle dökülen musiki 
eserleriyle, iman ve ilim aşkıyla kurulan külliyeleriyle, zarif ve nâif bir 
dindarlık anlayışının izini taşıyan nice mimari eserleriyle ve sanat ve 
estetikte en zirveye oturan hat örnekleriyle İslam sanatı, ilim ve sanatta 
hayranlık veren ürünlerini ortaya koymuştur. Zarif bir dantel gibi yeryü-
zünün dört bir yanına nakşedilen İslam medeniyeti, maverâdan inşirahlarla 
ruh ve gönüllerin manevi ikliminde derin izler bırakmıştır. Taş kütleler 
Sedefkâr Mehmet Ağa ve Mimar Sinan gibi ustaların elinde cami, imaret, 
kervansaray, köprü ve çeşme gibi muhteşem eserlere dönüşürken Itrî ve 
Dede Efendi’nin nameleri gönüllerin derinliklerine işleyen bahar esintisi 
dokunuşlarla ruhları okşamış, Fuzuli’nin Su Kasidesi gibi mısralarla çağla-
yana dönüşerek hep sevgiliye doğru akmış, Şeyh Hamdullah ve Karahisârî 
gibi ustaların elinde aşkın resmi çizilmiştir.

Selimiye, Süleymaniye ve Sultanahmetleri yapan bir milletin, gece 
kondu tipi camiler yapmaktan, Mescidi Nebevi’nin kıble cihetine tüm dün-
yayı hayran bırakan ve herkeste daha ötesinin yapılamayacağı kanaatini 
uyandıran, hatlar nakşeden ecdadın torunlarının, camilerini her hangi bir 
konsepti olmayan taklit bile sayılamayacak yazılar yazmaktan kurtarmak 
için en başta sorumluluk sahibi yöneticilerimiz olmak üzere ilim ve sanat 
ehline önemli görevler düşmektedir.

Picasso’ya ‘resim sanatında ulaşabildiğim en ileri noktada, hat sanatının 
beni çok uzun zaman önce aşmış olduğunu gördüm’ dedirten hattatları 
rahmetle yad ediyorum.

Hat elin dilidir. Hz. Ali Efendimize nispet edilen “Hüsn-i Hat, hakkın 
daha açık bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlar” sözü hattatlarımızn 
hayranlık veren tablolarında tecelli etmiş, Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Pey-
gamber’in hikmet dolu mesajları insanlığa bu yolla daha etkin bir şekilde 
sunulmuştur.
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Hat sanatının ortaya çıkışı ve hat sanatının Müslümanlarca bu kadar 
kıymet ve ehemmiyet verilmesi önce İslam’ın yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’i 
yazılı bir Mushaf haline getirmekte, ona yakışan bedîi güzelliği arayıp 
bulma gayretinden doğmuştur. Daha sonraları ise hat sanatı, yazılanlar 
dinî konuda olsun veya olmasın estetik gayesinden uzaklaşmadan devam 
ede gelmiştir. Hat sanatının en güzel örnekleri hiç şüphesiz Kur’an-ı Ke-
rim’de verilmiştir. Ayet, hadis ve hikmetli sözler, dua mecmuaları, ilmî ve 
edebî eserler, hilye-i şerifler, camilerdeki kubbe, kuşak, mihrap ve kitabe 
yazılarıyla, tuğra, ferman ve berat gibi resmi yazılarda hat sanatının eşsiz 
örnekleri kendisini göstermiştir.

Gelişmesini Kur’an’a borçlu olan hat sanatı, özellikle Osmanlı döne-
minde zirveye ulaşmış, Osmanlı sultanları ve devlet ricali yetkinlik ve 
ustalıklarını eserleriyle ortaya koymuştur. Gözü ve gönlü dolduran, somutla 
soyutu, madde ile manayı, mesajla estetiği mezceden hat sanatı, icazetli 
hocaların eğitim ve gözetiminde günümüze kadar gelmiştir.

Şimdi bunu korumak, yaşatma ve sürdürmek, gelecek kuşaklarımızı bu 
güzelliklerden mahrum bırakmamak, bu kutlu ve büyük görevi deruhte 
etmek yeni kuşaklarımıza düşmektedir. Ne mutlu bu kutlu vazifede görev 
alanlara ve ne mutlu bu hayırlı işte istihdam edilenlere!

Malumunuz Atâullah İskenderî’nin çok güzel bir sözü vardır: Cenâb-ı 
Hak katındaki değerinizi anlamak istiyorsanız, sizi nerede istihdam etti-
ğine bakınız.” Dolayısıyla bu hayırlı vazifede istihdam edilen üstatlarımız 
ve ilim yolcuları gerçekten en hayırlı işte istihdam edilmiş olmaktadırlar. 
Şairin dediği gibi “Hattatın kalemi, onun yüksek derecesini ve övünç 
duyabileceği onurunu anlatmak bakımından yeterlidir. Çünkü Yüce Allah, 
kaleme yemin etmiştir.”

İslam medeniyetinin ortaya koyduğu güzel sanatların en önemli alan-
larından biri sadece sanat olarak icra edilmekle kalmamış, aynı zamanda 
bu sanatın kalitesini ölçen ve ortaya koyan ölçütlerle bir ilim dalı olarak 
tarihteki yerini almıştır.

Muhterem ilim adamları ve değerli katılımcılar;

2010 yılında Kur’an-ı Kerim’in nüzulunun miladi tarih itibariyle 1400. 
yılı vesilesiyle değerli hocamız Prof. Dr. Bünyamin Erul’un fikriyle orta-
ya çıkmış olan bu sempozyum, bu gün memleketimizin bu kadim İslam 
yurdunda, hem de Şeyh Hamdullah’ın memleketinde burada Amasya 
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Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, İlahiyat Fakültemiz, Üniversitemiz ve 
Müftülüğümüzün işbirliğiyle inşallah icrâ edilecek. Bu ilmî toplantının çok 
önemli sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız, 
son zamanlarda belki dikkatinizi çekmiştir bu alanda üniversitelerimizle 
önemli işbirliklerine imza atmaktadır. Mimar Sinan Üniversitesi ile birlikte 
gerçekleştirilen “Birinci Dinî Mimarî Sempozyumu”, Mushafları İnceleme 
Kurulumuzun gerçekleştirdiği “Birinci Uluslararası Kıraat Sempozyumu” 
bunların örneklerindendir. Bu sempozyum da bu tür faaliyetlere bir örnek 
teşkil etmektedir.

Değerli misafirler, muhterem katılımcılar;

Sempozyumun tertibinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başta 
Amasya Müftümüz ve İlahiyat Fakültesi Dekanımız olmak üzere Müftü-
lüğümüz, Fakültemiz, Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız ve tüm emeği 
geçenlerden Cenâb-ı Hakk’ın râzı olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin 
ilim ve sanat birikimine sadece ülkemiz insanının değil tüm İslam dün-
yasının ve dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşayan Müslümanların çok 
ihtiyacı bulunmaktadır.

Sözlerimi şairin şu mısralarıyla tamamlamak istiyorum:

Her hattat fânidir
Fakat yazdığı kıyamete kadar bâkîdir
Öyle şeyler yaz ki
Kıyamet gününde karşına çıktığında seni sadece sevindirsin.
Hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum.
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İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN
Amasya Valisi

Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Muhterem 
Diyanet İşleri Eski Başkanımız, Muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardım-
cımız, Saygıdeğer hattatlar, kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, 
saygıdeğer akademisyenler, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, 
muhterem misafirler; ben de öncelikle Amasya’mıza hoş geldiniz diyor 
saygılarımı sunuyorum.

8500 yıllık köklü bir medeniyete ev sahipliği yapan Amasya’da tarihin 
her döneminde bilim, sanat, musiki ve edebiyat çalışmaları yoğun bir şekil-
de devam etmiştir. Dünyanın ilk coğrafyacısı kabul edilen Strabon, Divan 
Edebiyatının ilk kadın şairi Mihri Hatun, tıp alanında ilklere imza atan 
Sabuncuoğlu Şerefeddin, Fatih Sultan Mehmet’e hocalık yapan Akşemsed-
din ve hattatların piri olarak kabul edilen Şeyh Hamdullah’ın Amasya’da 
yetişmesi bu durumun en açık ispatıdır.

Osmanlı döneminde hemen hemen her alanda zirvedeki şehirlerden 
olan Amasya Anadolu’nun önemli kültür merkezlerinden biri olmuştur. 
Amasya’da Valilik yapan ve birçoğu Osmanlı tahtına çıkan Şehzadelerin 
bu durumun oluşmasındaki payları büyüktür. Osmanlı devlet adamlarının 
daima sanatçıları, bilim adamlarını koruyup, değer verdiği gibi Amasya’da 
yetişen Şehzadeler de edebiyatın, musikinin ve ilimin gelişmesi için her 
türlü katkıyı sunmuşlardır.

İslamiyet’in doğuşu ile birlikte insan hayatının her safhasında olduğu 
gibi sanatın gelişmesinde de yeni bir yol ve gelişme süreci başlamıştır. 
”Allah güzeldir güzeli sever” anlamındaki hadis gereği din, güzel olan 
her şeyi sevmeyi ve ona kıymet vermeyi öğütlemiştir. Bu güzel öğüdün 
bir neticesi olarak birçok sanat dalı doğmuştur. Bu sanatların belki de en 
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güzellerinden biri Hüsn-i Hat’tır. Hattatların kaleminden ve gönlünden 
çıkan çizgilerin güzelliği insanları daima derinden etkilemiştir.

“Kur’an Arabistan’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” 
diye söylenegelen güzel bir söz vardır. Bu söz boşuna söylenmemiştir. 
İstanbul’daki ve Anadolu’nun dört bir yanındaki Hattatların mahareti bu 
sözü söyletmiştir. İşte bu hattatlardan biri vardır ki, Hattatların Piri ola-
rak anılmakta ve eserleri dünyanın dört bir yanında en önemli müzelerde 
sergilenmektedir. Bu usta kalem Amasya’da yetişen Şeyh Hamdullah’tır. 
Bu açıdan bu sempozyumun Amasya’da yapılması ayrı bir önem taşımak-
tadır. Şeyh Hamdullah Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan “Amasya 
Mektebi” olarak tabir edilen ekolün en önemli temsilcisidir. Bu ekolün 
temsilcilerinin yaptığı hizmetler Hat Sanatı’na yeni bir bakış açısı açmış 
ve ufkunu genişletmiştir.

Amasya’da uzun bir süre şehzadelik yaptıktan sonra Osmanlı tahtına 
çıkan Sultan 2. Bayezid Amasya’da ‘biraderim’ diye hitap ettiği ve ders 
alıp, icazet aldığı Şeyh Hamdullah’a İstanbul’da sanatını icra ederken hok-
kasını tutacak kadar değer vermiştir. Şeyh Hamdullah’la açılan yeni çığır 
günümüze kadar ince zevk ve dehâ unsuru olarak gelişimini tamamlamış 
ve Hat Sanatı’na millî bir karakter kazandırmıştır.

Bugün burada Hüsn-i Hat sanatını alanında uzman değerli hocalarımızla 
konuşabiliyorsak bunu geçmişte bu alanda yapılan gelişime borçluyuz. 
Geleneksel sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması 
noktasında büyük fayda sağlayacak bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, 
bu çalışmaya katkı sunan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İlahiyat Fakültesi 
Dekanlığına, akademisyenlere, belediyemize, üniversitemize, bütün kurum 
ve kuruluşlara teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
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HAT SAN’ATIMIZIN YÜZAKI: 
AMASYALI ŞEYH HAMDULLAH

Prof. Uğur DERMAN
Hattat

VIII./XIV. asrın nihâyetine doğru Osmanlı idâresine geçen Amasya, bir 
ilim ve sanat merkezi hâline geldikden sonra, pekçok Buharalı Türk’ün hic-
ret yeri olmuşdu. Bunlar arasında, “Sühreverdî” tarîkatine mensub bulunan 
Mustafa Dede isimli bir şeyh de vardı. Bu zât, İslam Peygamberi’nin “Evle-
niniz, çoğalınız” tavsıyesine, herhâlde şahsı için uyma zamânının geldiğine 
kanaat getirmiş olmalıydı ki, bir gün Amasya’da gezerken rastladığı keşfi 
açık mubârek bir zât, onun kalbinden geçenleri okuyup: “Ey Dede! Senin 
evleneceğin, filân mahallede bir fakîr kadının kızıdır; ondan başkası değildir. 
Almakda tereddüd etme!” dedi.

Mustafa Dede, hemen bu emri yerine getirerek o fakîr kızını buldu ve 
evlendi. Sonra, o keşfi açık zât ile tekrar karşılaştığında bu tavsiyesinin 
sebebini sordu. O mubârek adam, bu defa ellerini kaldırıp: “Madem ki, sen 
o fakîrenin kızını aldın. Allah, sana ondan öyle bir çocuk versin ki, kemâlâtı, 
irfânı ve güzelliği, her yerde bilinip söylensin. Nâmı, kıyâmete dek kalsın, ismi 
de Hamdullah olsun” diye duâ etti.

İşte, Hamdullah ismini verdikleri istikbâlin bu hat dehâsı, takrîben 
833/1429 senesinde Amasya’da doğdu. Büyüyüp de, ilim tahsîlinin yanısıra, 
hüsn-i hatta da alâkası artınca —o sıralarda Amasya’da bulunan— Hayred-
din Mar’aşî’den (ö.874/1470’den sonra) Yâkûtü’l-Musta’sımî (ö.698/1298) 
vâdisinde aklâm-ı sitteyi öğrendi; Abdullâhü’s-Sayrafî’nin (ö.745/1344’den 
sonra) yazılarını da dikkatle inceledi. O esnâda, Fâtih’in şehzâdesi Bâyezid 
(saltanatı:1481-1512), Amasya Sancağı’nda vâli olarak bulunuyordu. Kendisi, 
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gerek Mustafa Dede’ye, gerekse oğluna karşı yakınlık duydu ve Hamdullah 
Efendi’den hüsn-i hat tahsîline başladı. Hattâ, babası Fâtih Sultan Meh-
med’in husûsî kütübhânesi için bâzı eski eserleri de ona istinsâh ettirdi.

Fâtih’in 1481’deki ölümü üzerine, Şehzâde Bâyezid, İstanbul’a saltanat 
gāyesiyle gitti, hocası Hamdullah Efendi’yi de buraya çağırdı. Hareminde ona 
bir yer verip, “saray kâtibi” ve “yazı muallimi” olarak, hüsn-i hatla istediği 
şekilde uğraşmasını sağladı. Yazarken, Şeyh’in hokkasını tutar, rahat etsin 
diye sırtını yastıklarla besletirdi. Sultan, saraydaki sohbet meclislerinde 
Şeyh Hamdullah’ı başköşeye oturttuğu için, buraya müdâvim olan ulemâ 
arasında hoşnutsuzluk uyandığını hissetti. Bunu gidermek için, onları 
eserleriyle beraber meclisine dâvet etti. Şeyh hattıyla bir Mushafı da ge-
tirtip ulemâya gösterdikten sonra, bunu diğer eserler arasında hangi sıraya 
koyması gerektiğini sordu. Herkes en üstte olması îcâb ettiğini söylediler. 
O zaman Padişah tebessümle “Kur’an-ı Azîmüşşân’ı bu mertebede yazmış bir 
kişiyi sizin altınızda bir yere nasıl oturtalım?” diyerek onları insâfa dâvet etti.

Aklâm-ı sitte denilen altı cins yazıda (sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, 
tevkî’, rıkā’) o zamanlar daîmâ Yâkûtü’l-Mustasımî’nin geliştirdiği şîve 
makbûl sayılırdı, tabiatıyle Şeyh Hamdullah da bu vâdîde yazardı. Bir gün 
Hamdullah Efendi’yle sohbeti esnâsında Sultan II. Bâyezid, Hazîne’den 
yedi aded enfes Yâkût yazısı çıkarttırıp hocasına gösterdi ve: “Bu tarzdan 
gayrı bir vâdîihtirâ olunsaydı iyi olurdu” diye teşvîk etti. Bunun üzerine 
Şeyh, bir “yazı çilesi”ne girmek üzere Üsküdar’daki Alemdağı’nın Sarıkādı 
(Sarıgāzi) karyesinde inzivâya çekildi ve kaynakların ifâdesine göre “Hızır 
Aleyhisselâm’ın da yardımıyla” kendisine hâs yazı üslûbunu buldu, daimâ 
o vâdîde eser vermeye başladı. Ondan sonra, yazı sanatımızda bu “Şeyh 
vâdîsi” hâkim olup, arada yetişen büyük üstadlar eliyle, daha da süzü-
lerek arındı ve en mükemmel şekliyle asrımıza kadar geldi. Bu sebeble 
Şeyh Hamdullah için “kıbletü’l-küttâb” (yazıcıların teveccüh noktası) tâbîri 
kullanılır. Hüsn-i hat, en usta hattatların bile ellerinden kâğıda akarken, 
harflerin veya harf guruplarının sâir benzerlerinden farklılıklar göster-
mesi, insanoğlunun fıtratı îcabıdır. İşte bunların en mükemmellerini seçip 
kendi şîvesini ona göre tâdil etmek, ancak Şeyh gibi bir “hat ermişi”nin 
üstesinden gelebileceği hususlardandır.

En başta nesih hattı sayılmak üzere, aklâm-ı sittenin bütün nevileri, 
Amasyalı Şeyh Hamdullah eliyle takrîben 890/1485 yılından başlayarak 
İstanbul’da tedrîcen yeni bir üslûba kavuştu (R.1). Bu üslûbun önde gelen 
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hattatlarına “Şeyh-i sânî” (=İkinci Şeyh) lakabının verilmesi, Şeyh Ham-
dullah tavrının o çağ için ne mertebede hükümrân olduğunu gösterir. 
Aklâm-ı sittedeki bu toplu değişiklik, Şeyh’in kendi devrinde söylenen; 
içinde “nesh” ve “muhakkak” kelimelerinin de cinaslı olarak hat ismi dı-
şındaki mânâlarıyla kullanıldığı şu beyitte veciz bir şekilde belirtilmiştir:

“Şeyhoğlu Hamdi hattı tâ kim buldu zuhûr,
Âlemde bu muhakkak, nesh oldu hatt-ı Yâkût.”

(Şeyhoğlu Hamdi hattı ortaya çıkınca,
Yâkût yazılarının hükmünün kalmadığı muhakkaktır.)

Hamdullah Efendi’nin aklâm-ı sittede gerçekleştirdiği bu ilk “İstanbulî” 
değişim, kendisi ve yetiştirdiği talebeleri tarafından XVI. yüzyılda sür’atle 
yayıldı. Ancak, uzaktan okunabilecek kadar iri yazılması gereken ve daha 
ziyâde kitâbelerde kullanılan celî sülüs hattında Şeyh ve ona tâbi olanlar 
fazla muvaffak olamamışlardır. Bâyezid (İstanbul ve Edirne), Fîruzağa, Davud 
Paşa câmilerinin kitâbeleri Şeyh’in celî hattına örnek olarak verilebilirse 
de, bu yazılar, sonraki celî telâkkisine göre çok ibtidâi kalır. XVII. asrın 
son çeyreğine kadar bütün kemâliyle süren Şeyh vâdisi “Her kemâlin bir 
zevâli vardır” düstûrunca Hâfız Osman’dan (1052/1642-1110/1698) îtibâren 
nihâyete ermiştir.

Sanatkârımız, Kur’an-ı Kerim (47 adet), En’âm-ı şerîf, Kur’an cüzle-
ri, duâ mecmûaları, kıt’a, tomar ve murakkaalar, meşk mecmûaları vs. 
ile ömrünü değerlendirmiştir. Eserlerinden, zamânımıza kadar gelenler 
müze, kütübhâne ve husûsî koleksiyonların başköşesinde yer alır. Babası 
Sühreverdî tarikatı şeyhlerinden olduğu için imzalarında “İbnü’ş-Şeyh” 
(Şeyh oğlu) künyesini kullanan Hamdullah Efendi’nin, “Şeyh Hamdullah” 
şeklinde imzâsı görülmemişdir, görülenler sahtedir. Hat sanatında “Şeyh” 
kelimesi yalnız başına geçtiği vakit, bunun Hamdullah Efendi’ye delâlet 
ettiği de hatırdan çıkarılmamalıdır.

Hamdullah Efendi’nin yetiştirdiği talebenin kesin adedini tesbîte imkân 
yoktur. Fakat en başta gelenleri, kendi babasının ismini verdiği oğlu Mustafa 
Dede (900/1495-945/1538) ve dâmâdı Şükrullah Halîfe’dir (ö.950/1543’den 
sonra). Bunların çocukları ve torunları da hüsn-i hat ile meşgul olarak, 
yeni nesillere öğretmişlerdir. Yazı sanatı târihinde en çok hattat yetiştiren 
âile her hâlde Şeyh Hamdullah’ınkidir.
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Daha Amasya’da iken kemankeşliğe (okçuluk) merak saran Şeyh Ham-
dullah İstanbul’a geldikten sonra, bir fetih yâdigârı olarak tesîs edilen Ok 
Meydanı’nda ok idmanlarına devâm ederdi. Onun bu hünerini bilen Bâyezid 
Han, meydanın vakfını geliştirmiş ve kendisini, burada kurulan Atıcılar 
Tekkesi’nin şeyhliğine tâyînetmişdir. Esâsen, Hamdullah Efendi’nin ismi-
nin başındaki “Şeyh” ünvânı —tarîkat mensûbu olmakla beraber— tarîkat 
şeyhliğinden dolayı değil, Atıcılar Tekkesi Şeyhi oluşundan gelmektedir. 
Nitekim, 911/1505 yılında, Ok Meydanı’na onun nâmına dikilen menzil 
taşında, kendisi “Reisü’l-hattatīn, Şeyhü’r-râmiyân” (hattatların reisi, okçu-
ların şeyhi) olarak tanıtılmaktadır. Hattatımızın usta bir yüzücü olduğu, 
Üsküdar’dan Topkapı Sarayı’na bâzen yüzerek geçtiği de kaynaklarda 
rivâyet edilmektedir.

Şehzâde Selim’in, babasını tahtdan indirerek, 1512 yılında pâdişâh olu-
şundan sonra, Bâyezid-i Velî’ye ileri derecede bağlı bulunan Şeyh Hamdul-
lah’ın, bu hareketten hoşnut kalmadığını belirtircesine, Sarıkādı (Sarıgāzi) 
köyünde inzivâya çekildiği ve Yavuz’un vefâtına kadar (1520) İstanbul’a 
inmediği söylenir. Şeyh hattına meraklı olanlar, geçen asırda bile, onun 
yazılarından bulabilmek ümîdiyle bu köye giderlermiş...

Kānûnî Sultan Süleyman Eylül 1520 sonlarında Osmanlı tahtına çık-
tıktan hemen sonra, Şeyh Hamdullah’ı huzûruna kabul edip, kendisi için 
bir Kur’an-ı Kerim yazmasını istedi. Yaşlılığı ve hastalıkları sebebiyle 
özür beyân eden 91 yaşındaki hattatımız, Mushafı yazması için hemşeh-
risi Muhyiddîn Amâsî’yi tavsiye ederek huzurdan ayrıldı. 926/1520 yılı 
nihâyetine doğru vefât ettiğinde, cenâzesi —namazı Ayasofya Câmii’nde 
kılınarak— Üsküdar’daki Karacaahmed kabristanına defnolundu. Hattat-
ların bir kısmı “Şeyh sofası” denilen ve hâlâ duran bu mahallin civârına 
gömülmeyi şeref saymışlar; bu sanata yeni başlayanlar arasında da onun 
kabir toprağında bir hafta beklettikleri kalemle hat öğrenmekden mânevî 
feyzumanlar çıkmıştır.

Mustafa Dede’ye oğlu Hamdullah için daha doğmadan duâ eden mubârek 
pîrin kerâmeti sürüp gidiyor. Zîrâ, vefâtı üzerinden beşyüz yıla yaklaşan 
bir zaman geçtikten sonra Şeyh Hamdullah’ı hayırla ve hayranlıkla anmaya 
devâm ediyoruz; dünya durdukça da, elbet öyle olacaktır.

***
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Bir açış konuşması olarak buraya kadar söylediklerim, mâlûmuîlâm 
etmek, yâni bilinenleri bildirmekten ibâretti. Bundan sonraki söyleyecek-
lerim ise bu sempozyuma has beyanlarım olacaktır:

Osmanlı hat sanatındaki nîrengi noktalarından birincisi olan Şeyh 
Hamdullah’a –mesleğinin pîri sıfatıyla– dâimâ hayranlık duyulmuştur. 
Bakın, aradan iki asır geçtikten sonra, hüsn-i hattın ikinci nîrengi noktası 
sayılan Hâfız Osman’ın tilmîzlerinden —daha ziyâde mutasavvıf kimliğiy-
le tanıdığımız— Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri (1653-1725) Ferahu’r-Rûh 
isimli eserinde, kendi hocası bir tarafa, Şeyh Hamdullah’ı —şimdiye kadarki 
araştırmalarda gözden kaçmış olan— şu altı beytin içine nasıl hakîmâne 
bir üslûbla sığdırmış:

“Ne kadar medhin olunsa ifrāt,
Sana benzer gelir mi, bir hattāt.

Kaleminden nebât olur cârî,
Böyle olsun olunca, hat, bârî.

Urmasan bâğ-ı hatta böyle kalem,
Bilinirmiydin ükte-i “allem”

Erse kân-ī kemâlinē Yâkūt,
Vasfınī eylerîdi cânın akūt.

İbn Mukle göreydi hattın eğer,
Sarfederdî o hatta nûr-ı basar.

Hâsılī hatt-ı hümâyun oldur.
Hat-nüvîsân o hatta hep kuldur”.

Bu yalın ifâdenin meâlini vermeye çalışırsak: “Seni övmekte ne kadar 
ileri gidilse de, benzerin olan bir hattatın gelmediği muhakkaktır. Nebat-
ların topraktan bitişi gibi, senin kaleminden de güzel yazı biter; olunca, 
böylesi olmalıdır. Hat bağına kalem vurmasaydın (böyle mükemmel aşı 
yapmasaydın), “Rabbin kalemle yazmayı öğretti (Kur’an-ı Kerim, XCVI, 4)” 
nüktesi anlaşılır mıydı? Yâkûtü’l-Musta’sımî sendeki kemâlin kaynağına 
erişseydi, bu meziyetlerini kendisi için de bahtiyarlık sayardı. İbn Mukle 
(ö.328/940) eğer hattını görseydi, ona göz nuru dökerek bakardı. Hâsılı, 
yazıcılar o şâhâne hattının kulu, kölesidir.”

Şimdi de başka bir konuya, Şeyh Hamdullah hakkındaki Osmanlı 
hat kaynaklarına geçmek istiyorum. Bunların en eskisi olan Menâkıb-ı 
Hünerverân (İstanbul 1926) XVI. asrın sonlarında Gelibolulu Mustafa Âlî 
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tarafından yazılmıştır; burada Şeyh’e dâir fazla bir mâlûmat yoktur. XVII. 
asrın ortalarında kaleme alınmış olan Nefeszâde İbrahim Efendi’nin Gülzâr-ı 
Savâb’ında (İstanbul 1938) Şeyh’den hayli geniş şekilde bahsedilir. Daha 
yukarda anlattığım Mustafa Dede’nin evlenmesi rivâyeti de bu kitaptandır. 
Suyolcuzâde Necib Efendi’nin Devhatü’l-Küttâb (İstanbul 1942) ve hattatlar 
tarihiyle uğraşanların baş tâcı, Müstakîmzâde Sadeddin Efendi’nin Tuh-
fe-i Hattâtîn (İstanbul 1928) isimli eserleri Şeyh Hamdullah’a dâir makbul 
kaynaklardandır. Cumhuriyet devrinde Ressam Melek Celâl (1896-1976) 
tarafından yazılan Şeyh Hamdullah (İstanbul 1948) kitabı bu kaynaklardan 
derlenmiş, baskısı temiz, sathî bir çalışmadır.

XX. asırda, bütün Amasyalı âlimler, sanatkârlar için olduğu gibi, başta 
Şeyh Hamdullah sayılmak üzere, Amasyalı hattatlar hakkında da kaynaklık 
etmesi beklenen kitap, Hüseyin Hüsâmeddin Yasan’ın (1869-1939) yazdığı 
Amasya Tarihi’dir. Bu kitabın ilk cildleri vaktiyle bastırılmıştır ve matbu 
olarak mevcuddur. Gerisi yazma halinde kalmış ve 25 yıl kadar evvel 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne alınmıştır. Bunu öğrenince, anılan kaynaktan 
da istifade etmek üzere hemen gidip eseri inceledim. İçinde bizim bil-
diklerimizle hiç uyuşmayan ifadeler vardı. Çok şaşırdım ve Süleymaniye 
Kütüphanesi’nin o devirdeki müdürü olan –aslen Amasyalı– Muammer 
Ülker Bey’e müracaat ederek kendisine bu hayretimi anlattım. Bana 
Amasya Tarihi’nin güvenilir bir kaynak olmadığını, bu konuda Ord. Prof. 
Dr. Zeki Velîdi Togan’ın (1890-1970) yazdıklarını görmemi tavsiye etti. Ben 
de onun Tarihte Usûl (İstanbul 1950, 1969) adlı kitabında bu konuyla ilgili 
bahsi okudum ve sizlere de nakledeceğim. Çünkü bunun araştırmacılar 
tarafından bilinmesi gerekiyor.

“Bâzı şahıslar vardır ki sahtekâr değildirler; Fakat mukayesede hayalle-
rini fazla işletmeye alışmışlardır ve bu yolla netice itibariyle sahtekârların 
yaptıklarını yaparlar. Bunun misâllerinden biri de Amasyalı Hüsâmeddin 
Efendi’nin Amasya tarihine ait eserinin Anadolu’nun eski tarihine ait kı-
sımlarıdır. Bu eserde Selçukluların ve Osmanlıların menşeine ait yazdıkları, 
Oğuzurug isimlerini (n) Ön asya tarihinde, Yahudi ve Arap rivayetlerinde 
geçen isimlerle birleştirilmeleri, keza Selçuklular ve İlhanlılar devri eşhâ-
sının şecere ve ensâbına ait yazdıkları, sırf hayalî mukayese mahsulüdür. 
Ezcümle Selçuklu vezirlerinden Şemseddin Muhammed Tuğrâî, Mucîreddin 
Emirşah (Horezmî) vesâireyi Baba İlyas neslinden gösteren şecereler sırf 
hayal mahsulüdür. İlhanlılar devrinde, Amasya ve Semire merkez olmak 
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üzere, Anadoluda yaşadıklarını söylediği ve faaliyetlerine dair bazı teferruat 
bile naklettiği birçok “noyan”lar (Samuk Noyan, İş buga Noyan, Kazancık 
Noyan, Aydıncık Noyan’lar) sırf tarihî isimlerin Arap harfleri ile yazılış-
taki benzeyişlerinden çıkarılan uydurma şahsiyetlerdir. Hele Hüsâmeddin 
Efendi’nin Anadolu Türkbeyleri Baltu ve Baltuk beyler sadece Moğol emiri 
Baltuba Teneci’den uydurulmuştur. Gûya Amasya Darüş şifasındaki kitâbe-
de okuduğunu söylediği muhayyel “Emîr-i Anadol Ahmed” ibâresindeki 
Ahmed’i Ahmed Lâkuşî ile birleştirmesi ve aslen Kazvinli, sonra Tebrizli 
olan bu Ahmed Lâkuşî’yi Selçuk emirlerinden Alakuş Bey’in oğlu yapması, 
biri diğeri üzerine yapılan uydurmalardan ibârettir. Hüsâmeddin Efendi’nin 
kitabındaki bu gibi uydurmalar sahte bir tarih uydurmak maksadiyle değil, 
sadece kaynakları kendi hayal ve temayüllerine göre okuyup tefsirettikten 
sonra, bunların üzerine yeni uydurma silsileleri kurmaktan ibarettir. Amasya 
vilâyeti ve Orta Anadolu tarihi için kıymetli malûmatı da ihtiva eden bu 
eser, uydurmalar yüzünden toptan bir uydurma şâibesi altında kalacaktır”.

Zeki Velîdi Bey Amasya Tarihi’nin sadece matbu kısmını görmüştür. 
Ortaya sonradan çıkan ve basılmadan kalan bölümlerini inceleseydi, kim 
bilir daha neler söyleyecekdi? Hüsâmeddin Efendi, meselâ bir hattatın 
eserinden bahsederken, bunun filan kütüphanede bulunduğunu belirtiyor. 
Gidiyorsunuz o kütüphaneye, bakıyorsunuz ki böyle bir kitap yok… Şeyh 
Hamdullah’ın dâmâdı ve hat sanatındaki vârisi Şükrullah Halîfe’dir. Bu zât 
için Hüsâmeddin Efendi bir senaryo uydurmuş. Onun, Şeyh Hamdullah’ın 
hat hocası Hayreddin-i Mar’aşî’nin torunu olduğunu yazıyor. Halbuki 
Şükrullah Halîfe yazdığı Mushafını “Şükrullah bin Şeyh Sevindik” diye 
imzâlamış. XV. asırda Sevindik, Güvendik gibi Türk isimleri çok revaçda…
Daha fazla tafsilâta girmeyeceğim. Bu asılsız beyânları görünce, ben de 
vaktiyle yazdığım hatla ilgili bir kitapda, Hüsâmeddin Efendi’nin eserin-
den sadece başka kaynaklarla uyuşan kısımlarıyla yararlandım. Ancak 
son zamanlarda Şeyh Hamdullah’a dâir en kapsamlı araştırmayı yapan 
Prof. Dr. Muhiddin Serin arkadaşımız bunu kaynak olarak aldı ve bütün 
hatâlar ona da geçti (İstanbul 1997, 2007). İlk baskı çıktıktan sonra ken-
disini uyardım. Ancak her ne hikmetse Hüsâmeddin Efendi’ye daha fazla 
güvendi ve ikinci baskısında da aynı yanlışları devam ettirdi. Üçüncü 
baskıda bunları düzelteceğini ümîd ederim. Ben de bu konuda ayrı bir 
makale yazarak ilim dünyası ile paylaşmak istiyorum.
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Şeyh Hamdullah’ın Hz. Ali sözleriyle yazdığı sülüs-nesih ender bulunur 
bir kitabı (R.2)’de görülüyor. İmzâsında kendisi, Hayreddin Mar’aşî’nin öğ-
rencisi olduğunu ortaya koyuyor. Hüsâmeddin Efendi ise onun hocasının 
Ali Sûfî olduğunu iddia etmektedir.

Şeyh Hamdullah İstanbul’a geldikten ve Sultan Bâyezid’in telkîniyle, 
hattına yeni bir tavır verdikten sonra, 897/1492’de yazdığı en güzel Mus-
haflardan birinin ferâğ sahifesi (R.3)’de görülmektedir. Bu Mushaf 1961’de 
üstâdımız rahmetli Necmeddin Okyay (1883-1976) koleksiyonundan Topkapı 
Sarayı’na geçti (YY.913). Hattı dışında, tezhîbi de zamânının şâheseridir. 
Ebâdı ise daha da hayret vericidir: 16x11 cm.

İhtiyarlık çağındaki imzâlarında, kendisinin saçının ağardığını, başının 
titrediğini ve yaşlılık alâmetlerini belirten Şeyh Hamdullah’ın Bâyezid 
Camii’ndeki celîsülüsünden bir nümûne ile tebliğimi nihâyetlendireceğim. 
Şeyh’in celîhattı ancak bu seviyededir. Altında 911/1505 tarihi görülüyor. 
Bundan 442 yıl sonra İstanbul’daki Şişli Camii’ne Hâmid Aytaç (1891-1982) 
tarafından 1365/1947’de yazılmış bulunan bir celî sülüs kitâbe de Şeyh’in-
kinin altında yer alıyor. İkisi de aynı namaz ayeti (R.4). Birinin iptidâîliği 
karşısında diğerinin kemâli gözükmektedir. Celîsülüsde son nokta Hâmid 
Aytaç’ın yazdığı şekildir. Bu, anılan yazının vardığı mertebeyi göstermesi 
bakımından dikkate değer. Ancak, kesinlikle Şeyh’in değerini düşürmez. 
Zîrâ o çağda celî sülüs ancak bu kadar yazılabilmekteydi.

Tebliğimi, başta Şeyh Hamdullah olmak üzere, Kur’an-ı Kerim’e hiz-
met etmiş bütün Osmanlı-Türk hattatlarını rahmet ve minnetle anarak 
bitiriyorum.
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R.1:  Şeyh Hamdullah’ın aklâm-ı sitte murakkaasından 
sülüs-nesih-muhakkak reyhânî-tevkî’-rıkā’ hatlarının 

yer aldığı üç kıt’a (TSMK, EH. 2084)
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R.2:  Şeyh Hamdullah’ın hocasını Hayreddin Mar’aşî olarak belirttiği imzâ sahifesi
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R.3:  Şeyh Hamdullah’ın 897/1492 tarihli Mushafının imzâ sahifesi



R.4:  Şeyh Hamdullah’ın ve Hâmid Aytaç’ın 442 yıl arayla yazdıkları namaz ayeti  
(Nisâ’, 4/103)
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SANATIN MANEVİ HAYATA TESİRLERİ

Hasan ÇELEBİ
Hattat

Ve ba’d Muhterem sâmî‘ine’l-kirâm, zevi’l-ihtirâm cümlenize saygı ve 
selamlarımı arz ederek konuşmama başlıyorum. Bendenize münasip gö-
rülen mevzu “Sanatın Manevi Hayattaki Tesîrâtı”. Bu çok zor olan bir 
mevzudan, inşallah müstefid olacağınız bazı şeyleri sizlere arz etmek nasip 
olur. Ve ben de bundan yüzü ak çıkar, heyet-i mürettibe-i mahçup etmem.

Sanat, kelime olarak baktığımızda maddeyi iki halde mülahaza ederiz. 
Tabii olan ve tabii olmayan. Tabi olmayan o demektir ki, sanat oluşu ta-
biatın yani hilkatın dışında birileri vasıtasıyla yapılan meydana getirilen, 
şekillendirilen meraklı erbâbın temâşâsına arz edilen bir şeydir. O, taştan, 
topraktan, madenden, ahşab ve sair elementlerden meydana gelen herhangi 
bir şey. Bunları meydana getiren birileri o da işte insandır. Yukarda tâ‘dâd 
ettiğimiz şeyler bir insanın dahli ile şekilleniyor. Tabiatın gayrında insan 
zevkini tatmin edecek ve nazarlara hoş görünecek bir şekil alarak insanın 
ruhunu rahatlatıyor. İnsana huzur veriyor. Bu, insanın hilkatindeki güzeli 
arama, güzeli sevme olarak izah edilebilir. Çünkü insan Allah’ın en büyük 
eseridir. Ecrâm-ı semâviye ve araziyye keşf edilebilir. Fakat insanın keşfi 
kolay görünmüyor. Zira insan husûsî hasletlerle halk olmuştur. İşte bu 
hasletlerden biri de güzeli aramak ve sevmek, binaenaleyh insan kaba, 
haşin, ruhsuz şeyleri sevmiyor. Her insan bir sanatkardır. Mutlaka bir 
şeyler yapar bazısı yapabildiği ile iktifa eder, bazısı aradığı yapmak istediği 
şeylerin güzel olmasını istemektedir. Bu zor da olsa. Mesela mimariye 
baktığımızda bir camiin minaresini gözümüz önüne getirdiğimizde koca 
koca kayalar ne hale gelmiş ve metrelerce yukarılara taşınarak güzel bir 
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şekil oluşturmuş gözü de ruhu da rahatsız etmiyor. Gene camii kapı ve 
mihraplarına baktığımızda o mermer bir hamur kadar müteleyyin, mütecânis 
bir halde şekiller almış. Kapıda mihrapta mukarnas, kapı ve pencerelerde 
kasa, kemerde kilit taşı ayrıca sadaka taşı, binek, taşı nişan taşı gibi eserler 
gözümüze çarpmaktadır. Kadîm birçok minberde ahşabın şekillendiğini 
müşâhede etmek mümkündür... zaman zaman birilerine hakaret ifadesi 
olarak kullanılan kelime tefekkür edilirse sanatkâr elinde ahşabın ne hale 
geldiğini kıyaslamak mümkün olur.

Bir hat, bir çini, bir tezhip ve benzeri eserlerde de baş unsur galiba 
güzellik ve cemâldir. Bir mûsiki eserinin icrâsında kişinin tavrı, sesinin 
halâveti aynı derecede insan ruhunun ve tabiatının aradığı istediği şeydir. Bu 
cümleden olarak diğer sanatları sanat dallarını da incelediğimizde görürüz 
ki bu sanatların aslında levâzımında bu incelikler mevcuttur. Bir örnekle 
ifade etmek icab ederse temsil ettiğimiz hat sanatı bunun bariz örnekleri 
ile doludur. Çünkü hat sanatının her bir malzemesi baştan aşağı sanat 
eseridir ve her biri ayrı ayrı uzun ameliyeler neticesinde kullanılabilir. 
Temsil etmeye gayret ettiğimiz bu sanatın malzemeleri malum... Kalem, 
kağıt, mürekkeb ve iyi terbiyeli bir ruh.

Bu dört unsuru tahlil etmek murad olunursa

Kalem, yazının ana unsurlarından birisidir ve ilk olarak kalem akla gelir. 
Kağıd daha sonra akla gelir. Kalem Kur’an’da zikredilmektedir. Cenab-ı 
Hakk üzerine yemin ediyor. “İnsana bilmediklerini kalemle öğrettim” diyor 
“Alleme bi’l-kalem”. Bizim gençliğimizde soru cevaplarla dinin anlatıldığı 
bazı kitaplar vardı söz temsili soru şöyle olurdu: “İlk evvela ne yaratıldı?” 
gayet iyi hatırlıyorum cevabı da aynen şöyle idi: “İlk evvela Cenab-ı Hakk 
kalemi halk etti ve kaleme yaz dedi. Kalem de onun bu emrinin heybetin-
den ikiye ayrıldı. Yani kalemin ucunun yarık olması ondandır. Şakk etti, 
tabii bu bir benzetmedir. Ama bir yerde de doğrudur çünkü kalem şakk 
edilmeden yazılamaz, istenilen netice elde edilemez.

Bugün kullanılan kalemler kamış, bambu ve Cava kalemleridir. Demir-
den olan kalemler de var. Ancak en iyisi ve en ideal olanı kamış kalemdir. 
Kamış kalemler İran’ın güneyinde Irak’a sınır Desful bölgesinde yetiş-
mektedir. Hüdai nabit o bölgede herkesin bir kamış tarlası var. Her yıl 
tarlalardaki kamışları aynı ekin biçer gibi biçiyorlar. Fakat bugün maalesef 
yeteri kadar iyi kalem bulunmuyor çünkü yeni nesil artık kamışlara eskisi 
gibi değer vermediği için onları biçmiyor da. Ben o bölgeyi ziyaret ettim 
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ve bu biçilme hadisesine şahit oldum. Yeni kesilmiş kalemler su gibi yaş 
renkleri de aynı kullandığımız gibi kendiliğinden siyah ancak bir sene 
bekletilip kuruması lazım. Bu kesilen kamışları gölgede çatı aralığında 
kurutuyorlar. Kuruması için kuru iklime ihtiyaç var rutubetli yerlerde iyi 
randıman vermezler. Kalemlerin kurutulması da değişik gelişigüzel ku-
rutulmuyor. Kalemin düzgün muntazam olarak kuruması için onları tek 
tek yukardan aşağıya doğru asıyorlar. O şekilde kurutulunca düz oluyor. 
Eğer yatay olarak üst üste atılıp bırakılırsa eğri büğrü olarak kuruyor 
kalemlerin ekserisi eğri çıkıyor.

Cava kalemi ise bu palmiye cinsinden bir ağacın lifleri arasından çıkan 
sert bir çubuktur. Çok serttir şayet iyisi rastlarsa ve yazma ünsiyeti elde 
edilirse uzun bir metin yazmak mümkün olur. Çünkü eslâfdan kalemin 
bir açılışı ve bir defa kat’ı ile Mushaf yazıldığını söyleyenler olduğu gibi 
bizzat kendim de merhûm Abdullah Zühdî’nin bir En’am-ı Şerifi’nin kete-
be sayfasında “ketebtuhûbi-kat‘in vâhidin” ibaresini gördüm. Yani En’am-ı 
Şerifin bir kere kalem kat‘ edilerek tamamının yazıldığını ifade etmektedir.,

Kağıt, hat sanatının ikinci önemli malzemesidir. Hat eseri alelâde bir 
kağıt üzerine yazılmaz, yazılamaz. Çünkü terbiye edilmemiş bir kağıda 
yazılan yazı imzasız bir yazı olarak telakkî edilir. Bu sebeple kağıdın ahâr 
denilen terbiyesi önem kazanmaktadır. Mümkün mertebe asitsiz kağıtlar 
tercih edilmeli ve yumuşak olmalıdır. Mümkün mertebe renkli kağıtlar 
tercih edilmelidir. Eğer kağıt renksiz ise bu kağıt çay, kına, nohud suyu, 
ceviz kabuğu ve yaprağı, safran ve ıhlamur gibi renk veren tabii malzeme 
kullanılarak banyo veya üzerine süngerle sürülerek boyanır. Boya suyuna 
bir parça şap ilavesi rengin sabitleşmesini temin eder. Bu işlem tamamlan-
dıktan sonra bir mikdar nişasta su ile pişirilir bir kavanoza konur ekşimeye 
bırakılır, tülbentten süzüldükten sonra ihtiyaç mikdarı kağıdın üzerine bir 
veya birkaç kat sürülür. Nişastalanmışkağıtlar üst üste istiflenerek altı ay 
mikdarı bekletilir.1 Sonra üstüne yumurta akı şapla kestirilerek elde edilen 
yumurta aharı denilen sıvı bu kağıtların üstüne sürülür. Birkaç gün içinde 
bu kağıtlar mühre denilen akik, cam gibi sert maddelerden imal edilmiş 
alet ile mührelenir yani kaygan hale getirilir. Bu işlemler bittiğinde kağıdın 
terbiyesi tamamlanmış olur ancak bu kağıdın kullanılabilmesi için tekrar 
en az bir yıl istif halinde dinlendirilmesi gerekmektedir.

1 Müzehhipler nişastayı aynı zamanda yazıları murakkaya yapıştırmada kullandıkları için 
kağıtlar kurumadan istiflenmemelidir.
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Mürekkeb, bilindiği gibi basit denilebilecek iki şeydir. Biri zamk-ı Arabi 
diğeri is. Anadolu’da kurum da denir. Bu ikisi bir araya gelerek mürekkebi 
oluşturur. Evet bu kadar basit fakat ameliyesi bu kadar basit değil. Şöyle ki 
bir miktar zamk alınır bir kavanoz içine konur üzerinden aşana dek su ilave 
edilir ve zamk bu suyun içinde eritilir, temiz bir tülbentten süzülerek temiz 
bir şişede ekşimeye bırakılır en az bir sene ekşimesi beklenir. Bundan sonra 
bir bardak zamk içine üç bardak is koyarak havanda dövülmeye başlanır. 
Her gün bir saat olmak üzere bu işlem bir ay sürer yada rahmetli Necmed-
din Okyay Hoca’nın tabiriyle 70.000 tokmak vurulur. Neticede süzülerek 
kullanılmaya hazır hale gelir. Yani bir mürekkeb yapımı nereden bakılırsa 
bir buçuk ayı bulur. Bunun haricinde daha birçok mürekkeb terkipleri var 
fakat bugün istimal olunan bu basit terkiptir. Eski devirlerde Anadolu’da 
günlük kullanım için pirinç kavrularak elde edilen bir siyah mürekkeb 
kullanılırmış. Rahmetli pederim anlatırdı. Şöyle ki pirinç yakılır yani biraz 
fazla kavrulur tıpkı kahve gibi sonra bu yanık pirinç bir bez içine bağla-
narak bir mikdar suda kaynatılır ve içine zamk ilavesi ile elde edilirmiş. 
Diğer yandan malûmunuz olduğu üzere Süleymaniye Câmi’inde is odası 
var oradaki islerden de mürekkeb elde ediliyor. Bu mürekkebin mübarek 
câmîde asırlar boyunca yetişmiş cemâatin, hocaların, huffazın duaları ve 
manevîyatlarıyla teşekkül ettiği tefekkür edilebilirse bu terkip ile yapılan 
mürekkeple yazılan eserlerin bin yıldır mevcut oldukları tasavvur edilirse 
bu basit terkibin ne denli bir geçer akçe olduğu anlaşılır.

Görülüyor ki bu sanat için kullanılan her malzeme bir terbiyeden ge-
çiyor. Ham olan şeylerle bu sanat olmuyor, gerçekleştirilemiyor. Bu kadar 
zor ameliyelerin insan ruhunda biraz bir iz, bir eser bırakmaması mümkün 
mü? Mutlaka ki tesîrâtı olmaktadır. Ayrıca o da zaten senelerce hocanın 
rahle-i tedrisinde bulunduğu için derslerde muvaffak olmak hususunda 
belli sıkıntılara sabretmesi gerekiyor.

Bir kere bu işler insana sabrı değil öğretmek, yaşatmaktadır. Sabır da 
her yerde her işde geçerli, faideli insan hayatını zabturabt altına alan bir 
haslettir. İnsan sabırlı olursa menziline hedefine rahat ulaşır.

Tîz-i reftâr olanın pâyine damen dolaşır
Erişir menzil-i maksuduna aheste giden.

Zaten hatt sanatı insan hayatını baştan başa dolduran tamamiyle 
kaplayan bir hayat ve o yani hat sanatı eslaftan menkûlen bildiğimiz 
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öğrenilmesi için yüz sene lazım geldiği tecrübe ile sabit Hattat Kâmil 
Akdik merhumun meşhur bir sözü vardır üstad demiş ki “ Öldüğüme 
değil hattı öğrenemeden gittiğime üzülüyorum.” Halbuki Kâmil Akdik, 
yüz sene yaşamış, padişah tarafından kendisine reisü’l-hattatînlik pâyesi 
verilmiş, fermanla ismiyle müsellem o dahi böyle söylüyor. Ayrıca Hamid 
Bey de sık sık buna benzer şeyler söylerdi “Bu sanatı öğrenmek için 100 
sene lazımdır.” diye. Yani birkaç sene bu işle uğraşıp tamam ben oldum 
demekle hattat olunmuyor. Bu kadar zaman bu sahada kalem ile kelâm ile 
uğraşmak mutlaka ki insana bir şeyler veriyor. En azından insan teennî 
ile hareket etmesini öğreniyor. Zira icrâ etmekte olduğu sanatta pirenin 
bacağı, pirenin ciğeri mühim olan değer ölçülerdir. Sabırsızca acele ile 
kalem kullanılır ise bu hassasiyet kaybolur. Bu da sanatkârı gayesine ulaş-
tırmaz. Yani istenilen neticeyi elde edemez. Aslında bütün sanatlarda hal 
böyledir. İyi eser sabırla teenni ile elde edilir. Bu hususta Sâmî Efendi’nin 
Nafia Vekaleti yazısı hikayesi bu meseleyi iyi izah etmektedir. İki kelime 
olan bu yazıyı altı ayda teslim ediyor. Niçin bu kadar uzattı deniliyor 
hatta tenkit ediliyor. O ise buna şöyle cevap veriyor: “Bu altı ayda yazıldı 
demezler Sami yazdı derler” diyor.

Burada sanatkarın kendi itibarıyla beraber sanatın namusunu da muhafaza 
etmek istediği hususu meydana çıkıyor. İnsan yaptığı işten alacağı mad-
denin temiz ve helal olmasına riâyetle beraber gelecek nesillere numûne-i 
imtisâl bırakacağı eserlerin kusursuz olmasına da dikkat etmesi icab ediyor.

Sanatkârın kabiliyeti nispetinde eserlerinin nâdirsiz kusursuz olmasına 
dikkat etmesi lazımdır. Bulunduğunuz zamanda yaptığınız sanatı anlayan 
olmayabilir. Fakat istikbalde birisi görüp sizi mahcup edecek bir tenkitte 
bulunabilir. Gene burada Yunus Emre’nin bilinen bir şiiri var. Diyor ki 
Yunus Emre: “Yunus sözü eğri büğrü söyleme, Seni sîgaya çeken bir Molla 
Kasım gelir.” Yaptığınız işi doğru yapın demek istiyor. Gerçektenden de 
kendinden iki-üç asır sonra bir Molla Kasım geliyor ve onun şiirlerini 
tenkit ediyor. Sanatkar sanatında hile yapmamalı, doğru dürüst kurallarına 
uygun olarak yapmalı ve sanatı sanat için yapmalıdır ki, kendinden sonra 
gelenler de bu sanattan faydalansınlar. Yaptım oldu fikriyatıyla işi yarım 
yaparsa o sanattan kimseye fayda gelmez.

Hz. Ali radiyallahuanhdan “Çocuklarınızı yaşayacakları zamana göre 
yetiştirin. Çünkü onlar sizin zamanınızı değil kendi zamanlarını yaşa-
yacaklar.” Vecizesinde ifadesini bulmaktadır. Bu da gösteriyor ki bugün 
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bizler icrâ etmekte olduğumuz sanatlardan istifade ediyoruz. Bu bir yüzü 
bir de öteki yüzü bunların gelecek nesillere miras olarak bırakırken te-
miz bırakmak nasıl aldıysak, nasıl bulduysak, o ruh, o disiplin içerisinde 
bırakmalıyız. İşte sanatlar insan hayatına bu kadar müessirdir.

Hayat boyu bu sanatla meşgul olan bir insan adeta kemikten, sinirden 
arınmış cemiyyet içerisinde ruhunu sabır fırınında pişirmiş –hamdım, piştim, 
yandım– kavl-i Mevlânâ’da ifadesine mutâbık bir insan olmuştur sanatkâr.

Mevlâ’nın evâmirindeki hikmet yani ibadetlerin fiiliyâtı da budur. 
Yani insanı yaradılış gayesine mutâbık yetiştirmek burada tezimizi kuv-
vetlendiren bir misal olarak kişinin Mevlâsına karşı îfâ etmekle mükellef 
olduğu vazifenin îfâsının kişiyi bir çok sevimsiz ahlaki zemîmeden vaz 
geçirmesi melhûz olduğundan eğer kişi bu kötü huylardan vaz geçmiyor 
ise vazifesinde hata ve kusuratın kesretine haml olunur.

Erbâb-ı mesâlikte sanatı icra ederken eliyle beraber gönül ve ruhunu da 
terbiye etmeyi murad ederse mevzuumuza müsemma olan “Sanatın” dinî 
hayata tesiri ifadesini bulmuş olur. Bu mülahaza olmazsa da yalnız madde 
murad edilir ise bu neticeye ulaşma olmaz. Yani insanın hayat-ı mânevisine 
bir faidesi olmaz. Peygamber Aleyhissalât-ı vesselâma hicreti soruyorlar. 
Buyuruyor: “Hicret niçin yapılırsa odur” yani dünyalık ise dünyalık bir şey-
ler elde edilir. Ahiret için ise mânevi hayatında muhakkak tesîrâtı görülür.

Sanatta da durum budur. Kişi maddi manevi fâide mülâhazası ile çalışır 
ise tesîrâtı muhakkaktır.

Bu kadar zahmete katlanan kimsenin tek taraflı değil her iki tarafı da 
düşünerek çalışması daha münâsiptir. Çünkü sanat dediğimiz şey insana 
müteveccih yapılır. Her hangi sanatı ele alırsanız alın karşısında insan 
vardır. Bu da İslam kaynaklarında ifadesini şöyle bulmaktadır. “Hayru’n-nâs 
men yenfa‘u’n-nâs” yani “En hayırlınız insanlara faideli olanınızdır.” Ha-
dis-i Peygamberî’dir.

Öyle ise bu kadar gayret bu kadar sabır insana bir şey kazandırmalı. 
Bunun da insanın manevi hayatına tesîrâtı olacağı muhakkaktır. Sanatkâr 
sabırlıdır. Sanatkâr merhametlidir. Sanatkâr nâzik ve kibardır. Sanatkâr 
vakûrdur. Sanatkâr onurlu ve mültefittir. Sanatkâr mütevâzı ve kadir-şinâstır. 
Bunlar sanatın sanatkârda tebârüz eden hasletleridir.

Sanatın manevi hayata tesîrâtı kanaatimce budur efendim. Cümlenize 
saygı ve hürmetlerimi arz ederim.
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MUSHAFLARDA İMLÂ PROBLEMİ

Tayyar ALTIKULAÇ
Dr., Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi

Mushaflarda imlâ konusunu “problem” kelimesiyle birlikte konuşmama 
başlık yapmış olmam yadırganmış olabilir. Ama yabancı bir ülkeden Tür-
kiye’deki bir yayınevine 100 bin Mushaf sipariş edilmiş ve bu Mushaflar 
basıldıktan sonra sipariş veren ülkeye gönderildiğinde “Kur’an-ı Kerim 
tahrif edilmiş, bu Mushaflar baştan sona yanlışlarla dolu” diye iade dilmişse, 
aynı Mushaflar Bursa Gümrüğü’nde çürümeye terk edilmişse, ya da her-
hangi bir İslam ülkesinde basılıp Türkiye’ye sokulmak istenen Mushaflar 
Diyanet İşleri Başkanlığınca incelendikten sonra bunlardan bazıları için 
“Türkiye’ye giremez” diye rapor veriliyorsa —ki, bunların hepsi yaşanmış 
ve hâlen yaşanmakta olan olaylardır1— ortada gerçekten ciddi bir problem 
olduğunu başta kabul etmemiz gerekiyor.

Problemin detaylarına ve Mushaflarda imlâ konusuna geçmeden önce 
Arapça yazının menşei hakkında kısaca bilgi vermekte fayda görüyorum. 
En son araştırmalara göre Arapça yazının menşeinin Nabat yazısı olduğu-
nu biliyoruz.2 Bu yazıdan esinlenerek geliştirilen Arapça yazıyı Mekke’ye 
ilk defa Bişr b. Abdilmelik adındaki Hıristiyan bir şahıs getirmiştir. Bişr 
Mekke’ye geldiğinde Harb b. Ümeyye’nin kızı Sahbâ ile evlenmiş, onun 
yazı yazdığını gören Süfyân b. Harb b. Ümeyye ile Ebû Kays b. Abdimenâf 

1 100.000 adet Mushafın Türkiye’ye iade edilmesi olayı 1980’li yıllarda yaşanmıştır. Tahrif 
var diye Mushafları iade eden ülke Küveyt’tir. Mağdur olan yayınevi ise İstanbul’da o 
tarihlerde Cağaloğlu’nda faaliyet gösteren İslâmî Kitabevi’dir. Kitabevi sahibi: Mehmet 
Özdemir.

2 bk. Çetin, Nihad M., “Arap (Yazı)”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1991, III, 276-
282.
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bunu kendilerine öğretmesini istemiş, o da bu isteği yerine getirmiştir.3 
İbn Ebî Dâvûd’un (ö. 316/929) naklettiği rivayette ise Bişr yazıyı Süfyân 
b. Harb’e öğretmiş, aynı rivayette yer alan bilgiye göre Ömer b. Hattâb: 
“Mekke’de bulunan Kureyşliler yazıyı Süfyân b. Harb’in babası Harb b. 
Ümeyye’den öğrendi” demiştir. İbn Ebî Dâvûd, Harb’in torunu olan Muâviye 
b. Ebî Süfyân’ın da yazıyı amcası Süfyân b. Harb’den öğrendiğine dair bir 
ayrıntıya yer vermiştir.4 İbn Kesîr’in (ö. 774/1373) kaydettiği bilgiye göre 
de Bişr yazıyı kayınpederi Harb b. Ümeyye ile kayınbiraderi Süfyân b. 
Harb’e öğretmiş, Ömer b. el-Hattâb da Harb’den öğrenmiştir. Muâviye b. 
Ebî Süfyân’ın yazıyı amcası Süfyân b. Harb’den öğrendiğine dair bilgi İbn 
Kesîr’in de notları arasındadır.5

Hz. Peygamber kendisine vahyedilen ayetleri, henüz ortaya çıkış dö-
neminin başlangıç yıllarında olan bu yazı ile yazdırıyordu. Yani vahiy 
kâtipleri tarafından kullanılan imlâ —ister nübüvvetin başlangıç döneminde, 
isterse son yıllarında olsun— bu gün gerek Türkiye’de gerekse diğer İslam 
ülkelerinde baskısı yapılan Mushaflarda kullanılan imlânın tıpatıp aynısı 
değildi, onun basit şekliydi. İbn Haldûn’a göre dönemin yazısındaki bu 
yetersizliği sahâbîlerin yazdığı Mushaflarda görmek mümkündür. Onların 
bu konudaki yetersizliğinin kendileri için bir kusur sayılmaması gerekir. 
Hz. Peygamber de okuma yazma bilmiyordu. Bu kendisi için bir eksiklik 
mi sayılacaktır?6 O günkü Arap toplumunda az çok kullanılan ve henüz 
gelişimini tamamlamamış olan imlâ da İbn Haldûn’un sözünü ettiği bu 
imlâdan başkası değildi.

Medine dönemine gelindiğinde okuma yazma işi biraz daha gelişti 
ve kurumsallaştı. Abdullah b. Said b. Âs, Medine’de yazı yazmayı öğret-
mekle görevlendirilen isimlerden biriydi.7 Abdullah b. Ümmi Mektûm’un 
Medine’ye hicret ettiğinde Dâru’l-kurrâ’ya yerleştirildiğine dair verilen 

3 Belâzürî, Ebü’l-Hasan Ahmed b. Yahya, Fütûhü’l-Büldân (nşr. Rıdvân Muhammed Rıdvân), 
Beyrut 1398/1978, s. 457.

4 İbn Ebî Dâvûd, Abdullah b. Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, Kitâbü’l-Mesâhif, (nşr. Arthur 
Jeffery), Kahire 1355/1936, s. 4-5.

5 İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ İsmail b. Kesîr, Fedâilü’l-Kur’an, Beyrut 1385/1966, s. 26. Muhammed 
Hamidullah’ın aynı kaynakları kullandığı halde Mekke’ye yazıyı ilk getirenin Harb oldu-
ğunu söylemesi ve Bişr’den hiç söz etmemesi, bir sehiv eseri olmalıdır. (bk. Hamidullah, 
Muhammed, Kur’an-ı Kerîm Tarihi, s. 51)

6 İbn Haldûn, Abdurrahman b. Muhammed, Mukaddimetü İbn Haldûn, (nşr. Dervîş el-Cü-
veydî), Beyrut 1416/1996, s. 388-389.

7 İbnü’l-Esîr, Ebü’l-Hasan Ali b. Muhammed el-Cezîrî, Üsdü’l-Gābe fî Ma‘rifeti’s-Sahâbe, 
Kahire 1393/1973, III, 262.
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bilgi de, artık bu dönemde Kur’an okuma, okutma ve muhtemelen yazma 
konusunda uzman şahsiyetlerin yetişmiş olduğunu göstermektedir.8 Hz. 
Ali’nin arkadaşlarından Hâlid b. Ebi’l-Heyyâc adındaki şahıs, hattının gü-
zelliği sebebiyle Mushaf yazmakla ve ayrıca şiir, haber gibi şeyleri kayda 
geçirmekle görevlendirilmiştir.9 Hz. Peygamber’in eşlerinden Ümmü Seleme 
ve Âişe, kendileri için birer Mushaf yazdırdıklarına göre,10 Mushaf yazmayı 
iş edinen başka sahâbîlerin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Mushaflarda imlâ problemini anlayabilmemiz için sözü Resm-i Os-
mânî’ye getirmemiz gerekiyor. Bilindiği gibi, ümmetin Mushaf konusunda 
birliğini sağlamak üzere Hz. Osman, başlarında Zeyd b. Sâbit’in bulunduğu 
dört kişilik bir heyete Mushaflar yazdırmıştır. Bu Mushafların sayıları 
hakkında farklı rivayetler bulunmakla birlikte şahsî kanaatime göre bu 
sayı altıdır ve bunlar Mekke, Kûfe, Basra ve Şam’a gönderilmiş, biri de 
Medine’de alıkonulmuştur. Bir nüsha da Halife’nin kendisi için yazılmış 
olup şehadeti sırasında okuduğu Mushaf bu olmalıdır. Günümüze her-
hangi birinin ulaştığı konusunda bilgimiz bulunmayan bu Mushafların 
imlâ özelliklerine dair rivayetler vardır. “Filan kelime Kûfe’ye gönderilen 
Mushaf’ta şöyle yazılmış, Basra Mushafı’nda böyle yazılmış…” türünden 
bilgilere sahibiz. İşte Hz. Osman’ın bu Mushaflarında kullanılan imlâya 
“Resmi Osmânî” diyoruz.

Mushaf yazımında bu imlâ esas alınırken yazının gelişmesine paralel 
olarak hattatlar, yavaş yavaş bu imlâdan uzaklaşma eğilimi göstermiş, bu-
nun üzerine “Resm-i Osmânî’den uzaklaşmak, ona aykırı Mushaf yazmak 
caiz mi değil mi?” tartışmaları gündeme gelmiştir. Bazı âlimler ve mezhep 
imamları buna karşı çıkmış, meselâ Mâlik b. Enes (ö. 179/795), Resm-i 
Osmânî’ye aykırı Mushaf yazmayı câiz görmemiştir. İmam Mâlik yalnız 
imlâ konusuna değil, Mushafların harekelenmesi işine de olumsuz yaklaş-
mış, ancak Kur’an öğretiminde kolaylık olsun diye çocuklar için yazılacak 
Mushaflarda Resm-i Osmânî’ye muhalefet edilebileceğini belirtmiştir.11 

8 bk. İbn Abdilber, Ömer b. Yûsuf en-Nemerî, el-İstî‘âb fî Ma’rifeti’l-Ashâb (İbn Hacer’in 
el-İsâbe’si içinde), Kahire 1328, II, 259-260.

9 bk. İbnü’n-Nedîm, Muhammed b. İshâk, el-Fihrist, Kahire ts. (Matbaatü’l-İstikāme), s. 
15-16, 67.

10 bk. İbn Ebî Dâvûd, Kitâbü’l-Mesâhif, s. 85-88. (Bu Mushaflar Resûl-i Ekrem’in vefatından 
sonraki döneme ait Mushaflar olmalıdır.)

11 Dânî, Ebû Amr Osman b. Saîd, el-Muhkem fî Nakti’l-Mesâhif, (nşr. İzzet Hasan), Dımaşk 
1379/1960, s. 11.
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Ahmed b. Hanbel ise (ö. 241/855) Resm-i Osmânî’ye muhalefetin “haram” 
olduğunu söylemiştir.12 Daha sonraki asırlarda Beyhakī (ö. 458/1066) ve 
Zemahşerî (ö. 538/1144) gibi âlimler de aynı görüşü paylaşan, söz konusu 
muhalefeti doğru görmeyen âlimlerden bazılarıdır.13 Ezher ulemasının da 
aynı doğrultuda fetvası vardır.14

Gelişen yazı ile Mushaf yazmak caizdir, esas olan doğru okumaktır, 
Resm-i Osmânî’ye uyamasak da olur, anlamında görüş beyan eden âlimler 
de vardır. Bakıllânî (ö. 403/1013), İbn Abdi’s-Selam (ö. 660/1262) ve İbn 
Haldûn (ö. 808/1406) bu görüşte olan âlimler arasında yer alır.15

İslam âlimlerinin ve daha genel anlamda İslam ümmetinin birçok 
konuda ihtilaf halinde olduğunu biliyoruz. Ama küçülen dünyamızda ve 
iletişimin baş döndürecek kadar hızlı yaşandığı çağımızda, kezâ ihtilafların 
uluslararası boyutta rahatsızlık ve gereksiz tartışmalara yol açtığı şartlarda 
artık İslam ülkeleri yetkili kuruluşlarının hiç olmazsa kutsal kitaplarının 
imlâsında birleşmelerinin önemini kabul etmemiz ve üzerinde durmamız 
gerekmez mi? Denilebilir ki: “Birleşmeli, ama nerede, hangisinde, hangi 
imlâda?” Evet, problemin püf noktası tam da burasıdır. “Resm-i Osmânî’den 
başka birleşilebilecek başka somut bir örnek mi var? Onun dışında her 
örnek, onu ortaya koyan hattatın kişisel tercihinden ibarettir ve hiçbirinin 
de temeli, kuralı, ilkesi, tercihe esas olacak bir özelliği yoktur. Birleşme 
olacaksa ancak Resm-i Osmânî’de mümkün olabilir”, demek mümkündür. 
O nedenle tamam, ben de buna razıyım diyorum ve bunu söylerken Resm-i 
Osmânî’ye muhalefetin caiz olduğu ya da olmadığı tartışmasına girmeye 
gerek görmüyorum. İslam ümmetinin kutsal kitaplarının imlâsında birliği 
sağlamanın zarureti ortada iken ayrıntılarla ve gereksiz tartışmalarla za-
man harcamanın doğru olmadığına inanıyorum. Bunun da ancak Resm-i 
Osmânî olarak itibar edilen imlâda birleşmekle mümkün olacağını ben de 

12 Dânî, el-Mukni‘ fî Ma‘rifeti Mersûmi Mesâhifi’l-Emsâr, (nşr. Muhammed Ahmed Dehmân), 
Dımaşk 1359/1940, s. 9-10.

13 Beyhakī, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin Şu‘abü’l-Îmân (nşr. Ebû Hâcer Muhammed Saîd 
Besyûnî Zağlûl), Beyrut 1410/1990, II, 548; Zemahşerî, Cârullah Mahmud b. Ömer, el-
Keşşâf ‘an Hakāiki Gavâmidı’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekāvîl fî Vücûhi’t-Te’vîl, Beyrut 1366/1947, 
III, 265.

14 Mecelletü’l-Ezher, Kahire 1355/1936, VII/1, s. 730.
15 Bâkıllânî, Ebû Bekir Muhammed b. et-Tayyib, el-İntisâri’l-Kur’an, (nşr. Fuat Sezgin), 

Frankfurt 1407/1986 (Beyazıt Devlet Kütüphanesi [Kara Mustafa Paşa], nr. 6’da kayıtlı 
yazma nüshadan tıpkıbasım), s. 375; Zerkeşî, Bedrüddin Muhammed b. Abdillah, el-Bur-
hân fî ‘Ulûmi’l-Kur’an, (nşr. Muhammed Ebü’l-Fadl İbrahim), Kahire 1376/1957, I, 379; İbn 
Haldûn, Mukaddimetü İbni Haldûn, s. 388-389.
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görüyorum. Bu imlânın sahabe imlâsı olması ve farklı bir hatıra değerine 
sahip bulunması dolayısıyla birleşme senaryosunda işimizi kolaylaştıraca-
ğını düşünüyorum.

Ama burada başka bir soru daha akla gelecektir: Resm-i Osmânî’yi 
yüzde yüz tespit edebiliyor muyuz? Eminim ki, bu da önemli bir soru-
dur. Bu gün yazdığı Mushafla Resm-i Osmânî’yi bizim önümüze koyan 
zât Haddâd lakabıyla tanınan Muhammed b. Ali b. Halef el-Hüseynî (ö. 
1357/1939) adlı Mısır şeyhül kurrâsıdır.16 et-Tenzîlü’r-Rabbânî bi’r-Resmi’l-‘Us-
mânî adıyla ilk defa 1337’de (1918-19) Kahire’de basıldığı anlaşılan ve daha 
sonra baskıları tekrarlanan bu Mushafın 1342 (1923) baskısı küçük boy 
bir nüshasını, Bekir Topaloğlu’nun özel kütüphanesinde görmek müm-
kündür. Peki, Haddâd Resm-i Osmânî’yi neye göre tespit etmiştir? Hz. 
Osman’ın Mushaflarından herhangi birini görmüş müdür? Hayır. Niçin? 
Çünkü İslam ümmeti, İslam’ın en büyük serveti olan bu Mushafları veya 
onlardan hiç olmazsa birini –sayılarını ister beş, ister altı, ister yedi kabul 
edin, isterseniz sekiz rivayetine itibar edin– bu mukaddes emanetleri bu 
günlere taşıma becerisini gösterememiş, bu beceriksizliğin ve hatta sorum-
suzluğun ayıbını kıyamete kadar taşımak zorunda kalmıştır. O yüzden de 
Haddâd bu çalışmasını yaparken iki kaynağın verdiği bilgilere ve rivâyet-
lere dayandırmak zorunda kalmıştır. Bunlardan biri Ebû Amred-Dânî’nin 
(444/1053) el-Mukni‘ fî Ma‘rifeti Mersûmime Sâhifi’l-Emsârı’ı, diğeri onun 
talebesi Ebû Dâvûd Süleyman b. Necâh’ın (496/1103) Muhtasaru’t-Tebyîn 
li-Hicâi’t-Tenzîl adlı kitabıdır. Aslında Resm-i Osmânî konusunda bu iki 
kaynaktan önceki dönemlere ait herhalde onlarca eser yazılmıştır. Ancak 
ne yazık ki bunların hiç biri günümüze ulaşmamıştır.

Önemli bir soru daha: Peki, bu müellifler Hz. Osman’ın Mushafların-
dan herhangi birini görmüş müdür? Haddâd’ın Mushafının sonunda yer 
alan açıklamada bunun cevabı vardır. Şöyle demektedir: “Bu Mushaf’ın 
imlâsı, resm-i Mushaf âlimlerinin Hz. Osman’ın Basra, Kûfe, Şam ve 
Mekke’ye gönderdiği Mushaflarla Medineliler için tahsis ettiği ve ayrıca 
kendisi için ayırdığı Mushaf’tan yaptıkları rivayetlerden ve sözü edilen 
bu Mushaflardan istinsah edilmiş diğer nüshalardan yaptıkları nakiller-
den alınmıştır.” Bu ifadelerden sonra Haddâd, cümlelerine şu ayrıntıyı 
eklemek durumunda kalmıştır: “Ancak bu Mushaflar arasında farklılık 

16 Biyografisi için bk. Kehhâle, Ömer Rıza, Mu‘cemü’l-Müellifîn, Dımaşk 1380/1960, XI, 8.
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gösteren az sayıdaki örneklerde daha çok kullanılan yazım tercih edilmiş; 
bu yapılırken Mushaf’ın imlâsının, kırâati göz önünde bulundurulan kırâat 
imamının okuyuşuna uygunluğu dikkate alınmış, ayrıca ihtilaflı yerlerde 
resm-i hat âlimlerinin ortaya koyduğu kaideler de nazarda tutulmuştur 
ki, bu konuda Ebû Amred-Dânî ile Ebû Dâvûd Süleyman b. Necâh’ın 
rivayetlerine dayanılmıştır.”17

Suûdilerin Mushaflarının sonunda Haddâd’ın açıklamasının önemli bir 
kısmına aynen yer verilirken bu açıklamanın içindeki “Ancak bu Mushaflar 
arasında ihtilaf bulunan az sayıdaki örneklerde daha çok kullanılan yazım 
tercih edilmiş, bu yapılırken Mushaf’ın imlâsının, kırâati göz önünde bu-
lundurulan kırâat imamının okuyuşuna uygunluğu dikkate alınmış, ayrıca 
ihtilaflı yerlerde resm-i hat âlimlerinin ortaya koyduğu kaideler de nazarda 
tutulmuştur” ifadesi çıkarılmış, bunun yerine “Bu yapılırken iki şeyhin 
naklettiklerine uyulmuştur” demekle yetinilmiştir. Yani Suûdiler Haddâd’ın, 
“Resm-i Osmânî’nin tam olarak tespitinin mümkün olmadığını” belirten 
ifadesine yer vermeyi her nedense uygun görmemişlerdir.

Peki, Haddâd’ın kitaplarından yararlandığı bu iki zâtın (Dânî ve Ebû 
Dâvûd’un) dayanakları nedir? Onlar Hz. Osman’ın Mushaflarını veya bu 
Mushaflardan herhangi birini görmüş müdür? Hayır. Dânî bunu açık-
larken “Hz. Osman’ın Mekke, Medine, Basra, Kûfe ve Şam Mushafların-
dan hocalarının naklettiği rivayetlere dayandığını” söylemekte, ayrıca bu 
Mushaflardan istinsah edilmiş diğer bazı Mushaflardan yararlandığını 
belirtmektedir. Dânî, ayrıca Hz. Osman’ın imam nüshasından gelen bazı 
rivayetlerden de faydalandığına dikkat çekmektedir. Yani Hz. Osman’ın 
Mushaflarından herhangi birini görmemiştir.

Diğer müellif Ebû Dâvud ne yapmıştır? En başta hocası Dânî’nin ki-
tabından istifade etmesi yanında özellikle Gāzi b. Kays’ın (ö.199/814-15) 
konu ile ilgili kitabındaki rivayetlerden faydalanmıştır. Ayrıca diğer bazı 
âlimlerden ve Hz. Osman’ın imam nüshasını gören Ebû Ubeyd Kāsım b. 
Sellâm’dan (ö. 224/839) rivayetlerde bulunmuştur. Yani o da bize Resm-i 
Osmânî’yi anlatırken Hz. Osman’ın Mushaflarından herhangi birini gör-
meden bu işi yapmıştır.

17 Dânî’nin biyografisi için bk. Çetin, Abdurrahman, “Dânî”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), 
İstanbul 1993, VIII, 459-460; Ebû Dâvûd’un biyografisi için bk. a. mlf., “Ebû Dâvûd Sü-
leyman b. Necâh”, DİA, İstanbul 1994, X, 119.
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Sadede gelecek olursak; Resm-i Osmânî’nin tam olarak tespiti mümkün 
görünmemektedir. Kaynakların verdiği bilgiler ve naklettikleri rivayetler 
sayesinde bir hayli kelimenin Hz. Osman’ın Mushaflarında nasıl yazıldığını 
biliyorsak da, Kur’an’daki bütün kelimeler için bunu söylemek imkânımız 
yoktur. Nitekim Ebû Dâvûd’un zikrettiği bazı örneklerde bu durum açıkça 
görülmektedir. İşte bunlardan birkaçı:

ِه اللَّ ِعْنَد   daki mim’in bitişik mi, yoksa’اإنَّمَا Burada :(en-Nahl 16/95) اإنَّمَا 
ayrı mı yazılacağı hususunda Ebû Dâvûd farklı rivayetlerin mevcudiye-
tinden söz ettikten sonra tercihte bulunmuş ve bitişik yazılmasının daha 
doğru olacağını söylemiştir.18

َربِّي ِنْعَمة  -kelimesindeki hâ’nın (yuvar ِنْعَمة Burada :(es-Sâffât 37/57) َوَلْولَا 
lak tâ) uzun tâ mı, yoksa yuvarlak tâ mı olacağı hususunda ikilemde olan 
müellif her iki yazımın da güzel olduğunu söylemek durumunda olmuştur.19

اْلُمْرَسُلوَن َيْرِجُع  ِبَم   kelimesinin elif’le َفنَاِظَرٌة Bu ayette :(en-Neml 27/35) َفنَاِظَرٌة 
mi, yoksa elif’siz mi yazılacağı hususunda da belirsizlik söz konusu olup 
müellif kelimenin bazı Mushaflarda elif’le, bazılarında ise elif’siz yazıldığını 
görmüş, bu konuda kâtibin muhayyer olduğunu belirtmiştir.20

Dânî’nin kitabında da bu tür örnekler çoktur. Bu örnekler de gös-
termektedir ki, Resm-i Osmânî’nin tam olarak tespiti mümkün değildir, 
çünkü Hz. Osman’ın yazdırdığı Mushaflardan hiçbiri günümüze ulaşmadığı 
gibi, onlardan herhangi birini görerek imlâ özelliklerine dair her şeyi bize 
nakleden herhangi bir kaynağa sahip değiliz. Resm-i Osmânî hakkındaki 
bilgileri bize ulaştıran Dânî ile onun talebesi Ebû Dâvûd’un hicrî V. (XI) 
asır âlimlerinden, yani asr-ı saâdete oldukça uzak bir nesilden olduklarını 
hatırlamamızda da fayda vardır.

Bu imlâyı söz konusu iki kaynağı kullanarak ortaya koyan Haddâd 
da bu çalışmasını yaparken yer yer tercihlerde bulunmuştur. Bugün 
Suûdîlerin, Mısırlıların ve diğer bazı İslam ülkeleri yetkililerinin “Resm-i 
Osmânî” diye üzerinde hassasiyet gösterdikleri imlâ budur ve onlara göre 
“bu imlâya aykırı olarak Mushaf yazmak ve basmak caiz olmadığı gibi 
basılmış olanlar ülkelerine sokulmamalıdır”. Türkiye’de yaygın olan imlâ 
ile basılan Mushaflar da bu ülkelerin sınırlarından içeri sokulmaması 

18 Ebû Dâvûd, Süleyman b. Necâh, Muhtasaru’t-Tebyîn li Hicâi’t-Tenzîl, (nşr. Ahmed b. Ahmed 
b. Muammer Şirşâl), Medine 1423/2002, I, 290.

19 Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, I, 285.
20 Ebû Dâvûd, Muhtasaru’t-Tebyîn, I, 285.
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gereken ve sokulmayan Mushaflardır. Bu açıklamalardan sonra konuş-
mamın başlığında “problem” kelimesini niçin kullandığım, umarım daha 
iyi anlaşılmış olmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığında önceki adı “Mushafları İnceleme Kurulu” 
iken bu gün “Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu” olan kurulun üzerin-
de durduğu imlâya gelince; bu imlânın tutarlı ve ilkeli bir imlâ olduğunu 
söylemek maalesef mümkün değildir. Zira bu imlâda bazı kelimelerin ya-
zımında Resm-i Osmânî olarak itibar edilen imlâ korunurken bazılarında 
hiç dikkate alınmamıştır. Med’le okunan kelimelere –hepsinde olmasa da, 
çoğunda– bol bol elifler ilâve edilmiştir. Adı geçen kurulda uzun yıllar üyelik 
yapan Turhan Baycan, günümüzde Türkiye’de basılan Mushaflarla Resm-i 
Osmânî’ye uygunluk anlayışıyla basılan Mushaflar arasında 4704 kelimede 
farklılık olduğunu tespit etmiştir. Buna dair hazırladığı liste elimizdedir.

Söz konusu imlâda Resm-i Osmânî’nin korunduğuna dair örnekler 
vermek gerekirse; meselâ ام  .ifadesi Kur’an’da iki yerde geçmektedir ابن 
Birinde ام ابن  يبنؤم diye yazılırken diğerinde (el-A’râf 7/150) قال   şeklinde قال 
(Tâhâ 20/94), yani birinde ابن ve ام kelimeleri bitiştirilmeden, diğerinde bi-
tiştirilerek ve elif’siz olarak yazılmıştır. Bir başka örnek: Resm-i Osmânî’de 
 ;kelimesi genel olarak elif’le yazıldığı halde üç yerde (en-Nûr 24/31 اأيها
ez-Zuhruf 43/49; er-Rahmân 55/31) اأيه şeklinde elif’siz yazılmıştır.“Mus-
hafları İnceleme Kurulu” bu örnekleri aynen korumaktadır.

Resm-i Osmânî’ye uyulmadığını gösteren birkaç örnek: Resm-i Os-
mânî’deki ساوريكم (el-A’râf 7/145; el-Enbiyâ 21/37; bk. Dânî, el-Mukni’, s. 53) 
yerine bu Mushaflarda ساريكم yazılmış, vav terk edilmiştir. Kezâ Resm-i 
Osmânî’de elif’siz yazılmış olan ملك kelimesi (el-Fâtiha 1/4; Âl-i İmrân 
فتعلى .şeklinde elif’le yazılmıştır مالك (3/26  kelimeleri geçtiği her yerde تعلى، 
elif’siz yazıldığı halde (Âl-i İmrân 3/153) فتعالى  şeklinde yine elif’le تعالى، 
imlâ edilmiştir. Bu tür örneklerde genel olarak “okuyuşu kolaylaştırmak” 
gerekçesinden söz edilirken meselâ تلون  ,de bu kurala riayet edilmemiş’ولا 
Resm-i Osmânî’ye uygun olarak vav’dan sonra onu uzatmak üzere —oku-
yuşta uzatıldığı halde— ikinci bir vav yazılmamıştır.

Son 30 yıl içinde Diyanet İşleri Başkanlığının iki ayrı imlâ ile onay-
ladığı Mushaflar da var. Hasbelkader bu kurumun başında bulunduğum 
yıllarda “Araplarla, Acemlerle, İslam ümmetiyle Mushafların imlâsında 
birleşelim. İslam ülkelerinden gelen Mushaf taleplerine cevap verebile-
lim. Bu ülkelere gönderdiğimiz Mushaflar gümrüklerden geri gelmesin” 
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şeklinde geliştirdiğimiz tez üzerine, 1985’te Resm-i Osmânî diye itibar 
edilen imlâ ile bir Mushaf yazdırmıştık. Bizim harekeleme tarzımıza göre 
de harekelenen bu Mushaftan 30 bin adet basılıp dağıtılmış ve kimse de 
bunun imlâsının Resm-i Osmânî mi yoksa Aliyyü’l-Kārî (ö. 1014/1605) 
imlâsı mı olduğunun farkına bile varmamıştı. Geçtiğimiz yıllarda aynı 
Mushaf tekrar yayımlandı. Diyanet’in hâlen de her iki imlâ ile yazılmış 
Mushafları onaylıyor olması memnuniyet verici olmakla birlikte bu ana-
yasal kurumun Aliyyü’l-Kārî imlâsı ile yazılanlardan vazgeçme eğilimine 
girmesi beklentilerimiz arasındadır. İslam ümmetinin hiç olmazsa Mushaf 
imlâsında birliğini sağlamak üzere, herhangi bir temele dayanmayan ve 
içinde tutarsızlık ve ilkesizliği de barındıran Aliyyü’l-Kārî imlâsından artık 
tamamen vazgeçilmesinde kanaatimce zaruret vardır.

Bu vesile ile şahsen bir itirafta bulunmam gerekiyor. Ben Mushaf yazı-
mında, Arap olmayan okuyuculara kolaylık olsun diye elif vs. ilâvelerin ilk 
defa Aliyyü’l-Kārî tarafından yapıldığını ve bunun Türk-Osmanlı coğrafyası 
ile sınırlı olduğunu düşünürdüm. Son dönemlerde elime geçen bir Mushaf 
nüshası, yanıldığımı ve Aliyyü’l-Kārî’den asırlarca önce Mushaflarda imlâ 
disiplininin bozulduğunu, Resm-i Osmânî’ye aykırı imlâ örneklerinin Mus-
haflarda bol bol mevcut olduğunu gösterdi. 353 (964) yılında, muhtemelen 
bir Acem hattat tarafından Taberistan bölgesinde yazılmış olan ve incele-
mem için Cidde’den birkaç sayfası gönderilen bir Mushaf’ta, Aliyyü’l-Kārî 
imlâsından çok daha fazla keyfî imlâ örnekleri bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Geçen senelerde Kahire’de Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye’de yetkililerin en eski 
Mushaflardan biri diye gösterdikleri bir el yazması Mushafta gördüklerim 
ise benim için daha da şaşırtıcı olmuştur. Demek ki mezhep imamları Mâlik 
b. Enes ve Ahmed b. Hanbel gibi zevâtın Resm-i Osmânî’ye muhalefetin 
caiz olup olmadığını tartıştıkları dönemlerden itibaren Mushaflarda bu 
işin disiplini bozulmaya başlamış, Müslümanlar Hz. Osman’ın emaneti 
olan ilk Mushafları koruyamadıkları gibi, âlimlerin üzerinde hassasiyet 
gösterdikleri imlâ konusunda da duyarlılık gösterememişlerdir.

Şimdi bütün bu söylediklerimizden sonra gerek “Resm-i Osmânî” üze-
rinde hassasiyet gösteren Arap kardeşlerimize gerekse bütün ilgili kişi ve 
kuruluşlara belirtmek isteriz ki: “Resm-i Osmânî” olarak itibar edilen imlâ, 
sağlam temellere oturmamaktadır.

Çünkü:

• Hz. Osman’ın Mushaflarından herhangi biri elimizde değildir.
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• Hz. Osman’ın Mushaflarındaki imlâyı bizzat inceleyerek tespitlerini 
bize nakleden herhangi bir kaynak yoktur.

• Hz. Osman’ın Mushaflarındaki imlâyı bize naleden kaynakların daya-
nakları bazı rivayetlerden ibaret olması yanında bu kaynaklar Kur’an’daki 
her kelimenin nasıl yazıldığı sorusuna tam olarak cevap verememektedir.

O halde:

• İslam ümmetinin mukaddes kitaplarının imlâsında birleşmelerine 
olan zaruret ortadadır.

• Hz. Osman’ın Mushafları elimizde değilse de İslam’ın birinci veya 
ikinci asrından günümüze ulaşan Mushaflardan bazıları günümüze ulaş-
mıştır. Bunlardan Hz. Osman’a nispet edilen Topkapı, Taşkent, Kahire 
(el-Meşhedü’l-Hüseynî) Mushaflarıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesi 
Mushafı, kezâ San’â’da bulunan ve Hz. Ali’ye nispet edilen Mushaf tahkikli 
olarak neşredilmiştir. Hz. Osman’ın Mushaflarındaki imlâyı bize nakleden 
eserlerin dayanaklarından biri de gördükleri eski Mushaf nüshaları değil 
midir? Dânî ve Ebû Dâvûd kitaplarını yazarken —ne kadar eski oldukları 
dahi bilinmeyen— bu Mushaflardan faydalandıklarına göre İslam’ın ilk veya 
ikinci asrından bize gelen bu Mushaflardan da bizim yararlanmamıza ve 
bu konuda çalışma yapmamıza herhangi bir engel yoktur. Bunu yaparken 
elbette Dânî’nin ve Ebû Dâvûd’un bize getirdikleri rivayetler de dikkate 
alınacak, böylece “Resm-i Osmânî”ye daha yakın, bizi ashâbın imlâsına 
daha çok yaklaştıracak bir imlâyı yakalamak mümkün olacaktır.

• Bunu gerçekleştirmek üzere uluslararası nitelikte uzman bir heyet 
birkaç ay çalışmalı, yüzde yüz olmasa da ashâbın emanetine bizi daha 
da yaklaştıracak bu imlâda (Resm-i Osmânî’de) bütün İslam ümmetinin 
birleşmesi yoluna gidilmelidir.

• Hattatlarımız hünerli kalemleriyle bundan böyle Resm-i Osmânî’ye 
aykırı Mushaf yazmaktan vazgeçmeli, sözünü ettiğim uluslararası nitelikte 
bir çalışma yapılmasa da Resm-i Osmânî olarak itibar edilen imlâda ısrarcı 
olmalıdır. Birliği sağlamanın başka bir yolu yoktur.

• Diyanet İşleri Başkanlığı Mushaf imlâsı konusunda İslam ülkeleriyle 
birlikte hareket etmeye özen göstermelidir.

Son olarak şu da belirtilmelidir ki, Mushaflarda imlâ farklılığının, 
Yüce Kitab’ın mevsûkıyeti (güvenilirliği) konusu ile bir ilgisi yoktur. Yani 
bu farklılıkların farklı manalara yol açtığı elbette söz konusu değildir. O 
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mukaddes metin Resm-i Osmânî ile de yazılsa, bu konuda Aliyyü’l-Kārî 
veya başka bir hattatın tercihine de uyulsa mana aynı olacaktır.
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TÜRKİYE BASIMI BAZI MUSHAFLARDA 
YÜZ YILDIR YANLIŞ İMLÂ EDİLEN 

BAZI KELİMELER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Şükrü OLGUN
Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik-Bilgisayar Bölümü.

2008 yılında başladığımız bir el yazması Mushaf-ı Şerif çalışması de-
vam ederken, bir müddet sonra, bazı kelimelerin imlâsında (yazımında) 
hata olabileceği kuşkusu uyanmaya başladı. Buna sebep de, söz konusu 
kelimelerin farklı Mushaflarda farklı biçimlerde yazılmış olmalarıydı. Üs-
telik bu Mushaflar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mushafları İnceleme Kurulu’nun 
incelemesinden geçmiş Mushaflardı. Kaldı ki, ilgili kurulun incelemesine 
tâbi olmadan basılmış Mushaflarla, Kurul onaylı Mushaflar, bu bakım-
dan zaten farklılık arz etmekteydi. Mushaf hassasiyeti çerçevesinde, bu 
farklılıkların kabul edilmesi düşünülemezdi. O; Levhi Mahfuz’daki lâfzı 
gibi arı, duru ve berrak olmaya lâyıktı. Sözü edilen hatalı imlâlar beş-on 
yıllık değil, fakat günümüz itibariyle, en az yüz yıllık bir maziye sahipti. 
Yaklaşık yüz yıl önce, ilgili hatalar, bir şekilde Mushaf’a girmiş ve hemen 
hemen öylece de devam edegelmişlerdir.

Burada şunu hemen belirtelim ki, tebliğimizde bir kurumu ya da şahısları 
eleştirmek gibi bir amaç kesinlikle söz konusu olmayıp, asıl muradımız, 
bazı Mushaflarda var olduğuna inandığımız bazı imlâ hatalarına, en sa-
mimî ve kalbî duygularla ışık tutmak ve bunların bir an evvel bertarafının 
sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Bu çalışmamızda, aşağıda ayrıntılarına gireceğimiz bu hataların Mus-
haf’a nasıl girmiş olabileceği ve yüz yıl boyunca da nasıl devam etmiş 
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olabileceği hususları üzerindeki kanaatlerimizi belirteceğiz. Buradaki yüz 
yıllık zaman diliminin anlamına gelince, Türkiye’de matbû Mushaf basım 
işlemine 1875 yılında başlandığı mâlûmdur. Önce Hafız Osman’a (ö. 1698) 
(Kayışzade değil) ait bir Mushaf-ı Şerif tab edilmiş, sonra günümüze kadar 
ağırlıklı olarak Kayışzade Hafız Osman (ö. 1894) ve Hasan Rıza (ö. 1920) 
Efendiler’in ayet-berkenar Mushaflarının basımı sürmüştür. Bu arada Halil 
Üskübî ve Kadırgalı Mustafa Nazif Beyler’in ayet-berkenar Mushafları, bu 
tertip üzere basılmış ilk Mushaflar arasındadır. Son otuz yıl içinde de, 
günümüz hattatları tarafından yazılan ve basılan bazı Mushafların mev-
cudiyetinden de söz edebiliriz.

Mushaf-ı Şerif’te geçen şu kelimeler üzerinde yoğunlaşacağız: Başta 
“yuhyî ve yümit” ifadesinde geçen “yuhyî” olmak üzere; nuhyî, lenuhyî, 
tuhyî, muhyî, lemuhyî, uhyî, yestehyî, nestehyî, feyestehyî, veliyyî ve veliyyiye.

Makale boyunca, kısalığın hatırına, gerektiğinde bu kelimelerden “adı 
geçen, sözü edilen, vs. kelimeler” olarak bahsedilecektir.

İşte farklı Mushaflarda, hattâ aynı Mushaf’ta dahi farklı şekillerde imlâ 
edilegelen kelimeler bunlardır. Bu kelimelerin Mushaf boyunca pek çok 
tekrarları olduğuna göre, Mushaf’ta azımsanamayacak boyutta hatalı ke-
lime imlâsından söz etmiş oluyoruz. Mushaf hassasiyetinin bu ağır yükü 
kaldıracak tahammüle sahip olmadığı kanaatindeyiz.

Bu kelimelerdeki yanlış imlânın neler olduğu hususuna gelince;

Her şeyden önce, bu kelimelerin 1400 yıldır pek çok Mushaf’ta, herhan-
gi bir sehiv hâli hariç olmak üzere, tamamının sonunda iki “ya” harfiyle 
yazılageldiklerini düşünmekteyiz. Nitekim yukarıda sözü edilen, Hafız 
Osman’a ait olan ilk matbû Mushaf’ta bu kelimelerin tamamı, sonunda 
iki “ya” harfiyle imlâ olunmuş bulunmaktadır. Kanunî Sultan Süleyman’ın, 
Ahmet Karahisarî’ye (ö. 1556) özel talimatla yazdırdığı ve yaklaşık elli yılda 
ikmâl olunan meşhur Mushaf-ı Şerif’te, adı geçen kelimeler, sonlarında iki 
“ya” harfli olarak yazılmışlardır. Şeyh Hamdullah’a (ö. 1520) ait bir Mushaf’ı 
şahsen görmediğimiz hâlde, onun en önemli takipçilerinden olan Hafız Os-
man’ın, Mushaflarını yazarken, Şeyh Hamdullah Mushaflarını esas almadığını 
düşünmek imkânsızdır. Zira Hafız Osman, tarihteki erişilmez kariyerine, 
Şeyh’in eserlerini inceleyerek ulaşmıştır. Dolayısıyla Şeyh Hamdullah Mus-
haflarında da, adı geçen kelimelerin iki “ya” ile yazıldıklarını düşünebiliriz. 
Şeyh Hamdullah’ın, meşhur Hattat Yakût el-Musta’sımî’nin (ö. 1298) en önde 
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gelen takipçisi olduğu ve Musta’sımî’nin bir Mushafında, meselâ “yestehyî” 
kelimesi, sonunda iki “ya” ile yazıldığına göre,1 söz konusu kelimelerin 
tamamının, bu Mushaf’ta iki “ya” ile yazılmış olduklarını düşünebiliriz. 
Şeyh Hamdullah’ın, Mushaflarını yazarken, Yakût Mushaflarını görmediğini 
düşünmek doğru olamaz. Keza, dünyanın en ünlü hattatlarından biri olan 
Yakût’un, Mushaflarını yazarken, en güvenilir Mushaflardan yararlandığını 
kabul etmek gerekir. Bu silsileyi, Hz. Osman’a izafe edilen Mushaf-ı Şerif-
ler’e kadar götürmek mümkündür. O hâlde, adı geçen kelimelerin tamamı, 
1400 yıl boyunca, sonlarında iki “ya” ile imlâ edilegelmişlerdir diyebiliriz.

Peki, nasıl oldu da bu “ya”lardan biri düşürüldü? Ayet-berkenar ilk 
Mushaf tertibini ortaya koyan hattatın Kayışzade Hafız Osman olduğunu 
yukarıda belirtmiştik. Basılan ayet-berkenar ilk Mushaf da Kayışzade’ye 
aittir. O zaman bu kelimelerin Kayışzade’ye ait olan bu Mushaflarda nasıl 
imlâ edildiklerine bakmak gerekir. Kayışzade’nin ilk basılan Mushaf’ının, 
onun 107 Mushaf’ından hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ancak 2009 yılında 
ikinci baskısı yapılan nüshasına bakabiliriz.2 İşte bu nüshanın orijinal, yani 
Mushafları İnceleme Kurulu’nun incelemesinden geçmemiş hâli de, Prof. Dr. 
Hayrettin Karaman ve değerli heyeti tarafından yazılan meâl-tefsirde3 yer 
almış bulunmaktadır. Bu nüshada, sözü edilen kelimelerden “veliyyî” ve 
“veliyyiye” kelimelerinin tek “ya” ile, diğerlerinin ise arasıra tek “ya” ile 
olmakla beraber, çoğunlukla iki “ya” ile yazıldıklarını görüyoruz. Buradan 
şu kanaate ulaşabiliriz: Kayışzade, tek “ya” ile imlâ ettiği kelimeleri sehven 
öyle yazmış, diğerlerini doğru olarak imlâ etmiştir. Burada, sözü edilen 
bazı kelimelerin tek “ya” ile yazımında sehiv olduğu şuradan da açıktır 
ki; meselâ aynı “yestehyî” kelimesi bazen tek, bazen iki “ya” ile imlâ edil-
miştir. Ne var ki, Mushaflar Kurulu’nun incelemesinden geçerek basılan 
söz konusu nüshadaki tek “ya” ile yazım doğru kabul edilmiş ve iki “ya” 
ile imlâ olunan kelimelerin tamamı tek “ya” ile yazılmıştır. İşte, bize göre 
yapılan yanlış da budur: İki “ya” ile yazılması gereken bu kelimelerin tek 
“ya” ile yazımını tercih! Bu tercih, 1400 yıllık yazım geleneğine aykırı 
olduğu gibi, kabul edilemez bazı yanlışlara da yol açmaktadır. Meselâ 

1 Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İkinci Baskı, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, 
2003, s. 61.

2 Kayışzade Hafız Osman, Kur’an-ı Kerim, İkinci Baskı, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Yayınları, 2009, s. 175.

3 Hayrettin Karaman (Heyet), Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, Cilt: 4, Ankara, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007, ss. 37-511.



70

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

“veliyyiye” kelimesini ele alalım. Bu kelimeyi Kurul’un imlâ ettiği gibi 
 !biçiminde yazarsak, bu ifade kesinlikle “veliyyiye” olarak okunamaz َوِلــَِّي
Çünkü “veliyyiye” derken ağzımızdan üç adet “ya” çıkmakta, oysa yazılan 
ifadede, şeddeden dolayı, iki “ya” harfi gözükmektedir. Üçüncü “ya” olma-
dığından, bu kelimeyi “veliyyiye” olarak okumak mümkün değildir. Ama 
Mushafları İnceleme Kurulu’nun iddia ettiği gibi,4 bazı kıraat imamları bu 
kelimeyi “veliyye” diye okuduğu için, böyle okuyanlar bakımından da imlâ 
müsait olsun mülâhazasıyla, bu şekilde yazıldığını kabul etmek de mümkün 
değildir. Çünkü böyle okunduğunda “ya”nın altındaki “esre” ne olacaktır? 
Şu hâlde, burada ilginç bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz: Mushaflar 
Kurulu’nun tercih ettiği bu imlâ biçimi, ilgili kelimeyi, ne “veliyyiye” ne 
de “veliyye” olarak okumayı mümkün kılmakta; her hâlükârda yanlış bir 
imlâ söz konusu olmaktadır. İşte, Âraf Sûresi’nin 196. ayetinde geçen bu 
“veliyyiye” kelimesi, en az yüz yıldır bu yanlış imlâ hâliyle süregelmektedir. 
Bunun bir sehiv olmayıp, doğru olduğu zannedilen, fevkalâde önemli bir 
imlâ hatası olduğu ortadadır. Bu sebeple behemehâl düzeltilmesi gerekir.

Sözü edilen diğer kelimelerin nasıl yanlış imlâ edilmiş olabilecekleri 
hususu şöyle açıklanabilir: Meselâ “yuhyî” ve “yuhyiye” kelimelerini ele 
alalım. Bunlardan ilki sonunda tek “ya” ile yazılırken, diğeri iki “ya” ile 
(doğru biçimde) imlâ edilmektedir. Oysa doğru olanı, “yuhyî”nin de iki 
“ya” ile yazılmış olmasıdır. Diğer taraftan “yahya” kelimesi sonda iki “ya” 
ile yazılırken “yuhyî”nin tek “ya” ile yazılması doğru değildir. Çünkü il-
kinde “ya” üstün çekerli, diğerinde esre çekerlidir. Bu kelimelerin harekesiz 
hâllerinin aynı olması gerekirken farklı yazılmaları, kanaatimizce yanlıştır. 
Bu hususta Mushafları İnceleme Kurulu’na verdiğimiz detaylı bir dilekçeye 
Kurul’un vermiş olduğu cevabî raporda, bu farklılık şöyle izah edilmeye 
çalışılmaktadır: “yahya” ve “yuhyî” kelimeleri harekesiz yazıldıklarında ayırt 
edilemeyecekleri için, biri iki; diğeri tek “ya” ile yazılmaktadır. Bu, bize göre 
bilimsel bir gerekçe olmaktan uzaktır. Çünkü o zaman “yuhyiye” kelimesi 
sonda iki “ya” ile yazıldığına göre, harekesiz hâlde bu kelime ile “yahya” 
kelimesi de ayırt edilemeyeceklerdir. Kaldı ki, Vahy’in ilk asırlarından itibaren 
Kur’an harekelenmiş olup, bu kelimelerin karıştırılma ihtimalleri tamamen 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. Eğer Kurul’un bu mülâhazası doğru olsaydı, 
“veliyyi” ve “veliyyiye” kelimeleri de ilki tek, ikincisi iki “ya” ile yazılması 

4 Yazarın bir dilekçesine binaen, Mushafları İnceleme Kurulu’nun 03.05.2012 tarihli cevabî 
raporu.
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icap ederdi. Çünkü bu kelimelerin ikisi de tek “ya” ile imlâ edildiklerinde, 
harekesiz hâlleri aynı olacağı için ayırt edilemeyeceklerdi. Bu kelimeleri 
Mushaf’ta bulup karşılaştırmak açısından şu bilgiyi vermek yararlı olabilir: 
“veliyyiye” kelimesinin Âraf Sûresi 196. ayette geçtiğini yukarıda belirtmiştik. 
“Veliyyî” kelimesi de Yusuf Sûresi 101. ayette yer almaktadır.

Mushafları İnceleme Kurulu’nun, adı geçen kelimelerin sonlarının tek 
“ya”lı olarak yazılması gerektiğine dair diğer mütâlaası da, yine adı geçen 
raporda; 10. ve 11. asırlarda yaşamış olan imlâ âlimi Ebu Amr ed-Dani’ye 
dayandırılmaktadır. ed-Dani’ye göre, adı geçen kelimelerin sonlarında tek 
“ya”lı olarak imlâ edilmeleri, fakat bu kelimeler zamir aldıkları takdirde 
iki “ya”lı olarak yazılmaları gerektiğinin, onun bir eserinde5 yer aldığı vur-
gulanmaktadır. Şöyle ki: Meselâ “yuhyî” kelimesi ُيْحـٍِي olarak, “yuhyîkum” 
kelimesi de ُيحِييُكْم biçiminde, iki “ya”lı şekilde ifade edilmelidir, denmektedir. 
ed-Dani’nin, bu kuralını hangi gerekçeye dayandırdığını bilmiyoruz. Ancak 
bu kuralın bizim hareke sistemimize göre, meselâ “veliyyiye” kelimesinin 
yanlış imlâ edilmesine yol açtığı açıktır. Oysa hiçbir imlâ mevzuatı, bazı 
kelimelerin yanlış yazılıp, yanlış okunmalarına sebep olacak bir kural vaz 
edemez. Kaldı ki ed-Dani’nin söz konusu kuralı, yalnızca bizi değil, Arap 
âlemini de bir sıkıntıya sokmuştur. Şöyle ki; Suud baskısı Mushaflarda 
“veliyyiye” kelimesi şöyle imlâ edilmektedir: َ ىـــــىۧ ِیّ  Yani “lam”a verilen َوِل
bir keşîde üzerinde, ے biçiminde imlâ edilen ve üzerinde şedde bulunan 
bir “ya” harfi kullanılmaktadır. Bu durum, kelimenin orijinalinin iki “ya”lı 
olduğuna bir işaret sayılmalıdır. Yani Araplar, muhtemelen, ed-Dani’nin ilgili 
kuralına uyarken, yani kelimenin sonundaki “ya”lardan birini düşürürken, 
ortaya çıkan problemi bertaraf etmek üzere, düşen “ya”yı zımnen, ama 
bir hareke unsuru olarak, geri almaktadırlar. Böyle bir tasarrufa ne gerek 
olduğu, okuyucuların takdirine arz olunur. Bu durum, sadece “veliyyiye” 
kelimesi ile de sınırlı değildir. Meselâ “yuhyî” kelimesini onlar, “yuhyî”nin 
orijinalinde bulunan sondaki iki “ya”dan birini silerek ے  biçiminde ُيْحـِى 
imlâ etmekte, bu durumda ortaya çıkan sıkıntıyı gidermek üzere de, sanki 
silinen “ya”yı bir hareke unsuru olarak geri almaktadırlar.

Şu hâlde, makalemizin başında bir grup olarak zikrettiğimiz, Hz. Os-
man’a izafe edilen ya da kısaca İmam Mushaflarda sonları iki “ya”lı olan 
adı geçen kelimelerin bu “ya”ları teke indirilince, bu durum bizde de, 

5 Tayyar Altıkulaç, Hz. Osman’a İzafe Edilen Mushaf-ı Şerif, İRCİCA, 2007, s. 53.
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Arap dünyasında da bir probleme yol açmıştır. Arap dünyası, problemi, 
kendi içinde “ya” harfini bir hareke unsuru olarak ikame etmek suretiyle 
belli ölçüde çözmüş görünmekle beraber, bunun şık olmayan, zorlama bir 
çözüm olduğu da ortadadır.

Ne yazık ki, Türkiye’de basılan Mushafların çoğunda bu problem yüz 
yıldır çözümsüz olarak devam etmektedir. Daha doğrusu, ed-Dani’nin adı 
geçen kuralını esas alarak, kendi başımıza problem çıkardığımız görül-
mektedir. Oysa söz konusu kelimeler 1400 yıldan beri imlâ edildikleri gibi 
yazılmaya devam etseydi, ne Arap âlemi ne de Türkiye bakımından hiçbir 
sorun yaşanmayacaktı kanaatindeyiz. Dolayısıyla problemin çözümü çok 
basittir ve iki “ya” ile imlâ edilmesi gereken, adı geçen kelimeleri, tekrar 
orijinal biçimlerine avdet ettirmekten ibarettir. Yüz yıldır devam eden 
bu sorunun bir anda çözümünün kolay olmayacağı düşünülebilir. Ama 
bir yanlışın bilerek sürdürülmesinde veya tevil edilmesinde asla hayrın 
olmayacağı da bir hakikattir. Üstelik konu Mushaf’la ilgili olunca, bunun 
ağır bir vebalinin olacağı da aşikârdır.

Yüz yıldır bazı Mushaflarımızda yanlış imlâ edildiklerini ifade ettiğimiz 
adı geçen kelimelerin imlâsında bir başka gariplik daha vardır. Şöyle ki; bu 
kelimelerin her geçtiği yerde, sonlarında yer alan “ya” harfinin altında “iki 
nokta” kaçınılmaz olarak kullanılmaktadır. “Ya”ların altında “iki nokta”nın 
kullanılmasının yanlış olduğunu söylemek istemiyoruz. Çünkü kelime 
sonlarında yer alan çanaklı “ya”ların altında veya çanağın içinde dahi 
“iki nokta” kullanılabilir. Ancak bu “iki nokta”ların imlâ açısından hiçbir 
işlevi yoktur. Bunlar ancak sanat açısından, estetik mülâhaza ile konurlar 
veya konmazlar. Oysa Mushaf’ta sonu tek “ya” ile biten yüzlerce kelime 
olduğu hâlde, “iki nokta”yı sadece adı geçen kelimelere münhasır kılmak, 
fakat diğer benzer kelimelerde “iki nokta”ya özellikle yer vermemek, bu 
“iki nokta”ların adı geçen kelimelerin imlâsında özel bir fonksiyona sahip 
oldukları yanlış intibaına yol açmaktadır. Bu nedenle ya bu “iki nokta”lar 
tamamen kaldırılmalı yahut da meselâ “fi” gibi kelimelerde de zaman za-
man kullanılabilmelidir (ــــي .(gibi ِف

Konuyu özetlemek gerekirse; adı geçen kelimelerin, bazı Mushafları-
mızda geçen ve yüz yıldır yanlış imlâ edildiklerini düşündüğümüz imlâ 
biçimleri ile, 1400 yıldır kullanılagelen doğru imlâ biçimlerini ve bu ke-
limelerin, Arap baskısı Mushaflarda yer aldığı yazım şekillerini sırasıyla 
verelim. Adı geçen kelimelerin;
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a. Yüz yıldır bazı Mushaflarımızda yer alan yanlış imlâ şekilleri:

b. 1400 yıldır yazılagelen ve doğrusunun da bunlar olduğunu 
düşündüğümüz imlâ şekilleri:

c. Arap (Suud) baskılarında yer alan imlâ şekilleri:
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BİRDEN FAZLA HATTAT 
TARAFINDAN YAZILAN MUSHAFLAR
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Özet
Tarih boyunca hattatların en önemli sanat faaliyetleri Kur’an-ı 

Kerim yazmak olmuştur. Ancak bu ideali gerçekleştirmek her hattata 
kısmet olmamıştır. Bazıları hiç Mushaf yazamadan ömürlerini nihayete 
erdirmişlerken bazıları da yazmaya başladıkları halde Mushafı bitir-
meye muvaffak olamamışlardır. İşte bir hattat tarafından başlandığı 
halde tamamlanamamış olan Mushaflardan bazıları bir başka hattat 
tarafından tamamlanmıştır. Yine, bütün hayatlarını Mushaf istinsahı 
ile geçiren ve neredeyse başka eser vermeyen hattatlar olduğu gibi, 
muhtelif pek çok eser bırakıp da sadece bir Mushaf yazmış olan 
hattatlar da olmuştur. Talebesi zümresinden olan veya takipçilerinden 
sayılan bir hattat tarafından, kendisinin yarıda bıraktığı Mushafı 
tamamlanan hattatın tarzını aynen muhafaza etmek hat sanatında 
hakikaten zor bir iştir. Genellikle, başka bir hattatı takliden yazmak-
tansa, kendi tarzında yazmak bir hattat için nispeten kolay sayılır. 
Bununla birlikte, eksik kalan bir Mushafı, ilk başlayan hattatın 
yazısından ayırt edilemeyecek şekilde yazarak tamamlayacak kud-
rette hattatlar da olmuştur. Bu çalışma, geçmişte birden fazla hattat 
tarafından yazılarak tamamlanmış olan Mushaflar ile günümüzde bu 
konuya örnek olabilecek bazı milletlerarası projeleri ele alınacaktır.

Anahtar Kavramlar: Kur’an-ı Kerim, Mushaf, hattat, hat sanatı, 
taklit.
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Mushafs Written By Many Calligraphers
Abstract

Work of Quran script is greatest ideal of calligraphres throughout 
history. But some calligraphers were managed this work. However 
other artists were failed to perform this ideal. A number of unfinis-
hed manuscripts (Mushaf) was completed later by their students or 
followers. But this completion work is a very difficult action. Because 
the conservation of old calligrapher’s style is not easy. So calligraphers 
prefer to write Quran with its own style than other calligrapher’s 
style. Therefore best calligraphers have managed to imitation of old 
masters’ styles of Islamic calligraphy exactly. Completed Mushafs by 
another calligrapher are discussed in this paper. Another object of this 
paper is Mushafs are written by many artists in international projects.

Keywords: Quran, Mushaf, Calligrapher, Islamic Calligraphy Art, 
Imitation.

A. GİRİŞ
Kur’an-ı Kerim, tarih boyunca hem en çok okunan hem de en çok is-

tinsah edilen kitap olmuştur. Kur’an’ın etrafında birçok sanat dalı inkişaf 
etmiş ve çok sayıda hattat, müzehhip, mücellit, nakkaş, hakkâk vs. sanatkâr 
yetişmiştir. Bu ilâhi metni en güzel şekilde okumak için hâfızlar, en güzel 
şekilde yazmak için hattatlar, en doğru şekilde anlamak ve yorumlamak 
için de âlimler âdeta birbirleriyle yarış hâlinde olmuşlardır.

Asırlardır hattatlar Kur’an hattının güzelleşmesi için çaba sarf etmişler 
ve bu kitabı en estetik şekilde yazma yolunda ilerlemişlerdir. Bu sebeple 
her hattatın en büyük hedefi en az bir Mushaf-ı şerif yazabilmek olmuştur; 
ancak bazılarına bir tane Mushafı tamamlamak bile kısmet olmamışken 
bazı hattatlar yüzlerce Mushaf yazmaya muvaffak olmuşlardır.1 Hattatlar 
içerisinde kendisini tamamen Mushaf yazmaya, istinsah etmeye hasre-
denler olmakla birlikte başka hat eserleri verip ayrıca Mushaf yazanlar da 
olmuştur. Bilhassa matbaa öncesinde müstensih olarak geçimini sağlayan 
kâtipler ve hattatlar ömür boyu bu işle meşgul olmuşlardır.

Başladığı Mushafı tamamlamaya ömrü vefa etmeyenlerden veya baş-
ka bir sebeple bu işi yarım bırakanlardan kalan Mushaflardan bir kısmı 
kendilerinden sonra bir başka hattat tarafından tamamlanmıştır. Bunlar 

1 Ünver, A. Süheyl, “Çok Sayıda Kur’an-ı Kerim Yazan Hattatlarımıza Dair”, Diyanet Dergisi, 
c. VI, Sayı: 4-5, Nisan-Mayıs 1967, s. 85-91.
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arasında sanat eseri hüviyetini haiz ve kayıtlara geçmiş olan Mushaf sa-
yısı elbette azdır. Bu çalışmada, geçmişten günümüze birden fazla hattat 
tarafından yazılmış olan Mushaf-ı şerifler ve bunların hattatları tarih 
sırasına göre ele alınacaktır.

İbnü’l-Bevvâb (ö. 413/1022), Büveyhî vezirlerinden Fahrü’l-Mülk Ebû 
Gâlib Muhammed b. Halef’in yakın dostuydu. Muhammed b. Halef Irak 
Valisi olunca nedimleri arasına girdi ve onun aracılığıyla Bahâüddevle’nin 
Şiraz’daki kütüphanesine müdür tayin edildi. Burada çalışırken bulduğu, 
İbn Mukle tarafından yazılmış Mushafın eksik cüzünü aslından ayırt 
edilemeyecek şekilde yazıp tamamladıktan sonra cildini de yaptı. Bu ba-
şarısı karşılığında kendisine 100 dinar verildiği, ancak onun kütüphanede 
bulunan eski Semerkant ve Çin kâğıtlarından Çin’de yapılanları almayı 
tercih ettiği rivayet edilmektedir.2

İbnü’l-Bevvâb nâmıyla tanınan Ebu’l-Hasen Alâüddin Ali b. Hilâl el-
Kâtib el-Bağdadî, hat sanatı tarihinde İbn Mukle’den sonraki en önemli 
ıslahatçı olarak vasıflandırılır. İbn Mukle, mevzun hatlar arasında karakter 
ve özellikleri birbirine yakın olanları telif ederek sınıflandırmış ve harf-
leri daire esasına göre geometrik nispetleriyle kaidelere bağlamış; böylece 
mensûb hatların belirmesinde ilk önemli ıslahatı yapmıştır. İbnü’l-Bevvâb ise 
onun aklâm-ı sittede tespit ettiği bu estetik kuralları daha ince geometrik 
nispetlere bağlayarak üslubunu güzelleştirmiştir. Benzer üslupların ortak 
özelliklerini belirleyip sınıflandırarak kalemlerin sayısını sekize indirmiş; 
böylece aklâm-ı sitenin teşekkülünde büyük bir yenilik yapmıştır. Onun 
yazı üslubu İslam dünyasında üç asra yakın hâkim olmuştur.3

Hayatının büyük kısmını Bağdat’ta geçirmiş; dinî ve edebî ilimleri 
muhtelif hocalardan tahsil ettikten sonra hat sanatını da Muhammed b. 
Simsimanî’den meşk etmiştir. Vâizlikten ve hattatlıktan başka ressamlık, 
nakkaşlık, ciltçilik ve müzehhiplik de yaparak geçimini sağlamıştır. Toplam 

2 İbn Hallikan, Vefeyatü’l-A’yân ve Enbâ ü Ebnâi’z-Zaman, c. 5, Beyrut 1972, s. 115; Gelibolulu 
Mustafa Âlî Efendi, Menâkıb-ı Hünerverân (nşr. İbnülemin Mahmud Kemal İnal), İstanbul, 
s. 17, 23; Nefeszâde İbrahim, Gülzâr-ı Savâb (nşr. Kilisli Muallim Rif’at), İstanbul 1938, s. 
43; Suyolcuzâde Mehmed Necîb, Devhatü’l-Küttâb (nşr. Kilisli Muallim Rif’at), İstanbul 
1942, s. 82; Müstakimzâde S. Sadeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul 1928, s. 331; İranlı Ha-
bîb, Hat ve Hattatân, İstanbul 1305, s. 44; Ünver, A. Süheyl, Hattat Ali b. Hilâl: Hayatı ve 
Yazıları, İstanbul 1958, s. 2; Çetin, Nihad M., “İslâm Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi 
Yakut Devrinin Sonuna Kadar”, İslâm Kültür Mirasında Hat Sanatı, İstanbul 1992, s. 24; 
Serin, Muhittin, “İbnü’l-Bevvâb”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 20, İstanbul 1999, s. 534;.

3 Serin, a.g.e., s. 535.
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64 Mushaf yazdığı bilinmekte olup zamanımıza ulaşan en güzel Mushafı 
Dublin’de Chester Beatty Library’de bulunmaktadır. David Storm Rice, 
reyhanî yazıdaki gelişmeyi belgelemesi yanında devrinin Mushaf yazma 
usûllerini, terkip ve tezhibini göstermesi bakımından da önemli bir örnek 
olan bu Mushaf üzerinde yaptığı çalışmaları bir kitap halinde yayımlayarak 
Mushafın sanat dünyasında tanınmasını sağlamıştır.

B. YÂKUT TERTİBİ
Her Kur’an-ı Kerim sayfasının ilk satırı muhakkak, sonraki beş satırı 

nesih, bir satırı sülüs, beş satırı nesih, son satırı ise yine muhakkak hatla 
düzenlenmiş olan, muhakkak ve sülüs satırlara nispetle nesih satırların 
daha kısa tutulduğu Mushaf şeması “Yâkut tertibi” olarak bilinir.4 Ahmed 
Şemseddin Karahisarî’nin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hırka-i 
Saâdet Dairesi’ndeki 5 envanter numaralı meşhur Kur’an-ı Kerim’i de bu 
tertip üzere hazırlanmış bir şaheserdir. (Resim 1-2) Kanunî Sultan Süley-
man için yazılmış olan 61,5x42,5 cm ebadındaki 300 varaklık bu Mushaf, 
“Şemsü’l-Hat” ve “Yâkût-ı Rûm” olarak anılan Ahmed Karahisarî tarafından 
yazılmaya başlanmış; 220 yaprağı Karahisarî tarafından Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde 1545-1555 yılları arasında yazılmıştır. Karahisarî’nin 
vefatıyla kalan 80 yaprağı manevi evladı Hasan Çelebi tarafından Sultan 
III. Murad’ın himayesinde 1584-1587 yılları arasında yazılarak Mushaf ta-
mamlanmıştır. Hasan Çelebi, bu Mushafın eksik kalan kısımlarını Karahisarî 
yazılarından ayırt edilemeyecek derecede güzel yazarak tamamlamıştır.5

Eserin Nakkaş Hasan, Mustafa Müzehhib ve talabeleri tarafından tez-
hiplenmesi ve cildinin Süleyman b. Mehmed, Abdi Şaban ve Kara Mehmed 
tarafından tamamlanması ise 1584-1596 yılları arasında gerçekleşmiştir.6

Toplam 2360 karşılıklı gelen koltukların tezhipleri yer yer aynı olmakla 
birlikte genellikle farklı tasarım ve renklendirme yapılarak zenginleştirilmiş 
ve böylelikle yazının güzelliği ile tezyinat bütünleşmiştir. Bu Mushafın 
1981’de İtalya’da, 2000 yılında Ankara’da Kültür Bakanlığı tarafından tıpkı-
basımı yapılmıştır. Ancak bu yayımda boyutu biraz küçültülmüştür (48x33 
cm). 2012 yılında ise Klasik Türk Sanatları Vakfı (İstanbul) tarafından söz 

4 Serin, Muhittin, “Karahisarî, Ahmed Şemseddin”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 24, İstanbul 
2001, s. 422;.

5 Derman, M. Uğur, Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010, s. 56-57.
6 Yâsîn-i Şerif tıpkıbasımı, İstanbul 2012, s. 1.
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konusu Mushafın sadece Yâsîn Sûresi’nin yer aldığı sayfaları ayrıbasım 
olarak orijinal ebadında yayımlanmıştır.

Kurşuncuzâde Ahmed Efendi (ö. 1120/1708), Suyolcuzâde Mustafa Efen-
di’nin Eyüp Sultan Camii için başladığı üç satırı sülüs geri kalanı nesih 
hattıyla yazılmış büyük boy Kur’an-ı Kerim’i tamamlamıştır. Ahmed Efendi 
İstanbullu olup Eyüp civarında yaşadığı bilinmektedir. Sülüs ve nesihi 
Suyolcuzâde Mustafa Efendi’den meşk etmiştir. İcazetini de kısa sürede 
almıştır. Kaynaklar, yazısının hocasının hattına ayırt edilemeyecek kadar 
benzediğini kaydeder.7

Hasan Rıza Efendi ile birlikte etrafı meâlli olarak yazılan ve 1879’da 
(1296) Osman Bey Matbaası’nda basılan ince nesih hatlı Mushafla meâlin 
15 cüzünü Kayışzâde Hâfız Osman (ö. 1894), 12 cüzünü Hasan Rıza Efendi 
(1849-1920), üç cüzünü de Çerkez Alâeddin Bey yazmışlardır. Bu Mushafın 
aslının Mahmud Muhtar Paşa koleksiyonundan Dârü’l-Kütübi’l-Mısrıyye’ye 
geçtiği rivayet edilmektedir.8

Ayet-berkenar Mushafıyla şöhret kazanan Hasan Rıza Efendi, Yahya 
Hilmi Efendi’den ve Mehmed Şefik Bey’den yazı meşk etmiş; Kadıasker 
Mustafa İzzet Efendi’den de istifade etmiştir. Ta’lik hattını ise Sâmi Efen-
di’den öğrenmiştir. 1879’da Muzıka-i Hümayun hat muallimliğine getirilmiş; 
daha sonra Medresetü’l-Hattatîn’de sülüs-nesih hocalığı yapmıştır. Sultan 
Reşad’ın arzusuyla yazdığı sekiz ciltlik Sahih-i Buharî de onun en önemli 
eserleri arasındadır.9

Hasan Rıza Efendi’nin muhtelif boylarda yazdığı 19 Mushaftan 1308 
(1891) tarihli vezirî kıtada olanı İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde (AY, 
nr. 6682), Sultan Reşad’ın türbesi için yazdığı 1330 (1912) tarihli büyük 
Mushafı da Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndedir (Yeni Yazmalar, 
nr. 2138) Hasan Rıza Efendi ayrıca, akrabası olan hattat Mehmed Şevki 

7 Suyolcuzâde, a.g.e., s. 12; Müstakimzâde, a.g.e., s. 99; Koçu, Reşat Ekrem, İstanbul Ansik-
lopedisi, c. I, İstanbul ts., s. 358; Rado, Şevket, Türk Hattatları, İstanbul ts., s. 120; Serin, 
Muhittin “Ahmed Efendi, Kurşuncuzâde”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 2, İstanbul 1989, s. 
60.

8 Derman, Uğur, ”Hasan Rızâ Efendi, Hacı” TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 16, İstanbul 1997, 
s. 345; Serin, Muhittin, “Kayışzâde Hâfız Osman Nuri”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 25, 
Ankara 2002, s. 80.

9 Derman, a.g.e. (1997), s. 344-345.
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Efendi’ye ait yarım bir Mushafı da 1311’de (1893) tamamlamıştır. (TSMK, 
Halil Edhem Arda, nr. 12).10

Yahya Hilmi Efendi (1833-1907), Şeyh Hamdullah’ın başlayıp yarıda 
bıraktığı büyük boy bir Kur’an-ı Kerim’i tamamlamıştır. Bu eser, varisleri 
tarafından Türk İslam Eserleri Müzesi’ne bağışlanmıştır.11

C. TAKLİDEN MUSHAF TAMAMLAMAK
Hat sanatında taklit etmek bir zaaf olarak telakki edilmeyip bilakis 

meziyetten addedilir. Tasarım ve istif bakımından olgun ve özgün yeni 
eserler elbette hat sanatında da son derece kıymetlidir ve yeni tasarımların 
ortaya çıkartılması her zaman istenmiştir. Ancak bu sanatta yepyeni eserler 
verebilmek için taklit safhasından geçmek elzemdir. Bilhassa temeşşuk 
safhasında geleneksel yöntemle bol bol taklit ederek kazanılan melekenin 
yeni istifler, yeni formlar, yeni tasarımlar için bir hazırlık olduğu söylenebilir. 
Bu noktada bazılarının aklına şöyle bir soru gelebilir. Bir hattatın yıllar, 
belki yüzyıllar önce yaptığı ve defalarca da taklit edilen bir tasarımını (istif) 
bugün başka bir hattatın bir kez daha aynen taklit ederek yazdığı yazı 
bir sanat eseri midir; yoksa değeri olmayan bir kopya mıdır? Hat sanatı 
mihrakından bakıldığında bu eser bir sanat eseridir. Çünkü hat sanatında 
taklit etmek çoğu zaman ibda etmekten daha zordur. O yazıyı daha önce 
yazmış olan hattatın el alışkanlığını kavrayabilmek, kalem ağzı açısını 
tutturabilmek ve kalem hareketlerini aynen yansıtabilmek hakikaten pek 
müşküldür ve ustalık gerektiren bir ameliyedir. Dolayısıyla taklit edilen 
esere tıpatıp benzediği ölçüde, takliden yazılan hattın kıymeti artar.

Bu çalışmada bahsi geçen Mushaflardan çoğu bir hattatın tamamla-
yamayıp diğer bir hattatın tamamlamaya muvaffak olduğu Mushaflardır 
ve sonraki hattat önceki hattatın tarzına riayet ederek bu işi yapmak 
niyetiyle yola koyulmuştur. Meselâ İbn Bevvab, İbn Mukle’nin tamam-
layamadığı Mushafın yazısını o kadar iyi taklit ederek tamamlamıştır ki 
bu iki hattatın yazısını ayırt etmenin çok zor olduğu ifade edilmektedir. 
Zira Mushafın baştan sona estetik bir bütünlük içerisinde olması, birbirine 
uymayan tarzdaki yazılardan teşekkül etmesinden elbette daha muvafıktır. 
Nitekim, bir Mushafı, ilk hattatını takliden tamamlamak, kendi tarzında 
Mushaf yazmaktan daha zor bir iştir.

10 Derman, a.g.e. (1997), s. 345.
11 Rado, a.g.e., s. 233.
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D. YARIM KALMIŞ MUSHAFLAR
Hayatını Mushaf yazmakla geçiren Kayışzâde Hâfız Osman Efendi (ö. 

1894) 107. Mushafını yazarken Yûsuf Sûresi’nin 12. ayetine geldiği 4 Rama-
zan 1311 (11 Mart 1894) tarihinde teravih namazı kıldırdığı esnada rükûda 
vefat etmiştir. Burdurlu olduğu için Burdurî nisbesiyle de bilinen Kayışzâde, 
Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’den sülüs nesih icazeti almış; daha sonra 
hocasının vefatı üzerine Muhsinzâde Abdullah Hamdi Bey’in derslerine 
devam etmiş idi. Kadıasker ekolünün önde gelen hattatları arasında yer 
alan sanatkâr, Mushaf yazamada ve nesih yazının güzelleşmesinde büyük 
maharet göstermiştir. Bilhassa XIX. yüzyılın sonlarından günümüze kadar 
birçok kez basılan ayet-berkenar tertipli Mushaflar, bu ekolün diğer bir 
hattatı Hasan Rıza Efendi’nin (ö. 1920) aynı tertipteki Mushafıyla birlikte 
büyük şöhrete ulaşmıştır. “Mushaf-ı Huffâz” olarak da bilinen bu nevi 
Mushaflar Kur’an ezberleyenlere kolaylık sağlaması ve yazısının okunaklı 
olması sebebiyle halk arasında da diğer Mushaflara tercih edilmiştir.12

Hayatı boyunca 25 Mushaf yazmış olan Yahya Hilmi Efendi (1833-1907), 
sonuncu Mushafının 21. cüzüne kadar gelebilmiş; geri kalanını yazmaya 
ömrü vefa etmemiştir. Onun Mushaf yazmada rekor sayılabilecek bir 
hikâyesi nakledilmektedir: Yahya Hilmi Efendi gençliğinde Hacc’a gitmeye 
hazırlanırken annesi de birlikte gelmek ister. İkisine birden yetecek para 
olmadığı için çareyi Mushaf yazmakta bulur. Ramazanın ilk günlerinde bir 
Mushafa başlayarak yarım cüz gündüz yarım cüz gece yazmak suretiyle 
otuz cüzü bayrama kadar 26 günde tamamlar. Annesi bu Mushafı varlıklı 
bir zata götürüp karşılığında 7500 kuruş hediyesi alır ve oğluyla birlikte 
Hacc’a gider. Aynı hattat, ömrünün son yıllarında başladığı Mushafın her 
gün bir iki sahifesini ancak yazabilmiştir ki bu süratle Mushaf yaklaşık 
bir buçuk senede ancak tamamlanmıştır.13

Ömer Fâik Efendi (1855-1919), büyük boy bir Kur’an-ı Kerim’i Âl-i İmrân 
Sûresi’ne kadar yazmıştır. Kendisi, Şumnulu Ömer Rüşdü Efendi’den sülüs 
nesih yazılarını öğrenmeye başlamış; 1871’de Bahri Efendi’den icazet almış-
tır. Talebesi olmak istediği Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin tavsiyesiyle 
Şefik Bey’den sülüs, nesih ve celî sülüsün inceliklerini öğrenmiştir. Fâik 

12 Serin, a.g.e. (2002), s. 79; Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 2008, 
s. 178.

13 Derman, M. Uğur, Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul 2002, s. 
188.
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Efendi ayrıca, hocası Mehmed Şefik Bey’in hazırladığı Kudüs’teki Kubbe-
tü’s-Sahra (Ömer Camii) celî yazılarını Alâeddin Bey’le beraber iğneleyerek 
yazı kalıplarını hazırlamıştır.14

XX. yüzyılda yaşamış olan ve Irak’ın en önemli hattatlarından sayılan 
Hâşim Muhammed el-Bağdadî (1917-1973) de 1959 yılında yazmaya başladığı 
Mushafı yoğun işleri sebebiyle tamamlayamamıştır. Bağdadî, Molla Arif 
Şihlî’den ders alarak başladığı hat çalışmalarını Muhammed Ali Sâbir’in 
yanında sürdürmüş; 1943 yılında Molla Ali el-Fazlî’den icazet almıştır. 1944 
yılında Mısır’a giderek Muhammed Hüsnî ve Seyyid İbrahim Efendi’den 
de icazet almıştır. Ayrıca Hamid Aytaç’tan takdir belgeleri almış; Macid 
Ayral’dan da istifade etmiştir. Bağdat Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde hat 
hocalığı da yapan Bağdadî, hat tarihi ve meşhur hattatlar üzerinde de 
araştırmalar yapmış bir hattattır.15

E. PARÇA PARÇA DAĞITILAN MUSHAF
Timur’un torunu ve Şâhruh Mirza’nın oğlu olan Baysungur (ö. 837/1434), 

güzel sanatların hâmisi, şair ve aynı zamanda hattat olan bir idareciydi. 
Yakut ekolünün usta temsilcilerinden sayılan Baysungur aklâm-ı sitte’yi 
Şemseddin Muhammed b. Hüsâm el-Herevî’den öğrendi. Herevî ona ders 
verdiği için imzalarında iftihar makamında olmak üzere isminden sonra 
Baysungurî nisbesini kullanırdı. Baysungur’un bugün Türkistan’da özel 
koleksiyonlarda bulunan bazı levhalardan başka kitâbe olarak en meşhur 
eseri, Meşhed’de annesinin 1430’da yaptırdığı ve Türk-İran mimarisinin 
şaheserlerinden olan Gevherşad Camii’nin güney eyvanı üzerine yazmış 
olduğu metrelerce uzunluktaki yazılardır. Baysungur’un bir diğer önemli 
eseri ise muhakkak hattıyla yazdığı büyük boy Mushaftır. Bu eser uzun 
müddet seferlerde ordunun önünde taşınmış; ancak Safevîler zamanında 
sayfaları koparılarak devletin ileri gelenlerine hediye olarak verilmiştir. 
Günümüze intikal eden beş altı sayfası Meşhed ve Tahran kütüphanele-
rinde teşhir edilmektedir.16

14 İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul 1955, s. 89-92; Serin, Muhittin, “Fâik 
Efendi, Ömer”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 12, İstanbul 1995, s. 101-102;.

15 Zennûn, Yûsuf “Hâşim Muhammed el-Bağdâdî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 16, İstanbul 
1997, s. 409.

16 Âli, a.g.e., s. 28-31, 141-142; Habib, a.g.e., s. 60-61; Alparslan, Ali, “Baysungur, Gıyaseddin”, 
TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 5, İstanbul 1995, s. 276-277.



83

ı. Bölüm: Kur’An KitABeti

F. REKABET VE FERAĞAT
Osmanlı Devleti’nin İstanbul yerine daha çok Edirne’den idare edildiği 

XVII. yüzyıl sonlarında devlet ricalinden birisi Hâfız Osman’a pey olarak 
İstanbul’a bir kese akçe gönderip kendisi için Mushaf yazmasını rica eder; 
o da başlayıp üçte birine kadar gelir. Derviş Mehmed Kevkeb, Edirne’de 
bu durumdan haberdar olunca siparişi yapan kişiye Hâfız Osman’ın hasta 
ve yaşlı olduğunu, Mushafı kendisinin daha güzel ve çabuk yazacağını 
söyler (Derman’a göre bu hâdise tahminen Hâfız Osman’a felç gelip de 
yeniden iyileştiği 1107/1695’ten sonra meydana gelmiş olmalıdır). Bunun 
üzerine pey akçesi Hâfız Osman’dan geri alınıp siparişi iptal edilir. Derviş 
Mehmed de yeniden bir Mushaf yazmaya başlar. Esasen Derviş Mehmed 
aklâm-ı siteyi Hâfız Osman’dan meşk edip icazet almıştır. Tezhip için 
gönderildiği İstanbul’daki mücellithânede Mushaf cüzlerini gören Hâfız 
Osman durumu anlar. Üzüntü ve kırgınlığını belli etmeden, “Allah dile-
diğini siler, dilediğini bırakır. Kitapların aslı O’nun yanındadır” meâlindeki 
ayeti (er-Ra’d 13/39) okumakla yetinir. Derviş Mehmed, yazdığı Mushafın 
henüz üçte birine varmadan kalemini açarken iki parmağını kalemtraşla 
keser. Açılan yara bir yıl kapanmaz ve Mushafı tamamlayamadığı gibi hat 
sanatından da uzak kalır.17

Tam tersi sayılabilecek bir örnek de Şeyh Hamdullah için nakledilir: 
Kanunî Sultan Süleyman padişah olduktan sonra dedesinin dostu ve hocası 
olan Şeyh’i huzûruna davet ederek kendisine bir Kur’an-ı Kerim yazdırmak 
istediğini söyler. Ancak doksanbir yaşındaki Şeyh Hamdullah, ihtiyarlığı 
dolayısıyla mazur görülmesini ricâ ve dayızâdesi Muhyiddin Amasî’ye 
yazdırılmasını tavsiye etmiştir. Sultan Süleyman da kendisine hediye 
olarak samur bir kürk verip rahatlıkla evine gönderilmesini sağlamıştır.18

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin (1670-1731) talebesine yönelik hem 
bir feragat hem de bir itimat nümunesi sayılabilecek olan şu davranışını da 
yeri gelmişken zikretmekte fayda olacağı kanaatindeyiz: Kendisine verilmiş 
olan Mushaf siparişini, vaktinin darlığı sebebiyle Eğrikapılı Mehmed Râ-
sim Efendi’ye (1688-1756) yazdırtmış ve sonuna Seyyid Abdullah imzasını 

17 Suyolcuzâde, a.g.e., s. 110; Müstakimzâde, a.g.e., s. 483-484; Habib, a.g.e., s. 150; Rado, 
a.g.e., s. 123; Derman, M. Uğur, “Derviş Mehmed, Kevkeb”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 9, 
İstanbul 1994, s. 193;.

18 Derman, M. Uğur, Ömrümün Bereketi-I, İstanbul 2011, s. 86-87; Derman, M. Uğur, “Hat 
Dehalarımızdan Şeyh Hamdullah”, Hayat Mecmuası, S. 47, 1969, s. 23-25.
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çekinmeden koyup karşılığında verilen meblağın da neredeyse tamamını 
talebesine bırakmıştır.19

G. MİLLETLERARASI MUSHAF PROJESİ
Bir hattatın bütün Kur’an-ı Kerim’i estetik bir seviyeyi muhafaza ede-

rek yazıp tamamlaması en az birkaç yıl sürecek çapta uzun soluklu bir 
faaliyettir. Başlaması cesaret, dirayet ve tecrübe gerektiren ve özellikle 
günümüzde iddialı bir sanat faaliyeti olarak görülen Mushaf yazma işi her 
hattatın hayalini süsleyen bir idealdir ki bu hayalini tahakkuk ettirmek 
son devirlerde sadece birkaç bahtlı hattata nasip olabilmiştir.

Tek bir kişiye yüklendiğinde büyük bir tekellüf sayıldığı ve tamamlanması 
uzun zaman alacağı için orijinal bazı projeler geliştirilmiştir. Bunlardan biri 
de Dubai’de düzenlenen “Multeqa Ramadan lihattı’l-Kur’ani’l-Kerim” adlı, 
30 cüzün 30 hattata yazdırıldığı milletlerarası sanat faaliyetidir.

Birleşik Arap Emirlikleri Kültür, Gençlik ve Sosyal Kalkınma Bakanlı-
ğı tarafından 2009 yılında başlatılan ve her yıl geliştirilerek tekrarlanan 
Milletlerarası Ramazan Buluşmaları kapsamında her sene ramazan ayında 
bir Mushafın tamamlatılması hedeflenmiştir. Söz konusu proje için farklı 
ülkelerden toplam 30 hattat Dubai’deki programa resmen davet edilmiş 
ve yıllara göre davet edilen hattatlarda farklılıklar da olmuştur. Projeye 
katılmayı kabul eden hattatlara standart özelliklerde ve aynı ebatta olan 
kâğıtlar gönderilerek birer cüz sipariş edilmiştir. Yazı çeşidi, sayfa ölçüleri, 
kalem kalınlığı, mürekkep rengi gibi kriterler başta olmak üzere bir araya 
getirildiğinde tek bir hattatın elinden çıkmış olan bir Mushafı andıracak 
olan ortak kıstaslar organizasyon jürisi tarafından belirlenmiştir. Ramazan 
ayından önce hattatlara kâğıtlar gönderilerek Kadir gecesine kadar kendile-
rine düşen cüzü büyük ölçüde tamamlamaları, bir sahifesini de Dubai’deki 
merasimde yazmaları katılımcı sanatkârlardan istenmiştir. Ramazanın son 
haftası 30 proje hattatı ile jüri üyelerinin Dubai’ye gelmeleri ve yaklaşık 
4-5 gün konaklamaları temin edilmiş ve Kadir gecesinde yapılan resmi 
merasim ile Mushaf tamamlanmıştır.

Dubai’deki milletlerarası Mushaf buluşmalarına Türkiye, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Cezayir, İspanya, Tunus, Suriye, 
Filistin, Ürdün, İran, Katar vs. ülkelerden muhtelif hattatlar ve jüri üyeleri 

19 Derman, a.g.e. (2002), s. 110.
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katılmıştır. Türkiye’den her ramazan ayında bu projeye bir jüri üyesi ve 4-5 
hattat davet edilmiştir. Jüri üyeleri, her sene 30 hattattan üçünün yazısını 
ödüle layık görmüş ve serlevha, hatim duası gibi kısımların yazılması da 
bu hattatlardan talep edilmiştir. Bütün katılımcı hattatlara yazmış olduk-
ları cüzün bedeli takdim edilmekle birlikte ödül takdir edilen yazılar için 
yaklaşık 2-3 misli fazla bedel ödenmiştir.

2013 (1434) senesi Ramazan ayında, önceki yıllara göre farklı bir Mushaf 
yazılması istenmiştir. Daha önceki Mushafların tamamı nesih hattıyla ya-
zılmışken (Resim 3) 2013 Mushafı sülüs ve nesih hatlarıyla hazırlanmıştır. 
(Resim 4-5-6) Esas tanzim şekli itibariyle, XVI. yüzyılda hazırlanmış olan 
Ahmed Karahisarî Mushafına benzeyen bu Mushafın her sahifesinde ilk 
satır sülüs hattıyla, sonraki altı satır nesih hattıyla yazılmış; orta satır yine 
sülüs olup sonraki altı satır nesihle ve son satır da sülüsle yazılmıştır. Nesih 
satırların ikişer tarafında koltuk tezhibi için boşluk bırakılarak her sahifede 
toplam dört koltuk yeri olmuştur. Yine her sahifenin toplam üç satırı sülüs, 
12 satırı da nesih hattıyla yazılmıştır. Her hattat birer cüz yazdığı için 20 
sahifede toplam 60 satır sülüs yazıyı tasarlayıp yazmış; ayrıca 240 satır da 
nesih yazmıştır. Uzunluk olarak ise her bir hattata 16 metre sülüs, 40 metre 
nesih yazı düştüğü hesaplanmıştır. Sahife ebadı yaklaşık olarak 50x70 cm 
olan bu Mushaf elbette öncekilerinden daha sanatlı ve etkileyici olmuştur. 
Bununla birlikte, sülüs satırların kalem kalınlıkları ve tasarım anlayışları 
hattata göre farklılık arz ettiği için nesih satırlardaki genel âhenk ve cüzler 
arasındaki uyumluluk özelliği, sülüs kısımlarda nispeten sağlanamamıştır. 
Yine bu tarz bir Kur’an-ı Kerim’in tamamının tezhiplenmesi çok uzun bir 
zamana yayılabilecektir. Ancak bu yöntemi, nesih hattında işleklik kazan-
mış olan hattatların sülüste de benzer bir seviyeye ulaşmaları için atılmış 
önemli bir adım olarak değerlendirmek gerekir.

Mushaf projesi sayesinde, bilhassa nesih hattının bütün İslam âleminde 
daha da geliştirilmesi, Mushaf yazma geleneğinin yaşatılması ve nesih hat-
tatlarının teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca farklı ülkelerden aynı sanata 
hizmet eden sanatkârların bir araya getirilip tanıştırılması ve kaynaşması, 
bunun yanı sıra birbirlerinin yazı tarzlarından istifade etmeleri sağlanmıştır.

Bilindiği gibi, Mushaf kitabeti bakımından kıraat meselesi son derece 
önemlidir. İslam âleminde kabul görmüş olan ve “yedi kıraat” olarak bili-
nen mütevâtir kıraatlar İbn Kesîr (Mekke), Nafi’ (Medine), İbn Âmir (Şam), 
Ebu Amr (Basra), Hamza (Kûfe), Kisaî (Kûfe) ve Âsım (Kûfe). Bunlar içinde 
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senetçe en sahih olanları Nafî’ ve Âsım kıraatlarıdır. Mütevâtir kıraat-
larda resm-i hat (Hz. Osman Mushaflarına uygunluk), Arabiyyet (Arapça 
kaidelerine uygunluk) ve senedi sahih olmak gibi üç önemli şart vardır.20 
Mushaf kitabetindeki, bilhassa bazı kelimelerin yazımındaki ihtilaflar 
kıraat farklılıklarıyla ilişkilidir. Mushaf yazacak olan hattatın bu husus-
taki hassasiyetleri göz önünde tutması ve imlâ itibarıyla tutarlı bir yol 
izlemesi gerekir. Bugün İslam dünyasında, Âsım kıraatı üzerine yazılmış 
Mushaflar çok yaygındır. Ancak Sudan’da Ebu Amr, Mısır’ın bir kısmı 
ile Kuzey Afrika’da Verş rivâyeti esas alınarak Mushaflar basılmaktadır.21

Mushafların yazımında Resm-i Osmânî imlâsının esas alınması, bütün 
İslam dünyasında Resm-i Osmânî’nin benimsenmesi hedefine yönelik olarak 
düşünülmüş olabilir. Bu sebeple, yazılan Mushaflar Osmanlı-Türk Mushafla-
rıyla kısmi olarak imlâ bakımından farklılık arz etmektedir. Organizasyonu 
ve ev sahipliğini yapan ülkenin, kendi benimsediği imlâ sistemini esas alması 
normaldir. Aliyyü’l-Kari imlâsı benimseniyor ve bunun yaygınlaştırılması 
isteniyorsa bu tür organizasyonların öncülüğünü ve maliyetini Türkiye gibi 
ülkelerin üstlenmesi gerekmektedir. Zira, başka sanat dallarıyla veya sporla 
ilgili milletlerarası faaliyetler için çok yüksek bütçeli harcama kalemleri 
olağan görülürken bütünüyle bize ait olan, bizi temsil eden hat sanatı için 
“cüz’î” sayılabilecek bir harcama bile göze batmaktadır. Bunun da ötesinde, 
böyle bir faaliyet yapmak herhalde hiçbir yetkili makamın gündeminde bile 
yer almamaktadır. Dünyada lider bir ülke olabilmek için bilim ve teknoloji 
bakımından, ekonomik açıdan en ileri seviyede olmak kadar, spor, kültür 
ve sanat faaliyetlerinde de öncü olmak zaruridir. Tarih boyunca, büyük 
bir medeniyetin inşası hususunda iddiası olan bütün devletler sanata da 
en az bilime verdikleri kadar değer vermişler ve sayısız şaheserler ortaya 
çıkartmışlardır. Böyle bir maziye sahip olan Türk milletinin tarihî mirastan 
aldığı güçle yepyeni atılımlar gerçekleştirmesi ve çok daha büyük ve önemli 
projelere öncülük yapması en tabiî ve en zarurî vazifesi olsa gerektir.

SONUÇ
Geçmişte birden fazla hattatın tek Mushaf yazması, planlanmaksızın 

ve zaruri sebeplere istinaden gelişmiştir. Ayrıca genellikle bir hattatın 
bitiremediği işi bir başkası bitirmiş; yani en fazla üç hattat bir Mushaf 

20 Keskioğlu, Osman, Nüzûlünden Günümüze Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Ankara 2010, s. 158-159.
21 Serin, Muhittin, “Mushaf”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 31, İstanbul 2006, s. 252.
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yazmıştır. Tamamlayan hattat ise genellikle yarım bırakan hattatın takipçi-
lerinden veya talebelerinden çıkmıştır. Günümüzde ise bu nevi Mushaflar 
özel olarak planlanıp bir proje dahilinde yazdırılmaktadır. Hattat sayısı 
da iki ile mahdut olmayıp 30’a kadar çıkmaktadır. Ayrıca geçmişte, yarım 
kalan Mushafların tamamlanması süre bakımından genellikle uzunca bir 
zamana yayılmış; bazen tamamlanma işi bir asır sonra gerçekleşmiştir. 
Günümüzdeki faaliyetlerde ise bir Mushafı yazacak olan hattatlar yaklaşık 
olarak aynı zamanda başlayıp aynı anda Mushafı tamamlamaktadırlar.

Birden fazla hattat tarafından yazılan bir Mushafta yazı çeşitleri, ka-
lem kalınlıkları, mürekkep renkleri, kâğıt özellikleri, satır sistemi, sayfa 
tanzimi ve yazı tarzı aynı olmak durumundadır. Bu standardı yakalamak 
ise gerçekten zor bir iştir. Bununla birlikte, farklı hattatlar tarafından ya-
zılmasına rağmen birbirinden ayırt edilemeyecek benzerliği sağlayabilmiş 
Mushaflar olmuştur.

Eksik kalmış bir kitabın bir başka hattat tarafından ikmal edilmesi, 
kutsal kitaba verilen değerin bir göstergesi olduğu gibi onu yazmaya 
başlayan hattatın emeğine duyulan saygının da nişanesidir. İlahi kelama 
yapılan hizmetin yarım kalmaması için ibadet aşkıyla yapılan bir faali-
yettir. Tek bir kitabın cüzlerini yazmaya odaklanmış onlarca hattatın aynı 
anda hedefe ilerlemeleri ve ulaşmaları ise kardeşlik şuurunu pekiştiren 
bir sanat tecrübesidir. Yine, üstadının eksiklerini tamamlayacak ve onun 
yolunda yazabilecek hattatlar yetiştirmek, sanatkârın bahtındandır. Ancak 
samimiyetle gayret bir arada olduğu müddetçe, başlanan hiçbir Mushaf 
yarım kalmayacaktır.
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OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE 
TÜRKİYE’DE MUSHAF BASIMI

Muhammed ABAY
Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

GİRİŞ
Bazı ayetlerde Kur’an’ın sayfalara yazılı olmasından, kitab ismini taşıma-

sından bahsedilmekle birlikte Kur’an’ın yazıya döküldüğüne dair ilk somut 
örneğe Hz. Ömer’in Müslüman oluşuyla ilgili hadisede rastlamaktayız. Bu 
olayda üzerinde Tâhâ Sûresi’nden ayetlerin yazılı olduğu bir varaktan söz 
edilmektedir.1 Daha sonraki dönemlerde Resûl-i Ekrem Efendimizin vahiy 
katipleri istihdam etmek suretiyle ayetleri yazdırdığı bilinmektedir. Dağı-
nık haldeki bu yazılı parçalar Efendimizin vefatının hemen ardından Hz. 
Ebû Bekir tarafından bir araya getirilmek suretiyle ilk Mushaf meydana 
getirilmiş; 12-13 yıl sonra da bu Mushaf esas alınmak suretiyle Hz. Osman 
tarafından birden çok Mushaf yazılarak çeşitli merkezlere gönderilmiş-
tir. Hz. Osman’a nispet edilen bu Mushaflar esas alınmak suretiyle yeni 
Mushaflar yazılmış ve tarih boyunca Müslümanlar hem korumak, hem 
de insanlara en güzel şekilde takdim edebilmek için Kur’an’ın tilavetine 
de kitabetine de özen göstermişlerdir. Bir yandan Kur’an’ı en güzel eda ile 
okuyan, tilavet eden kârîler yetişirken, diğer yandan onu en güzel şekilde 
yazan, süsleyen, ciltleyen hattatlar, müzehhipler ve mücellitler yetişmiş-
tir. Kur’an’ı en güzel yazı ile yazma gayreti hat sanatı denilen bir sanatı 
ortaya çıkarmış ve önce Bağdat, daha sonra İstanbul’da yetişen hattatlar 

1 İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye (thk. Mustafa es-Sekkâ, İbrahim el-Ebyari, Abdülhafiz 
eş-Şilebi), Beyrut, Daru’l-Kalem, ty, I, 368-370.
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tarafından bu alanda şaheserler meydana getirilmiştir. Bugüne dek en güzel 
Mushaflar hep mahir hattatların elinden çıkmıştır.

Bir ana nüshayı hızlı ve ucuz şekilde çoğaltmaya yarayan matbaa ci-
hazları kullanılmaya başlandıktan sonra basılan Mushaflar, hat bakımından 
o güne dek gelinen estetik seviyenin bir hayli gerisinde olsa da zamanla 
basım tekniklerinin gelişerek hattatın yazdığı ana nüshanın esas alınmaya 
başlamasıyla Mushaf basımı rahat bir nefes almıştır. Zira ilk basılan Mus-
hafların yazısında hat denilebilecek bir seviye tutturulamamış, bu nedenle 
sonraları basılan Mushaflarda bir hattatın yazdığı nüshanın çoğaltılması 
tercih edilmiştir.

1980’li yıllardan sonra basım işinde bilgisayarlardan yararlanılmaya 
başlanmış ve bilgisayarla üretilen harfler kullanılmak suretiyle oluşturulan 
ana nüshaların çoğaltılmasına başlanmıştır. Ayrıca elektronik yayıncılığın 
yaygınlaştığı günümüzde elektronik cihazlarda Mushaf hattının kullanıl-
ması için yeni teknikler denenmiştir. Bu aşamada bilgisayarlar tarafından 
kullanılan harflerin dizilmesi suretiyle ilk kez Mushaflar neşredilmeye 
başlanmış, ilk baskıların çıktığı yıllardaki kadar kusurlu olmasa bile yine 
de Mushaf basımı açısından bir geriye dönüş görülmüştür. Zira bilgisayar 
harfleri, o güne kadar elle yazılmış Mushaflardan çoğaltılan nüshalardaki 
hattın güzelliği yanında hiçbir değer ifade etmiyordu. Ancak 2000’li yıllarda 
bilgisayar harfleri üretmede (font geliştirme) ortaya konan yeni teknolojiler 
elektronik yayıncılık ve Mushaf yayıncılığında yeni imkânlar sunmaya 
başlamış ve neredeyse hattata ait hattın estetik güzelliğini yakalayacak 
seviyeye gelmiştir.

Kur’an’ı okumak bir ibadettir ve her Müslüman hayatının belli dilim-
lerini Kur’an tilavetine ayırmaktadır. Ülkemizde birçok hafız ve Kur’an 
okuyabilmek için yeterli bilgiye sahip insan bulunmakla birlikte kâhir 
ekseriyet Kur’an’ı “Mushaf” denilen yazılı metne bağlı kalarak okumaktadır. 
Bunların pek çoğu Kur’an’ı rahatça okuyabilecek seviyede Arapça bilgisine 
ve imkânına sahip olmadığından kolay okunabilen, harflerin ve harekelerin 
birbirine karışmadığı, durak işaretlerinin yerli yerine konulduğu Mushaflar 
hazırlamak gerektiği çok açıktır. Bu hususta hem hattatlara, hem de aka-
demisyenlere görev düşmektedir. Akademisyenler her bir kelimenin doğru 
okunmasını sağlayacak esasları belirlemeli, hattatlar da geniş kitlelerin 
okuması maksadıyla yazdıkları Mushaflarda önceliği doğru okumaya verip 
hattın estetik kaidelerini ikinci planda tutmalıdırlar.
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Bu çalışma konunun tarihi seyrini ortaya koyduktan sonra bilgisayarda 
bugüne kadar Mushaf hazırlamada kullanılan yöntemleri ele almakta, her 
birinin avantaj ve dezavantajlarını tahlil ederek bu alanda neler yapılması 
gerektiği hususunda öneriler sunmaktadır.

1. MUSHAF BASIMININ TARİHÇESİ VE BASIMDA 
KULLANILAN TEKNİKLER
İslam dünyasında ağaç kalıp kullanılarak bazı metinlerin basıldığına 

dair bilgiler onuncu yüzyıla kadar uzanmaktadır.2 Patates baskı tekniği 
veya mühür basma gibi düşünebileceğimiz bu yöntemde tahta üzerine 
oyulan işaretlerin mürekkep yardımıyla kağıt üzerine basılması anlaşılır. 
Ancak bu yöntem küçük çaplı ve basit baskı ihtiyaçlarını karşılasa da 
sayfalarca tutan kitap basımı için elverişli bir teknik değildir. Zaten onun 
bu maksatla kullanıldığını gösteren örnekler son derece azdır. Sayfalar 
tutan kitap basımı için kullanılabilecek teknikler daha sonraki yüzyıllarda 
bulunmuş ve kullanılmıştır.

1.1. Dizgi Yöntemiyle Mushaf Basımı (Tipografi)
Basım işi ve matbaa kullanımının tarihi çok daha eskilere gitse de 

metal harfler dökmek ve bunları yanyana dizmek suretiyle baskı yapma 
tekniğini ilk kez 1439’lu yıllarda Avrupa’da kullanmaya başlayanın Alman 
matbaacı Johannes Gutenberg (1395-1468) olduğu bilinmektedir.3 Onun 
bulduğu ve kullandığı baskı tekniği, modern dönemin başlamasındaki en 
önemli olay olarak görülür ve Rönesans, Reform, aydınlanma, bilimsel 
devrim gibi toplumsal olaylarda kilit rol oynadığı kabul edilir.

Arapça gibi harfleri bitişik olarak yazılan ve birkaç harf istisna edilirse, 
neredeyse her bir harfin en az dört farklı şeklinin bulunduğu bir alfabe için 
bu tekniğin uygulanmasının bir hayli zorlukları vardı. Bu nedenle bu tarz 

2 Bk. Paul Lunde, “Arabic and the Art of Printing”, Saudi Aramco World, cilt: 32, sayı: 2, 
March/April 1981, http://www.saudiaramcoworld.com/issue/198102/arabic.and.the.art.
of.printing-a.special.section.htm [28.01.2012]; Rebecca Jefferson, “New light shed on blo-
ck printing”, The Newsletter of Cambridge University’s Taylor-Schechter Genizah Research 
Unit at Cambridge University Library, No. 42 October 2001, http://www.lib.cam.ac.uk/
Taylor-Schechter/GF/42/#block [05.01.2014]. Mark Muehlhaeusler, “Eight Arabic Block 
Prints from the Collection of Aziz S. Atiya”, Arabica, sayı: 55 (2008), s. 528-582.

3 Geniş bilgi için bk. “Johannes Gutenberg”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Jo-
hannes_Gutenberg [05.01.2014].
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baskı tekniğinin Arapça basımda kullanılması yaklaşık yarım asır sonraları 
ve yine baskı konusunda deneyim kazanmış yörelerde ortaya çıkmıştır.

Batılıların hangi maksatlarla Arapça kitap bastıkları merak konusu 
olmuş ve bunun nedenleri kağıt imalatının kolaylaşması ve ucuzlaması, 
Müslümanlar arasında Hristiyanlığı yayma arzusu, sömürgeciliğin ortaya 
çıkması, oryantalizm faaliyetlerinin siyasetçiler tarafından desteklenmesi gibi 
hususlara dayandırılmıştır.4 Buna ticari maksatları da katmak mümkündür.

1.1.1. Venedik 1537

Arapça basım yapan ilk matbaa Papa Julius II (1503−1512)’nin emriyle, 
Orta Doğu’da yaşayan Hristiyanlar için yayın yapmak üzere İtalya’nın Fano 
kentinde 1514’te kurulmuştur. Vatikan Matbaası adını taşıyan bu matbaada 
basılan ilk Arapça kitabın da dinî bir kitap olduğu düşünülmektedir. Kısa 
bir süre sonra da Mushaf basıldığı zannedilmektedir. Ancak bu Mushaf-
lardan günümüze ulaşan bir nüshaya henüz rastlanmamıştır.

Ancak Paganini Matbaası’nda basılan 1537 tarihli bir Mushaf günümüze 
kadar ulaşmıştır. 1987’de Prof. Angela Nuovo tarafından Venedik’teki San 
Michele Adasında yer alan Fransisken rahiplerine ait bir kütüphanede bir 
nüshasının bulunduğu farkedilmiştir.5

Bu Mushaf Osmanlı pazarına hitap etmek üzere basılmıştır. Ancak 
harflerin estetik görüntüsü bir yana harekelerin neredeyse tamamı hatalıdır. 
Damme harekesi ise hiç kullanılmamıştır. Mushaf bu haliyle okunabilir 
olmaktan çok uzaktır. Fakat gerek harflerin bitişme noktalarında kopukluk 
bulunmaması ve gerekse ligatür6 zenginliği açısından bakıldığında bu bas-
kının teknik açıdan ileri seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle yirminci 
yüzyılda basılan kitaplarda bile bu kusurlara sıkça rastlanmakta olduğunu 
göz önüne alırsak zikri geçen Mushafın bu takdiri hak ettiği açıktır.

4 Muhammed Said el-Mellah, “Târîhu’t-Tıbâati’l-Arabiyye fi’l-Âlem Hattâ Nihâyeti’l-Kar-
ni’t-Tâsi’a Aşera”, Dâru Nâşirî li’n-Neşri’l-Elektrûnî, http://www.nashiri.net/articles/
general-articles/3597-2010-03-03-02-56-27-v15-3597.html [28.09.2013].

5 Angela Nouvo, “A Lost Arabic Koran Rediscovered”, The Library (1990) Sixth Series XII, No. 
4, 273-292, http://library.oxfordjournals.org/content/s6-12/4/273.full.pdf+html [28.09.2013]; 
Michael W. Albin, “Printing of the Qurʾān”, Encyclopaedia of the Qurʾān, Leiden: Brill, 
2004, IV, 265.

6 Ligatür (ligature), birden fazla harfin ayrı ayrı değil de tek harf suretinde tasarlanmış 
olmasıdır. Mesela peşpeşe gelen lam ve elif harfleri lamelif (�) şeklinde tek bir harf 
şeklinde tasarlanır ve lamelif tipografik açıdan ligatür olarak adlandırılır. Tipografik 
baskılarda ligatür kullanılmadığı takdirde nesih hattındaki güzelliği yakalamak mümkün 
değildir.
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1.1.2. Hamburg 1694

1593’te Almanya’da ilk Kur’an basımı gerçekleştirildi. 1599’da da Johann 
Heinrich Hunker tarafından Kur’an’ın tamamı basıldı. Ancak bu baskılar-
dan günümüze ulaşan bir nüshaya henüz rastlanmamıştır. Protestan rahip 
ve oryantalist olan Abraham Hinckelmann (1652-1695) tarafından 1694 
yılında Hamburg’da basılan Mushaflardan bazı nüshalar günümüze kadar 
ulaşmıştır.7 Baskı hatası sayılabilecek kusurlar dışında kusuru olmamakla 
birlikte gerek harflerin bitişme noktalarındaki kesiklikler, gerekse ligatür 
yönünden fakir oluşu ve gerekse harflerin estetik açıdan zayıf olması 
gibi nedenlerle Paganini Mushafına oranla daha zayıf bir baskı tekniğine 
sahiptir. Üstteki harekelerin pozisyonları uygun olmakla birlikte bazı harf-
lerde kesre harekesinin pozisyonu ilgili harften çok uzakta kalmaktadır.

Bu Mushafın dikkati çeken en önemli özelliği görebildiğimiz kadarıyla 
ayetlere numara verilen ilk Mushaf olmasıdır. Bu baskıda her ayetin başına 
ilgili ayetin numarası konulmuştur. Müslümanların yaptığı Mushaf baskı-
larında bu rakamlara ilk kez 19’uncu yüzyılın ortalarında rastlanmaktadır.

1.1.3. Flügel Neşri 1834

Gustav Flügel tarafından ilk olarak 1834’te Leipzig’de basılan Mushaf 
ise Avrupa’da yaygın olarak kullanılmıştır.8 Bu baskı 1922 yılına kadar 
pek çok kez tekrarlanmış ve birçok çalışmada bu Mushaf referans olarak 
kullanılmıştır. Bu baskıyı ayrıcalıklı kılan hususlardan birisi de 1842’de 
Flügel’in bu Mushafı esas alan bir kelime fihristi (Concordantiae Corani 
Arabicae [Leipzig 1842]) de basmış olmasıdır. Yine bu baskıda ayetler nu-
maralandırılmıştır. Fakat kullanılan numaralar İslam dünyasında kullanılan 
numaralardan bazen farklıdır. Flügel neşri harflerin estetiği açısından çok 
zayıf olsa da matbaa teknikleri açısından çok ileri seviyededir. Zira harflerin 
bitişme noktalarında kopukluk olmadığı gibi glif9 ve ligatür açısından bir 
hayli zengindir. Ayrıca harekelerin harfe olan yakınlıkları da oldukça iyidir.

7 Bu Mushafın tam dijital nüshası http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/13652725 adresinde 
yer almaktadır.

8 Bu Mushafın 1881 baskısının tam dijital nüshası https://archive.org/details/coranitextu-
sara00flgoog adresinde yer almaktadır. 1858 tarihli baskının tam dijital nüshası https://
archive.org/details/coranitextusar00fl adresindedir.

9 Glif (gyliph), bir karaktere ait şekillerin her birisini ifade eder. Mesela cim harfi bir gliftir, 
ama cim harfinin baştaki, ortadaki, sondaki veya yalın haldeki şekillerinin her birisi gliftir. 
Nesih hattı açısından bakıldığında, bir harf için ne kadar çok şekil (glif) tasarlanırsa yazı 
o kadar güzellik kazanmaktadır. Mesela nesih hattında eliften önce yazılan cim harfinin 
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1.1.4. Kazan 1853
Rusya’nın St. Petersburg kentinde Kraliçe II. Katerina’nın izniyle 1787, 

1789, 1790, 1793, 1796 ve 1798 yıllarında pek çok Mushaf basılmıştır. Fakat 
bütün İslam dünyası içerisinde ilk Mushaf yine Tataristan’a bağlı Kazan 
kentinde 1801 yılında basılmış olup Molla Osman İsmail Mushafı ismiyle 
anılmıştır.10

St. Petersburg’da 1790’da basılan nüsha incelendiğinde metnin sıhhati-
nin iyi durumda olduğu, ancak hattının glif ve ligatür çeşitliliği açısından 
zayıf olduğu, ayrıca harekelerin harflerden bir hayli uzak pozisyonlara 
yerleştirildiği görülmektedir. Rusya’da basılan Mushaflarda sıkça görül-
düğü üzere kenarına kıraat farklarını gösteren notlar eklenmiştir. Ayetlere 
numara verilmemiştir.

Kazan 1803’te basılan nüsha da teknik ve estetik olarak aynı durumdadır. 
Yine Kazan’da 1853 yılında basılan Mushaf nüshalarını incelediğimizde 
de aynı durumu görmekteyiz. Bu baskılardaki estetik kusurları bir yana 
bırakacak olursak harekelerin konumları açısından bir hayli problemli 
oldukları görülmektedir. Harflerin bitişme noktalarında kopukluklar bulun-
makla birlikte bunlar çok rahatsız edici durumda değildir. Üst harekelerin 
neredeyse tamamı satır çizgisinden sabit bir yükseklikte yer almakta, bu 
da bazı harekelerin ilgili olduğu harften çok uzakta durmasına neden 
olmaktadır. Öte yandan bilhassa ligatürlerde harekeler ilgili olduğu harfe 
göre doğru konuma yerleştirilememiştir. Hemzeler de zaman zaman hangi 
harfe ait olduğunu kestirmede sorun çıkacak noktalara yerleştirilmiştir. 
Ayetler numaralandırılmamıştır.

1.1.5. Emiriyye Mushafı

Mısır’da ilk matbaa 1822’de kurulmuştur. Cüz halinde basılmış Kur’an 
ayetleri 1833’lere kadar uzanmaktadır. Fakat bunlara ait nüshalar günümüze 
ulaşmadığından haklarında bir şey söylemek mümkün değildir. Bu tarihte 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı cüzler basılmıştır. Ancak 
bu baskı, içindeki hatalar nedeniyle ulemanın tepkisini çekmiş, nihayet 

şekli ile reden önce yazılan cim harfinin şekli farklıdır; bu farklılığı gösterebilmek için 
iki farklı cim harfinin tasarlanması mecburidir.

10 Yusuf Elyan Serkis, Mu’cemu’l-Matbûâti’l-Arabiyye ve’l-Muarrabe, Kahire: Mektebetü’s-Se-
kafeti’d-Diniyye, ty, II, 1501; Michael W. Albin, “Printing of the Qurʾān”, Encyclopaedia of 
the Qurʾān, IV, 265.
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1853 yılında Hidiv I. Abbas’ın emriyle toplattırılmıştır. Bu tarihlerden sonra 
Bulak Matbaası’nda Mushaflar basılmış; hatta bunun için matbaada özel 
bir birim dahi kurulmuştur.11

Kahire’de 1882 yılında yapılan tipografik basım Mushaf incelendiğinde 
harflerin şekilleri açısından çok iyi bir seviyeye gelindiği görülmektedir. 
Zira yazıda nesih üslubu yakalanmaya çalışılmış, ligatürler tasarlanmak 
suretiyle daha yuvarlak ve sola eğik harfler elde edilmiştir. Ancak hare-
keler konusunda daha önceki Mushaflarda var olan kusurlar burada da 
kendisini göstermektedir. Satırları doldurmak için keşidelerin ve alternatif 
harf şekillerin de kullanıldığı görülmektedir. Bu baskı daha sonra Mısır’da 
ortaya çıkacak olan ve Emiriyye Mushafı olarak adlandırılan tipografik 
baskının da öncüsü durumundadır.

Bulak’ta Emiriyye Matbaası’nda 1342 (1923)’te basılan ve Emiriyye 
Mushafı adıyla anılan baskı tipografi yöntemiyle Mushaf basımının zirvesi 
sayılabilir. Bu Mushaf, daha sonra bütün Arap dünyasında basılan Mus-
hafların da öncüsü olmuştur. Dönemin Mısır meliki Fuad, kendisi için bir 
Mushaf yazdırmış, aynı zamanda Muhammed Cafer Bey adındaki hattatın 
yazısından dökülen Mushaf harfleriyle de Bulak Matbaasında ikinci bir 
Mushaf bastırmıştır. Cafer Bey, kurşun kalıp dökümüne ve Mushaf bası-
mına uygun hat usulleri geliştirmiş ve bu çerçevede oluşturulan kalıplar 
kullanılarak Mushaf basılmıştır.12 Bu Mushaf, bir hattat nezaretinde teknik 
imkânların kullanılması durumunda elde edilebilecek seviyenin ne kadar 
mükemmel olabileceğini göstermesi açısından önemli bir numunedir.

1.2. Taş Baskı Yöntemiyle Mushaf Basımı (Litografi)
Dökme harfleri yanyana dizmek suretiyle (tipografi) baskı tekniği uzun 

zamandır kullanılıyordu. Taş baskı (litografi) denilen baskı tekniği ise ilk 
kez 1796’da kullanılmaya başlandı.13 İstanbul’da genel olarak tipografik 

11 “Meşrûu İnşâi Hatti Matbaati Bûlâk Kâideti’l-Hattât Muhammed Bek Ca’fer”, http://
www.moshaf-makkah.com/home/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=119:2010-12-26-20-29-18&catid=48:2010-12-26-20-03-57&Itemid=99 [07.01.2014].

12 Aynı kaynak. Bu Mushafın hattı taklit edilmek suretiyle bilgisayar hattı yapılmıştır. 
http://www.moshaf-makkah.com/home/index.php?option=com_content&view=categor-
y&layout=blog&id=47&Itemid=98.

13 Geniş bilgi için bk. “Lithography”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Lithography 
[07.01.2014].
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Mushaf basımına pek rastlanmaz.14 Hatta İstanbul’da Mushaf basımının 
yaygınlaşması litografi tekniğinin iyi bir seviyeye geldiği dönemlere rast-
lar. Bunun nedeni, estetik bakımdan, tipografik baskı tekniği ile basılan 
Mushafların elle yazılan Mushaflara oranla bir hayli geride olması; ayrıca 
her bir harfin ve harekenin tek tek elle dizildiği bu Mushaflarda baskı 
hatalarının çok olmasıdır. Bu Mushafların hattındaki estetik kusurlar, 
onların rahat okunmalarını da zorlaştırmaktadır.

Öte yandan litografi usulüyle yapılan baskı, daha ucuz ve daha az 
donanım gerektiriyordu. Bir başka açıdan Arapça gibi çok fazla sayıda 
harf şekline ihtiyaç duyan karmaşık bir yazı sistemi için bu tarz baskı 
en kolay çözümdü. Bu tür baskı tekniğiyle ilgili dikkati çeken diğer bir 
husus da gerek ana kopyanın hazırlanmasında, gerekse baskı hatalarının 
giderilmesinde hattatlara ihtiyaç duyulmasıdır.15

İslam dünyasında litografi usulüyle ilk Mushaf basımının 1850’de İs-
tanbul’da yapıldığı sanılmaktadır. Ancak bu baskılarla ilgili elde herhangi 
bir örnek bulunmamaktadır.

1.2.1. Osmanlı’da Mushaf Basımı

Engizisyondan kaçıp da Sultan 2. Beyazıt tarafından 1492 yılında Osmanlı 
topraklarına kabul edilen Yahudiler, matbaacılık tekniğini beraberlerinde 
getirmişlerdi. Bir yıl sonra 1493 yılında ilk matbaayı kurarak 1494 yılında 
İstanbul’da ilk kitabı bastılar. Basılan bu ilk kitabın Tevrat ve tefsiri olduğu 
anlaşılmaktadır.16 Osmanlı’da ilk Arap harfli matbu kitap da yine Tevrat 
olup 1551 yılında basılmıştır.

Osmanlı’da Müslümanlarca kurulan ilk matbaa, matbaanın bu toprak-
lara girişinden 234 yıl sonra 1727 yılına rastlar. İbrahim Müteferrika’nın 
kurduğu bu matbaada dinî kitapların basılmasına izin verilmemişti. Kitap 
maliyetlerinin ve buna bağlı olarak fiyatlarının çok yüksek olması mat-
baacılığın yaygınlaşmasını engelledi. 1860’tan sonra matbaacılıkta hızlı 

14 Serkis, 1289 (1872) tarihli bir tipografik baskıdan söz etmektedir. (bk. Serkis, Mu’ce-
mu’l-Matbûât, II, 1500)

15 Michael W. Albin, “Printing of the Qurʾān”, Encyclopaedia of the Qurʾān, IV, 269.
16 Mahmut Gündüz, “Matbaanın Tarihçesi ve İlk Kur’an-ı Kerim Basmaları”, Vakıflar Dergisi, 

1978, sayı: 12, s. 338.
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gelişme görülmüş ise de daha ziyade okul kitapları ve umumi konulardaki 
kitaplar basılmıştır.17

19’uncu yüzyıl ortalarına kadar Mushaf basıldığına dair herhangi bir 
bilgiye rastlanmamaktadır. Bu tarihlerde Mushaf basımına resmi izin veril-
mediği halde İstanbul’da kaçak olarak Mushaf basıldığı ve alenen satıldığı 
bilinmektedir.18 Halbuki İslam dünyasının diğer bölgelerinde 19’uncu yüzyılın 
başından beri Mushaf basılmaktaydı. Mesela 1801’de Kazan’da (Tataristan), 
1824’te Tahran’da, 1829’da Hindistan’da, 1832’de Tebriz’de, 1841’de Mısır’da 
Mushaf basımı yapıldı.19 Bu tarihten sonra da bu bölgelerde Mushaf ba-
sılmaya devam edildi.

Hususiyle 1852 yılı ve sonrasında Osmanlı ülkesine, başta İran ve Avrupa 
ülkelerinden olmak üzere çok sayıda “matbu Mushaf-ı Şerif” getirilmişti. 
Bilhassa İranlı kitapçılar eliyle satılan bu matbu nüshalar, Osmanlı idaresi 
tarafından sürekli yasaklanmış, bu hususta sınırlarda gümrük memurları, 
İstanbul’da sahaflar başta olmak üzere mevzu ile alakalı kimseler sık sık 
ikaz edilmişlerdi. Arşiv vesikalarında bu yasağın gerekçesi olarak “bu 
nüshaların gayrımüslimlere ait matbaalarda, onlar tarafından sırf para 
kazanmak maksadıyla basılması, ecnebilerin ve İranlıların Osmanlı ülke-
sinde basıp sattıkları Kur’an-ı Kerimlerle alakalı yeterli derecede hassas ve 
hürmetkar davranmamaları” gibi sebepler gösterilmekte idi.20

Osmanlı’ya matbaanın geç girmesini, ulemanın tutuculuğuna bağlama 
eğilimi vardır. Nitekim bazı âlimlerin matbaada Allah’ın adının pres altında 

17 Matbaanın Osmanlı’ya girişi ve tarihi hakkında geniş bilgi için bk. Ahmet Uçar, “Os-
manlıların Kur’an-ı Kerim’e Hürmeti 2: Osmanlı’da İlk Matbaa Neden Geç Kuruldu?”, 
Yedikıta, Ekim 2008, sayı: 2, s. 28-31.

18 A. Uçar, a.g.m., s. 31.
19 İslam dünyasında basılan ilk Mushaflar hakkında geniş bilgi için bk. Mahmut Gündüz, 

“İlk Kur’an-ı Kerim Basmaları”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, cilt: 12, sayı: 1, s. 7-11; 
a.mlf., “Matbaanın Tarihçesi ve İlk Kur’an-ı Kerim Basmaları”, s. 345-348; Michael W. 
Albin, “Printing of the Qurʾān”, Encyclopaedia of the Qurʾān, IV, 265-272.

20 Ahmet Uçar, “Osmanlıların Kur’an-ı Kerim’e Hürmeti 3: Osmanlı’da Kur’an-ı Kerim İlk 
Kez Ne Zaman ve Nasıl Basılmıştır?”, Yedikıta, Kasım 2008, sayı: 3, s. 24-25; ayrıca bk. 
a.mlf, “Osmanlıların Kur’an-ı Kerim’e Hürmeti 4: Kur’an-ı Kerim Basımında Dikkatsiz 
Olanlara Karşı Alınan Tedbirler”, Yedikıta, Aralık 2008, sayı: 4, s. 40-43; a.mlf., “Osman-
lıların Kur’an-ı Kerim’e Hürmeti 5: Kur’an-ı Kerim’i Tahrif Etmek İsteyenler”, Yedikıta, 
Ocak 2009, sayı: 5, s. 42-44; Önder Bayır, “Arşiv Belgelerinde Kur’an-ı Kerim”, Osmanlı 
Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları I, İstanbul: İlim Yayma Vakfı Kur’an ve 
Tefsir Akademisi, 2011, s. 14-26; Gökkır, Necmettin – Yılmaz, Necdet, “Osmanlı Arşiv 
Belgelerinde Kur’an ve Tefsir Konulu Belgeler”, Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve 
Tefsir Çalışmaları I, İstanbul: İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, 2011, s. 37-38.
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oluşturulmasını ve Mushaf basılan kağıtlara hürmetsizlik gösterilmesini 
mekruh saydıklarına dair görüşler bu konuda delil gösterilir. Ancak bunu 
daha ziyade toplumun bu yönde bir isteğinin olmayışı, okur yazar oranının 
yüksek olmayışı, okuma alışkanlığının kazanılmamış olması, hattatlığın 
yaygın bir meslek oluşu ve matbaa için gerekli alt yapının hazır olmayışı 
gibi sosyal ve ekonomik nedenlerde aramak daha gerçekçi bir yaklaşım 
olacaktır. Zira daha güçlü gerekçelerle kuşatılmamış olsa sırf ulemanın 
muhalefetinin böyle bir baskıyı bu kadar uzun süre engellemesi mümkün 
değildir. Nitekim ihtiyaç şiddetlendiği anda bu engel çok kolay bir şekilde 
aşılabilmiştir.21 Öte yandan Arapça açısından matbaacılığın henüz arzu 
edilen seviyeye gelmediğini, basılan Mushaflara bakıldığında hat açısından 
Osmanlı gibi hat sanatının zirvede olduğu bir bölgede bu Mushaflara çok 
da itibar edilmeyeceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Nitekim Mushaf 
basımına izin verilmesi bir hattatın yazdığı nüshayı matbaa marifetiyle 
çoğaltma imkânının ortaya çıkmasından sonrasına rastlar ve Osmanlı’da 
dizgi usulüyle basılmış Mushafa da rastlanmaz.

Yabancıların bastıkları Kur’an-ı Kerimleri kontrol etmek gün geçtikçe 
daha zor hale geliyordu. Bu sebeple Mushaf-ı şeriflerin devlet kontrolünde 
basılmaları zarureti doğmuştu. Bu nedenle devlet resmî olarak Mushaf 
basım faaliyetine girmiştir. Bu maksatla 1288/1871’de Fransa’da Hafız Os-
man hattıyla bir Mushaf, fotolitograf yani aks-i ziya sanatıyla bastırılarak 
birçok nüshası İstanbul’a getirilmişti. Bunların Bab-ı Ali’ce satışına ruhsat 
verilerek aşikare satıldılar. Lakin yazıları layıkıyla çıkmamıştı. Bunun 
üzerine Meclis-i Vükela’da müzakere yapılarak, Matbaa-i Amire’de gerekli 
hürmet gösterilerek Mushaf-ı Şerif basımı münasip görüldü ve mesele 
Ahmed Cevdet Paşa’ya havale buyruldu (1291/1873).22

Osmanlıda basılan bu ilk Mushaf için bu hususta en mahir Mushaf 
hattatı sayılan Hafız Osman Mushafı seçilmişti. O sanatını kemale ge-
tirinceye kadar pek çok emek vermiştir. En ziyade beğendiği Mushafını, 
Resûl-i Ekrem’e hediye olmak üzere Medine-i Münevvere’ye göndermiştir. 
Bunu taklid ederek bir Kelâm-ı Kadîm yazmak üzere hattat Şekerzade 
memur edilmiş, gidip Medîne-i Münevvere’de harfi harfine onu taklid 
ederek bir Mushaf-ı şerif yazıp İstanbul’a getirmiş ve o sırada padişah 
bulunan Sultan I. Mahmud’a arz eylemiştir. Bu nüsha İstanbul’da başhafız 

21 A. Uçar, “Osmanlı’da İlk Matbaa Neden Geç Kuruldu?”, s. 29-31.
22 A. Uçar, “Osmanlı’da Kur’an-ı Kerim İlk Kez Ne Zaman ve Nasıl Basılmıştır?”, s. 25-27.
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olan Demir Hafız’a okutturulmuş ve görülen yanlışlar şeyhu’l-hattâtîn ve 
reîsü’l-ulemâ olan Mustafa İzzet Efendi’ye tashih ettirilerek basılmıştır.23

Diğer İslam ülkelerinde belki Kur’an-ı Kerim basım faaliyetleri zaman 
itibariyle Osmanlı Devleti’nden önce başlamıştı. Ancak bilhassa Sultan 
ikinci Abdülhamid Han’ın hususi çaba ve gayretleriyle İstanbul’da Mushaf 
basım işi hızlanmıştır. Resmî baskılar talebi karşılayamayınca Mushaf 
basımında gerekli özeni gösterebilecek matbaalara da Mushaf basım izni 
verilmeye başlanmıştır. Nitekim hattat bir aileden gelen Hafız Osman Zeki 
Efendi’nin 1878’de kurduğu “Matbaa-i Osmaniye” Mushaf basım iznini 
alan ilk özel matbaa olmuştur.24

1.3. Sonraki Yıllarda Mushaf Basımı
Taş baskı (litografi) ve ardından ofset baskı tekniğinin kullanılmaya 

başlanmasıyla birlikte tipografi (dizgi) usulüyle Mushaf basımı terk edilmeye 
başlandı. Zira bu yeni baskı teknikleriyle artık hattatın yazdığı Mushaf 
çoğaltılmakta, yeni baştan bütün Mushafı dizmenin ortaya çıkardığı sıh-
hat problemleri ortaya çıkmamakta, ayrıca estetik kusurlardan da arınmış 
bir Mushaf basılabilmektedir. İlk zamanlarda basılan litografik baskılarda 
kalite tam olarak yakalanamamış olsa da birkaç denemeden sonra çok iyi 
bir seviyenin yakalandığı müşahede edilmektedir.

Günümüzde de Mushaf basımında takip edilen usül bu şekildedir. Önce 
bir hattata ana Mushaf nüshası yazdırılmakta, bu nüsha fotoğraflanarak 
baskı kalıpları elde edilmekte, bu şekilde ana nüshanın binlerce kopyası 
basılmaktadır. Bilgisayar imkânlarının kullanılmaya başlandığı günümüzde 
de durum bundan farklı değildir. Asıl mesele baskıya esas teşkil edecek 
ana nüshanın ne şekilde hazırlanacağıdır.

2. BİLGİSAYARIN SUNDUĞU İMKANLAR VE YENİ 
UFUKLAR
1980’li yıllardan itibaren hayatın her alanına etkin biçimde girmeye 

başlayan bilgisayarlar hem görüntü, hem de yazı işleme bakımından basım 
için ana nüshanın oluşturulmasında önemli kolaylıklar getirmiştir.

23 “Vak’anüvis Cevdet Paşa’nın Evrakı”, Târîh-i Osmânî Encümeni Mecmuası, 1333, cüz: 46, 
s. 228-230.

24 Mustafa Armağan, “İstanbul’da ilk Kur’an ne zaman basıldı?”, Zaman, 11.10.2009, http://
www.zaman.com.tr/pazar-yazi_istanbulda-ilk-kuran-ne-zaman-basildi_901803.html; ay-
rıca bk. http://www.mustafaarmagan.com.tr/istanbulda-ilk-kuran-ne-zaman-basildi.
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Bilgisayarlarda yazı, biri grafik, diğeri kodlama olmak üzere iki şekilde 
üretilebilmektedir.25

2.1. Grafik veya Dijital Litografi
Grafik yöntemi ile yazı üretimi, daha önceden elle yazılmış veya mat-

baada basılmış bir sayfanın görüntüsünü olduğu gibi bilgisayara aktarmak 
ve istenilen noktalar üzerinde grafik düzenleme programları ile düzeltme-
ler yapmak suretiyle elde edilir. Belirli bir alan içerisine sığdırılmış kare 
şeklindeki noktaların renklendirilmesi ile oluşturulan bu tür grafiklere 
bitmap (bit eşlem) grafik denilmektedir. Bu tür grafikler fotoğraf tarzı 
basımlar için uygundur, ancak görüntünün büyütülüp küçültülmesinde 
görüntü kalitesinde bozulmalar yaşanmaktadır.26

Bugün Mushaf basımında en çok bu yöntem kullanılmaktadır. Daha 
önceden bir hattatın yazdığı Mushafın her bir sayfasına ait görüntüler, 
tarayıcı (scanner) denilen cihaz yardımı ile bilgisayara aktarılır. Problemli 
noktalara Adobe Photoshop veya CorelPaint gibi bir bitmap grafik prog-
ramı yardımıyla müdahalede bulunulur ve görüntü üzerinde düzeltmeler 
yapılır. Her bir sayfa için tek tek bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra 
Mushaf hazır hale gelmiş olur.

Bitmap grafik yoluyla elde edilen Kur’an metinlerini tefsir, hadis vb. 
kitaplarda kullanmak gerektiğinde ayetlerin istenilen kısmını almak için 
yine grafik editörü ile çalışmak gerekmektedir. Ayrıca ayetlerin Mushafta 
belirli bir sayfa düzeni vardır, satırın ortasında başlayıp yine ortalarda bir 
yerlerde bitebilir. Bu görüntüdeki ayeti başka bir kitapta kullanırken satır 
aralarına yerleştirmek çok zahmetli bir işlemdir.

Nitekim bu problemleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bastığı Kur’an 
Yolu isimli tefsir kitabında görmekteyiz. Bu kitapta kullanılan ayet me-
tinleri bitmap grafik türündedir ve bazı kısımlarda metni satır genişliğine 
sığdırabilmek için görüntü esnetilmiş ve harflerin tabiatı bozulmuştur.27

25 Bilgisayar grafikleri hakkında bk. “Computer graphics”, Wikipedia, http://en.wikipedia.
org/wiki/Computer_graphics [16.01.2014].

26 Bitmap grafikleri hakkında bk. “Bitmap”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Bitmap 
[16.01.2014].

27 Örnekler için bk. Kur’an Yolu, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006, I, 77 (ilk 
satır sıkıştırılmış), 84, 133 (satırlar esnetilmiş).
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 Kur’an Yolu tefsirinde genişletilmiş ve daraltılmış iki satır.

Vektörel (çizgisel) grafik denilen ikinci bir grafik türü daha vardır ki 
bu tür grafiklerde görüntü matematiksel hesaplamalarla elde edilir. Bu 
nedenle de görüntülerin büyütülüp küçültülmesinde kalite kaybı olmaz. 
Bu tür grafikler plan ve çizim suretiyle elde edilen harita, plan, maket, 
modelleme gibi işlemler için uygundur.28

Ancak vektörel grafik kullanarak hazırlanan Mushaflar için de, bitmap 
grafik yoluyla hazırlanan Mushaflardaki problemler aynen geçerlidir. Ayrıca 
vektörel grafik biçiminde bir Mushaf hazırlayabilmek için önce bütün say-
faların bitmap grafik olarak elde edilmesi, daha sonra grafik dönüştürücü 
programlar (mesela Corel Trace) kullanmak suretiyle bitmap grafiklerin 
vektörel grafiklere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu dönüştürme işle-
minden sonra problemli görülen yerlerde grafiklerin anahat çizgileri ile 
oynanmak suretiyle düzeltmeler yapılabilmektedir.

Vektörel grafikler bilgisayarların yazıyı göstermek için kullandığı harf 
şekillerini tasarlamak için de kullanılırlar. İleride font (yazı tipi) ile ilgili 
meselelerde konuya tekrar değinilecektir.

  Vektörel grafik   Bitmap grafik

28 Vektörel grafik hakkında bk. “Vector graphics”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/
Vector_graphics [16.04.2014].
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2.2. Kodlanmış Metin veya Dijital Tipografi
Bilgisayar ile Mushaf hazırlamanın bir diğer yöntemi de her bir harf 

için bir kod kullanmak suretiyle bir Kur’an-ı Kerim metni oluşturmak ve 
bu metni bilgisayar ekranında ve kâğıt üzerinde temsil etmek için oluş-
turulmuş özel bir yazı tipi (font) kullanmak şeklindedir.29

Bilgisayar bir metni peşpeşe gelen kodlar şeklinde oluşturur. Ancak 
kodların insan için bir anlamı yoktur. Bu durumda bilgisayar bu kodu 
ekranda veya kağıt üzerinde temsil edebilmek için bu kodun hangi dilde 
yorumlanacağını “karakter tablosu”30 denilen bir listeden okur. Daha sonra 
bu karaktere karşılık gelen şekli de yazı tipi (font) dosyasından okuyarak 
ekrana yansıtır. Yazı tipi (font) dosyaları, içerisinde her bir karakter için 
vektörel grafik olarak çizilmiş bir şeklin bulunduğu dosyalardır. Harflere 
ait bu şekiller vektörel olduğu için metinleri istenilen oranda büyütüp 
küçültmek mümkün olmaktadır ve bu işlem harflerin şekillerinde bir 
bozulmaya yol açmamaktadır.

2.2.1. Sembol Kodlama

Kur’an-ı Kerim metni standart Arapça’da kullanılandan çok daha fazla 
işarete sahiptir. Bu yüzden bir çok firma standart kodlama sistemleriyle 
uyuşmayan özel kodlamalar geliştirerek bu soruna kendilerince bir çö-
züm bulmuşlardır. Ancak bu şekilde kodlanan metinler, sadece çalıştık-
ları programla kullanıldığında doğru bir görüntü verebilmektedir. Başka 
programlara aktarıldığında Kur’an-ı Kerim ile ilgisi olmayan şekiller 
karşımıza çıkmaktadır. Yani bu tür metinleri Mushaf dışı diğer eserlerin 
neşrinde kullanmak ya imkânsızdır veya zahmetlidir. Ancak yine de bu 

29 Font hakkında bk. “Font”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Font [16.01.2014].
30 Karakter tabloları hakkında bk. “Character encoding”, http://en.wikipedia.org/wiki/

Character_encoding [16.01.2014].
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yöntemle oluşturulan metinleri kullanmak suretiyle baskı kalitesi yüksek 
olan Mushaflar çok kolay şekilde hazırlanabilmektedir.

Burada, standart dışı kodlama ve bu kodlamaya uygun yazı tipi dos-
yaları geliştirmek suretiyle oluşturulmuş Kur’an-ı Kerim metinlerine dair 
birkaç örnek vermek istiyoruz.

Birincisi Harf firmasının üretmiş olduğu el-Mushaf li’n-Neşri’l-Mek-
tebî programıdır. Bu programın sunduğu Kur’an-ı Kerim metninde sadece 
harfleri büyütme ve küçültme işlemleri yapılabilmektedir.

İkincisi Kral Fahd Mushaf Basım Merkezi’nin sunmuş olduğu Mus-
hafu’l-Medîneti’n-Nebeviyye li’n-Neşri’l-Hâsûbî isimli programdır.31 Bu 
programın sunduğu Kur’an-ı Kerim metninde her kelime tek harf olarak 
algılanmaktadır. Bu program da kelimeleri sadece büyütme ve küçültmeye 
izin vermektedir.

31 Program http://nashr.qurancomplex.gov.sa/site/ adresinden ücretsiz olarak indirilmektedir. 
Kral Fahd Mushaf Basım Merkezi Mushaf basımında kullanılmak üzere http://dm.qu-
rancomplex.gov.sa/ adresinde, Medine Mushafını esas alan farklı alternatif çözümler de 
sunmaktadır.
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2.2.2. Metin Kodlama
Kodlanmış Kur’an-ı Kerim metni oluşturmada kullanılabilecek ikinci 

yöntem, bugünkü bilgisayar sistemlerinin metin kodlama standardı olarak 
benimsedikleri Unicode sistemini kullanmaktır.32 Bu sistem temel olarak 
bütün dünya dillerine ait her türlü karakter için bir kod tanımlamayı 
amaçlamaktadır. Bir Kur’an-ı Kerim metni oluşturmak için gereken işaretler 
gereken kodlar da bu sistem içerisinde tanımlanmıştır.

Bu sistemin en önemli avantajı, oluşturulan metnin her türlü bilgisayar 
programında kullanılabilmesidir. Bu sayede gerek Mushaf basımında ve 
gerekse diğer yayınlarda kopyala-yapıştır yöntemiyle Kur’an ayetlerinin 
istenilen kısmı, metnin sıhhati bozulmadan uygun şekilde sunulabilmektedir.

Unicode ile tanımlanmış bir Kur’an-ı Kerim metnini kullanabilmek 
için, bu kodlara karşılık gelen harflere ait birer şeklin yer aldığı bir yazı 
tipi (font) dosyasının da bulunması gerekmektedir. Çünkü yazı tipi üreten 
firmalar, ürettikleri yazı tipi dosyalarında Unicode sisteminin tanımladığı 
bütün karakterlere yer vermezler. Zira bu yazı tipi dosyasının hacmini 
arttıracağı gibi bu fontun hitap ettiği kesim göz önüne alındığında pratik 
bir fayda da sağlamamakta, dolayısıyla gereksiz emek ve sermaye sarfiyatı 
anlamına gelebilmektedir.

Ülkemizde basılan Mushaflar açısından Unicode standardına uygun 
Kur’an-ı Kerim metni oluşturmada karşılaşılan bir probleme daha temas 
etmek gerekiyor. Zira Unicode, sadece Medine Mushafı’nda kullanılan 
işaretlere yer vermiştir. Halbuki Türkiye Mushaflarında olup da Medine 
Mushafı’nda bulunmayan, ya da tam tersi olan işaretler vardır. Türkiye 
Mushaflarında kullanılan işaretlerin de Unicode sistemine dahil edilmesi 
için özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı gibi resmî ve yetkili mercilerin 
girişimde bulunması gerekmektedir.

2.2.3. Metnin Takdimi
Kodlanmış bir Kur’an-ı Kerim metni oluşturduktan sonra bunu bilgisayar 

ekranında ve kağıt üzerinde göstermek için yazı tipine ihtiyaç vardır. Yazı 
tipinin sunduğu imkânlar, metnin sunum kalitesini doğrudan etkilemektedir. 
Sadece standart karakterleri ihtiva eden bir yazı tipi yeterlidir, ama sunduğu 

32 Unicode hakkında bk. “Unicode”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode 
[16.01.2014]; ayrıca bk. http://www.unicode.org.
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yazının estetik güzelliği yeterli olmayacaktır. Bugüne kadar basılan bilgi-
sayar dizgisi Mushafların ekserisi standart karakterleri içeren yazı tipleri 
ile hazırlanmıştır. Bu Mushaflara bakıldığında gerek harflerin şekliyle ve 
gerekse sayfa tasarımıyla alakalı bazı problemler göze çarpmaktadır.

Öncelikle bu tür yazılarda harflerin birbirleriyle birleşimleri, geleneksel 
nesih hattından çok uzaktır. İstisnalar dışında her harfin, yalın, sondaki, 
baştaki ve ortadaki hâli olmak üzere dört temel şekli bulunmaktadır. Birkaç 
harfin dışında, bazı harflerin özel birleşim şekillerine yer verilmemiştir.

İkinci problem de harekelerin uygun yerlere yerleşmemesi veya lamelif 
gibi bazı harflerde harekenin harfin şeklini bozmasıdır.

Üçüncü problem de Mushafların “berkenar” denilen usule göre ha-
zırlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu usulde her cüz 20 sayfadan, her 
sayfa 15 satırdan oluşmaktadır. Yine her sayfa ayet başından başlar ve ayet 
sonunda biter; ayetin herhangi bir kısmı diğer sayfaya sarkmaz. Bu kesin 
ve sabit ölçüler, her sayfada farklı sayıda kelime bulunması nedeniyle, ke-
limelerin sayfa içinde dengeli olarak dağılması ve satır içinde hizalanması 
problemini doğurmuştur. Kelime sayısının az olduğu sayfalarda harflerin 
arasına düz keşideler eklemek veya kelimelerin arasını açmak şeklinde 
iki seçenekten biriyle karşı karşıya kalınmaktadır. Aşağıdaki örnek bu iki 
farklı yaklaşımın uygulanışına örnektir:

 

Yeni geliştirilen yazı tipi teknolojileri bu tür problemlerin üstesinden 
gelmektedir. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılan OpenType font 
teknolojisi33, harfin siyak ve sibakına göre alacağı şekli belirlemek, harflerin 
harekelerini istenilen noktaya ayarlamak, birkaç harfin peş peşe geldikleri 
durumda oluşturacakları yeni şekli tayin etmek, satır boşluklarını doldurmak 

33 OpenType hakkında bk. “OpenType”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/OpenType 
[16.01.2014].
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için alternatif harfler tanımlamak suretiyle Mushaf yazmaya elverişli bir 
yazı tipi üretimine imkân sağlamaktadır.

OpenType font teknolojilerinin sunduğu imkânları kullanmak suretiyle 
Mushaf hazırlamaya imkân tanıyan kurumsal veya ferdi çok çeşitli çö-
zümler bulunmaktadır. (Bazı örnekler için Ekler kısmına bk.)

Bu tür çözümleri cazip kılan en önemli özellik, neredeyse bütün ci-
hazlarda ve bütün programlarda aynı görüntünün elde edilebilmesidir. 
Ayrıca hacim bakımından oldukça az yer kaplıyor olmaları nedeniyle mobil 
cihazlarda, gerek programa gömülü olarak, gerekse internet üzerinden 
çevrimiçi (online) kullanıma oldukça elverişlidirler.34

2.2.4. Çeşitli Örnekler
OpenType teknolojisine ait bazı özellikleri kullanan bir yazı tipiyle 

yukarıdaki metin şu şekilde görünmektedir.

2.2.4.1. Arabic Typsetting

Kitap basımında kullanılan nesih hattına dayalı bir yazı tipidir. Klasik 
hat kaidelerini OpenType teknolojisi ile bir araya getirerek iyi bir yazı 
ortaya koymaya çalışmıştır. Yazı tipi içerisinde 2,100 dolayında glif bu-
lunmaktadır. Bunlar bir harfin farklı alternatifleri, ligatürler ve dile özgü 
işaretlerden oluşmaktadır.35 Yazı tipi, Mushaf yazmaktan ziyade Arap al-
fabesini kullanan dillerde yazı yazabilmeyi hedeflemektedir. Ancak Kur’an 
metnini yazmak için gerekli bütün işaretleri barındırması bakımından bu 
maksatla da kullanılmaya uygundur.

34 Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hizmete sunulan Kur’an portalinde şahsım 
tarafından hazırlanan iki farklı yazı tipi kullanılmaktadır. Ayrıca aynı yazı tipleri yine 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mobil cihazlar için üretilen Kur’an programlarında 
da kullanılmaktadır. Diğer bazı örnekler için aşağıdaki web sitelerine bakılabilir: http://
tanzil.info/quran/; http://www.quranexplorer.com/Quran/Default.aspx.

35 Ayrıntılı bilgi için bk. https://www.microsoft.com/typography/fonts/family.aspx?FID=283 
[05.04.2014]. Yazı tipi, üretici firma tarafından hazırlanan bazı programlarla birlikte lisanslı 
olarak dağıtılmaktadır.
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2.2.4.2. KFGQPC Uthmanic Script HAFS

Kur’an metnini Resm-i Osmânî ile uyumlu olarak göstermek üzere ge-
liştirilmiş bir yazı tipidir. Unicode standardı ile uyumlu olduğundan farklı 
bilgisayar sistemleri ve farklı cihazlar tarafından, metinde herhangi bir 
bozulma yaşanmaksızın kullanılabilmektedir. Ayrıca çizgi üzerinde yazılan 
küçük elif, küçük ye, küçük vav, hemze gibi harflerin yazılmasına imkân 
sunacak farklı keşide türleri, secde ayetlerinde secde mahallerini gösteren 
kelimelerin üzerine çizgi çizilmesi, lameliflerdeki hemzelerin harekelerle 
karışmaması, yazıda bulunmayıp da seslendirmede bulunan harfleri gös-
teren küçük harflerin yazılabilmesi, imale, teshil vb. tecvid işaretlerinin 
yazıda gösterilebilmesi gibi imkânlar sunmaktadır.36

2.2.4.3. Abdo Naskh Pro (Mushafu Misr)

Herhangi bir metni, Mushaf yazımında kullanılan nesih hattına en yakın 
şekilde göstermek üzere tasarlanmış bir yazı tipidir. OpenType özelliklerini 
destekleyen programlar ile kullanıldığında yazı tipinin sunduğu bütün 
imkânlardan istifade edilebilmektedir. Lafzatullah dışında hiçbir ligatür 
(yekpare tasarlanmış birkaç harf) içermemektedir. Bu da her bir harfin 
müstakil olarak farklı renkte görüntülenebilmesine imkân tanımaktadır. 
OpenType yazı tiplerinde kullanılan ve bir harfin farklı biçimlerde görün-
tülenebilmesine imkân sağlayan keşide, hizalama, farklı stilde gösterme 
gibi imkânları sunabilmek maksadıyla her harf için 20’den fazla alternatif 
tasarım barındırmaktadır. Ayrıca harekeleri ve harflerin noktalarını da 
siyaka göre hareket ettirme imkânı bulunmaktadır. Medine Mushafına 
birebir uyumlu Kur’an metni yazmak veya Kur’an metnini farklı kıraatlere 
göre yazmak için gerekli bütün işaretlere de sahiptir. Bunun dışında basılı 
ve elektronik neşriyatta, TV, video vb. görüntülü neşriyatta da Kur’an 
metnini farklı ebatlarda ve renklerde gösterebilme imkânı sunmaktadır. 
(örnek için bk Resim 13)37

36 Ayrıntılı bilgi için bk. http://fonts.qurancomplex.gov.sa/?page_id=38 [05.04.2014]. Yazı 
tipi ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

37 Bu bilgiler yazı tipinin üreticisi Abdüssalim Receb tarafından şahsıma gönderilen 24.04.2014 
tarihli eposta mesajından alınmıştır. Ayrıca bk. http://abdofonts.com/abdo-naskh-pro.
html [05.04.2014].
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2.2.4.4. Hizmet Vakfı Mushafı

Hizmet Vakfı tarafından Hattat Seçkin Durdu’ya yazdırılan karakterler 
kullanılmak suretiyle geliştirilen yazı tipi ile Mushaf basılmıştır (bk. Resim 
14). Bir hattat nezaretinde yapılmış olması bakımından dikkat çeken bir 
çalışmadır. Programlama tekniği açısından da çok iyi bir durumda olan 
bu yazı tipi örnek olarak gösterilmeyi hak edecek niteliktedir.

2.2.4.5. Kişisel Çalışmalarımız

Mushaf yazmaya elverişli yazı tipi geliştirme hususunda bizim de 2001 
yılından bugüne çeşitli denemelerimiz olmuştur. Bilhassa Türkiye’de bası-
lan Mushaflardaki imlayı esas alan bir Kur’an metni oluşturduktan sonra 
bu metni kullanan birkaç yazı tipi tasarladık. Bunların bir kısmı Mushaf 
basımında, bir kısmı da dijital yayıncılıkta kullanıldı ve kullanılmaktadır. 
(bk. Resim 8)
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2.3. Özel Teknik Altyapıya Dayalı Çözümler
Kodlanmış metni özel geliştirilmiş bir yazılım kullanarak sunan sı-

nırlı sayıda çözümler de bulunmaktadır. Bu tür çözümler sadece Mushaf 
hazırlamak maksadıyla geliştirilmemişlerdir. Ancak Mushaf için gerekli 
olan hususlar göz önüne alınarak geliştirildikleri için bu maksatla da 
kullanılabilmektedirler.

2.3.1. Mishafi
Diwan firması tarafından al-Nashir al-Sahafi Dibaj (Macintosh) ve 

al-Nashir al-Maktabi 5 (Windows) programlarında kullanılmak üzere ge-
liştirilen Mishafi isimli yazı tipi, klasik nesih hattının taşıdığı unsurları 
estetik güzellikle birleştirmeye çalışmıştır. Sunduğu seçenekler sayesinde 
herhangi bir kelime farklı görünümlerde yazılabilmektedir. Bu nedenle 
de bu yazı tipini kullanan kişinin nesih hattının kaidelerine aşina olması 
gerekmektedir. Yazı tipi hattat Hameed Abdul-Hussain Salih Al-Saadi’nin 
hattı esas alınarak geliştirilmiş olup Arapça, Farsça, Kürtçe yazmaya imkân 
sunacak karakterleri barındırmaktadır. Bunun yanında Mushaf hazırlamak 
için gereken simge ve şekilleri de ihtiva etmektedir (örnek için bk. Resim 9).38

2.3.2. Tasmeem
Decotype firması tarafından geliştirilen ve Winsoft firması tarafından 

üretilen bir eklenti sayesinde Adobe In-Design programının Ortadoğu 
sürümlerine bağlı bir ekleme program olarak çalışan Tasmeem, hattatların 
Arap yazısının okunabilirliğini artırmak ve estetik ölçülerini dengelemek 
üzere yapmış oldukları iyileştirmeleri, bilgisayardaki metin kodlama stan-
dartları çerçevesinde birleştirmeye çalışan bir altyapı hizmetidir. Diğer bir 
ifadeyle Tasmeem, bilgisayar kullanıcısına hem güzel yazı yazabileceği, 
hem de her yazılı metinde standart olarak yapılabilen arama, renklendirme, 
büyütme gibi hizmetleri gerçekleştirebileceği bir ortam sunmaktadır.39 Bu 

38 Geniş bilgi için bk. http://www.diwan.com/mishafi/main.htm [28.02.2014]; ayrıca bk. 
Mishafi Manual, ftp://download.diwan.com/Mishafi_Manual.pdf [28.02.2014].

39 Program hakkında ayrıntılı tanıtım için bk. Tasmeem Manual, http://www.decotype.com/
pdfs/Tasmeem_Manual.pdf [22.03.2014].
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nedenle Tasmeem altyapısını kullanabilmek için bu sistemle uyumlu yazı 
tipleri tasarlamak gerekmektedir ki üretici firma bu tarzda çeşitli yazı 
tipleri sunmuştur.40 Bu yazı tiplerinden bir tanesi olan Nesih hattı paketi, 
Tasmeem alt yapısının sunduğu gelişmiş tipografik imkânların tamamını 
kullanan nadir örneklerden bir tanesidir (örnek için bk. Resim 10).

2.4. Dijital Mushaf
Bugün Mushaf denilince ilk akla gelen biçim, şüphesiz Kur’an-ı Ke-

rim’in kağıt üzerine yazılan şekli, yani basılı (matbu) kopyasıdır. Ancak 
2000’li yıllardan itibaren “dijital Mushaf” veya “dijital Kur’an” kavramının 
da literatürde kullanılmaya başlandığına şahit olmaktayız. Güney Kore 
menşeli PenMan firmasının ilk kez 2001 yılı başlarında IQRA’A adıyla 
üretmiş olduğu cihaz, tespit edebildiğimiz kadarıyla “dijital Kur’an” isimle 
anılan ilk ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.41 34 gr ağırlığında, renkli 
küçük bir ekrana sahip bu cihaz, Kur’an metninin tamamını, 10 farklı 
dilde tercümesini, Celaleyn tefsirinin Arapça ve İngilizce sürümlerini, 
yine iki dilde kudsi hadisleri, duaları, kıble göstergesini, nüzul sebeplerini 
ve esmâ-i hüsnâ gibi ilave bilgiler yanında altı farklı imamın sesinden 
bütün Kur’an’ın tilavetini de ihtiva etmekteydi.42 İlerleyen yıllarda bu tür 
cihazların hacimleri küçülmüş, imkânları artmış olsa da “akıllı telefon 
(smart phone)” türündeki cihazların gelişmesi ve yaygınlık kazanmasıyla 
birlikte bu tür özel üretilmiş cihazlar etkinliklerini kaybetmişlerdir. Zira 
akıllı telefon kategorisindeki cihazlar kullanıcısına özel cihazların sunduğu 
imkânları daha kaliteli ve daha fazlasıyla birlikte sunabiliyordu. Bu nedenle 
de “dijital Kur’an” mefhumu bugün artık daha ziyade bilgisayar veya mobil 
cihazlarda yer alan ve Kur’an’la ilgili pek çok hizmeti sunabilen Kur’an-ı 
Kerim programları için kullanılan bir kavram haline dönüşmüştür. Yani 

40 http://store.winsoft-international.com/products/product/winsoft/tasmeem.html 
[22.03.2014].

41 Wikipedia’da ilk dijital Kur’an cihazının PenMan tarafından 1993 yılında üretildiği ya-
zılmış olsa da firmanın kendi web sitesinde verilen tarih 2000-2001 şeklindedir. Ayrıca 
1993 yılı bu tür cihazların üretilebilmesi giçin gereken şartların henüz oluşmadığı bir 
tarihe denk gelmektedir.

42 İlgili cihazın 2001 yılında üretilen CQ1 modeline ait ürün broşüründen istifade edilmiştir.
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dijital Mushaf, dijital Kur’an ifadesi, fiziksel Mushafın elektronik kopya-
sından ibarettir.

3. SONUÇ VE TEKLİFLER
Uzun yıllar Türkiye’de Mushaflar hattatın yazdığı bir Mushafın kop-

yalanması suretiyle çoğaltılmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren bilgisayarlarda 
yazıtipi (font) üretim tekniklerinin gelişmesiyle birlikte ilk Mushaf ba-
sımlarında kullanılan tek tek harflerin yanyana dizilmesi tekniği yeniden 
kullanılmaya başlanmış, ancak üretilen fontlar henüz yeterli imkânları 
sunamadığından ilk Mushaflardaki estetik kusurlar yeniden ortaya çıkmıştır. 
Ancak özellikle son yıllarda yazı tipi teknikleri bir hayli gelişmiş ve daha 
estetik Mushaflar hazırlamak mümkün hale gelmiştir. Ayrıca elektronik 
yayıncılığın yayılmaya başladığı günümüzde bir yazı tipine bağlı olarak 
çalışan dijital Mushafların önemi daha da artmıştır.

Bilgisayar ve bilgi teknolojilerinde her geçen gün yeni gelişmeler ol-
maktadır. Yeni geliştirilen teknolojiler insanın yapmakta olduğu bazı işlerin 
yerini almış, bazısı da yakın gelecekte bu göreve aday durumdadır. Nitekim 
on yıl gibi yakın geçmişte Mushaf yazmaya elverişli bir yazı tipi bulmak 
neredeyse mümkün değilken bugün hattat yazısına yakın seviyede yazı 
tipleri üretilmektedir.

Bu vesileyle el hattı ile bilgisayar hattı arasındaki temel bir farka da 
dikkat çekmek istiyoruz. Hat sanatında herbir harfin ölçüleri belli olsa 
bile, milimetrik seviyede incelendiğinde hattatın yazdığı her bir harfin 
diğerinden farklı olduğu görülecektir. Eğer hattat bir sayfada yirmi tane 
nun harfi yazmışsa yirmi tanesi de birbirinden farklıdır. Hatta denilebi-
lir ki hattatın ömrü boyunca yazdığı bütün nunlar üniktir, benzersizdir, 
birbirinden farklıdır. Yani hattatın yazdığı her bir harfte sanat vardır ve 
hattatın o anki halet-i ruhiyesinin bir eseridir. Bu nedenle hattat yazısı 
daha canlı bir görüntü arzeder. Bu da okuyucu açısından yazıya baktıkça 
bir rahatlama sağlar. Bilgisayar hattında ise, bir harf için ne kadar alter-
natif tasarlanırsa tasarlansın alternatifler sınırlıdır. Her defasında tek bir 
tasarım tekrarlanır. Bu da yazıda bir cansızlık, bir donukluk oluşmasına 
sebep olur. Ancak her ikisine de ihtiyaç vardır ve bunlardan birisi diğe-
rinin alternatifi değildir.



114

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Türkiyede yazı tipi geliştirme hususunda hattatların ve yazı tipi gelişti-
ricilerinin birlikte hareket etmesi çok müspet neticeler ortaya çıkaracaktır. 
Nitekim Mushafu Misr adını taşıyan çalışma bunu açıkça göstermektedir.

Unicode standardı, Türkiyede basılan Mushaflardaki durak veya okuma 
işaretlerinin bir kısmına yer vermemektedir. Mushaflarda yer verilmesi 
gereken fakat Unicode standardında bulunmayan karakterler tespit edilmeli, 
bunların kullanım maksadı örnekleriyle gösterilmek suretiyle bu karak-
terlerin Unicode standartlarına eklenmesi için ilgili mercilere müracaat 
edilmelidir. Müracaatların yetkili mercilerce yapılmış olması neticenin 
alınması bakımından daha etkili olacaktır.
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Ekler43

 Resim 1:  Venedik 1357 tarihli Mushaf

43 Eklerde yer alan resimlerin bir kısmı Bibliyografyada zikredilen kaynaklardan, bir kısmı 
da şahsım tarafından alınan görüntülerden oluşmaktadır.
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 Resim 2:  Hamburg 1694 tarihli Mushaf
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 Resim 3:  Kazan 1853 tarihli Mushaf
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 Resim 4:  Flügel’in neşrettiği Leipzig 1834 tarihli Mushaf



121

ı. Bölüm: Kur’An KitABeti

Resim 5:  Bulak 1882 tarihli Mushaf
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Resim 6:  Kahire 1923 tarihli Mushaf
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Resim 7:  Litografi (taş baskı) yöntemiyle basılmış İstanbul 1881 tarihli Mushaf
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Resim 8:  Allame Mushaf (Muhammet Abay)
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Resim 9:  Mishafi (Diwan)
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Resim 10:  Tasmeem Naskh (Winsoft)
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 Resim 11:  el-Mushaf li’n-Neşri’l-Mektebi (Harf)
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 Resim 12:  Quran Complex  
(Mücemma’u’l-Melik Fehd li-Tibâ’ati’l-Mushafi’ş-Şerîf)



129

ı. Bölüm: Kur’An KitABeti

 Resim 13:  Abdo Naskh Pro (Mushafu Misr)
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 Resim 14:  Hizmet Vakfı Mushafı
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 Resim 15:  Hafs (King Fahd Quran Printing House)



 Resim 16:  Pakistan menşeli bir yazı tipi
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MEDENİYET TASAVVURUMUZDAKİ 
PARÇALANMANIN BİR TEZAHÜRÜ OLARAK 

BİLGİSAYAR DİZGİSİ MUSHAFLAR

İsmail KANBAZ
Öğr. Gör., Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ
Medeniyetler, kendilerini oluşturan değerlerin ikamesi ve muhafazasıyla 

hayatiyetlerini sürdürürler. Her medeniyeti diğerlerinden ayıran alâmet-i 
fârikalar ve hususiyetler vardır. Bu hususiyetler, o medeniyetlerin mahsulü 
olan maddî-manevî, görünür-görünmez her esere/varlığa damgasını basar 
ve rengini verir. Şehircilikten mimariye, kültürden sanata, musikîden ede-
biyata, her alanın tezahürleri medeniyet perspektifinin gerektirdiği surette 
şekillenir ve sürekli aynı kaynaktan beslenmek şartıyla değişik formlarda 
hayata yansıtılır.

İslam Medeniyeti, bir Kur’an medeniyetidir. Zira Kur’an-ı Kerim, nazil 
olduğu andan itibaren inananlarına bir hayat telakkisi sunmuş, sadece 
zihinlerini ve deruni dünyalarını değil, zahirî ve batınî bütün dünyaları-
nı şekillendirmiş, onlara vahyin öncülüğünde yeni bir alemin kapılarını 
aralamıştır. Vahyin inşa ettiği şahsiyet ve zihinler, yaşadıkları hayatı ve 
çevreyi de vahyin rengine boyamışla ve İslam tarihi boyunca bunu değişik 
dönemlerdeki tecrübeleriyle sanat, mimari, musikî vb. alanlara yansıtmış-
lardır. Elbette İslam tarihi boyunca Müslümanların sanat ve mimaride 
başka kültür ve medeniyetlerin te’siri altında kalmadan, katıksız bir şe-
kilde tamamen kendilerine özgü, hiçbir haricî etkinin olmadığı örnekler 
sunduğunu söylemek eşyanın tabiatına aykırı olur. Zira hikmeti müminin 
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yitik malı olarak gören bir medeniyet, elbette farklı tecrübelerden faydalan-
maya her zaman açık olur. Ancak bu istifade, ana rengi korumak ve farklı 
tecrübeleri bu ana renkte eritmek ve uslüplaştırmak suretiyle olmalıdır ki 
özgünlükten bahsedebilelim. Özellikle mimari ve sanatta İslam medeniyeti 
kendine özgü bir form oluşturup yüzyıllar boyunca bunu İslam ümmetinin 
muhtelif unsurları eliyle geliştirmiş ve günümüze kadar intikal ettirmiştir. 
Zira İslam mimarisinin temeli mabed yapımına, sanatı da özellikle Kur’an-ı 
Kerim’in, genelde de sair kitapların kitabeti ve tezyini babında hüsn-i hat, 
tezhib ve ebru gibi sanatlara dayandığı için, mimari ve sanattaki özgünlük 
diğer alanlara göre kendini daha bariz hissettirir. Haricî te’sirlerin etkili 
olduğu dönemler elbette olmuştur. Özellikle Osmanlı’nın son dönemlerinde 
mimari, musikî ve tezhibde Batı te’sirinde kalan eserler ortaya konmuşsa 
da bu te’sir hüsn-i hatta yansımamıştır. Bunun da, benzeri bir sanatın 
Avrupa’da bulunmayışı, usta-çırak esasına göre sağlam kaidelerle nesilde 
nesile intikali ve hat sanatının zamanla kendi bünyesi içinde yenilenme 
kabiliyetine sahip oluşu gibi üç önemli sebebi vardır.1

İslam sanatlarının merkezinde hüsn-i hattın yer alması, elbettebir Kur’an 
sanatı olmasından dolayıdır. Çünkü vahyin nüzulünden sonra yazı artık 
sadece bir kaydetme ve nakil vasıtası değil, aynı zamanda İlahî vahyi en 
okunaklı ve estetik biçimde yazmanın da vasıtası olmuştur. Nitekim nü-
zulde ilk sırayı alan Alak Sûresi’nin ilk beş ayetiyle, bir görüşe göre2 nazil 
olan ikinci sûre olan Kalem Sûresi’nin ilk ayetinde kaleme yapılan özel 
vurgu, hattatlar için her dönemde en büyük ilham kaynağı olmuş, İslam 
medeniyetinin, aynı zamanda bir yazı medeniyeti olmasını intac etmiştir. 
Özellikle Kalem Sûresi’nin ilk ayeti olan ve müfessir Elmalılı’nın diliyle 
“Nun ve kalem ve ehl-i kalemin satıra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için…” 
şeklinde meali verilen ayet-i kerimenin3 başındaki ن harfi hokkaya (mecazen 
aleme) ortasındaki nokta ise mürekkebe (mecazen insana) benzetilmiştir. 
Kalem güzeli müellifinin şu yorumu çok çarpıcıdır:

“Her şahıs ن içinde bir nokta, şu feza içinde bir arz gibi, arz üzerinde 
bir beden, beden içinde ‘Ben! Ben!’ deyip duran, uğultulu, iniltili, kederler ve 
neş’eler içinde titreyen, arzu ve ümidler içinde kaynayıp taşan, aşk ve meşk ile 

1 M. Uğur Derman, “Hat Sanatında Osmanlı Devri”, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, 
İstanbul 1992, s. 42-43.

2 Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1997, VIII, 179.
3 Yazır, Hak Dini, VIII, 183.
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coşan, haddini aşan, acı tatlı hadiseler içinde yaşayan, Hakk’ın kaza ve kader 
kalemiyle yazmış olduğu pek güzel bir yazısıdır.”4

A. MUSHAF KİTABETİNİN SERENCAMI
İslam, vahyin nüzulu ile birlikte, hattı ve kitabeti zaruri kılan, kullanma 

sahasını arttıran ve genişleten amilleri de beraberinde getirmiştir.5 İslam 
medeniyetinde Kuran ve genel olarak kitaba gösterilen derin muhabbet ve 
hürmet iptidai bir biçimde bulunan yazıyı en yüksek bir sanat mertebesine 
eriştirmiş ve buna bağlı olarak Mushaf kitabeti etrafında şekillenen tezhip, 
cildçilik ve ahşap sanatlarında da İslam milletlerinin zevk ve geleneklerine 
göre farklı üslup, teknik ve mektepler doğmuş ve gelişmiştir.6

Hattatlar, mazrufuyla lahutî olan Kur’an-ı Kerim’in zarfını da ulviyetiyle 
mütenasib bir surette yazmak için sürekli yeni arayışlar peşinde olmuşlar, 
farklı dönem ve coğrafyalarda Kur’an kitabetine en uygun hat nev’ini ihdas 
etmek için büyük gayret sarfetmişlerdir. Bu gayret sadece en uygun hattı 
bulmakla sınırlı değildi, aynı zamanda Mushafın kolay okunmasını sağlamak 
için en uygun kağıt, ebad ve formu bulmak da (sayfaların ayet-berkenar 
olması, her bir sayfada 15 satır bulunması gibi) bu gayretin bir parçasıydı.

Kur’an’ın nüzulü sırasında Hicaz bölgesinde bilinen biri yuvarlak 
(müstedîr), diğeri düz ve geometrik karakterli iki yazı türünden, geomet-
rik olanı daha sonra Kur’an yazımına tahsis edilmiş ve İslam’la birlikte 
mekkî, medenî ve daha sonraları kufî gibi isimler almıştır. Hz. Ebu Bekir 
devrinde cemedilen Mushaf ve Hz. Osman döneminde belirli imla kuralları 
dâhilinde istinsah edilen Mushaflar medenî hatla yazılmıştı.7

Yuvarlak yazı, Emeviler ve Abbasiler devrinde kullanım alanı daha da 
genişleyerek önce ‘mensub’(oranlı) sonra ‘mevzun’(ölçülü) vasıflarını kazandı 
ve örnekleri IV. (X.) asırdan sonra görülecek ve Mushaf yazımında kufî 
hattın yerini alacak olan ‘neshî’ yazıya zemin hazırladı. Irak’ta doğduğu 
için ‘ırakî’, verrakların mesleğinden dolayı ‘verrakî’ ayrıca bünyesindeki 
düzlüklerden dolayı ‘muhakkak’ olarak da isimlendirilen bu yazı aklâm-ı 

4 Mahmud Yazır, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, Ankara, 
1981, I, 63.

5 Nihad M. Çetin, “İslam Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi (Yakut Devrinin Sonuna 
Kadar), İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, s. 15.

6 Muhittin Serin, “Mushaf (Hat)”, TDV İslam Ansiklopedisi, DİA, XXXI, İstanbul, 1994, s. 
253.

7 Serin, “Mushaf (Hat)”, DİA, XXXI, s. 249.
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sittenin kısmen kaynağı olmuştur. Neshî yazıdaki düz karakterler, reyhânî-
nin, yuvarlak karakterler ise nesih hattının doğmasına zemin hazırlamıştır.8

Yazı sanatı asıl gelişimini Abbasiler döneminde göstermiştir. Büyük 
yazı ıslahatçıları bu devirde yetişmişlerdir. Bu dönemde muktedir bir 
vezir ve hattat olan İbn Mukle, (v. 329/940) yazıya belli ölçü ve kaideler 
getirmek suretiyle, aklâm-ı sitte9 denen altı çeşit yazının esaslarını ortaya 
koydu. İbn Mukle’den günümüze herhangi bir Mushaf ulaşmamış olsa 
da V. (XI.) asrın öne çıkan isimlerinden İbn Bevvab namıyla tanınan İbn 
Hilâl’e (v. 423/1032) ait reyhanî hattıyla yazılmış bir Mushaf günümüze 
kadar ulaşmıştır. (Dublin, Chester Beatty Kütüphanesi). 10 İbn Hilâl, İbn 
Mukle’nin aklam-ı sittede ortaya koyduğu kuralları daha ince geometrik 
nispetlere bağlayarak üslubunu güzelleştirmiş bir hattat olup yazdığı bu 
Mushaf, reyhanî yazının doğuşunu belgelemesi yanında, devrinin Mushaf 
yazma usullerini, sayfa düzeni ve tezhibini göstermesi açısından da elde 
mevcut ilk örnektir.11

Son Abbasi halifesinin saray hattatı olan, hat sanatında ve özellikle 
Mushaf kitabetinde yeni bir çığır açan Yakut el-Müsta’simî (v. 699/1299), 
muhakkak ve reyhanî başta olmak üzere, sülüs ve nesih hatlarla Mushaf 
kitabetine zenginlik ve çeşitlilik kazandırmıştır. 12 Kendisinin hem nesih 
hem reyhanî yazılarıyla yazdığı Mushaflar günümüze kadar gelmiştir. 
Yine bu dönemde yazılan Mushaflarda şekil bakımından da farklı bir yol 
denenmiş, nesih hattı, aynı Mushafta sülüs veya muhakkak gibi nispeten 
daha kalın kalemlerle yazılan hatlarla münavebeli olarak kullanılmış ve 
bu durum X. (XVI) asra kadar azalarak devam etmiştir.13 Bu dönemdeki 
Mushaflarda, yazı çeşitliliği dikkati çeker. Yani bazen iki-üç nevi hat, sayfa 
düzenine göre birlikte kullanılmış, bazen de muhakkak ve reyhanî hatları 
bir Mushafın bütünü için tercih edilmiştir. Yakut el-Musta’sımî’nin hat 
sanatına asıl hizmeti, özellikle muhakkak ve reyhanî hatlarının kemale 

8 M. Uğur Derman, “Nesih”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 1.
9 Aklâm-ı sitte tabiri, sülüs-nesih, muhakkak-reyhani ve tevki-rika’ yazı türleri için kul-

lanılır.
10 Ali Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul 2012, s. 20.
11 Serin, “Mushaf (Hat)”, DİA, XXXI, s. 251.
12 Serin, “Mushaf (Hat)”, DİA, XXXI, s. 251.
13 Derman, “Nesih”, DİA, XXXIII, s. 1.
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erdirilmesinde kendini göstermiştir. Sülüs ve nesih hatları ise aynı mer-
haleye erişmek için Osmanlı hat ekolünün doğuşunu bekleyecektir.14

İslam yazıları Yakut el-Müsta’simî’nin ardından XV. asırda yeni bir 
mecraya girdi. Yüzyıllar süren bir çaba ve gayretin ardından yazı sanatı 
Osmanlı topraklarında, Şeyh Hamdullah el-Amasî (v. 926/1520) mektebiy-
le zirveye ulaştı. Özellikle Mushaf kitabetinde nesih yazı diğer yazılara 
tercih edildi ve kolay okunan ve yazılan bir yazı haline geldi. Diğer yazı 
türlerinin birlikte kullanıldığı sayfa tertibi terkedilerek, Mushafların sade 
ve düzenli bir hatta kavuşması sağlandı.15

Aklâm-ı sitte özellikle sülüs ve nesih yazılar, Şeyh Hamdullah mek-
tebinde satır nizamı ve harf güzelliği bakımından Yakut üslubunu aşmış 
ve unutturmuş, Osmanlı zevkini ortaya koymuştu. Buna mukabil Şeyh 
Hamdullah’ın muasırı olan Ahmet Şemseddin Karahisarî, (v. 963/1556), 
Yakut üslubunu yeni bir yorumla canlandırmış ve bu ekolün Osmanlı’daki 
temsilcisi olmuştur. Kanunî Sultan Süleyman için yazdığı Mushaf-ı şerif, 
tezhibi, cildi ve ebadı ile devrinin medeniyet seviyesini ve ihtişamını akset-
tiren en ünlü eseridir. “Yakut tertibi” denilen, farklı yazı türlerinin birlikte 
kullanıldığı sayfa düzenine sahip olan bu Mushafın1981’de, İtalya’da, 2000 
yılında da Ankara’da Kültür Bakanlığı tarafından tıpkıbasımı yapılmıştır.16

Aklâm-ı sittede yeni bir sayfa açan Hafız Osman (v. 1110/1698), Şeyh 
Hamdullah’ın, Yakut el-Müsta’simî’nin eserlerinde gördüğü güzellikleri 
yorumlayıp şahsi üslubunu kazanması gibi, kendisi de Şeyh’in yazıları-
nı tedkik ve mütalaa ederek yazıda yeni bir mekteb ortaya koymuş ve 
Osmanlı hat sanatı böylece süzülüp arınmaya doğru gitmiştir. Kırk yıl 
süren sanat hayatında yazıdan hiç uzak kalmayan Hafız Osman, ömrünün 
sonuna kadar kendi tavrıyla yirmi beş Mushaf yazmış, bu Mushaflardan 
biri 1881 yılında Sultan II. Abdülhamid döneminde bastırılarak bütün İslam 
alemine dağıtılmıştır.17 İstanbul’da basılan (1871) ilk Mushaf ise, yine Hafız 
Osman’ın Aliyyü’l-Kari imlasına uygun olarak yazdığı Mushaftır. Hafız 
Osman’dan sonra Yedikuleli Seyyid Abdullah, Şekerzade Seyyid Mehmed, 

14 Çetin, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, s. 27.
15 Serin, “Mushaf (Hat)”, DİA, XXXI, s. 251.
16 Serin, “Karahisarî, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, s. 421-423.
17 Derman, “Hafız Osman”, DİA, XV, s. 99. Ayrıca bkz. Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, 

s. 65.
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Eğrikapılı Mehmed Rasim ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi yazdıkları 
güzel Mushaflarla tanınan diğer hattatlardandır.18

Günümüzde Mushaf denince akla gelen ve ‘Hafız Osman hattı’ denilen 
Mushafların hattatı, Burdurlu Kayışzade Hafız Osman Nuri’dir. (v. 1894). 
Bu zat isim benzerliğinden dolayı, yukarıda zikrettiğimiz büyük hat üstadı 
Hafız Osman’la karıştırılır. Bu sebeple ilkine Büyük Hafız Osman denilerek 
tefrik edilir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den sülüs ve nesih yazılarında 
icazet alan Kayışzade Hafız Osman, hayatını Mushaf yazmakla geçirmiş, 
107. Mushafını yazmakla meşgul olduğu dönemde vefat etmiştir. 19

Kazasker ekolünün bir başka önemli Mushaf hattatı olan Hasan Rıza 
Efendi (v. 1920), muasırı Kayışzade Hafız Osman Nuri Efendi ile birlikte 
ismi en çok bilinen Mushaf hattatlarındandır. Bu iki hattatın özellikle 
ayet-berkenar tertibiyle yazdıkları Mushaflar, XIX. asrın sonlarından iti-
baren günümüze kadar pek çok defa basılmış ve okunaklı olmaları, hat 
güzelliği, hareke ve sair işaretlerin yerli yerinde kullanılması gibi hususi-
yetleriyle İslam dünyasında haklı bir şöhret edinmişlerdir. Ayet-berkenar 
tabiri, özellikle hafızlık yapanlar için kolaylık sağlamak üzere, ayetlerin 
sayfa başında başlayıp, sonunda bitecek şekilde düzenlenmesini ifade eder. 
Bu Mushafların bir başka özelliği ise, her sayfasının on beşer satır olarak 
düzenlenmiş olmasıdır. 20

Mushaf hattatları arasında Mehmed Şevkî Efendi’yi (v. 1887) anmak 
hakşinaslığın bir gereğidir. Zira sülüs ve nesih hattını varabileceği son 
noktaya taşıyan bu büyük üstad, yirmi beş adet Mushaf yazmıştır.21 Ancak 
bu Mushaflar henüz basılmamıştır.

Şeyh Hamdullah ve Hafız Osman’dan sonra sülüs ve nesih hattına en 
mükemmel üslub ve yorumu kazandırmış olan Şevkî Efendi’nin yazdığı 
sülüs ve nesih meşkleri, bu yazı türlerinin en güzel meşkleri olarak kabul 
edilmiştir. Bugün İslam Aleminde hüsn-i hat ile iştigal eden her talebe, 
Şevkî Efendi’nin yazdığı o nadide meşklerin yardımıyla yol alır.

Osmanlı ile birlikte Kur’an hattı olarak tescil edilen ve “Hâdimü’l-Kur’an” 
sıfatını kazanan ‘nesih’ hattı, Şevkî Efendi’nin yorumuyla çok daha estetik 
bir hüviyet kazanmıştır. Şeyh Hamdullah’ın yazılarından hareketle, yazıya 

18 Serin, “Mushaf”, DİA, XXXI, s. 252.
19 Serin, “Kayışzade Hafız Osman Nuri”, DİA, XXV, s. 79.
20 Derman, “Hasan Rıza Efendi”, DİA, XVI, s. 345.
21 Derman, “Mehmed Şevki Efendi”, DİA, XXVIII, s. 533.
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yeni bir kıvraklık ve canlılık getiren Hafız Osman gibi, Şevkî Efendi de, 
Hafız Osman, İsmail Zühdî ve Mustafa Râkım gibi üstadların yazılarını 
tedkik ve mütalaa ederek terakki etmiş ve kendine has üslubunu ortaya 
koymuştur.22

B. MEDENİYET TASAVVURUMUZUN DÖNÜŞMESİ VE 
MUSHAF KİTABETİ
Teknolojik gelişmeler günümüzde her alanda olduğu gibi, sanat alanında 

da te’sirini hissettirmektedir. Teknolojinin her alana müdahil olması, kendi 
alanı dışında kalan sanat alanını da yönlendirip şekillendirmesi pek hayra 
alamet bir gelişme değildir. Bu gelişmeden hat sanatına düşen pay da, 
bilgisayar dizgisi Mushafların ortaya çıkması şeklinde tezahür etmiştir. 
Kur’an’ın nüzuluyle yaşıt bir geçmişi olan hüsn-i hat, gelenekli sanatla-
rımız içinde “İslam sanatı” ismini en fazla hakkeden en köklü ve kadim 
bir sanatımızdır. Diğer sanatlarımızda kısmen ve dönem dönem başka 
medeniyet ve kültürlerin te’siri olmuşsa da hat sanatı, İslam’ın bir diğer 
şiarı olan ezan gibi, medeniyetimizin her dönemde temsilcisi olmuştur.23 
Asırlar boyunca farklı coğrafyalardaki Müslüman sanatçıların gayretiyle 
sürekli süzülüp arınarak en güzel şeklini Osmanlı sanat anlayışında bulmuş 
olan bu sanat, günümüze kadar yozlaşmadan korunarak intikal etmiştir. 
Bunun en önemli sebebi, şüphesiz, hüsn-i hattın merkezinde Kur’an-ı 
Kerim’i en güzel şekilde yazma gayretinin olmasıdır. Ne var ki teknoloji-
nin hakim olduğu günümüzde, artık ilginç bir isimlendirmeyle ‘bilgisayar 
hattı’ denen dijital ortamda yazılmış Mushaflar basılıp yayınlanmakta ve 
büyük bir rağbet görmektedir. “Bilgisayar” ile “hat” kelimelerini biraraya 
getirmek suretiyle isminde bile bir garabet taşıyan bu dijital metinler, 
Kur’an okumayı kolaylaştırma iddiasıyla piyasada arz-ı endam etmekte 
ama aslında ticari birtakım kaygılarla da beslenen bir kolaycılığa kaçma 
tezahürü olarak karşımızda durmaktadır. Neredeyse bütün yayınevlerinin 
bu bilgisayar dizgisi Mushafları bastığı günümüzde, yeni nesil maalesef 
orijinal Kur’an hattına yabancılaşmakta, karışık ve zor bulmakta hatta ya-
dırgamaktadır. Ve bu durum, bir medeniyetin mensuplarının, kendi kültür 

22 Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 83.
23 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Hat Sanatımıza Dair Birkaç Söz”, İslam Kültür Mirasında Hat 

Sanatı, İstanbul 1992, s. 9.
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ve medeniyetlerine en büyük kötülüğü yine kendi elleriyle yaptıklarının 
acı bir tablosu olarak karşımızda durmaktadır.

Bilgisayar dizgisi Mushaflarla, bir hattatın elinden çıkmış Mushafların 
bir tutulamayacağı hususu, akl-ı selim ve zevk-i selim sahibi her kişinin 
inkar edemeyeceği bir hakikattir. Biri, bir hattatın ince işçiliği, el emeği ve 
göz nuru neticesinde aylar, günümüz şartlarında ise yıllar süren bir sa’yin 
sonucu olup tezhibi, cildi ve sair tezyinatıyla bir bütünlük ve orjinallik 
arzederken öbürü, klavye bilgisi olan bir çocuğun bile yazabileceği, insani 
sıcaklık ve letafetin olmadığı basit bir dijital metin olmaktan öteye geçmez. 
Biri Sultan Ahmed Camii gibi insicamlı ve ahenkli iken, öbürü betondan 
yapılmış bir bina altı mescidi gibi özgünlük ve ruhtan mahrumdur. Bu 
noktada, işin künhüne vakıf olmayanların sorduğu şu suale de değinmek 
gerekir: Mushaflar matbaanın ve sair teknolojik imkanların olmadığı bir 
dönemde, mecburen hattatlar eliyle yazılmştı. Bugün her türlü teknolojik 
imkan mevcutken neden hüsn-i hatla yazılmış Mushaflara halen ihtiyaç 
olsun ki? Aslında bu sualin kendisi özü itibariyle, aşağıda izah edildiği 
gibi tasavvurla ilgili bir soruna işaret etmektedir fakat yine de bir başka 
açıdan cevap olarak şu söylenebilir: Mushaf kitabeti sıradan bir kitabın 
yazımına benzemez. Çünkü burada, bir kitabın basılmasından değil, bir 
sanat eserinin ortaya çıkmasından bahsedilmektedir. Fotoğraf makinesinin 
icadı, nasıl resim sanatını ortadan kaldırmayıp, bilakis bu sanatın değerinin 
daha iyi anlaşılmasına vesile olduysa, basım-yayın teknolojilerinin geliş-
mesi de Kur’an kitabetinin çok farklı mahiyette bir sanat olduğunun idrak 
edilmesi için bir vesile olabilir. Teknolojik gelişmelerin sanat alanındaki 
hareket alanı çok sınırlıdır ve genellikle sanatın özüne taalluk edecek 
bir te’siri söz konusu olamaz. Özellikle, saf bir İslam sanatı olan hüsn-i 
hat, kadim tarifiyle ‘cismani aletlerle meydana gelen ruhanî bir hendese’24 
olması hasebiyle, hemen her sahada hakimiyetini hissetttiren elektronik 
ve teknolojik gelişmelerin te’sir alanı dışında kalmış ve özgünlüğünü 
korumuştur.

Burada câlib-i dikkat olan bir hususu arzetmek istiyoruz: Günümüzde 
hat sanatının bir inkişaf sürecinde olduğu, eski dönemleri anımsatacak 
bir ilgiye mazhar olduğu aşikardır. Buna mukabil Kur’an hattının ihmali 
ve bu husustaki hassasiyetin yok olmaya yüz tutması, Kur’an hattının 

24 Yazır, Kalem Güzeli, I, 102.
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yerine dijital metinlerin ikame edilmeye çalışılması, ciddi bir tezat teşkil 
etmektedir. Bu manzara, Müslümanların medeniyet, sanat ve estetik algı-
larının nasıl bir körelmeye maruz kaldığı hakkında bize ipucu vermekte-
dir. Yazının, bir medeniyetin ana umdelerinden biri olduğunun idrakinde 
olmayanlardan bir sanat hassasiyeti beklemek abes olur. Bu noktada işin 
perde arkasına bakıp, medeniyet algımızı sorguladığımızda, daha büyük 
bir resim ile karşılaştığımızı görürüz: 19. asrın ortalarından itibaren, bu 
topraklarda hakim ana renk olan İslam kültür ve sanatının –ki buna İslam 
Medeniyetinin Osmanlı yorumu diyebiliriz– yerine, Batı medeniyetinin ve 
bu medeniyetin değerlerinin ikamesi gayretiyle birlikte ortaya çıkan man-
zara, medeniyet algımızın değişmesi ve kırılması neticesini doğurmuştur.25 
Şehircilik anlayışından ev mimarisine, musikiden sanata, hayat tarzımız-
dan, zihin yapımıza kadar, bu kırılma ve tasavvur dönüşümü, hayatın her 
cihetine yansımış ve bu topraklarda bir aidiyet ve kimlik sendromu ortaya 
çıkarmıştır. Bir yandan kadim bir medeniyetin izlerini taşıyan fakat öte 
yandan başka bir medeniyetin kültür kodlarıyla beslenen ve şekillenen 
bir hayat tarzının vardığı netice, doku uyuşmazlığından mütevellid bir 
kültürel yozlaşma olmuştur.

Her medeniyet kendi atmosfer ve doğal ortamında neşvünema bulur ve 
tezahürlerini sergiler. Zira medeniyet, küllî ve şamil bir anlayışın neticesi 
olarak vücut bulur. Medeniyet tasavvuru, kendi içinde insicam ve ahengi 
olan, kısmîlik ve parçacılığı kabul etmeyen bir mahiyete sahiptir. Topluma 
hakim olan medeniyet tasavvuru ile toplumun yaşadığı hayat insicamlı ve 
ahenkli bir bütünlük arz ettiği zaman, hayatın bütün safhalarında kendini 
gösteren birtakım değerler ve kıstaslar ortaya çıkar. Mesela ictimaî hayatta 
‘edeb’, iktisadî hayatta ‘kanâat ve insaf’, eğitim ve öğretimde ‘rıza ve gayret’, 
sanatlarda da bediîyyat (estetik ölçüleri) bizim medeniyet tasavvurumuzun 
farklı sahalardaki yansımalarıdır ve hepsi aynı zihin dünyasından neş’e-
tetmiş umdeler ve değerlerdir.26 Birini diğerinden ayırmak, mesela ‘edeb’ 
e riayet etmeye çalışıp sanat zevkinden mahrum olmak; yahut iktisadî 
alanda kapitalizme uyup, sanat alanında geleneğe bağlı kalmaya çalışmak 
neticesiz gayretlerdir. Böyle parçacı ve küllîlikten mahrum bir anlayışın 
varacağı nokta, sanatta, mimaride yahut musikîde, orjinallikten uzak ve 

25 Saadettin Ökten, “Geleneğin Sanatkarı ve Değişen Zaman Üzerine Notlar”, İSMEK El 
Sanatları Dergisi, İstanbul, VII, 34.

26 Ökten, “Geleneğin Sanatkarı ve Değişen Zaman Üzerine Notlar”, VII, 34.
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köksüzlükle ma’lul tezahürlerin ortaya çıkması olacaktır ve olmuştur ni-
tekim. Aslında toplum olarak yaşadığımız trajedi bundan başkası değildir. 
Eşyaya ve tabiata nasıl bakacağımızı unuttuğumuzdan beri, inşa ve imar 
ettiğimiz şehirlerimizin ve camilerimizin bir ruhu yok maalesef. Hepsi 
tornadan çıkmış gibi yeknesak ve donuk bir mahiyet arzetmekte. Tarihi 
şehirlerimizin çoğunda, sur içi denen bölgeyi dışarıda bırakacak olursak, 
sur dışı diye tabir olunan bölgelerin hep aynı olduğunu ve kendine ait 
bir mimarî özgünlük taşımadığını görürüz. Özellikle camilerimizin çoğu, 
aynı şablondan üretilmiş eserler gibi mimariden tezyinata kadar birbirinin 
kopyası mahiyetinde. Bu özensizlik, özellikle camilerimizin tezyinatında 
çok daha belirgindir. Genelde işi ticarete dökmüş ve ehil olmayan ekiplerin 
elinden çıkmış bu modern camilerle her köşede karşılaşmamız mümkündür. 
Zira, artık günümüzde cami denince, sadece ibadet yapılan ana mekan 
anlaşıldığı; caminin, müştemilatından şadırvanına, yazısından kalem işi ve 
tezyinatına kadar bir insicam arzetmesi gerektiği idrak edilemediği için, 
caminin yazı ve tezyin işleri çok da önemsenmemekte, masraftan kaçmak 
için bu işi en ucuza yapabilecek kişilere havale edilmektedir. Hal böyle 
olunca ortaya çıkan netice de maalesef içler acısı bir manzara olmaktan 
öteye gidememektedir. Bugün Anadolu’yu dolaştığımız zaman, zevk-i 
selim’den mahrum bu türden mescidlerin pıtrak gibi yayıldığını, fakat 
mimarisi, yazısı ve tezyinatıyla bir ruh ve orjinalite taşıyan mescidlere 
ise çok nadir rastlayacağımızı söylemek ma’lumu i’lâmdan başka bir şey 
değildir. Bu aslında, değişen ve bulanan, kıblesini kaybeden tasavvuru-
muzun, keyfiyeti kemiyete tercih ettiğinin bir tezahürü olduğu gibi sanat 
ve mimaride ‘Nasıl?’ sorusunun ‘Ne?’ sorusundan daha önemli olduğunun 
idrakinde olmamanın da bir neticesidir.27

Aynı durum musikî ve yayıncılıkta da değişik suretlerde tecelli etmiştir. 
Klasik ilahi formumuzla hiç alakası olmayan ama ismi ‘zikirli ilahi’ olan 
ve hep birbirinin tekrarı olan nağmelerden oluşan ezgilerin yer aldığı 
bazı albümler, bir dönem mütedeyyin camiada en çok satılanlar listesinde 

27 Bu noktada, İstanbul Çamlıca’da geçtiğimiz günlerde inşasına başlanan, üzerinde çokça 
tartışma yapılan ve projesi, Sultan Ahmet camiinin bir kopyası olduğu iddiasıyla eleş-
tirilen cami için, yaklaşık bir yıl önce yazılan ve olaya farklı zaviyelerden bakan iki 
köşe yazısını hatırlatmayı elzem görüyoruz: Bkz. Dücane Cündioğlu, http://yenisafak.
com.tr/aktuel-haber/camlica-icin-yakaris-22.11.2012-425453 (08.01.2013 tarihinde girildi.) 
Hayrettin Karaman, http://yenisafak.com.tr/yazarlar/HayrettinKaraman/derdiniz-este-
tik-mi-cami-mi/35074 (08.01.2013 tarihinde girildi.)
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hep ilk sırayı aldı. Bu köksüz ve özgünlükten uzak eserler halen bazı 
radyolarımızda yayınlanmaya devam etmektedir. Dinî müzik adı altında 
üretilen, ama aslında popüler kültürün dinî kisve giymiş halinden başka 
bir mahiyet taşımayan bu eserler, dinî müzik denince, içinde “Allah”, 
“Muhammed (s.a.s.)” kelimelerinin geçmesini kafi sayan bir zihniyetin 
ürünü idiler. Bir musikî eserinin beste, güfte, nağme, enstrüman, yorum 
ve felsefesiyle bir bütün olduğu idrak edilemeyince ortaya böyle garip 
neticelerin çıkması normaldi.

Mimari ve musikîdeki akislerini gördüğümüz bu eşyayı okumadaki 
idrak ve tasavvur sorunu, yayıncılık alanında da Osmanlıca yazılmış 
bazı eserlerin sadeleştirilmesi şeklinde tezahür etmiştir ki bunun veha-
met açısından diğerlerinden pek de geri kalır yanı yoktur. Bu toprakların 
büyük mütefekkiri müfessir Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ı özellikle 
zikretmek istiyorum. Müellifin, aslında yazıldığı dönem itibariyle pek sade 
ve akıcı bir dil ve üsluba sahip olan eserleri maalesef, ‘herkesin istifadesi’ 
gibi pragmatist bir amaç uğruna, sadeleştirme denen ne idüğü belirsiz bir 
ameliyeye tabi tutulmuştur.28 Bu toprakların çocuklarının, kendi değerlerine 
sahip çıkması ve kökleriyle irtibatını muhafazasını teminde önemli yeri 
olan bu eserlerin böyle bir muameleye reva görülmeleri hem bir kültürel 
sığlaşmaya işaret etmekte hem de ortaya, yayıncılık ahlakına mugayir bir 
durum çıkarmaktadır. Zira bir eserin kelimelerinde, cümlelerinde yahut 
üslubunda müellifin izni olmaksızın tağyirata girişmek, müellifin hususen 
seçtiği kelimelerin yerine muadili olduğu düşünülen başka kelimeler ikame 
etmek, her şeyden önce o esere ve müellife karşı bir hürmetsizliktir. Bu 
anlayışa göre aslolan manadır ve bu da başka kelimelerle sağlanabilir, şu 
halde şekle takılmamak, öze odaklanmak gerekir. Halbuki şekil mananın 
kalıbıdır ve mana şekil kalıbıyla ifade edilir. İşte her müellifin mana için 
seçmiş olduğu kap aynı zamanda onun hususi tercihidir, kelime ve cüm-
leler mananın kalıbı olduğuna göre burada müellifin tercihi çok önemlidir. 
Zira her kabın hacmi ve boyutları bir değildir. Müellifin manayı dökmek 
için kullandığı kabın yani kelimelerin ve cümlelerin seçimi direk manaya 
ve üsluba te’sir eden bir hususiyet taşıdığı için, müellifin tercihini göz 
ardı etmek bir vebaldir ve ahlaki bir mes’uliyet de doğurur. Bir de bu 

28 Elmalılı merhumun mealinin sadeleştirmiş değişik baskılarıyla ilgili bir tenkid ve de-
ğerlendirme için bkz. Suat Yıldırım, http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/elmali-
linin-meali-veya--sahipsizligin-meali (08.01.2013 tarihinde girildi.)
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sadeleştirme işleminin genelde tek kişi değil de komisyonlar tarafından icra 
edildiği düşünüldüğünde işin vehamet derecesi artar. Çünkü bu durumda, 
bir müellifin ahenkli ve insicamlı üslubu yerine sadeleştirmede yer alan 
farklı yazarların her birinin kendi tercih ve üslubu olacağı için ortaya kırk 
yamalı bohça gibi bir manzara çıkar ki bu durumda artık üslub bir yana, 
ortada bir eserin olduğu bile tartışmalı hale gelir.

Yayıncılık gibi, bir medeniyetin mensuplarının kendi kökleriyle irti-
batını korumasında kilit noktayı teşkil eden bir alanda hizmet edenlerin 
böyle pragmatist ve ticari kaygılarla hareket etmeleri doğrusu büyük bir 
vebaldir. Özellikle dinî hassasiyeti olan yayın kuruluşlarının, toplumun 
kendi medeniyet ve kültürüyle irtibatını sağlamasını temin için, sürek-
li yeni vasıta ve imkanlar bulma gayretinde olması gerekirken, bunun 
aksine kolaycılığa kaçarak yüksek bir medeniyet ve kültürün mahsulü 
olan eserlerin seviyesini aşağıya çekmeye teşebbüs etmeleri, ancak akıl 
tutulmasıyla izah edilebilir.

Mushaf kitabetine ve günümüzdeki tezahürü olan bilgisayar dizgisi 
Mushaflara gelince, halihazırdaki manzaranın arkasında, yukarıda ifade 
etmeye çalıştığımız bir tasavvur değişim ve dönüşümün, bir kültürel 
yozlaşmanın olduğunu görmek mümkündür. Mihenk ve mi’yarın kaybol-
duğu, sabite ve değişkenlerin yerlerinin değiştiği bu zihniyet dünyasının 
karakteristik hususiyetlerini şöyle sıralayabiliriz:

- Zarf ile mazruf, şekil ile muhteva arasındaki alâka ve dengenin göz 
ardı edilmesi,

- Keyfiyet ve kalitenin yerine kemiyet ve adedin ikame edilmesi,

- Eşyanın/varlığın, arkasındaki değerler sistemi ihmal edilerek ve ken-
di bağlamından kopartılarak yani derunîlik ve ruhanîlikten arındırılarak 
anlaşılmaya çalışılması.

Klasik sanatlarımız, medeniyetimizin temel tutamaklarından biridir. 
Bu sanatlarımız medeniyetin seslerle, kelimelerle, şekiller ve renklerle 
ifadesidir. Bu sanatların her birinin neş’et ettiği ortam, hayatla hattın, 
hayatla tezhibin ve tezyinatın kaynaştığı ve örtüştüğü bir ortam idi. 
Bugün bu arka planı anlamadan bu sanatların künhüne vakıf olmak çok 
zordur. Bu hayat ve sanat denkleminin üzerinde durduğu hassas dengeyi 
idrak etme gayreti içine girmek başlangıç için iyi bir yol olabilir. Zira bu 
hassas denge ve denklemin idraki, bir başka ifadeyle, değerlerle biçimler 
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arasındaki hususi ve asil alakayı fehmetme gayreti, bugün karşı karşıya 
olduğumuz medeniyet tasavvurumuzla ilgili problematiğin en ciddi ve 
hayati meselesidir.29 Dolayısıyla işe doğru yerden başlamak, zahire akse-
den sorunları arka planıyla birlikte değerlendirip tahlil etmek gerekir. Bu 
hususta kendini mesul sayanların işin bu vechesine hâssaten eğilip hal 
çareleri üretmeleri elzemdir kanaatimizce. İşin nazarî kısmında, sahih bir 
medeniyet tasavvurunu tekrar inşa ve ihya vazifesi günümüz Müslüman 
mütefekkirlerin omuzlaması gereken en ağır yük olarak ortada dururken, 
öte yandan bu nazariyatı amele döküp pratize etmek de bu ümmetin tüm 
fertlerinin müşterek sorumluluğundadır.

Asıl mevzumuz olan hat sanatı ve Mushaf kitabeti bağlamında ko-
nuyu ele alacak olursak, bugün İslam ülkelerinin çoğunda, İslam harf-
leri kullanıldığı halde, neşriyat alanında, eser basım yayınında estetik ve 
sanat kaygıları pek nazar-ı itibare alınmamakta, elektronik dizgi sistemi 
kullanılmaktadır. Halbuki 19. asrın ikinci yarısındaki Osmanlı’da, matbaa 
harflerine çok ehemmiyet verilmiş, halkı günlük hayatta güzel yazı gör-
meye alışık hale getirmeye matuf olarak o devrin maruf ve meşhur hattatı 
Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye matbaa harfleri ‘nesih’ hattıyla yazdırılıp 
muhtelif puntolarda çeliğe hakkolunmuş ve bundan dökülen harfler yakın 
İslam ülkelerine de yayılmıştır. Lakin günümüze doğru geldikçe yeni baskı 
teknikleri, hele elektronik dizgi sistemi dünyanın bu en güzel yazısını 
tanınmayacak bir hale sokmuştur.30

Ülkemizde ise harf inkılabıyla birlikte neşriyat alanında Latin harf-
leri kullanılmaya başlandığı için, İslam harflerinin tek kullanım sahası 
olarak Mushaf kitabeti kalmıştır. Ancak bu alan da günümüz itibariyle 
elektronik yahut dijital diyebileceğimiz dizgi sistemine yenik düşmüş ve 
Mushaf diye önümüze konan estetik ve zevkten mahrum dijital metinler 
bütün bir hayatımızı kuşatmıştır. Cumhuriyetten sonra Mushaf kitabeti 
durma noktasına gelmiş, son devrin büyük hattatı Hamid-i Amidî (Hamid 
Aytaç), biri ‘tevafuklu’ diye ta’bir olunan, diğeri Hattat Hasan Rıza’nın 
tertibini esas alarak yazdığı iki Mushafla bu geleneği tekrar ihya etmiştir.31 

29 Saadettin Ökten, İSMEK Türk Kitap Sanatları Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2007, s. 
116-118.

30 Derman, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, s. 43.
31 Yazdığı Mushafların ilki 1974’te ve sonraki yıllarda, İstanbul, Almanya ve Beyrut’ta ba-

sılmış, diğeri ise 1986 yılında İstanbul’da basılmıştır. Bkz. Hüsrev Subaşı, Hat Sanatını 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Taşıyan Adam Hattat Hamid Aytaç, İstanbul 2013, s. 24.
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İki Mushaf yazan bir diğer hattat olan Fahrettin Bilgiç, hattın merkezi 
İstanbul’dan çok uzakta, çok kısıtlı malzeme ve teknik imkanlarla yazdığı 
bu Mushaflarla adını Mushaf hattatları arasına kaydetmiştir.32 Günümüz 
hattatlarından, Mehmet Özçay, Hüseyin Kutlu ve Muhsin Demirel Beyler 
de yazdıkları Mushaflarla günümüz şartlarında zor ve meşakkatli olan 
Mushaf kitabetine katkılarıyla hatırlaması gereken isimlerdir elbette. Yine 
genç nesil hattatlarımızdan M. Arif Vural da tamamladığı ve yakın bir 
tarihte basılacağı duyurulan Mushafıyla bu kutlu kervana katılmıştır.33 
Günümüz hattatlarından beklenen, hat sanatının merkezinde yer alan 
Mushaf kitabetine gerekli ehemmiyeti vererek, çağın teknik ve baskı im-
kanlarından da faydalanmak suretiyle en az bir Mushaf yazarak bu kutlu 
geleneği devam ettirmeleridir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kur’an hattını bugün karşı karşıya kaldığı dijital tehlike karşısında 

korumak, ümmet-i Muhammed’in her bir ferdinin yüklenmesi gereken 
bir mesuliyettir. Medeniyet tasavvurumuzu tashih etmek ve köklerimizle 
tekrar irtibat kurmak için bu elzemdir. Unutulmamalıdır ki, yazının üs-
tün bir sanata yani hüsn-i hatta dönüşerek özel bir mana atfedildiği tek 
medeniyet İslam Medeniyetidir. Bu cihetle medeniyet tasavvurumuzun 
alâmet-i fârikası olan bu sanatı, bahusus Kur’an hattını orjinalitesiyle 
muhafaza etmek, kadîm değerlerimize karşı asgarî saygının bir gereğidir.

Bu noktada yayıncılarımızdan bu hususta duyarlı olmalarını ve ticari 
kaygıları göz ardı ederek keyfiyeti ve kaliteyi esas almalarını bekliyoruz. 
Dinî eğitim ve öğretim alanındaki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılayan 
İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Liselerimizin mesul ve yetkililerinin 
de özellikle Kur’an-ı Kerim derslerinde hüsn-i hat ile yazılmış Mushafla-
rın okunmasını teşvik ve temin etmek suretiyle bu hizmete büyük katkı 
sunabileceklerini düşünüyoruz. Zira bu işin önü alınmazsa, bu fakülte ve 
liselerimizden mezun olup öğretici vasfıyla topluma hizmet sunacak yeni 
neslin Kur’an’ın orijinal hattına, onu okuyamayacak kadar yabancılaşacağı 

32 Hattat Fahrettin Bilgiç ile yazdığı Mushaflar hakkında yapılmış bir söyleşi için bkz. 
“Hattat Fahrettin Bilgiç ile Söyleşi”, http://www.kalemguzeli.net/hattat-fahrettin-bilgic-i-
le-soylesi.html, (01. 12.2013 tarihinde girildi.)

33 M. Arif Vural ile Mushaf kitabeti hakkında yapılmış bir röportaj için bkz. http://
www.dunyabulteni.net/haberler/246055/osmanli-hattatlarinin-gayesi-kurana-hizmetti 
(01.12.2013 tarihinde girildi.)
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hatta yadırgayacağı bir kehanet değildir ve maalesef olumsuz vakıalarla 
şahid olunmuş bir tecrübedir. Bu cümleden, hüsn-i hat derslerinin seçmeli 
de olsa ders müfredatlarına eklenmesi, genç neslin en azından medeniyet 
ve sanat adına bazı değerleri kazanmasını temine yardımcı olabilir.

Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığına da düşen bir vazife olduğu ka-
naatindeyiz. O da, kendi yayınları arasında şu ana kadar bilgisayar dizgisi 
Mushaflara yer vermeyerek nesih hattıyla yazılmış Mushafların basılması 
hususunda gösterdiği titizliği, taviz vermeden sürdürmesidir. Bir başka 
husus, Başkanlık yayınları arasında çıkan Hasan Rıza hattı Mushafların 
hattının, asıl nüshadan değil de, kopyalarından çoğaltılması neticesinde 
kaybolan sanat güzelliğini tekrar elde etmesi için yeni baskılarında bunun 
nazar-ı i’tibare alınmasıdır.
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BİR MUSHAF KİTÂBETİNİN SERENCÂMI

Muhsin DEMİREL
Hattat, Kalkınma Bakanlığı, Ankara

1971 yılının ilk aylarında Hattat Hamid Aytaç Hoca’nın (1891-1982) nez-
dinde hat sanatı ile tanışmamın üzerinden henüz bir kaç ay geçmemişti 
ki; üstadın 6,5 seneden beri yazdığı ve yeni bitirdiği “Tevâfuklu Kur’an” 
olarak bilinen —günümüzde de halen basılan— Kur’an’ı yazdıran zatlar, 
benim de dahil olduğum birkaç hat talebesine, eserin baskıya hazırlanma 
vazifesini teklif ettiler. O güne kadar görülmemiş mükemmeliyette bir 
baskı yapılması düşünülüyordu. Henüz hüsn-i hattın başlangıç safhasında 
bulunan, baskı teknikleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmayan bizler 
bu teklifi, Kur’an-ı Kerim’e hizmeti hayatımızın en şerefli, en heyecan 
verici ve mühim bir mazhariyeti telakki ederek derhal kabul ettik. İşimiz 
gerçekten zordu ve beş altı ayrı kategoride çalışmayı icap ettiriyordu.

İşe önce metin tashihinden başlandı. Kabul etmek gerekir ki; üstadım 
Hamid Bey’in çok ileri yaşlarında, aklın alamayacağı nâmüsâid şartlarda, 
uzunca bir zaman diliminde, ayrıca tevâfuk konusunda hemen hiç bir 
bilgi sahibi olmadan (merhum Ahmed Hüsrev Efendi’nin 1930’lu yıllarda 
tamamladığı metne bakarak) yazdığı eser, sayılamayacak kadar ibâre, keli-
me, hareke, secâvent hatası ihtivâ ediyordu. Uzun gayretlerden sonra ibâre 
ve kelimeleri bizzat Hoca’ya düzelttirerek, hareke ve secâventleri beraber 
çalıştığımız arkadaşlarla birlikte düzelterek metin tashihleri yapıldı.

Her hattatın yakînen bildiği mürekkebin akışından, hattatın kalemi 
tutuşundan, kâğıdın binbir cilvesinden meydana gelen ve ince tashih icap 
ettiren harfler, harekeler keskin bir dikkatle tek tek ele alındı.
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Eserin tezyinatı, grafik çalışmaları ve baskı hazırlıkları esnasında başta 
Süheyl Ünver Hocamız olmak üzere Rikkat Kunt, Emin Barın, Uğur Der-
man gibi bu konuların üstadlarına sayısız defalar danışıldı. Ziya Aydın, 
Atâ Köseoğlu, Gıyas Korkud gibi Kur’an Kolleksiyonları olan zatlara gidildi, 
yazma eser ihtiva eden ne kadar müze ve kütüphane varsa hepsi ziyaret 
edildi, beğendiğimiz eserlerin ilgili sahifeleri tek tek fotoğraflandı. O tarihe 
kadar ne Türkiye’de ne de İslam âleminde estetik kaygı taşıyarak basılmış 
sahife tutar, ayet berkenâr özelliği olan tek bir Kur’an yoktu. 1387‘de (1967) 
Şevket Rado’nun bastığı 11 satır üzere mürettep, küçük kıtada Büyük Hafız 
Osman Kur’an’ı çok güzel olmakla beraber tıpkıbasım olması sebebiyle 
bizim için örnek teşkil etmiyordu.

Bunca sene sonra, bu hâtıralardan bugün hafızamda kalan; sanat konu-
sunda derin bir vukufiyete, eşsiz bir bediî zevke sahip olan bu muhterem 
zatlar, baskı ve baskı teknikleri, hele böyle bir eserin nasıl basılacağı ko-
nusunda yeterli bir bilgiye; matbaa ve baskı konusunu bilenler de bugüne 
kadar böyle bir eser basılmadığı için yeterli bir birikime sahip değildi.

O şartlar içinde eser 4,5 yılda baskıya hazırlandı ve 1975 yılında Al-
manya’da o güne kadar hakikaten görülmemiş nefasette basıldı.

Bugün geriye baktığımda, şüphesiz o günün teknolojisi ve bilgi biriki-
mi ile pek güzel hazırlanan ve basılan eserin pek çok “keşke şurası şöyle 
olsaydı...” denecek yerlerini görebilmekteyim.

***

1971 yılından beri Kur’an konusu daima gündemimde oldu. Kur’an’ı 
mümkünse el yazması orijinal bir nüshadan, imkân yoksa mükemmel bir 
baskıdan okumak bende tutku haline geldi.

Bilindiği gibi başka hiçbir medeniyette benzeri ve karşılığı olmayan hat 
sanatı bence İslam medeniyetinin en muhteşem sanatıdır. Zaten yazının 
benzersiz bir sanata dönüşmesi İlâhî vahyin başlangıçta en doğru ve aynı 
zamanda en mükemmel yazılması arzusundan doğmuştur. İlk dönem yazıları 
ile asırlar içinde gelişip mükemmelleşmiş yazı arasında büyük farklılık-
lar bulunması tabii olmakla birlikte; Kur’an’ın metin olarak doğru tespit 
edilmesi yanında, vahiy kâtiplerinden itibaren çok itinalı ve güzel yazı ile 
yazılması insanlık tarihinin en dikkate şayan olaylarından biridir. Asırlar 
içinde gelişen, serpilen ve estetik bir mahiyet arzeden; önemli eserlerde, 
levhalarda ve kitâbelerde yüksek manâlar ifade eden ibareleri yazmak için 
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de kullanılan hüsn-i hat, öncelikle bütün kemalâtın hülâsası ve mukaddes 
sözlerin en mukaddesi olan Kur’an-ı Azîmüşşân’ı yazmaya tahsis edildi. 
Resmetme dehâsıyla doğan on binlerce hattat –İslam’da resme pek de sıcak 
bakılmadığı mülâhazasıyla– dehâlarını ve emeklerini bu sanatın mükemmel 
icrâsında ve geliştirilmesinde kullandı. Bu nedenle tarihte ismini bildiği-
miz bilmediğimiz pek çok hattatın, hayatında ne gibi eser verirse versin, 
hayalinde bir Mushaf veya Mushaflar yazmak en büyük duası, hedefi, 
rüyâsı oldu. Bazı hattatlar, yazdığı 454. Mushaf’ı görülmüş olan Çemşir 
Hafız Salih gibi ömrünü Kur’an yazmaya adadı. Bazısı yazıyı rüyasında 
talim eden büyük üstad Şevki Efendi gibi yoğun mesâisi arasında ancak 
birkaç Mushaf yazabildi. Bazan da tarihlere sığmayan büyük hattat Sami 
Efendi gibi, Halim Efendi gibi zatlar tasavvur ve dua ile her dem arzu 
ettikleri Mushaf yazma saadeti nasib olmadan bu âlemden göçtüler.

1996 yılına kadar Mushaf yazma konusunda düşüncelerimi geliştirmeye 
çalışmakla beraber, bilfiil yazmak için herhangi bir teşebbüsüm olmadı. 
Bilebildiğim kadarıyla son yüzyıl içinde İslam âleminde bugüne kadar 
herhangi bir hattat sanat değeri taşıyan bir Mushaf yazmadı veya yazdı 
ise basılmadı. Türkiyede ise Hattat Hâmid’den sonra Erzincanlı Re’fet 
Kavukçu ve hattatlığının ilk yılları olmasına rağmen tecrübesine göre 
oldukça güzel bir yazı ile Mehmed Özçay kardeşimiz birer Kur’an yazdılar. 
Diyanet işleri Başkanlığı da aşağıda izah edeceğim Resm-i Osmânî imlâsı 
ile Fahreddin Bilgiç’e bir Mushaf yazdırdı. 2000’li yıllarda da Hüseyin 
Kutlu bir Kur’an yazdı.

Hemen burada ifâde edeyim ki; hattat arkadaşlarımız seneler sürecek bir 
Mushaf yazma çalışmasına biraz da haklı gerekçelerle, herhangi bir talep 
veya sipariş olmadıkça girmek istemiyorlar. Bunun yerine levha yazmak 
kendilerine daha câzip geliyor. Bendeniz ise daha farklı bir yol ihtiyâr 
ettim. Sanata başladığım ilk günden beri Kur’an üzerine kafa yorduğum 
için okumayı az bilenlerin bile takılmadan okuyabileceği bir Kur’an’ın 
nasıl olabileceği zihnimin bir yerinde devamlı beni meşgul etti. Vardığım 
sonuçları birkaç cümle ile burada özetlemem gerekiyor:

Mushafların yazılışı, ayet berkenar, sahife tutar Kayışzâde Hafız Os-
man’ın Mushafına kadar, sahife ve satır konusunda herhangi bir sınırlama 
olmadığı için muhtelif satır sayısı ve satır genişliğine göre yazıldıklarından, 
herhangi bir standart yapı göstermemekteydi. Tarih boyumca 9 satırdan 
20 küsur satıra kadar milyonlarca Mushaf yazılmıştır. Hat sanatının olgun 
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devre ulaşmasından sonra ise, bir ırmağın kıvrıla kıvrıla zerafetle akması 
gibi, harflerin birbiri ile sıkı irtibat ve iltisakına dikkat edilerek fevkalâde 
yüksek estetik değer taşıyan Mushaflar yazılmıştır. Ne yazık ki 20. yüzyılın 
sonu, hatta 21. yüzyılın başlarına ulaştığımız şu yıllarda, insanlar Arapça 
kelimelerle, harf guruplarını birbirinden ayırd edemedikleri için, artık bu 
Mushafları okumakta zorlanır olmuşlardı. Aşağıda bir ölçüde bahsettiğimiz 
Kayışzâde Hafız Osman Mushafı ki; Sultan Abdulhâmid’in bastırdığı Mus-
haftır, bugün kullandığımız ayet berkenar sahife tutar olmasına rağmen, 
kadîm Mushaf yazma tekniğine göre girift (içiçe) yazılmıştır. Gene aşağıda 
bahsettiğimiz Hasan Rıza ve Kadırgalı Mushafları da aynı özelliktedir. Hattâ 
bir dereceye kadar günümüzde yazılan Hattat Hâmid Mushafı ve diğerleri 
de böyledir. Bugün ise harf ve kelime mükemmeliği noktasında taviz veril-
meden, giriftliğin bir derece giderildiği, kelimeler arasında kadîm tarzı ve 
zevki rencide etmeyecek bir boşluk bırakılması zarureti vardır. Ayrıca harf 
ve kelimelerin sahifedeki dağılımı, sahife tutmaz Mushaflarda genellikle 
homojen iken, sahife tutar Mushaflarda bu homojeniteyi sağlamak tahmin 
edildiği kadar kolay değildir. Kelimelerin sahifede mümkün olduğu kadar 
eşit aralıklarla dağılımı cidden zor bir iştir. Muhtemelen eski hattatlarımız 
sahife tutmayan Mushaflarda, bu konuda bir endişe taşımadan eserlerini 
yazdılar. Sahife tutar Kur’an da Osmanlı döneminde bilindiği kadarıyla 
birkaç adedi geçmeyecek kadar yazıldı. Ama bugünün hattatının böyle 
bir gâilesinin ve endişesinin olması gerekmektedir.

Sahife tutar Mushaflarda yaklaşık 450 sahifede sahifelerdeki kelime sayısı 
hemen aynı iken, yaklaşık 150 sahifede ortalamanın altında ve üstünde 
kelime mevcuttur. Bu 150 sahifenin de yaklaşık 50-60 sahifesi hattatı hayli 
zorlayacak kadar gevşek veya sık yazılmak mecburiyetindedir. Meselâ 30. 
sahife gevşek, 379 ve 598. sahife sık sahifelere örnek gösterilebilir. Bunun 
sebebi, üzerinde çalıştığımız sahifenin veya bir önceki yada bir sonraki 
sahifenin ilk veya son ayetlerinin biraz uzun olmasıdır. Sâhifeler daha 
önceden belirlendiği için hattat mevcut sahife düzenine uymak zorundadır. 
Sahife tutmayan bir Kur’an’ın da piyasada satılma şansı yoktur.

Bahsettiğimiz bu hususlar ve belki de burada bahsedilmesi çok da ge-
rekmeyen başka ayrıntılar sebebi ile Kur’an-ı Azîmüşşân’ın 604 sahifesinin 
de ayrı ayrı tasarlanması gerekmektedir. Yazma Kur’an’ların bilgisayar 
Kur’an’larına karşı rekabet edememesinin temel sebebi, bugüne kadar bu 
tasarımın yapılmaması veya yapılamaması olmuştur. Bahsettiğimiz şekilde 



153

ı. Bölüm: Kur’An KitABeti

tasarıma nispeten çalışan günümüz hattatlarından Hüseyin Kutlu’nun 
yazdığı Mushaf hakkında, arzetmeye çalıştığım hususa örnek teşkil ettiği 
için, burada kendisini tebriklerle beraber, hâşâ tenkid için değil, tespit için 
birkaç kelime söylemek gerekir:

Hüseyin Kutlu üstadımız kelimeler arasında yukarıda belirttiğimiz gibi 
espas (boşluk) koymakla beraber, kalemi satır boyuna göre haylice ince 
tuttuğu için espaslar biraz fazlaca olmuş, bunun yanısıra gene de dol-
durulamayan boşluğa, harfler ipe dizer gibi dizilmişlerdir. Oysa ki İslam 
yazısı, yazı olmasının yanında bir cins resim olarak algılanır. Bu itibarla 
Osmanlıcayı çok iyi okuyanlar kitabın aynı anda karşılıklı iki sahifesini 
okuyabilirler. Kelimeyi meydana getiren harflerin ya da harf guruplarının, 
ayrıca kelimelerin birbirleriyle ve satır çizgisi ile uyumu, yanyana duruşları; 
bir cins beste yapmak gibi, seslerin birbiri ardınca rastgele sırayla dizilişi 
değil, ruhda titreşim yapacak bir ahengi aksettirecek şekilde dizilişi gibi 
olmalıdır.

Mushaf yazmak öncelikle kâğıdın, kalemin ve mürekkebin elverişli 
şekilde hazırlanmasıyla mümkündür. Bendeniz yazdığım Mushafların 
ciltlenerek kütüphaneye konmasını değil, basılacağını dikkate alarak 
kâğıdın tek yüzüne yazdım. Ancak kullanacağım kâğıt ne kadar âherli 
kâğıt da olsa aynı kelimeyi yazarken îcabında birkaç defa hata yapabile-
ceğimi dikkate alarak, sayısını hatırlayamayacağım kadar deneme yanılma, 
ümitsizliğe düşme sonunda 90 gr. mat kuşe kâğıda mat matbaa verniği 
bastırarak kâğıt problemini hallettim. Beyaz zemin göz için çok yorucu 
olduğundan ve yazı nohudi tonlarda olgunluğunu gösterdiğinden zemine 
de hafif nohudi ton verdim.

Hangi cins kalem kullanacaksınız, kalem kalınlığınız ne olacak ve satır 
boyunun uzunluğu bu kalem kalınlığına göre ne kadar olacak gibi hazırlığın 
gerektirdiği teknik problemler yanında, en az onlar kadar mühim başka bir 
mesele de satır aralıklarıdır. Satır aralıklarını belirlerken problem sadece 
satır aralıklarını dar tutup satırların birbirine girmemesi değil, fazla tutup 
yazının boşlukta kalmaması gerekir. Bundan da önemlisi, eser basılırken 
yazdığınız yazının, matbaa teknolojisine ve standart kâğıt ebatlarına, ay-
rıca standart kâğıtlara göre, klasik Mushaflardaki ölçülerine uygun olarak 
sahifenin iç, dış yukarı ve aşağı boşluklarına da uyumlu olması gerekir.

Ben yazdığım Mushaf-ı şerîfleri kamış veya cava ağacı ile değil, altın 
kaplanmış metal uçla yazdım. Bundan dolayı yazdığım Mushafta sahifeler 
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arasındaki insicam olabildiğince üst seviyededir. Kanaatima göre bugün 
kamış kalemle bizler Mushaf yazamayız. Her sahifede bir, bazen birden 
fazla, keskinliğini kaybetmiş kalemi o incelikte kumpasla ölçseniz bile 
açabilmek bana lüzumsuz zaman kaybı gelmiştir. Kamış kalemden daha 
sert olan cava ağacı da nihayet birkaç sahifede bir açılmak veya düzel-
tilmek icâb eder. Hocam Hâmid Bey cava ağacı ile yazdığı için O’nun 
yazdığı Mushafta sahifeler arasında kalem farklılıkları bâriz bir şekilde 
görülmektedir.

Kullandığım mürekkep tarz-ı kadîm üzere bizzat kendi yaptığım is 
mürekkebidir.

Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle 1996 yılı sonlarında başladığım Mushaf 
yazma serüvenime 2013 yılında da 6. Mushafla devam etmekteyim. İlk 
yazdığım Mushaf ki 2002 yılı ekim ayında tamamladım. Tevafuk esasına 
göre yazılan bu eser, yazı itibariyle oldukça iyi olmakla beraber bugün gel-
diğim seviye dikkate alındığında yayınlamayı düşünmediğim bir Mushaftır. 
Bu Mushafın yazılmasının 6 yıl kadar sürmesinin sebebi, araya yaklaşık 
1500 sahife tutarında üç ciltlik bir dua külliyatının girmesidir. Daha sonra 
tamamladığım biri Resm-i Osmânî, diğeri Ali el-Kâri imlası ile yazılan 
Mushaflardan ikincisi, Mushafları İnceleme Kurulu’ndan geçmiş baskıya 
hazır haldedir. Resm-i Osmânî olanı ise tam klasik zevke daha uygun 
olup şu günlerde tashih işleri sürmektedir. Tezyinatı da tamamlanan bu 
Mushaf bir taraftan baskıya hazırlanmaktadır.

2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sipariş edilen Mushafa 
kadar, önceki yazdığım Mushaflar sipariş üzerine yazılmamıştır. Bu Mus-
haf Ali el-Kâri imlası ile sipariş edilmesine rağmen ben aynı anda bir de 
Resm-i Osmânî Mushaf yazmaya muvaffak oldum. Bu Mushaf da bu tebliği 
yazdığım şu günlerde metin incelenmesine hazır hâle gelmek üzeredir.

Günümüzün teknolojik imkanları bir hattatın eski dönemlere göre işle-
rini bir ölçüde kolaylaştırmaktadır. Mushafın mistarının hazırlanmasından 
baskı safhasına kadar geçen süreçte; teknoloji, hattata yardım etmektedir. 
Bununla birlikte aynı teknoloji fonksiyon ve estetik açısından hattatla 
rekabet etmekte hatta önünü kesmektedir. Hattat bir kelimeyi veya harf 
guruplarını sayfa ve satırdaki pozisyonuna göre çok farklı şekillerde yaza-
bilmesine rağmen, bilgisayar fontuyla hazırlanan Kur’an sadece bir şekilde 
standardize edildiğinden, okunuşta kolaylık olarak nitelenen özellik; Kur’an 
estetiğini ve hattatın sanat karîhasını büyük ölçüde sınırlamaktadır. İslam 
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yazısından kopan ve bugün estetik değer taşıyan bir yazı ile taşımayan 
yazıyı birbirinden ayırt edemeyen bir toplumda hattatın işi daha da güç-
leşmektedir. Oysa ki bir hattat eserini yazarken; hem İslam tarihinin, hem 
mensub olduğu milletin, hem mensub olduğu sanatın tarihinin günümüzde 
bir elçisi olarak, geçmişten tevarüs ettiği mirası çağdaşlarıyla paylaşmak 
durumundadır.

Günümüz hattatının diğer bir zorluğu da geçmiş büyük hattatlar ile 
rekabet etme zorluğudur. Çünkü; geçmişte İslam yazısı, hayatın tabii şartları 
içerisinde herkes tarafından yazılıp okunabilen bir özelliğe sahip olduğu 
dönemlerde tarihin büyük hattatları on binlerce belki yüz binlerce hat 
sevdalısının arasından süzülerek zirveye çıkmışlardır. Bugünkü hattatlar 
bu sanatı adeta laboratuvar veya sera şartlarında uygulamak durumundadır. 
106 Kur’an yazmış Kayışzâde Hafız Osman’la henüz 6. Kur’an’ını yazmamış 
Muhsin Demirel veya ancak daha birkaç cüz yazabilmiş bir hattat arasında 
sanatta mükemmelliyet noktasında nasıl bir münasebet olabilir? Oysa ki 
günümüzün hattatları veya hat otoriteleri henüz bir veya birkaç Kur’an 
yazmış bir hattattan Kadıasker Mustafa İzzet Efendi veya Şevki Efendi 
veya Hafız Osman’daki mükemmelliyeti beklemektedir.

İnsanlığın hidayet rehberi olan Kur’an-ı Azîmüşşan ile ilgili pek çok 
ilim geliştirildi. Baştan sona, tefsirden kelâma kadar bütün İslamî ilimler 
ve bu ilimleri tahsile yarayan alet ilimleri (belâgat, mantık, lisan vs) Kur’an’ı 
anlamak, hakikatini bilmek için geliştirildi ve öğretildi. Fakat Kur’an’ın 
Mushaf olarak yazılması —yakın çağlarda basılması— ve yayımı önemini 
hep korudu. İlk dönemlerde kâğıt bilinmediği veya bulunmadığı için vahiy 
kâtipleri tarafından kemik, deri, parşömen gibi malzemeler üzerine yazılan 
ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.) zamanında vahiy devam ettiği için iki ka-
pak arasında Mushaf haline gelmeyen Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebûbekir (r.a.) 
zamanında Zeyd bin Sabit (r.a.) başkanlığında bir heyet tarafından Mushaf 
haline getirildi ve Hz. Ebûbekir’in vefatından sonra ezvâc-ı tâhirâttan Hz. 
Hafsa (r.ah.)’ya emanet edildi.

Hz. Ömer (r.anh.)’in ve ardından Hz. Osman (r.a.)’ın hilafetleri dö-
neminde İslam coğrafyasının bütün Arap yarımadası, Irak, Suriye hatta 
kısmen Anadolu, Mısır, İran’a kadar geniş bir alana yayılması sebebiyle 
çok çeşitli milletler, kavimler, devletler İslam âlemine dahil oldu. Buralarda 
yaşayan insanlardan Müslüman olanlar Kur’an hakikatlerini öğrenmek ve 
uygulamak için, İslam’a muhalif olanlar tenkid fikriyle; Araplar için şive 
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farklılıkları, Arap olmayanlar da Kur’an Arapçası ile yeni karşılaştıkları 
ve ortada yazılı bir metin olmayıp ağızdan nakil yoluyla öğrenildiği için, 
metnin yanlış okunması ve yanlış anlaşılması o dönemde ciddi bir mesele 
olarak ortaya çıktı. Bu mahzuru ortadan kaldırmak maksadıyla Halîfe Hz. 
Osman (r.a.) Kur’an’ı kâtiplere —galib ihtimalle— 6 nüsha olarak– yazdırıp 
bu Mushaflardan birini “Ümmü’l-Kur’an” olarak kendi nezdinde muhafaza 
edip diğerlerini Şam, Mısır, Yemen, Mekke gibi o günün önemli İslam 
merkezlerine gönderdi ve herkesin bu Mushaflara göre okumasını, öğ-
renmesini ve istinsahını emretti.

Konunun fevkalade ehemmiyetinden dolayı burada hemen zikretmek 
mecburiyetindeyim ki; Hz. Osman (r.a.)’a nispet edilen ve bugün iki tanesi 
Türkiye’de olmak üzere dünyanın çeşitli müzelerinde mevcut 7 adet Kur’an 
nüshası hakkında; tarihî kıymetleri, imlâ hususiyetleri ve sair özellikleri ile 
ilgili muhterem Tayyar Altıkulaç Hocamızın yaptığı mukayeseli çalışmalar 
ve tıpkıbasımların hayatî derecede ehemmiyeti ve kıymeti vardır.

Kur’an’ın aslına uygun olarak muhafazası açısından fevkalade önemli 
bu icraattan sonra, bu Mushaflara bakılarak çoğaltılan, çoğaltılanlara ba-
kılarak çoğaltılan Mushaflar İslam dünyâsının her tarafına yayıldı. İslam 
yazısının imlâ hususiyetlerinin, yazıyı noktalama ve harekelemenin hicrî 
birinci yüzyılın ilk yarısından sonra geliştirilmesi, hemen hemen bununla 
atbaşı giden; üzerine yazı yazılacak deri, parşömen, nihayet kâğıdın ebadı, 
kullanılacak kalemin hususiyetleri ve kalınlığı, nispetlerin az çok standart 
hale getirilmesi, mürekkebin evsafı, rengi, yazının aynı zamanda devlet 
yazışmalarında kullanılmaya başlanmasıyla daha süratli yazılabilmesi 
yollarının tecrübe edilmesi ve kolay saklanabilir olması gibi özellikler hat 
sanatının doğumunu müjdelemekteydi.

Başlangıçta nispeten köşeli harflerden müteşekkil Kûfî yazının, harflerin 
ovalleştirilerek veya yuvarlaklaştırılarak aşılması ve estetik hususiyetler 
kazandırılması, nihayet önce harflerin nispet ölçülerinin belirlenmesi, 
sonra satır içerisinde birbirleri ile dikey ve yatay olarak mesâfe ve eğim 
uygunluğu sağlanarak harf, harf gurubu ve kelimelerin birbirleri ile 
kaynaştırılması (irtibat ve iltisak), ilk asırlarda doğan onlarca yeni yazı 
türünün “Aklâm-ı Sitte” denilen altı çeşit yazıya indirgenmesi hicrî ilk üç 
yüzyılın muvaffakiyetlerindendir. Böylelikle yazı, bugünkü anlamda epeyce 
iptidâi de olsa, Kur’an-ı Azîmüşşan gibi uzun metinlerin nispeten kolay 
ve insicam içinde yazılmasını netice vermiş, toplumda kitap çoğaltarak 
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(istinsah) ve Mushaf yazarak hayatını kazanan bir kâtipler sınıfı da yavaş 
yavaş ortaya çıkmıştır.

VI. hicrî asırda (milâdî 1200’lü yıllar) son Abbasi Halifesi’ne nispetle 
anılan, kıbletü’l-küttâb, kıbletü’l-hattatîn (hattatların kıblesi) diye maruf, 
aslen Amasyalı olduğu rivayet edilen, Yâkūt el-Musta’sımî, halen bugün 
kullandığımız yazının esas ölçülerini, nispetlerinin esaslarını o güne kadar 
görülmemiş bir mükemmeliyette tespit etmiştir. Ayrıca Yakūt hat sanatında 
tekerleğin icadı kadar önemli bir iş daha yapmıştır ki; o zamana kadar 
düz kesilen kalemin ucunu yaklaşık 23,5 derece eğik keserek harflerin 
bünyesine perspektif bir derinlik katmış, bugüne kadar gelen bütün hat-
tatların büyük üstadı olma şerefine mazhar olmuştur. Yâkūt bu bilgisini 
yetiştirdiği sayısız talebesinden gizlememiştir. Kendisinden sonra bunların 
içinden en güzîde yedi tanesi İslam âlemine dağılarak Yâkūt yazısının yazı 
sahasındaki büyük babaları olmuşlardır.

Bugün, İslam yazısının Mağrip ülkelerinde kullanılan (Kuzeybatı Af-
rika), Kûfî yazının tam evrim geçirememiş bir cins devamı mahiyetindeki 
“Mağribî Hat” istisna edilirse; geniş İslam coğrafyasında Yâkūt yazısı ve 
bu yazının asırlar içinde gelişen, güzelleşen tarzı hâkimdir.

Mushaf kitabetini de Yâkūt öncesi ve Yâkūt sonrası diye ele almak 
gerekmektedir. Yâkūt öncesi yazılan yüzbinlerce Mushaftaki yazma za-
afiyetleri Yâkūt ve sonraki asırlarda gittikçe azalarak Osmanlı hattatları 
tarafından mükemmeliyete ulaştırılmıştır. Ayrıca ilk dönem Mushaflar 
tezyin edilmezken, daha sonra değişik ülke ve beldelerde o günkü sanat 
seviyesini ve zevkini yansıtacak şekilde süslenmeye başlamış; duraklar, 
hizip, cüz ve secde gülleri münhani ve Arabesk motiflerle, sûre başları ve 
serlevhalar sonsuzluğu çağrıştıran geçmelerle bezenmiştir.

Yâkūt ayrıca yeni bir Mushaf yazma tarzı geliştirmiş, bir satır mu-
hakkak hatla başlanan sahife beş satır reyhânî veya nesih hatla, daha 
sonra bir satır muhakkak veya sülüs, sonra beş satır gene reyhânî veya 
nesih, sahifenin son satırı ise muhakkak hatla yazılır olmuştur. Şüphesiz 
asırlar içerisinde bu forma uymayan sadece muhakkak, sadece reyhânî, 
sadece nesih veya sülüs yazıyla Mushaflar da yazılmışsa da; satır sayısı, 
satır genişliği gibi estetik problemler Osmanlı hattatları, bilhassa Şeyh 
Hamdullah’tan sonra çözümlenmiştir.
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Şeyh Hamdullah Amâsî (ö. 1520) Fatih Sultan Mehmed’in oğlu Şehzâ-
de 2. Beyazid Amasya valisi iken onun yazı hocası idi. Hocasına büyük 
hürmet ve muhabbetle bağlı Şehzâde, padişah olunca, bir müddet sonra 
İstanbul’a gelen hocasını saraya almış ve saraydaki Yâkūt kolleksiyonunu 
kendisine vererek yazıya yeni bir nefha (ruh, mükemmellik) vermesini 
talep etmiştir. Sultan’ın arzusu üzerine Şeyh Hamdullah Aklâm-ı Sitte’de 
(altı çeşit yazı) Yâkūt’un en mükemmel harflerini çalışarak yeni bir meşk 
hazırlamış ve bu tarihten sonra hattatların ikinci kıblesi unvanını almıştır. 
Ayrıca Şeyh yazdığı Mushafları, diğer yazı türlerini terk ederek o güne 
kadar görülmemiş olgunlukta bir nesih yazı ile yazmıştır. Bu tarihlerden 
sonra zaman zaman bazı istisnalar dışında bütün hattatlar Mushaf kita-
betinde nesih yazı kullanmışlardır.

Şeyh Hamdullah ve sonra onun takipçileri daha önce 9 satırdan 20 
küsur satıra kadar olan satır sayısını genelde 11 veya 13, zaman zaman da 
15 satıra indirmiş, sahife içinde yazılı alanın nispetlerini belirlemiş, satır 
aralıklarını, kopukluğu ve içiçeliği önleyecek, yazının sahife içerisindeki 
dolgunluğunu, sadeliğini ve olgunluğunu sağlayacak hale getirmiş, kâğıdın 
az çok belirli ebatlarda üretilmesi ile birlikte Mushafların ebadını da kolay 
taşınabilen, makul büyüklüklerde standartlaştırmışlardır.

XVII. asrın ikinci yarısında ortaya çıkan Hafız Osman (1640-1698), 
Şeyh Hamdullah’ın Yâkūt’un yazılarından ilham alarak yaptığı hamlenin 
bir benzerini, Şeyh’in yazısından ilhâmen yeni bir mükemmeliyete kavuş-
turmuş, Mushaf kitabetini bugün bile hayran olduğumuz ve daima hayran 
olacağımız seviyelere çıkarmıştır. Yazdığı 25 Mushafın her biri birbirinden 
güzel olan Hafız Osman, bütün Mushaflarını 11 satır üzerine tertip etmiştir.

Osmanlı Mushaflarının tezyinatı da; Fâtih devrinde, Timur döneminde 
zirveye çıkan Herat Üslûbu tezyinatın bir manada devamı iken, II. Beyazıt 
ve bilhassa Kanuni zamanında, Osmanlı’nın sade fakat ihtişamlı dönemine 
ulaşmıştır. Tezyinatta XVIII. asrın sonlarına doğru Batılılaşma gayretleriyle 
başlayan bozulma dönemi XIX asır boyunca devam etmiş XX. asrın ilk 
yarısında tezhip tamamen yok olmuştur.

Garip bir tecellidir ki; tezyinatta bozulma bütün hızı ile devam ederken, 
hüsn-i hat daima gelişmiş, XVIII. asrın ikinci yarısı ve bütün XIX. asır 
hatta XX. asrın ilk çeyreğinde tarihin en büyük hattatları yetişmiş ve en 
mükemmel eserler ortaya çıkmıştır.
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Türkiye’de harf devriminden sonra hat sanatının çok ciddi bir kırıl-
maya uğradığını burada önemle ifade etmek gerekiyor. Hocam Hâmid 
Bey o tarihlerde Bâbıâlî’de faaliyet gösteren 350 civarındaki hattatın bir 
gecede işsiz, aç ve perişan kaldığını söylerdi. Hattatların ve hat sanatının 
ortadan kalkması sadece yazıyı ortadan kaldırmamış; o günkü ağır siyasi, 
adlî ve medya baskısı, bu güzel sanata ilgiyi, sevgiyi ve bu sanatı icra 
edenlere muhabbeti de yok etmiştir. Oysa ki hat sanatı ile ilgili geçmişte 
yazılan hemen bütün kaynaklardan öğrendiğimize göre; İslam âleminde 
tarih boyunca hattatlara daima hürmet edilmiş, hatta çoğuna bir cins veli 
muamelesi yapılmış, yazdığı eserler bilhassa Mushaflar için devrin varlıklı 
kimseleri birçok zaman bugün aklın alamayacağı ödüllerle bu sanatı ve 
sanatkârları teşvik etmişlerdir.

Böyle bir gelenekten gelen insanların, ecdadından miras kalan bir yazının 
veya müzayededen satın alıp evine astığı bir levhanın nasıl okunduğunu 
ve ne manaya geldiğini bilmemesi, daha da ilerisi, Kur’an kursuna giderek 
okumayı öğrendiği halde Osmanlı hattı ile yazılmış bir Kur’an’ı okuyamayıp 
onun yerine bilgisayar hattı Mushafları tercih etmesi ne kadar hazindir.

1940’lardan sonra bir kısım eski eserlerin restore edilmesi icap ettiği 
zaman böyle bir sanat olduğu hatırlanmış, o zamanki Güzel Sanatlar Aka-
demisi’nde “Şark Tezyînî Sanatları” adı altında bir bölüm açılmış, Kâmil 
Akdik, İsmail Hakkı Altunbezer, Necmeddin Okyay, Halim Yazıcıoğlu 
gibi Osmanlı’nın bakiyye-i âsârının son mümessilleri sayılan hattatlar 
hoca olarak tayin edilmiştir. Bu sanata karşı ilgisizlik, aşağılama, hatta 
düşmanlık o safhaya ulaşmıştır ki; maalesef bu bölüme hemen kimse 
devam etmediği gibi, devam edenlerden de “hattat” unvanını hak etmiş 
tek bir talebe yetişmemiştir.

Bütün o yasaklı dönemde yazıyı bırakmayan tek hattat, merhum hocam 
Hâmid Bey olmuştur. Cağaloğlu’ndaki matbaa ve klişehanesinde, nadir 
de olsa isteyenlere gizli gizli yazı yazan Hâmid Bey’in mukaddes ateşi 
söndürmemesi, XX. yüzyılın son çeyreğinde hat sanatının “ba’sü ba’de’l-
mevt”e kavuşmasını netice vermiştir. Birkaç istisna dışında bugün bütün 
hattatlar Hâmid Bey’in sanat zürriyetinden gelmektedir.

Hâmid Bey yazdığı iki Mushaf-ı şerifle de asırlık emeğini taçlandırmıştır.

Ne garip tecellidir ki; Hâmid Bey Osmanlı hat sanatının son temsilci-
si, müntehâsıdır. Şeyh Hamdullah ise başlangıcı yani mebdei. Mebde ve 
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müntehâ (ikisinin de ismi “hamd” kelimesinden gelir) bugün Karacaahmet 
mezarlığında başucu ayak ucu şeklinde yatıyorlar.

Bilindiği gibi matbaanın icadındaki temel sâik mukaddes metinlerin, 
özellikle İncil’in basılmasıdır. Matbaa memleketimize geldikten sonra da 
icad edildiği gaye istikametinde kullanılmış, gerek Mısır’da “Bulak” baskısı 
adı altında, gerekse İstanbul’da muhtelif Kur’an’lar basılmıştır. Arşivimde 
mevcut üç adet “bulak” baskısı Kur’an’ın tarihi ve hattatı belirtilmediğin-
den, o tarihlerde hangi hattatın kaç Kur’an’ı basıldı bilemiyoruz. Arşivimde 
ayrıca XVIII. asır hattatlarından Şekerzâde Mehmed Efendi hattıyla yazılan 
Kur’an ise çok güzeldir ve âharlı kâğıda İstanbul’da basılmıştır. Ayrıca 
âharlı olmayan kâğıda basılı olanı da gördüm. Sultan Abdülhamid öncesi 
basılan bu Kur’an’ların o günkü şartlar ve imkânlar dikkate alındığında 
baskı adetlerinin birkaç yüz veya çok çok birkaç bini geçmediğini tahmin 
etmek güç değil.

Merhum Sultan Abdülhamid Kur’an basımına fevkalade önem vermiş, 
zamanın değerli hattatlarından Kayışzâde Hafız Osman Efendi’nin 15 sa-
tır üzerine tertiplenmiş ayet berkenar, her cüzü 20 sahifede tamamlanan, 
“Resm-i Osmânî” imlâsı ile yazılmış Kur’an’ını bastırarak İslam âlemine 
onbinlerce nüsha dağıtmıştır.

O güne kadar (yukarıda saydığımız küçük çaptaki baskılar istisna edi-
lirse) bir kimsenin şahsına ait bir Mushaf edinmesi kolay değildi. Daha 
önce bahsedildiği gibi, devlet erkânı ve zengin zatlar büyük masraflarla 
yazdırıp tezyin ettirdikleri Kur’an’ları evlerinin en mûtena köşelerinde 
gözlerinden bile kıskanarak muhafaza ederdi. Daha düşük gelir seviye-
sinde olanlar, ikinci üçüncü derecedeki hattatlara, ya da kitap istinsahı ile 
geçinen kâtiplere birer Mushaf yazdırırlar, bileğine güvenenler kendileri 
yazarlardı. Birçok devlet ricâli veya zengin şahıslar fazladan yazdırdıkları 
nüshaları tekkeler, külliyeler, kütüphaneler ve türbelere vakfeder, herhangi 
bir şekilde Mushaf edinme imkânına sahip olamayanlar ise Kur’an’ı bu-
ralara gidip okurlardı. Tabiidir ki; bu Mushafların herbiri farklı satır ve 
sahife düzenine sahip olduğundan hiçbirinin sahifesi diğerini tutmazdı. 
O zaman âdet olmadığı için ayet ve sahife numarası bulunmayan bu 
Mushaflarda aranan yeri bulmak kolay değildi. Kur’an’ı elde etmenin, 
bulmanın okumanın bu kadar müşkilâtlı olduğu o zamanlarda Sultan 
Abdülhamid’in; sahifeleri, cüz başları, işaretleri yerli yerinde, bastırdığı 
ve dağıttığı Kayışzâde Hafız Osman Kur’an’ı (yazısı gerçekten de nefîstir) 
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sadece Osmanlı Devleti sınırları içinde değil, bütün İslam dünyasında pek 
tutuldu ve sevildi. Artık hafızların ezberleyeceği sahife değişmez bir ölçü 
ile tespit edilmiş, mukabele okuyan hafız efendi ve takip edenler hangi 
sahifeden başlanacağını bilir olmuşlardı.

“Ayet Berkenar” Mushaflar, sahifenin mutlaka bir ayetle başlayıp bir 
ayetle bittiği Mushaflar olup 15 satır üzerine yazılmışlardır. Tarihte ilk 
kimin yazdığı bilinmemekle birlikte, kütüphanelerde ve müzelerde bazı 
örneklerine rastlanır. Şahsen yazma eser ihtiva eden kütüphanelerde 
gördüğüm birkaç ayet berkenar Mushafın güzel yazı özelliği taşımadığını 
burada belirtmeliyim.

Gene Sultan Abdülhamid döneminde basılan Kayışzâde Hafız Osman 
tertibinde yazılmış Seyyid Hasan Rıza (ö. 1920) Mushafı ile hayat tarihçesi 
hakkında fazla bilgimiz olmayan (ya da benim bilmediğim) sahife tutar 
Kadırgalı Mustafa Nazif Efendi Mushafı, Osmanlı döneminde yazılan ve 
basılan son Mushaflardır.

Cumhuriyet dönemine geldiğimizde; 1975 yılında Hâmid Hoca’nın yaz-
dığı “Tevâfuklu Kur’an” basılana kadar, Diyanet İşleri Başkanlığımız dahil 
bütün Mushaf naşirleri yukarıda adı geçen üç Mushafı değişik ebatlarda 
basmışlardır. Esasen bu hattatlar, eserlerinin orijinallerini, o günkü şartlar 
altında, taşbaskısında filim olarak kullanılmak üzere bugünkü aydınger 
kâğıda benzer “karamela kâğıdı” tabir edilen yarı şeffaf bir kâğıda yaz-
dığından, her üç Mushafın da orijinali bugün mevcut değildir. Bu itibarla; 
Cumhuriyet sonrası Mushaf baskıları, hep baskının baskısının baskısı 
tarzında olduğundan ve basarken çoğu zaman gerekli itina da gösteril-
mediğinden, hemen ilk dönemlerden itibaren piyasada hüsn-i hat özelliği 
kaybolmuş Mushaflar tedavül etmiştir. Bütün hayatî ukdeleri kurutulmuş, 
medeniyet değerleri tahrip edilmiş bir milletin çocukları ancak bu kadarına 
güç yetirebilmekte idi.

Yazısı ve baskısı hakkında pek çok tenkid edilebilecek yönleri olmasına 
rağmen Hâmid Bey’in yazdığı “Tevâfuklu Kur’an”, güzeli, mükemmeli arama, 
bulma çabaları noktasında bence bir milattır. O vakte kadar memleketi-
mizde ne devlet ne de özel veya tüzel kişiler bir hattata şu kadar para 
vererek bir Mushaf yazdırmaya teşebbüs etmediler. Hemen bu Mushafın 
ardından başka özel kişiler Hâmid Bey’den bir Mushaf daha yazmasını 
istediler. Kendisine gittiğim yıllar boyunca hoca bu Mushafı yazdı durdu. 
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Yıllar sonra basılan bu Mushafın bir nüshasını alabildim ve sonra zan-
nediyorum bir daha basılmadı.

Tabiidir ki ülkemizde basılıp yayılan ve Ahmed Hüsrev hattı olarak 
bilinen Mushafı, kezâ bu türden az çok okunaklı bir el yazısı ile yazılmış 
olanları, ayrıca son yıllarda pek çok yayınevi tarafından basılan —bilgisa-
yarda yazılmış— Kur’an nüshalarını estetik herhangi bir özellikleri olmadığı 
için sadet harici tutuyoruz.

İslam Dünyası’na gelince, Suudi Arabistan’da Melik Fehd tarafından 
Suriyeli hattat Osman Tâhâ’ya yazdırılan ve Medîne’de basılan Mushafa 
gelince; bu Mushafın hurufat yapısı ve harflerin birleşme şekilleri bilgisa-
yar fontuna benzetilmiştir. Eser yüksek bir estetik değer taşımamaktadır. 
Kelimelerin satır ve sahifelerdeki dizilişi açık seçiktir. Harekelemede tecvid 
esaslarına riayet edilmeye çalışılmıştır. Temiz ve fakat sıradan bir baskıdır.

Son yıllarda Katar Emirliği tarafından gene Suriyeli bir hattata yazdırılan 
Kur’an. Baskısı Türkiye’de yapılmış olup harekeleme sistemi Medine’deki 
gibidir.

Bahsi geçen tecvid esaslı harekeleme; başta Suudi Arabistan ve Mı-
sır olmak üzere körfez ülkeleri tarafından şiddetle savunulmakta, hatta 
neredeyse bunun dışında yazılanlar yok sayılmaktadır. Bazı bakımlardan 
savunulacak yanları olsa da, bu tarz harekelemenin derinlemesine tetkik 
edildiği zaman üzerinde tartışılacak pek çok nokta mevcuttur. Kur’an oku-
mayı ve tecvidi iyi bilenler açısından avantajları olmakla beraber, özellikle 
okumayı az bilen veya tecvid bilmeyenler için çok ciddi okuma hatalarına 
yol açabilecek yönleri vardır. Araplar bu konuda Arap olmayan milletlerin 
sıkıntılarını, ihtiyaçlarını dikkate almadığından ve biraz da dayatmacı bir 
mantıkla hareket ettiklerinden, bu konuyu kendileriyle görüşüp anlaşmak 
hemen hemen imkânsız görünüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları 
İnceleme Kurulumuz Resm-i Osmâni imlâsını kabul ediyor, bu şekilde 
yazılan Mushafları klasik harekeleme olmak kaydıyla tetkik ediyor. Me-
dine Mushafı tarzında harekelemeyi —bence haklı olarak— kabul etmiyor.

Âlem-i İslam’ın sair beldelerinde bu konuda yapılan çalışmaları bile-
miyoruz. Yalnız şurası muhakkak ki; Endenozya’dan Fas’a kadar geniş 
İslam Coğrafya’sında tevarüs ettiğimiz büyük İslam Medeniyeti’ne lâyık 
bir Mushafın yazılması ve basılması için hiçbir gayret gösterilmediği, daha 
doğrusu İslam dünyasının böyle bir meselesi, ufku ve dâvâsı olmadığı açıktır.
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Kur’an-ı Kerim’in yazımında iki ayrı imlâ kullanılmıştır. Bunlardan 
birisi ülkemizde tedavül eden Mushaflardaki imlâ olan Ali el-Kārî imlâ-
sı, diğeri Resm-i Osmânî denilen imlâ. Okunuşta herhangi bir farklılık 
arzetmeyen bu imlâ farklılığı, Kur’an yazımında ciddi tartışmalara sebep 
olmuştur ve olmaktadır.

Bugün yeryüzünde tedavül eden Mushafların yüzde seksen kadarının 
Resm-i Osmânî ile yazılmış olduğunu tahmin ediyoruz.

Hemen şunu belirtelim ki; yukarıda bir parça bahsettiğimiz muhterem 
Tayyar Altıkulaç Hocamızın Hz. Osman (r.a.)’a nispet edilen Mushaflar 
üzerinde kelime kelime, harf harf, yaptığı mukayeseli çalışmalar, basit 
müstensih hataları görmezden gelinirse, metin ve kelime yapılarında 
yüzde yüze yakın bir ayniyet görülmektedir. Kur’an’ın tamamını sadırla-
rında muhafaza eden sahabî efendilerimizin henüz hayatta oldukları bir 
zamanda yazılan bu Mushaflarla günümüzde şu veya bu imlâ ile yazılıp 
basılan Mushaflar arasındaki mutabakat gösteriyor ki; Kur’an-ı Kerim 
nâzil olduğu gibi korunmuş, herhangi bir tahrife uğramadan günümüze 
intikal etmiştir. Ancak söz konusu imlâlardan hangisinin tercih edilmesi 
gerektiğine gelince; konunun ilmî tartışmaları bir yana, İslam dünyasın-
da birliğin sağlanması, kanaatimizce Resm-i Osmânî’nin tercih edilmesi 
ile mümkündür. Nitekim Altıkulaç Hoca’nın tahkik edip ilim dünyasının 
önüne koyduğu Mushaflar da bu kanaatimizi teyit etmektedir.

Mushaf imlâsı (Resm-i Osmânî) çok özel bir imlâdır ve Arapça imlâ-
dan —hele bugünkü Arapça imlâdan— oldukça farklıdır. Bu itibarla Arapça 
imlâyı bilmekle Kur’an imlâsını bilmenin ayrı şeyler olduğunu burada 
belirtmekte fayda mülâhaza ediyoruz.

Diğer imlâya niçin Ali el-Kārî imlası denildiği tartışmalı bir konudur. 
1605 yılında vefat eden Ali el-Kāri’den önce yazılan pek çok Kur’an bu 
imlâ ile yazılmıştır. Meselâ Kültür Bakanlığı tarafından çok kötü bir tıp-
kıbasımla basılan ve Ali el-Kārî’den yaklaşık yüz yıl önce yaşayan Şeyh 
Hamdullah’ın (ö. 1520) Mushafı, adı geçen imlâ ile yazılmıştır. Şeyh’in bu 
Mushafı yazarken muhakkak başka bir Mushafa bakmış olabileceği dik-
kate alınırsa, bu imlânın ne zaman ihdas edildiği cidden tahkik edilmesi 
gereken bir keyfiyyet olarak gözükmektedir. Kanaatim şudur ki; bünyesin-
de halen erbâbınca tartışılması gereken pek çok tutarsızlıklar taşıyan bu 
imlâ, muhtemelen geçmişte Ali el-Kārî tarafından ele alınıp üzerinde bazı 
çalışmalar yapılmış olmalı ki, imlânın ismi bu zata nispet edilmektedir.
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Osmanlı hattatları tarafından yazılan Mushaflarda genellikle Ali el-
Kārî imlâsı kullanılmakla birlikte, pek çok Mushafta da Resm-i Osmânî 
kullanılmıştır. Yukarıda bahsi geçen Kayışzâde Mushafı’nda, aslı itibariyle 
Resm-i Osmânî esas alınmakla birlikte Cumhuriyet’ten sonra yayınevlerince 
Ali el-Kārî imlâsına çevrilerek basılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığına yazdığım Mushaf benim açımdan yukarıda 
ifade ettiğim meselelerden doğdu.

2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımız, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
olarak bir devlet müessesesi tarafından teşebbüs edilen Kur’an yazdırma 
vazifesini şahsıma tevdi ettiğinde, hattatlar ırmağının bir katresi olarak 
Yaratan’a sığınmaktan başka çarem yoktu.

Kur’an-ı Azîmüşşân’ı lâyık olduğu şeref ve kudsiyyete uygun bir dikkat 
ve ciddiyetle, yazabileceğim en güzel hatla yazmalı ve bastırmalı idim.

Mazide tarihlere sığmayan seleflerimiz büyük üstadlar, halde en ufak 
hatayı affetmeyen meslektaşlarım, istikbalde her biri mazideki üstadlar 
seviyesine çıkmalarına duacı olduğumuz haleflerimiz olan hattatlar nez-
dinde mahcup olmamalı idim.

Kur’an okumayı pek az bilenlerin yanlış okumasına ihtimal vermeyecek 
kadar selis bir Mushaf yazmalı idim.

Estetik bakımdan girift yazıldığı için suyun kıvrıla kıvrıla akışı gibi 
zarif, fakat 2000’li yıllarda artık halk tarafından terk edilip yetim bırakılan 
ecdat mirası Kur’an hattını ihya etmeli idim.

Kur’an’ı, artık gazete bile basılmayan kâğıtlara bastırıp, çerez fiyatına 
satanlara Kur’an baskısının nasıl olması gerektiğini göstermeli idim.

Kolay okunduğu için tercih edildiği ifade edilen bilgisayarla yazılmış 
Mushafları basanlara ve okuyanlara karşı hüsn-i hatla yazılı olanların da 
kolay okunabileceğini ispat etmeli idim.

Asırlardır olduğu gibi bugün de İslam âleminde hat sanatının merkezi 
olan bu memlekette hâlâ çok güzel Mushafların yazılabileceğini göster-
meli idim.

İtimad ederek bana Kur’an yazma şerefi bahşeden Diyanet İşleri Baş-
kanlığını mahcup etmemeli idim.

Bu ve buna benzer mülahazalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımız 
Ali el-Kārî imlâsı ile bir Mushaf yazmamı istemesine rağmen ben hemen 
eş zamanlı iki Mushafı itmam ettim.
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Ekim 2013 tarihi itibariyle son kontrolları da yapılarak baskı safhasına 
gelen Mushaf-ı şerifin Diyanet İşleri Başkanımız tarafından ilk baskısının 
perestij baskısı olacağı ifade edilmiştir. Fazla gecikilmezse 2013 yılında 
basılabilecek durumdadır. Mushafın teknik ve estetik özellikleri hakkında 
bir parça bilgi vermek gerekirse:

Eserimiz yazısı, tezhibi, cildi, grafik tertibi ve baskı hazırlıkları iti-
bariyle tamamen “özgün” bir nitelik taşımaktadır. Yazının ve tezyinatın 
uygunluğu, grafik özelliklerin ve nispetlerin yerli yerinde olup olmadığı, 
kullanılan renklerin ve altın yaldızın tarz-ı kadîme muvafakatı, kâğıt ve 
sair malzemenin cinsi, kalitesi, cilt motifleri ve malzemesinin yerli yerin-
deliği gibi pek çok unsurun bir araya gelmesi ciddi bir ekip çalışması ile 
mümkün olabilmiştir.

Eserin hattı konusunda herhangi bir fikir beyan edemem ve takdiri-
ni erbabına bırakırım. Mesleğimiz “fahr etmek” değil, “fakr”ımızı bilme 
mesleğidir. Bu itibarla reîsü’l-hattâtîn unvanını alanlar başta olmak üzere, 
bütün büyük üstadlar imzalarına “ed’afü’l-küttâb...” vs (kâtiplerin en zaifi, 
en acizi) gibi ibareleri, öğünmek ve kendi seviyesinde olamayan hattatları 
tezyif etmek ve aşağılamak için koymamışlar, bilakis bu büyük nimet-i 
ilâhî karşısındaki fakirliklerini idrak ettiklerini, bunun şükründen aciz 
olduklarını itiraf için koymuşlardır.

Eserin tezyinatına gelince; tezhip sanatının en olgun ve mükemmel 
dönemi olan XVI. asır özellikleri taşımaktadır. Bütün durakları, hizip secde 
ve cüz gülleri, sûre başları, hâtimesi, serlevhası, zahriyesi ve cildi tama-
men özgün olup desenlerin uyumu ve zenginliği motiflerin sıfır hata ile 
çizilmesi aylar, hatta seneler almıştır. Kur’an üzerinde çalışanlar geceleri 
ihya için teheccüde kalkmak yerine uyumamayı tercih etmişlerdir.

Tezhip nerede bitiyor, grafik çalışma nerede başlıyor, böyle bir çalışma-
da pek bilinemediğinden aynı emeğin grafik dizayn için de harcandığını 
burada belirtmeliyim.

Zemin başta olmak üzere, tezyinatta kullanılan renklerin ecdadımızın 
böyle eserlerde kullandıkları renklerle ve renk tonlarıyla aynı olması için 
gayret gösterilmiştir.

Her türlü hamd ve minnet O’na ait ki; bu güne kadar istihdâm-ı ilâhî 
olduğuna bütün mevcudiyetimle inandığım beş Mushafı tamamlamak kısmet 
oldu. Cenab-ı Hak nasip ederse önümüzdeki zamanlarda bu eserler bir şekilde 
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yayımlanacak. Bu tecrübelerimden sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; 
en azından ben ve ekibim için bir Mushafın yazılmasından, tashihinden, 
tezyini ve grafik çalışmalarına kadar bir eser haline gelebilmesi yaklaşık 12 
000 saatlik bir emek gerektiriyor. Keskin bir dikkatle, fasılasız, günde on 
saat çalışmakla 1200 gün mesai gerektiren bu çalışmanın kolay bir şey ol-
madığını ifade etmek isterim. “Eski büyük üstadlar bu kadar sayıda Mushafı 
nasıl yazabilmişler?” diye zaman zaman düşündüğümde bir insan ömrü ile 
verilen eser sayısı arasında nasıl bir nispet olduğuna şaşmamak elde değil. 
Mesela okuduğunuz metinde adı geçen Kayışzâde Hafız Osman Efendi 106 
Mushaf yazmış, 107. sini yazmakta iken teravih namazında rükû halinde 
iken vefat etmiş. Kayışzâde’den çok fazla sayıda Mushaf yazan birçok hat-
tat vardır. Alınız, gene metinde adı geçen Çemşir Hafız’ı. Bir insanın kırk 
sene fiilî sanat hayatı olsa 450 Mushafı ancak her ay bir Mushaf yazarsa 
tamamlayabilir. Tek bir izah bulabiliyorum; bu mübarek sanata hizmet eden, 
ömrünü Kelâm-ı Kadîm’e, mukaddes lafızlara, Kalem Sûresi’nin hakikatine 
adayan bu zatlar herhalde best-ı zamana mazhar olmaktaydılar.

Hatime olarak şunları söylemeliyim:

Elli küsur senedir okumak, kırk küsur senedir yazmakla meşgul oldu-
ğum Kur’an’ı Kerîm’in Fâtiha veya Muavvizateyn sûrelerini iyice yetişmiş 
bir hafız önünde okusam kim bilir kaç i’rab, kaç mahreç hatası yapacağı-
mı bilemediğimden böyle ortamlarda sükût ederim. Kırk senede düzgün 
okuyamadığım bir kitabı, bırakın yazının güzel olmasını, yazabilmek, hem 
de birkaç defa yazabilmek benim iktidarımla değil, ancak istihdâm-ı ilâhî 
ile izah olunabilir. Hevâ ve hevesin teşcî edildiği, her türlü menhiyyâtın 
ve fuhşiyyâtın ayyuka çıktığı, sefahatin cinayetin sel olup aktığı bir dün-
yada Cenâb-ı Hakk’ın ben acizi kelâmıyla meşgul etmesi, şükrünü eda 
edemeyeceğim bir nimettir. Basılan ve basılacak eserlerimden “es-sebebü 
ke’l-fâil” sırrınca her okuyanın elde edeceği sevabından gelecek bir misli 
sevaba gerçekten ihtiyacım var. Elbette ki Kur’an’ın kudsiyyeti en güzel 
şekilde yazmayı ve basmayı gerektiriyor ama, eserime bakanlardan istir-
hamım; yazı, baskı, motif, cilt özelliklerine gereğinden fazla bakmamaları, 
baktıklarının Kur’an olduğunu düşünmeleri, Kur’an’ın da Alla’h’ın kelamı 
olduğunu bilerek imanlarını Kur’an’la her an tazelemeleridir.

Bütün varlıkların tesbih ettikleri, her türlü şükre lâyık olana hakkıyla 
şükredemedik.

Ve minallâhi’t-tevfîk.



167

ı. Bölüm: Kur’An KitABeti

TEBLİĞDE ADI GEÇEN BÂZI HATTATLAR VE 
KAVRAMLARLA İLGİLİ NOTLAR

1. Hattat Hamid Aytaç

1891 yılında Diyarbakır’da doğdu. Küçük yaşlarda heves ettiği yazı yaz-
mayı zamanla geliştirdi. Darü’l-Fünun okumak için 1907 yılında geldiği 
İstanbul’da babasının vefatı üzerine çalışmak mecburiyetinde kaldı. Gülşen-i 
Maaarif mektebinde öğretmenlik yaptı. Sonradan büyük hattat olan Halim 
Efendi’ye rik’a, sülüs, nesih, divânî ve celî divânî yazılarında hocalık yaptı. 
1908 de Mekteb-i Harbiye, 1911-1917 yılları arasında da Erkân-ı Harbiye 
Matbaasın’da hattatlık yaptı. Daha sonra serbest hattatlık, matbaacık ve 
klişecilik, daha sonra ise vefatına kadar serbest hattatlık yaptı. Yazdığı 
yazılar ve yaptığı istiflerin sayısı bilinmiyor. Yazdığı iki Kur’an-ı Kerim’in, 
biri sağlığında olmak üzere, her ikisi de basılmıştır. 1982 yılında vefat et-
tiğinde Osmanlı döneminden kalan son hattatdı. Harf devriminden sonra 
hattatların mesleği bıraktıkları uzunca bir dönem, yazmayı bırakmayarak 
hat sanatının bugünlere gelmesinde çok önemli rolü olmuştur. Yetiştirdiği 
talebeler ve talebelerinin yetiştirdikleriyle de bugün hat sanatı yeniden bir 
dirilişi yaşamaktadır.

2. Tevafuklu Kur’an

Kur’an-ı Kerim’de bazı ibare ve kelimelerin üst üste karşılıklı sahi-
felerde veya takib eden sahifelerde birbiriyle aynı hizada olacak şekilde 
yazılan Kur’an’lar. Tarihte pek çok örnekleri vardır. Karşılıklı sahifelerde 
bazı kelimelerin birbiriyle uygunluk gösterdiği Kur’an’lara resm-i dâvûdî 
denir. Bütün satırları elif harfi ile başlayan veya biten tevafuklu Kur’an’lar 
görülmüştür. Ahmet Hüsrev Efendi üstadı Bediüzzaman’ın tarifi üzere 
lafzullah, lafz-ı Rab ve bazı kelimelerin alt alta tevafuk ettiği 9 adet 
Kur’an yazmıştır. Bunlardan bir tanesini Bediüzzaman’a vermiş, üstadın 
vefatından sonra hizmetinde bulunan talebeleri Hattat Hâmid Bey’e bu 
Kur’an’ın tertibine uygun bir Kur’an yazdırmışlardır.

3. Ahmed Hüsrev Efendi

1899 senesinde Isparta’da doğdu. Baba tarafından nesebi Hz. Ebube-
kir’e dayanmaktadır. 1926 yılında Isparta’nın Barla nahiyesine sürgün 
olarak gönderilen Bediüzzaman Hazretlerini 1920 li yılların sonlarında 
ziyaret etmiş, o tarihten vefatına kadar üstadının telif ettiği Risale-i Nur 
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eserlerini İslam yazısının yasaklı olduğu ve matbaa imkânlarının olmadığı 
dönemlerden başlayarak 1977 de vefatına kadar sayısız defalar yazmıştır. 
Üstadı’nın Kur’an’da yeni bir letafet olarak keşfettiği, tevafuk esasına göre 
hayatı boyunca 9 adet Kur’an yazmıştır. Hat sanatı bakımından değeri ol-
mamakla birlikte, kendisine mahsus çok okunaklı ve işlek bir yazısı vardır.

4. Süheyl Ünver (Ord. Prof. Dr)

1898 yılında İstanbul’da doğdu. 1922 yılında İstanbul Tıp Fakültesini 
bitirdi. Aynı zamanda Medresetü’l-Hattatîn’in geleneksel sanatlar şûbe-
sini bitirerek tezhip, minyatür, cilt ve ebrû sanatlarını öğrendi. Hoca Ali 
Rıza’dan resim öğrendi. Dahiliye ihtisasından sonra Üniversiteye intisap 
etti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp Tarihi Enstitüsü’nü kurarak 
emekliliğine kadar yönetti. Aynı zamanda Devlet Güzel Sanatlar Akade-
misi’nde minyatür hocalığı yaptı. Türk tezhip sanatının en olgun dönemi 
olan XVI. asır dönemini pek çok talebe yetiştirerek ihyâ etti. Metnimizde 
adı geçen Hattat Şevki Efendi anne tarafından büyükbabası olur. Yaptığı 
geziler, araştırmalar, muhtelif konularla ilgili hazırladığı 2000 civarında 
dosya 1986 da vefatından sonra Süleymaniye Kütüphanesi’ne intikal etti.

5. Rikkat Kunt

1903 yılında İstanbul’da doğdu. Büyük Türk Lügatı’nın yazarı Hüse-
yin Kâzım Kadri’nin kızıdır. Orta ve lise öğrenimini Beyrutta yaptı. l936 
da girdiği Güzel Sanatlar Akademisi’nde Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey ve 
Feyzullah Dayıgilden tezhip öğrendi. Mezun olduktan sonra emekli olana 
kadar aynı yerde hoca olarak çalıştı. En değerli eserleri Fatih Dîvânı’nda 
toplanmıştır. Yaptığı eserler ve yetiştirdiği talebelerle Süheyl Ünver gibi 
XVI. asır tezhibinin yeniden ihya olması için gayret sarfetti. 1986 yılında 
vefat etti.

6. Emin Barın

1913 yılında Bolu’da doğdu. Babası hattat ve mücellit Hâfız Mehmed 
Tevfik Efendidir. İstanbul Muallim Mektebi’nde başladığı yüksek öğ-
renimini Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Resim Bölümü’nde tamamladı. 
Yazı ve cilt ihtisası yapmak için Almanya’ya gitti. Kısa bir dönem Hattat 
Kâmil Akdik’den yazı, hezarfen hattat Necmedin Okyay’dan Osmanlı cildi 
dersleri aldı. 1944-1983 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde yazı 
hocalığı yaptı. Zengin bir hat kolleksiyonuna sahip olan Emin Barın’ın 
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Çemberlitaş’taki atelyesinde 1965 lerden sonra her perşembe günü munta-
zaman yapılan toplantılar klasik sanatlarla uğraşanların buluşma yeri oldu.

7. Uğur Derman

1935 yılında Bandırmada doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nden sonra İstanbul 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. 1978 yılına kadar ecza-
cılık yaptı. Daha sonra Türkpetrol Vakfı’nda görev aldı. Hattat Necmeddin 
Okyay’dan ta’lik yazı ile beraber hemen bütün ecdad yâdigârı sanatlarımızın 
mirâsını devr aldı. Gençliğinden itibaren dönemin hattat, müzehhip, şair ve 
edip şahsiyyetleri ile tanışarak sohbet meclislerine devam etti. Buralarda 
elde ettiği bilgileri, yaptığı araştırmalarla zenginleştirdi ve yayınlayarak 
klasik sanatlarımızın gelişmesine katkıda bulundu.

8. Çemşir Hafız Salih

XVIII. Asrın sonu, XIX. asrın başları arasında yaşamış (ö.1820), değerli 
hattatlardandır. Elinin sağlamlığı ve yazısının pişkinliğinden dolayı kendisine 
çemşir (en sağlam ağaçlardan olan şimşir) lakabı takılmıştır. Enderûn-u 
Humayûnda hat hocalığı yapmıştır. 366 Mushaf yazdığı söylenmekte ise de 
XIX. asrın büyük hattatlarından Muhsinzâde Abdullah Efendi 454. Mus-
haf’ını gördüğünü söylemektedir. Bazı kitâbelerde de yazısı görülmüştür.

9. Şevki Efendi

1829 yılında Kastamonu’da doğmuştur. Küçük yaşta İstanbul’a geti-
rilmiş, dayısı Hulûsî Efendi’den meşk ederek 12 yaşında icâzet almıştır. 
Dayısının başka hattata giderek yazıyı ilerletme teklifini kabul etmemişti. 
Hattın inceliklerinin kendisine rûyada öğretildiğini ifade etmiştir. Harbiye 
Nezâretine bağlı “Menşe-i Küttâb-ı Askerî’de yazı hocalığı yapmıştır. Yıl-
dız Sarayı’nda şahzâdeler ve mevkî sahiplerinin çocuklarına, Haseki’deki 
evinde ise isteyenlere yazı öğretmiştir. Topkapı Sarayı ve Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi’nde olduğu gibi özel kolleksiyonlarda da pek çok yazısı 
olan Şevkî Efendi, bilhassa nesih yazıda erişilmez seviyelere ulaşmıştır. 
1887 yılında vefat etmiş ve Merkez Efendi Kabristanı’na defnedilmiştir.

10. Sâmi Efendi

1838 yılında doğdu. Yorgancılar kâhyası Hacı Mahmud Efendi’nin oğ-
ludur. Bu itibarla ilk zamanlarda imzasını “Yorgânîzâde” olarak atmıştır. 
Bütün hat nev’ilerini muhteşem bir güzellikte yazan Sâmi Efendi bilhasa 



170

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Celî Sülüs ve Celî Talik yazılarında emsalsizdir. Celî Sülüste Mustafa 
Râkım, Celî Talikte Yesârîzâde Mustafa İzzet yolundan yürümüş her iki 
yazıda da zirveye ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen bütün hattatların ya 
bizzat yada eserleri yoluyla mutlak surette hocası olmuştur. Müzelerde ve 
özel kolleksiyonlarda yazısına sıkça rastlanan Sâmi Efendi’nin taşa hâkk 
edilmiş pek çok kitâbesi de mevcuttur. 1912 yılında vefat eden Sâmi Efendi 
Fâtih Camii haziresinde medfundur.

11. Halim Efendi (Özyazıcı)

1898 yılında İstanbul’da doğdu. Okuduğu İlkokul’da (Gülşen-i Maarif 
Mektebi) ilk yazı derslerini orada yazı muallimliği yapan Hattat Hâmid 
Bey’den aldı. Yüksek tahsili için Sanâyî-i Nefîse Mektebi’ne girdi. Aynı 
zamanda Medresetü’l-Hattatîn’den yazı dersleri almaya başladı. Mezun 
olduktan sonra Bâbıâlî’de yazıhane açtı ve serbest hattatlık yaptı. Harf 
devriminden sonra Topkapı Cevizlibağ mevkiinde bir bağ satın alarak 
geçimini temine çalıştı. 1948 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nde yazı 
hocası oldu, 1962 yılında emekli olana kadar bu vazifesine devam etti. 
1964 yılında bir trafik kazazası sonucu vefat etti ve Kozlu mezarlığına 
defn edildi. Hattatlığı tek başına bir asrı dolduracak kudrettedir.

12. Aklâm-ı Sitte

Altı çeşit yazı demektir ki bunlar; muhakkak, reyhânî, sülüs, nesih, 
tevkî ve rikaa (icâze) yazılarıdır.

13. Yâkut el-Musta’sımî

Hicrî 1204 yılından sonra ismi duyulmuştur. Son Abbasî Halîfesi el-Mus-
ta’sım’a nispetle anılır. O’nun kölesi olduğu, fakat Halîfe’nin kendisine köle 
gibi değil efendi gibi davrandığı veya azad ederek yanında tuttuğu rivâyet 
edilir. Amasyalı olduğu şeklindeki rivâyet yaygındır. İbn-i Hilâl ve İbn-i 
Bevvâb’dan sonra hat sanatını o güne kadar görülmemiş seviyelere çıkar-
mıştır. Hakkında 180 sene yaşadığı, 1001 Mushaf yazdığı şeklinde efsanevî 
rivayetler olsa bile, ömrünün uzun olduğu ve yazının Yâkut’la kıvamını 
bulduğu muhakkaktır. Süleymâniye Kütüphanesinde, yurt içinde ve yurt 
dışındaki müze ve kütüphanelerde pek çok yazısı ve yazdığı Mushaflar 
mevcuttur. 1298 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.
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14. Şeyh Hamdullah

1436 yılında Amasya’da doğmuştur. Babası Sühreverdi tarikatında şeyh 
olduğu için kendisine İbn-i Şeyh denilmiştir. Amasya’da şehzâde iken 
vâlilik yapan Sultan II. Beyazıt’ın yazı hocası olmuştır. II. Beyazıt tahta 
çıktıktan sonra, İstanbul’a gelen hocasını saraya dâvet ederek ona yakın 
olmak için sarayda oda vermiştir. Yâkut’tan sonra yazıya yeni bir olgunluk 
kazandıran Şeyh, 47 Mushaf 1000 kadar en’am ve evrad, sayısız kıt’a ve 
yazı yazmıştır. Okçuluğa da meraklı olan Şey Hamdullah’ın şeyhliği, o 
zamanlar çok itibarlı bir makam olan “okçular şeyhliği” de yaptığı içindir. 
II. Beyazıt’tan sonra tahta geçen Yavuz Sultan Selim zamanında Sultan’ın 
devamlı seferde olması dolayısıyla iltifat göremeyen Şey Hamdullah in-
zivaya çekilmiş, Kanûnî Sultan Süleyman tahta geçince kendisine Kur’an 
yazdırmak istemiş, yaşlılığını ileri sürerek Sultan’dan affını istemiştir. 
1520 yılında 84 yaşlarında iken vefat etmiş, Karacaahmet Mezarlığı’na 
defnedilmiştir. Şeyh Hamdullah Osmanlı hat sanatının kurucusu sayılır 
ve bugüne kadar gelen bütün Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi hattatları 
Şeyh’in şeceresinden gelmektedir.

15. Hafız Osman

1642 yılında Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendi’nin oğludur. Dev-
rin ünlü hattatı Derviş Ali’den başladığı yazıyı gene onun talebelerinden 
Suyolcuzade Mustafa Eyyubî Efendi’den tamamladı. Köprülüzada Mustafa 
Paşa kendisini himayesine aldı. Yaşadığı devirde Şeyh Hamdullah yazısının 
sırlarını kendisinden iyi bilen yoktu. 1694 yılında Sultan II. Mustafa’nın 
yazı hocası oldu. Şeyh Hamdullah’ın yazılarını inceleye inceleye, bu yazıya 
yeni bir letafet kattı. Bundan dolayı kendisine II. Şeyh denmiştir. Daha 
sonra gelen bütün hattatlar onun yolunda yazmaya koyuldular. Hilye 
tarzının mûcidi Hâfız Osman’dır. 25 Mushaf, pek çok murakkaa, kıt’a, 
meşk yazmıştır. Vefatından önce kısmî felç geçirmiş, bu halde bile yazı 
yazmıştır. 1698 yılında vefat etmiş olup Kocamustafapaşa’da Sümbülefendi 
Camii haziresine defn edilmiştir.

16. Kâmil Akdik

1861 yılında İstanbul’da doğdu. Daha ilk mektepte iken yazı derslerine 
başladı. Daha sonra Sâmi Efendi’den yazı meşkederek icazet aldı. Hocasının 
1909’da emekli olması üzerine onun yerine Nişan-ı Hümayûn Kalemi Mü-
meyyizi ve mütenevvi yazılar muallimi oldu. 1914’te Medresetü’l-Hattatîn 
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yazı hocalığına tayin oldu. 1915’de kendisine resmî olarak Reisü’l-Hattatîn 
ünvanı verildi (son Reisü’l-Hattatîn). 1918’de Galatasaray Lisesi yazı hocası 
oldu. 1922’de emekli edildi. 1936’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde hüsn-i 
hat hocalığına tayin edidi ve 1941’de vefatına kadar burada kaldı. 2 defa 
Mısır’a giderek Mısır’da Hat sanatının gelişmesine katkıda bulunmuştur. 
Bir Mushaf yazmıştır ve Mushafın Pakistan’da olduğu söylenmektedir. 
Çok sayıda kıt’a, murakkaa, hilye, evrad ve cüzlerle birlikte, pek çok da 
celî levha ve kitabe bırakmıştır.

17. İsmail Hakkı Altunbezer

1873 yılında İstanbulda doğdu. Hattat bir sülâleden gelmektedir. Babası 
19. asrın en büyük hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin ta-
lebelerinden İlmî Efendi’dir. Babasından sülüs nesih yazılarını meşk etti. 
Sami Efendi’den tuğra çekmeyi, divâni ve celî yazıları öğrendi. Sanayî-i 
Nefîse mektebi’ne (Güzel Sanatlar Akademisi) girerek resim bölümünden 
birincilikle mezûn oldu. 20 yaşından îtîbaren Divan-ı Hümayun kalemine 
girmiş ve zamanla yükselerek “Dîvân-ı Hümâyûn Tuğrakeşi” ünvânını 
almıştır. Medresetü’l-Hattattîn’de yazı hocalığı yaptı. Güzel Sanatlar Aka-
demisi’nde yazı ve tezhip hocalığı yaptı. Velût bir sanatkâr olan Altunbezer 
aynı zamanda iyi bir ressamdı.

18. Necmeddin Okyay

1883 yılında Üsküdar’da doğdu. Ortaokul yıllarında Talat Bey isimli 
bir hattatdan rik’a, dîvânî ve celî dîvânî yazılarını, Bakkal Ârif Efendi’den 
sülüs ve nesih yazılarını öğrendi. Sâmi Efendi’den ta’lik yazı meşk etti. Bu 
arada eski sanatlarımızı merak ederek, ciltçilik, ebrûculuk, mürekkepçilik, 
kâğıt âherleme gibi o dönemde kaybolmaya yüz tutan sanatlarımızı öğ-
rendi. Okçuluğa olan merâkından dolayı okçuluk yaptı ve Okyay soyadını 
aldı. Medresetül Hattatîn’de ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde yazı hocalığı 
yaptı. Diğer yazıları da iyi yazmakla beraber ta’lik hattatı olarak meşhur 
olmuştur. 93 yaşında 1976 yılında vefat etti. Karacaahmet Mezarlığı’nda 
medfundur.

19. Şekerzâde Mehmed Efendi

1600’lü yılların son çeyreğinde Manisada doğmuştur. Doğum tarihi 
bilinmemektedir. Babası şekerci olduğu için şekercizâde diye anılmakla 
birlikte, imzalarını “şekerzâde” diye atmıştır. İstanbul’a geldikten sonra 
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İbrahim Kırımî’den meşk etti. İcazetini ise Hafız Osman’ın talebesi meşhur 
Yedikuleli Seyyid Abdullah’dan aldı. Sultan III. Ahmed’in emriyle Medine-i 
Münevvere’de mevcut Şeyh Hamdullah Mushafını taklîden yazmak üzere 
görevlendiridi. Mükemmel bir şekilde görevini yerine getirdi. İstanbul’a 
dönünce eseri o sırada tahtta bulunan Sultan I. Mahmud’a hediye etti. 
Daha sonra bu Mushaf Sultan Aziz döneminde 70 tanesi devlet ricâline 
hediye edilmek üzere âherli kâğıda olmak üzere bastırıldı. Devrinin en 
iyi hattatlarından olan Şekerzâde 1752 yılında vefat etti ve Karacaahmet 
Mezarlığın’da Şeyh Hamdullah’ın yanına defnedildi.

20. Kayışzâde Hafız Osman Efendi

19. asır hattatlarındandır. Burdur’ludur. Kayışzâde Hafız Osman diye 
bilinir. Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin talebelerindendir. Muhsinzâde 
Abdullah Efendi’den de istifade etmiştir. Bütün zamanlar içinde nesih yazıyı 
en güzel yazanlardandır. 106 Mushaf-ı Şerif, pek çok en’am-ı şerif, delâil-i 
hayrât ve evrâd yazdı. Levha tarzı eseri yok denecek kadar azdır. Sultan 
Abdülhamid ayet berkenâr bir Mushafını bastırarak bütün İslam âlemine 
dağıtmıştır. Bu Mushaf hâlen bâzı yayınevleri tarafından günümüzde de 
basılmaktadır. 1894 yılında vefât etti.

21. Seyyid Hasan Rızâ

1849 senesinde Üsküdar’da doğdu. İlk esaslı yazı dersini meşhur hattat 
Yahya Hilmi’den almıştır. Babasının 1865 de vafatından sonra, amcasının 
ricası üzerine Pertevniyal Valide Sultan vasıtası ile Mızıka-i Hümâyûn’a 
kaydedildi. Oranın yazı hocası olan Hattat Şefik Bey’e devam etti ve 
icazet aldı. Şefik Bey’in hocası Kazasker Mustafa İzzet Efendi ile tanıştı 
ve ondan istifade etti. Önce Muzika-i Hümâyûn imamlığına, daha sonra 
da hocası Şefik Bey’in görevden ayrılmasıyla yazı hocalığına tayin edildi. 
Medresetü’l-Hattatîn’de yazı hocalığı yaptı. Her biri birbirinden güzel 19 
Kur’an-ı Kerim, hilyeler, en’am-ı şerîfler, evradlar yazdı. 1920 yılında vefat 
etti. Bir Mushafı Sultan Abdülhamid döneminde basıldı. Çok değerli bir 
hattat olan Hasan Rıza Efendi çoğunlukla nesih yazı ile meşgul olmuştur.

22. Ali el-Kâri

Alî b. Sultân Muhammed el-Kârî el-Herevî. Herat’ta doğdu. İlk tahsi-
linden sonra Mekke’ye gitti. Zamanın büyük âlimlerinden dersler aldı ve 
başta fıkıh olmak üzere tefsir, akâid, kelâm, tasavvuf, tarih, dil, edebiyat 
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ve bilhassa kıraat konularında devrinin önde gelen âlimleri arasına girdi. 
Kıraat ilmine vukûfundan dolayı “el-Kâri” nisbesi ile anılır. Resmî görev 
kabul etmedi. Geçimini yazdığı ve kenarına kıraatla ilgili açıklamalar 
yaptığı Mushaflarla sağlardı. Hanefi Mezhebi’ne sıkı bağlılığı sebebi ile 
İmam Şâfi ve İmam Mâliki tenkidi, vahdet-i vücûtcuları tekfir derecesin-
de tenkid etmesi, ağır eleştiriler almasına sebep oldu. Buna karşılık bâzı 
âlimler kendisinin müceddid olduğunu, İmam Malik ve Şâfi’ye yönelttiği 
eleştirilerin bir müçtehidde bulunması gereken tavır olduğunu ifade ettiler. 
Çoğu hadis konularında olmak üzere 180 civarında eser yazmıştır. 1605 
yılında Mekke’de vefat etti.
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MUSHAFLARI İNSAN UNSURUNDAN KAYNAKLANAN 
FAZLALIKLARDAN ARINDIRMAYA VE KUR’AN YAZISI 

İLE YAPISINI SADELEŞTİRMEYE YÖNELİK BAZI 
MÜLAHAZALAR

Yusuf ALEMDAR
Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) İlâhiyat Fakültesi, 
Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

“Yazık şu kimselere ki, Kitab’ı kendi elleriyle yazar,
sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için;

‘Bu, Allah’ın katındandır, yani bu O’nun gönderdiği kitaptır’ derler.
Ellerinin yazdıkları yüzünden vay onların hâline!

Bu yolla kazandıklarından dolayı da vay onların hâline!”

(Bakara, 2/79)

A. GİRİŞ
Türkiye’de tedavülde bulunan ve biri DİB, diğeri de TDV Yayınları ara-

sında çıkan, Aliyyü’l-Kârî (ö. 1605) sistemi esas alınarak Kayışzâde Hâfız 
Osman (ö. 1894) ve Hacı Hasan Rıza (ö.1920) tarafından kaleme alınan iki 
Mushaf ile Mısır eski Kralı Fuad’ın (ö. 1936) girişimiyle Kahire’de tab’ olunan 
ve yine Suudi Arabistan eski Kralı Fehd’in (ö. 2005) delâletiyle Medine’de 
neşredilen Mushaflar, bugün itibariyle belki de yeryüzünde elden ele en 
çok dolaşan; dolayısıyla en fazla okunan Kur’an nüshalarıdır diyebiliriz. 
Nitekim bizler, Türkiye şartlarında DİB’e bağlı Kur’an kurslarında hafızlık 
yaptığımız sıralarda isimleri zikredilen iki büyük sanatkâr zatın elinden 
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çıkan Mushaflardan birini veya her ikisini birden kullanarak Kur’an’ın 
hüsn-i hattına aşina olmuşuzdur. Bu Mushaflarla hafızlığını ikmal eden 
kişiler olarak bu hâl bizde öylesine bir bağımlılık/alışkanlık meydana 
getirmiştir ki, sonraki zamanlarda Kur’an okuma, çalışma ve hatimlerinde 
sözü edilen Mushafların hattından başka bir yazılımla imlâ edilen Kur’an 
nüshalarına çok mecbur kalmadıkça iltifat etmemişizdir. Zaten bunlardan 
farklı bir hatta sahip olan herhangi bir Mushaf’ı elimize alıp yüzünden 
okumaya çalışsak bile —itimat buyurunuz— bildiğimizi şaşırdığımızı ve 
hatta unuttuğumuzu, hiç sakınmadan itiraf edebilirim.

Öte yandan tam tersi bir durumdan da bahsedilebilir: Günümüz neslinin 
âdeta “bilgisayar kuşağı” olması hasebiyle söz konusu Mushaflara oldukça 
yabancılık duyduğu içindir ki, onlar da bu metinleri okumakta zorluk 
çekmekte ve bu nedenle o iki hattan biriyle yazılmış bulunan Kur’an 
nüshalarını okumaya yanaşmamaktadırlar. Bunun örneklerini şahsen ben 
İlahiyat fakültelerinde derslerine girdiğim öğrenciler ve İHL meslek ders-
leri öğretmeni olan eşim de kendi talebeleri üzerinde sıkça görmekteyiz. 
Öyle ki, Kur’an derslerini hem orta, hem de yükseköğrenim düzeyindeki 
öğrencilerimize DİB ve TDV yayını olan Mushaflardan sürdürmek/yü-
rütmek istediğimizde her iki talebe grubu da büyük bir direnç gösteriyor 
ve bu ısrarımızdan ötürü –doğrusu– pek hoş karşılandığımız söylenemez. 
Onlara gelince, piyasada –ticarî kaygılarla– bolca örneği bulunan bilgisayar 
çıktısı Mushaflardan Kur’an öğrenmeyi, okumayı ve ders yapmayı daha 
çok arzu etmektedirler.

Öyleyse ortada bir problemin var olduğu muhakkak gibi gözüküyor. O 
hâlde bu sorunu halletmenin —hasbelkader bu işi meslek edinmiş kişiler 
olarak— biz(ler)e düştüğü kanaatindeyim. Bunu tam manasıyla çözeme(z)
sek bile —en azından— o gayret içinde olmak gerekir diye düşünüyorum.

Hayli uzun denecek bir zamandır bu mesele şahsen beni rahatsız et-
mekteydi. Zira her akademik yılı veya dönemi başında, özellikle fakülteye 
yeni gelen/başlayan yahut dersine ilk defa girdiğim öğrencilerimle mutlaka 
bir polemik yaşıyordum. Değişmez tartışma konumuz ise; “Hangi Mushafı 
takip ederek Kur’an derslerini işleyeceğimiz” idi. Bu noktada benim iddiam: 
“Kem âlât ile kemâlât olmaz = Kötü araç-gereçlerden doğru-düzgün iş çıkmaz.” 
iken onların, yani karşı tarafın savunması da: “Amaç Kur’an’ı düzgün ve 
güzel biçimde okumak ise bunu bize en kolay ve rahat bir şekilde temin edecek 
Mushaf ’la yapmamız daha uygundur.” tarzında olmaktadır.
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Geç kalınmakla birlikte bu sempozyum, bu ikilemi gidermeye ve bu ka-
osu ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım oldu diyebiliriz. İşte bunu 
vesile edinerek henüz dile getirilen soru ve sorunu tespit etmek ve bunların 
kökenine inmek için sırf bu bildiriye mesnet teşkil etmesi bakımından 
dört farklı Mushaf’tan dört ayrı hatim yaptım. Hatta metinleri okumalarım 
esnasında gözlerimin ferine güvenmeyip çoğu yerde mercek kullandım.

B. VERİLER
Yukarıda adları anılan dört Mushaf-ı Şerîf’ten her birini çok dikkatli 

biçimde baştan sona yüzünden okumak suretiyle indirdiğim/bitirdiğim 
Kur’an-ı Kerim hatimleri eşliğinde tuttuğum notları birbiriyle mukayese 
ettiğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkmıştır:
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Bu tabloyu incelediğimizde şu sonuçlarla karşılaşmaktayız: Elimizdeki 
Mushaflarda yer alan işaretleri –kendimizce oluşturduğumuz kategorik 
sisteme göre– genel hatlarıyla şöyle sınıflandırabiliriz:

a. Metin içinde bulunanlar

1. İ’câm/nukat: Benzer harfleri birbirinden ayırmak için kullanılan 
noktalar.

2. İşkâl/harekât ve sekenât: Harflerin okunuşunu kolaylaştırmak için 
üst ve altlarına konulan ve onların i’rabını belirten harekeler ile 
harfleri birbirine vurdurmak, yani birleştirmek ve/veya iki kez 
okutmayı sağlamak için konulan sükûnlar.

3. Meddât: Harflerin çeşitli biçimlerde med edilerek/çekilerek okun-
duklarını göstermek için yine üst ve altlarına konulan harekelere 
benzer uzun çizgiler ve uzatma işareti.

4. Vak(ı)f alâmetleri ve rakamât: Ayetler içerisinde birtakım rumuzlar-
la gösterilen ara durak işaretleri ile ayet sonlarında bulunan ve o 
ayetin, içinde yer aldığı sûrenin kaçıncı ayeti olduğunu rakamlarla 
belirten numaralı ana durak işaretleri.

5. Bunların dışında kalan diğer işaretler: Tecvîd ve Kıraat kaidelerine 
dair bazı tilâvet/okuma kurallarını okuyucuya hatırlatma mahiye-
tindeki küçük bilgi ve uyarı notları.

b. Metin dışında bulunanlar

1. Ana metinde geçen bazı hususları açıklamaya yönelik olanlar: Tahmîs, 
ta’şîr, secde ve sûre gibi.

2. Ana metinle ilgisi olmayanlar: Sayfa, hizb ve cüz gibi.

Bundan anlıyoruz ki, Kur’an’ın orijinal metninin içine ve dışına —bir 
bakıma zamanın/şartların gereği ve belki de kaçınılmaz olarak— sonradan 
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insan tasarrufu ve eliyle birçok kaydın düşüldüğü, işaretin konulduğu, 
şeklin çizildiği ve Mushaflara özgü tezyinatla birtakım süslemelerin yapıl-
dığı bir gerçektir ve bu, geçmişten günümüze aktarıldığı gibi bu geleneğin 
gelecekte de süreceği kesin gibi gözükmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Hafız Osman hatlı Mushaf1 ile Hasan 
Rıza hatlı Mushaf2, sanki biri diğerinden istinsah edilmişçesine (ki, ka-
naatimizce vakıa/olay böyledir) âdeta birbirinin kopyası gibi durmaktadır. 
Öyle ki, aralarında nüans denilebilecek ufak tefek ayrıntıların dışında pek 
fark yok gibidir. Aynı şey, Medine Mushaf3’ı diye tanıtılan Arabistan baskılı 
olanla Kahire Mushaf4’ı diye tanıtılan Mısır baskılı olan için de söylene-
bilir. Zira bunlar da —çok küçük ayrımlar görmezden gelinirse— neredeyse 
birbirinin tıpatıp benzeridir. Dolayısıyla asıl farklılık, bizdeki Mushaflarla 
diğer Mushaflar arasındadır. O yüzden hem örneklerimiz özelinde hem de 
başka örnekler üzerinden bir genellemeye giderek şu yargıya rahatlıkla 
varılabilir: Türkiye’de basılan ve dağıtılan Mushaflarla Arap dünyasında, 
bilhassa Ortadoğu havzasında tab’ı ve neşri yapılan Mushaflar, önemli 
ölçüde birbirini tutmamaktadır. Yanlış anlamaya meydan vermemek için 
hatırlatmak gerekirse bu uyuşmazlık, Kur’an’ın orijinal metni üzerinde 
değil onun imlâsı/yazılımı ve okuyucuya aktarım biçimi; yani salt sunum 
tarzı ile sınırlı olan şekilsel düzeydedir.

Sözgelimi; yukarıdaki tabloda değinilenlerin dışında tenvîn veya sâkin 
nûn’dan sonra gelen bâ’ya geçişte iklâb’ı/ihfâ-i şefevî’yi göstermek için 
mîm harfinin kaydedilmesi, tenvîn’in ardından oluşan hem ğunneli hem 
de ğunnesiz idğamı belirtmek için şeddenin yazılması, keza sâkin nûn’u 
takip eden ğunneli ve ğunnesiz idğam ile ihfâlarda nûn’un cezminin ko-
nulmaması, öte yandan sâkin/okunmayan illet harflerinin üzerine bilinen 
cez(i)m işaretinin konulması, sâkin durumdaki normal harflerin üzerine 
ise alışık olunan cezmin yerine hâ harfinin başını çağrıştıran küçük bir 
işaretin konulması, nidâ harflerinin eliflerinin iptal edilerek yazılmaması, 

1 Kayışzâde Hâfız Osman Hatlı Mushaf-ı Şerîf, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Mushafları 
İnceleme Kurulu onayı: 1417/1996, basım yeri ve tarihi: Ankara 1997.

2 Hasan Rıza Hatlı Mushaf-ı Şerîf, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Mushafları İnceleme 
Kurulu onayı: 1429/2008, baskı yeri ve tarihi yok.

3 Mushafu’l-Medîneti’n-Nebeviyye, Mecmau’l-Melik Fehd li-Tıbâati’l-Mushafi’ş-Şerîf, Suudi 
Arabistan Krallığı, Medine-i Münevvere 1407/1987.

4 Mushafuş-Şerîf (Kütibe ve Tubia bi-delâleti Melik-i Mısr Fuâd el-Evvel), Matbaatü’l-Emî-
riyye, Mısır, Bulak 1343 H.
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aslı yâ olan veya okunurken (maksûr) elif’e dönüşen yâ’ların noktalardan 
hâlî kılınması, hurûf-i mukatta’alarda yer alan ve bir elif miktarı çeken 
harflerin harekelerinin konulmaması vb. teknik; daha doğrusu, Tecvîd 
ve Kıraat kapsamına giren bahisleri ihtiva eden metodik farklılıklar, bu 
kapsamda zikredilebilir. Kaldı ki –denildiği gibi– bunların, Kur’an’ın aslına 
taalluk eden hususlar olmadığı herkesin malumudur.

Ancak yine de gerek ülkemizde gerekse diğer Müslim, gayrimüslim 
memleketlerde basımı ve yayımı yapılan bu ve daha başka Mushaflarda 
yer alan ve dahi Kur’an’ın asıl metnine dâhil olan ve olmayan bazı ilaveler, 
öteden beri İslam camiasında şöyle veya böyle birtakım rahatsızlıklara yol 
açmıştır. Kur’an ve Tefsir tarihinden öğrendiğimize göre önceleri Kur’an’ın 
safiyetine gölge düşürmemek, orijinalitesini bozmadan korumak ve mev-
sûkiyetine halel getirmemek için; hususiyle gayr-i Arap unsurların sahih 
Kur’an okumalarını temin etmeye ve bu noktada onlara kolaylık sağlamaya, 
en önemlisi de ümmet arasında ittifak tesis etmeye matuf ve tamamen iyi 
niyetlerle Kur’an yazısına yapılan eklemeler, sonraki süreçlerde —maale-
sef— Müslüman halk arasında artık bir ihtilaf, tartışma ve hatta çatışma 
nedeni olmaya başlamıştır. Şimdilerde ise “Kur’an yazısında imlâ birliği”, 
İslam toplumunun en mühim/önde gelen gündem maddelerinden birini 
oluşturmaktadır desek, herhalde fazla mübalağa etmiş olmayız. O sebeple 
biz, bu vesileyle ve meselenin halline katkısı olur mülahazasıyla bir şeyler 
söylemeyi üzerimize vazife addederek bir dizi teklifte bulunmak istiyoruz.

C. ÖNERİLER
Bu doğrultudaki görüşlerimize geçmeden önce: “Kur’an nasıl evrensel 

bir kitapsa, onun yazısının da herkes ve her kesim tarafından kabul görecek 
evrensellikte ortak bir metin olması gereklidir.” sözünün altını çizmeliyiz. 
Bunun yolunun da Mushaf hattında/imlâsında birliğe gitmekten geçtiğini 
ve bunun zarurî olduğunu tekrar vurgulamalıyız. Fakat bunu söylemenin 
kolay, gerçekleştirmenin ise –imkânsız denecek derecede– zor olduğunun 
da bilincindeyiz. Çünkü Mushafların tasarımı ve son şeklini alması –bugün 
itibariyle– umumiyetle hattatların, müzehhiplerin ve mücellitlerin inisiya-
tifine terkedilmiş gibi bir teâmül/algı oluşmuş vaziyettedir. Oysa bu işin, 
onlardan ziyade ilmî heyetlerce bilimsel ve tarihsel veriler ışığında kriterleri 
saptanarak sözü edilen sanat ehlinin ortak mesaisi sonucunda meydana 
getirilmesi icap eden ve hem teknik hem de estetik yönleri bulunan bir 
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çalışmanın ürünü olması lazım gelir. Ama yinelemek gerekirse bu konu, 
yalnızca hattat ve ona yardımcı diğer sanat erbabının eline bırakılmış bir 
olgu olmaktan öteye gidememiştir. Onlar da bilimsellikten ziyade işin sırf 
sanatsal yönüyle ilgilenmişler ve ne yazık ki, bunu da taklit boyutundan 
ileriye götürememişlerdir. Örneğin; ülkemizde halkımızın elinde dolaşan 
bunca Mushaf’ın temelde iki kaynağı vardır: Hafız Osman Hattı ile Ha-
san Rıza Hattı ki, bunların sistemi de Ali el-Kârî’ye dayanmaktadır. Bu 
iki Mushaf’ta yer alan hemen her şeyi, sonradan kaleme alınan bütün 
Mushaf nüshalarında görmek mümkündür. Meselâ; gözlü yumuşak he 
 leri daha belirgin hâle getirmek için üzerlerine bunların açık yazılımını’(ه)
 bir daha koymak (ki bunlar, Kur’an’a vukufiyeti az olan okuyucu kitle (ه)
tarafından çoğu kez vakıf işareti gibi algılanmaktadır) ve elif şeklinde 
yazılan hemzelerin katı’ türünde olduklarını belirtmek için harekeye göre 
üst ya da altlarına ayrıca küçük hemze (ء) işareti koymak, bu söyledikle-
rimizin tipik göstergeleridir. Hâlbuki bunlara gerek yoktur. Ama sanırız 
öncekiler bu çeşit tasarruflarda bulunmuş diye sonrakiler de aynı şeyleri 
yapmaktan geri durmamıştır.5 Bu bize, tıpkı Kur’an kıraati alanında –tilâvet 
kurallarına uysun uymasın, doğru mu yanlış mı okuduğuna bakıp araş-
tırmaksızın– kötü örnekleri hem de kötü biçimde ve körü körüne taklit 
etme furyasını hatırlatmaktadır. Öte yandan kimi hattatların, meslekleri-
nin zirvesine/doruk noktasına geldiklerinde kendilerini Kur’an yazmaya 
mecbur hissetmeleri de Kur’an ilimleriyle uğraşan bir kısım zevatın, belli 
bir aşamadan sonra meal veya tefsir yazmaya kalkışmalarını/yönelmele-
rini çağrıştırmaktadır.6 Kaldı ki yapılan işlerin ve ortaya çıkan ürünlerin 
kalitesi meydanda: Nerdeyse hepsi birbirinin kopyasını andırmaktadır. 
Verilen emeğe hakikaten yazık oluyor demekten kendimizi alamıyoruz. 
Çünkü ortada yenilik ve özgünlükten yana –maalesef– hiçbir eser yok 
gibidir. Bir başka nokta ise hattatların, Kur’an-ı Kerim’i sanatlarının icra 
sahası gibi görmeleridir. Evet, yazma Kur’an’lar, hüsn-i hattın çok önemli 
nadide ve dahi vazgeçilmez unsurlarıdır. Lâkin Mushaf parşömenlerine 
müzayede tabloları gözüyle veya o beklentiyle bakmak, hiç de etik bir 

5 27/Neml, 44. ayeti bölünerek bir kısmının biten sayfanın sonuna, diğer kısmının ise yeni 
sayfanın baş tarafına yazılması, bu söylediklerimizin bir başka örneğidir.

6 Bir toplantıda bu noktaya parmak basan mevcut DİB Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
şu tespitini biz dinleyicilerle paylaşmıştı: “Cumhuriyet’in ilânından sonra Türkiye’de 
200’ü aşkım meal yazılmış ama hemen hepsi üç aşağı beş yukarı birbirinin fotokopisi 
gibidir.”.
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davranış biçimi değildir. Gönül ister ki esasen bu kaygı, yeni yazılan bir 
Mushaf’ın, imlâ bakımından olabildiğince kadim ve aslına uygun Kur’an 
metinleriyle ne oranda örtüşüp örtüşmediği yönünde hissedilsin. Peki o 
takdirde Mushaf yazılımında nelere dikkat etmek ve hassasiyet göstermek 
icap ettiğine kendi zaviyemizden yanıt vermeye çalışalım.

a. Kur’an tarihinden edindiğimiz bilgiye göre Kur’an-ı Kerim’in evvelâ 
metlûv/okunan şifâhî metni, akabinde de bu örnek alınarak oluştu-
rulan mahtût/yazılı kitâbî metni konusunda zuhur eden belli başlı 
ekoller şunlardır: Medine, Mekke, Kûfe, Basra ve Şam. Çok önceleri 
tespit edildiği için malum olduğu üzere bu akımlar arasında Kur’an’ın 
imlâsı bakımından o kadar da abartılacak fark bulunmamaktadır. 
Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bu ayrım/ayrıntılar 44 
adetten ibarettir7 ki, yeni yazılacak Mushaflarda bunlara mutlak 
surette yer verilmelidir veya yeni Mushaflar, bu farklar göz önünde 
bulundurularak yazılmalıdır. Yine bu doğrultuda Kur’an sûrelerin-
deki ayetlerin başlangıç ve bitiş noktaları yeniden tertip edilmeli ve 
ayetler bu Kıraat ekollerinden hangisinde en fazla ise ayet sayıları 
da ona göre yeniden tespit edilmedir. Bu bağlamda ilk etapta me-
selâ; hurûf-i mukattaa, hangi sûrelerin başında bulunuyorsa bunlar 
istisnasız müstakil ayet kabul edilmeli; dolayısıyla 29 sûrenin ilk 
ayet(ler)i mukattaa harfleri olmalıdır. Böylece Kur’an kaç ayettir 
sorusuna tek bir cevap hazırlanmış olacaktır.

b. Bugün yeryüzünde Kur’an’ın, üç kıraate göre tilâvet edilmekte ol-
duğu bir hakikattir. Bilindiği üzere bunlar, Asım’ın Hafs ve Nafi’in 
Verş rivayetleri ile Ebû Amr’ın kıraatleridir. O hâlde bundan böyle 
yazılan ve basılan Mushaflar, bu üç kıraatin imlâsına uygun olma-
lıdır. Daha açık bir ifadeyle Mushaflar, yalnızca adı geçen üç kıraati 
içermelidir. Demek istediğimiz şudur: “Mezkûr kıraatlerin usul ve 
esasları dikkate alınarak onların tilâvetini okuyucuya birebir yan-
sıtacak öyle bir imlâ sistemi geliştirilmeli ve tesis edilmelidir ki, 
bundan böyle dünyada artık sıradan halka yönelik yalnızca üç tek 

7 Tarihte oluşan beş Kıraat okuluna göre istinsah edilen Kur’an metinlerinin hattında/ya-
zısında zamanla meydana gelen Mushaf imlâsı farklılıklarının neler ve nerelerde olduğu 
hk. bk. Mehmet Emin Maşalı, Kur’an’ın Metin Yapısı Mushaf Tarihi ve İmlâsı, Ankara 
2004, s. 260-267; Tayyar Altıkulaç, Hz. Osman’a Nispet Edilen Mushaf-ı Şerîf (Kahire 
el-Meşhedü’l-Hüseynî Nüshası), c. I, İstanbul 1430/2009, s. 153-157; Tayyar Altıkulaç, Hz. 
Ali’ye Nispet Edilen Mushaf-ı Şerîf (San’â Nüshası), İstanbul 2011, s. 157-160.
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tip Mushaf imal edilme yoluna gidilsin.” Bu normal hitap kitlesinin 
yanı sıra elbette özel nitelikli, yani diğer kıraatleri de ihtiva eden 
ilmin/kültürün malzemesi ve havâssın dokümanı hüviyetinde hususî 
Kur’an nüshaları da tedavülde bulunmalıdır. Fakat bunlar çok sınırlı 
sayıda tutulmalıdır. Bu yeni Mushaflarda teknik ve estetik cihet 
birlikte mütalaa edilmeli ve aşırı süslemeden kaçınarak iç ve dış 
yüzey, bir bütün hâlinde olabildiğince sade ama asalet ve zarafetten 
de ödün vermeyen güzelliği sergileyen bir kompozisyon (istif) ile 
görünümü (tezyini, tezhibi) bünyesinde barındırmalıdır.

c. Yeni dizayn edilecek Mushaflarda sayfaların derkenar/berkenar 
olması endişesi taşınmamalıdır. Zira Mushafların sayfa tutar (15-16 
satırlık sisteme göre standart) olmaları gözetildiğinde bazı sayfaların 
çok açık, bazılarının da çok sıkışık yazılması gündeme gelmektedir.8 
Bu yüzdendir ki, söz gelişi hafızlık yaparken birtakım sayfalar çok 
rahat ezberlenip kolay kolay unutulmazken bazı sayfalar ise çok 
zor ezberlenip çabucak unutuluveriyor.9 Bunun sebebi ise hattatın, 
o Kur’an ibarelerini önceki örneklerde öyle olduğu için ilgili sayfa-
ya sığdırma amacını gütmesidir. Bu da o sayfadaki metnin karışık 
görünmesine yol açmaktadır. Bu görüntünün bizzat kendisi, okuyu-
cuyu yormaktadır. Kur’an sayfalarını açık-kapalı, kolay-zor gibi bir 
ayrımdan kurtarmak, dolayısıyla bütün sayfaların eşit miktarda harf, 
kelime ve cümle içerecek şekilde yazılmasını sağlamak için Mushaf-
ları hattatların marifetiyle değil bilgisayar tekniğinden yararlanarak 
üretmek lazımdır. Bunun için de –Muhammed Abay’ın prototipini 
oluşturmasına benzer10 ama ondan çok daha ileri teknoloji ile– yeni 
Kur’an yazılım programları geliştirme mecburiyeti vardır. Kur’an 
imlâsını bu suretle ancak hattatların keyfî tasarruflarının eseri olan 
fazlalıklardan arındırma imkânına kavuşur ve böylece Mushaflarda 
insan unsurundan kaynaklanan eklemeleri ve çıkarmaları asgariye 
indirme fırsatını yakalayabiliriz. Bu arada Kur’an sayfaları arasındaki 
tutarsızlık ve görünüm farklılığı da ortadan kalkmış olur.

8 Bu gerçeği net biçimde görebilmek için Kur’an-ı Kerim’in şu sayfalarına karşılıklı olarak 
bk. 134-135, 214-215, 232-233 ve 486-487.

9 Gerçi bunun, mü(te)şâbih olma (diğer yerlerdeki ifadelerle benzerlik arz etme) ve telaffuzu 
zor kelimelerin orada fazlaca bulunması gibi daha başka gerekçeleri de vardır.

10 İlgili çalışma hk. fikir edinmek için bk. Tezhibli Muhammed Abay Mushafı, Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2009.
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d. Bugün itibariyle artık pratik bir faydası bulunmayan hizipler, Mus-
haflardan çıkarılmalıdır. Zira bunların Kur’an okuyucusuna, dinleyi-
cisine ve ezberleyenine bir yararı olmadığı gibi makul bir gerekçesi 
de yoktur. Üstelik hiziplerin Kur’an’a artı bir değer katmaması bir 
yana onu daha karmaşık bir hâle getirmektedir.

e. Bazı ayetlerin sonlarındaki numaralı duraklara ayrıca birtakım vakıf 
alametlerinin konulması, çok lüzumsuz bir çabadır. Çünkü oralar 
zaten ana duraklardır ve ayetler(in) arası rakamlarla ayrılmıştır. 
Buna rağmen ayet sonlarına bir de küçük harflerle secavend/ara 
durak işareti konulması, anlaşılır gibi değil ve bunun izah edilebilir 
bir mantığı da görülmemektedir. O sebeple bunların tümünün yeni 
yazılacak Mushaflarda yer almaması, Kur’an’ı teferruattan arındır-
maya yönelik önemli bir adım olacaktır.

f. Diğer taraftan yine kimi ayetlerin sonunda yer alan ta’şîr (ع) 
işaretleri ise korunabilir ve korunmalıdır da. Zira bilinçli Kur’an 
okumak, şuurlu namaz kılmak ve Kur’an adına yaptıklarımızın 
farkında olmak için bu ay(ı)nlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 
onları şimdi bulundukları yerlerde bırakmak da doğru değildir. 
Aksine önemli ölçüde revize edilmeleri elzemdir. Zira bunların 
hiç de azımsanmayacak bir bölümü —isminin çağrıştırdığı mana 
muvacehesinde— genellikle 10 (on) ayet civarı kıstas alındığı için 
isabetsiz yerleştirilmiştir. Bundan dolayı Kur’an’ı baştan sona çok 
dikkatli biçimde yeniden ele alarak konu değişimlerini yeniden 
saptamak ve bu çerçevede ay(ı)n işaretlerini yeni yerlerine koymak, 
acilen yapılması gereken işlemler cümlesindendir. Nitekim bunların 
az da olsa bir kısmının yanında, yani onunla birlikte ikinci bir 
vakıf alameti bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki, bunları koymayı 
öngören şahsın bizzat kendisi bile orada tereddüt etmiş, ondan 
tam emin olamamıştır. O yüzden ta’şîrler kesinlikle muhafaza 
edilmeli ama —on ayeti tutturma hedefine takılmaksızın sadece 
konu bütünlüğü gözetilerek— mümkün mertebe tutarlı ve sıhhatli 
biçimde bunların yeni baştan tanzimi yoluna gidilmelidir. Ama bu 
sefer ismi, müsemmasının anlamıyla bağdaşır cinsten olmalıdır. 
Bu gayeye hizmet etmek üzere ta’şîrler, yeni düzenlemeye uygun 
olarak mevzû’ ve rükû’ ad(lar)ıyla anılmalıdır.
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g. Bizdeki Mushaflarda daha fazla itibar edilen/gören Muhammed 
b. Tayfûr es-Secavendî (ö.560/1165)’nin vakıf alametleri artık terk 
edilmeli veya sayı ve şekilleri minimuma indirilmelidir. Hakikaten 
bu kadar çok durak işareti, Kur’an yazısını bir hayli kalabalık-
laştırmakta/ağırlaştırmakta, imlâsını karmaşık hâle getirmekte ve 
okumayı da güçleştirmektedir. Kur’an hattını sadeleştirmek adına 
bunların yerine tek bir vakıf işareti kullanmanın daha sistematik ve 
daha pratik olacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki, dünyada mevcut diğer 
Mushaf örneklerinde bu konuda zaten bir birliktelik yok. Bir de 
lâzım ve mutlak ile iki caiz vakıf örneğinde olduğu gibi isim, harf 
ve hüküm üretme telaşından olsa gerek oldukça detaya dalınmıştır. 
Ayrıca rumuzlar –küçük boyutlu da olsa– normal harfler biçiminde 
resmedildiği için ana metin içindeki harflerle karıştırılma ihtimali baş 
göstermektedir ve bu tehlike her daim vardır. Dahası, mütemadiyen 
şu tür sorularla karşılaşmaktayız: “Hangi işarette duralım, hangisinde 
durmayalım? Bunda durmayacak isek niçin konulmuş? Hele üzerinde 
durulmayan, durulması da yasak olan sözde lâm-elif durağı, neyin 
nesi ve ne işe yarar?” Bunun hikmet-i mucibesi nedir, bilen varsa 
lütfen söylesin! Üç noktalı vakıflar ise daha garip şeyler. Bunların 
konulma gerekçesi acaba neydi veya niye böyle bir şey icat etmeye 
gereksinim duyulmuş? Tek kelimeyle muamma! Zaten onların bir 
kısmında şüpheler arız olmuş ki, bunları koyan veya o kararı veren 
zat, onların yanına daha başka vakıf alametleri kaydetme ihtiyacı 
hissetmiştir. O hâlde ara durak işaretleri diye bilinen ve hükümleriyle 
birlikte bunlara uyulması belirtilen bütün rumuzlar evvelâ toptan 
iptal edilmeli ve bunların tümü Kur’an’dan çıkarılmalıdır. Sonrasında 
ise –ta’şîrler için söylendiği gibi– tamamen anlam gözetilerek yeni 
vakıf yerleri saptanmalıdır. Bu arada peş peşe iki defa geçen ve 
muânaka diye adlandırılan üç noktalı duraklar da manaya en uygun 
olanı tespit edilerek teke indirilmelidir. Dolayısıyla tüm vakıflar 
için tek bir alamet belirlenmelidir. Açıkçası, Mushaflar yazılırken 
yalnızca kararlaştırılan bu işaret kullanılmalı ve icap eden yerlere 
konulmalıdır. Bunun için bizim önerimiz, durmak fiilinin emir kipi 
olan “kıf ” ifadesinin tercih edilmesidir. Bunu, başlıca üç gerekçeye 
dayandırarak yeğliyoruz: Yapılan işle direkt/doğrudan ilişkisinin 
bulunduğu (birini durdurmak için “dur!” demek gibi), zaten mevcut 
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Mushaflarda yer alan vakıf alametlerinden biri olduğundan yabancılık 
çekilmeyeceği ve tek harften ibaret olmadığından dolayı da diğer 
harflerle karıştırılma endişesi bulunmadığı için.

h. Son olarak, Kur’an’ın en başında yer alan 1/Fatiha Sûresi ile 2/Bakara 
Sûresi’nin (Elif-Lâm-Mîm diye bilinen) ilk beş ayeti, birleştirilerek 
tek sayfaya indirilmelidir. Çünkü bu iki sayfa, sanki Kur’an’ın, 
diğer ayet ve sûrelerinden başka ve farklı metinleri imişçesine bir 
izlenim uyandırmaktadır. O nedenle Kur’an’da çok özel pasajlarmış 
gibi duran bu yerler, ayrıcalıklı formatlarından/görünümlerinden 
çıkarılarak öteki sûre ve ayetler sitiline sokulmalı ve bir sayfaya 
sığdırılarak yeni Mushaflardaki yerini almalıdır. Zira Kur’an bir 
bütündür ve hepsi Allah(’ın) kelâmı olması hasebiyle onun sûre ve 
ayetleri arasında —velev ki suret/görsellik açısından olsun— herhangi 
bir ayrım yapılmamalıdır.

D. SONUÇ
Netice itibariyle buraya kadar söylenenlerden gayet iyi anlaşılacağı 

üzere biz, Mushaflar arasında yazılım farklılıklarından kaynaklanan tutar-
sızlıkları bir dizi yeni düzenlemelerle bertaraf etmeyi, arızaları gidermeyi, 
Kur’an metnini gereksiz fazlalıklardan arındırmayı ve onu olabildiğince 
eski nüshalara benzetme çabası içinde olmayı teklif ediyoruz. Bunun da 
ortak aklın ürünü olan ve dünyadaki tüm dindaşlarımız tarafından kabul 
görecek yeni bir yazılım sistemi oluşturularak veya köklü/sağlam temel-
li bir imlâ birliğine gidilerek gerçekleş(tiril)eceğine inanıyoruz. Çünkü 
Kur’an-ı Kerim’in, pozitif bilim takıntısı olan kimi çevrelerce başka kitap-
lara benzetilmeye çalışılması nasıl sapkın/çarpık bir tutum ise ana metnin 
içine –belki iyi niyetlerle ve Kur’an’a hizmet aşkıyla– olur olmaz şeyleri 
sokuşturarak/kaydederek onu tecvid ve kıraat kitabına dönüştürme gayreti 
içinde olmak da o denli yanlış bir davranıştır. Dahası onu hat, tezhip vb. 
geleneksel klâsik sanatların teşhir arenası/sergileme alanı gibi görmek ise 
ayrı ve fakat o derece hatalı bir yaklaşımdır. Oysa o, sadece bir hidâyet 
ve irşad kitabıdır ve öyle kalmalıdır. Nihayet bu yönüyle o, ancak tilâvet 
ve kitâbetiyle orijinalitesine sıkı sıkıya sadakat gösterilerek korunabilir.

Söz buraya gelmişken şu iki vakıayı/verili durumu birbiriyle ka-
rıştırmamak gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz: Kur’an-ı Kerim, 
Allah’ın insanlığa gönderdiği son İlâhî kitabın/mesajın adıdır. Mushaf ise 
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bu mukaddes/mübarek metnin yazıya, kâğıda dökülmüş; yani elle tutulur, 
gözle görülür hâle getirilmiş biçimidir. Dolayısıyla kutsal ve dokunul-
maz olan bizatihi Kur’an’ın kendisidir, onun resme dökülmüş şekli olan 
Mushaflar değil. Zira Kur’an Allah’ın, Mushaflar ise insanların eseridir. 
Son tahlilde bunlar, birbirinden farklı iki ayrı olgudur. Bu münasebetle 
Mushaflarda yer alan bazı şeyler üzerinde mütalaa serdetmek/yürütmek, 
asla Kur’an’a dil uzatmak olarak yorumlanmamalıdır. Dahası Mushafların 
imlâsında revizyona gitmeyi ileri sürmek ve bunu savunmak da yine Kur’an 
üzerinde tasarrufta bulunmayı istemek olarak değerlendirilmemelidir. 
Bunu şöyle bir teşbihle açıklığa kavuşturabiliriz: Medeniyetimizin abide 
eserleri mahiyetindeki camilerimizin mimarisi konusunda, klâsik tarzın 
ana unsurları muhafaza edilerek bugün nasıl modern bir cami mimarisi 
trendi yaşanıyorsa ve bu değişim, yine nasıl o yapıların hükm-i manevîsi 
üzerinde olumsuz bir girişimde bulunma anlamı taşımıyorsa; seleflerimizin 
oluşturduğu, kültürümüzün eşsiz ve ayrılmaz bir parçası, bizim için de 
esin kaynağı durumundaki Mushaf yazım ve süsleme sanatına –günümüz 
şart ve imkânlarına paralel olarak– onların hayru’l-halefleri olma adına 
farklı bakış açıları geliştirerek yeni bir Mushaf hattı ve tezyinatı akımı 
meydana getirmek de benzer biçimde Kur’an’ın aslî hüviyeti üzerinde 
menfi ve lüzumsuz söz ve eylemde bulunmak olarak algılanmamalı ve 
bunu düşünenler ile yapanlar da –haklarında kötü hisler beslenerek– peşin 
ve yanlış hükümlerle yargılanmamalıdır.

Şimdi, öneri paketimizde dile getirdiğimiz ve söyleyemediğimiz hususları 
şekil ve görüntü bakımından içeren (baş tarafa ait) bir Kur’an sayfasını 
kendi maharetimiz nispetinde yaptığım tasarım örneği olarak gösterip 
sunumumu tamamlamak istiyorum.
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KUR’AN-I KERİM’DE TEVÂFUK İ‘CÂZI

Yusuf BİLEN
Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

GİRİŞ
Tevâfuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Tesadüfe 

verilme ihtimali olmayan ve arkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı 
hissedilen nükteli denk gelmelere tevâfuk denir. Kur’an’da bulunan 2806 
adet “Allah” lafzının çok azı müstesna (onların da kendilerine has manidar 
tevâfukları vardır) alt alta, karşı karşıya veya sırt sırta, 846 adet “Rab” ve 
69 adet “Kur’an” kelimelerinin tamamı ile her sayfada bulunan ve aynı 
kökten türeyen kelimeler de birbiriyle tevâfuk etmektedir.1

Kâinatta var olan hiçbir şeyde tesadüf olmadığı gibi fizikten kimya-
ya, insan anatomisinden astronomiye bütün bilim dallarının ele aldığı 
konularda bilinçli bir tercihin olduğu âşikâr olarak gözükmektedir. Kâi-
natı yaratan Allah, Kelâmullah’ında da ilâhî bir kasıtla görsel bir mucize 
ortaya koymuştur. Kur’an-ı Kerim’in yazısında olan bu mucize ilk olarak 
sistematik bir şekilde geçen asırda Bediüzzaman Said Nursi (1877-1960)2 
tarafından keşfedilmiştir. Materyalist felsefenin insanları derinden etkile-
diği, akılları gözlerine inmiş ve görmediğine inanmayan veya inanmakta 
zorlanan insanların yaşadığı Kur’an harflerinin yasaklandığı böyle bir 
asırda Kur’an-ı Kerim’in gözlere hitap eden tevâfuk mucizesinin ortaya 
çıkması gayet manidardır.

1 Hayrat Neşriyat, Kur’an ve Tevâfuk, İstanbul 2006, s. 2.
2 Geniş bilgi için bkz. Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti, Bediüzzaman Said Nursi ve 

Hayru’l-Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak (I, II, III), Isparta 2013.
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TEVÂFUKLU KUR’AN’I KERİM’İN YAZILMASI
Nursi’nin tevâfuklu Kur’an’ı yazdırmadaki gayesi, Kur’an’ın gözlere hitap 

eden yönünü, “gözlü tabaka” dediği manayı anlamayan avam tabakasının 
dahi görebilecekleri harika bir görsel ziyafeti herkese göstermek ve Kur’an 
yazısına dikkatleri çekmekti. Bunu: “(Bu Kur’an’ı yazdırmaktaki maksadım) 
Hutut-ı Kur’an’iye’nin (Kur’an yazısının) muhafazasına hizmettir”3 sözleriyle 
ifade etmektedir.

Said Nursi, I. Dünya Savaşı’nda Erzurum Pasinler cephesinde avcı 
hattında yazdığı “İşârâtu’l-İ‘câz fî Mezânni’l-İ‘câz” isimli eserinde ve daha 
başka eserlerinde Kur’an-ı Kerim’den çok dakik i‘câz numuneleri tespit et-
miştir. Kur’an-ı Kerim’deki tevâfuklu kelimelerin İlahî bir kasıtla olduğunu, 
tam bir i‘câz olmayıp ancak i‘câzın görevini yapan, i‘câza destek veren bir 
durum olduğundan ve harika denk gelmelerin tesadüf işi olamayacağından 
bahisle Kur’an-ı Kerim’e ait bir mucize olduğunu şöyle anlatmaktadır:

“Bu tevâfukât-ı gaybiye tabir ettiğimiz san‘at-ı bedîa (harika sanat), i‘câzın 
eczâ-yı hakîkiyesinden (mucizelerin hakiki kısımlarından) değil belki bir nev‘ 
i‘câzın vazifesini gördüğü için i‘câzın eczası içine dâhil olmuştur. Çünkü i‘câz 
gösteriyor ki Kur’an Kelâmullah'tır (Allah kelâmıdır). Beşerin kelâmı (insan 
sözü) değildir. Şu tevâfukât-ı gaybiye dahi madem tesâdüf işi olamıyor ve fikr-i 
beşerin düşünüşü değildir. O da delâlet eder ki o kelâm gaybdandır, beşerin 
sözü değildir.4

Yine tevâfukta ittifak, ittihada ve vahdet nükteleri tevhide işaret etmek-
le Kur’an’ın dört esasından biri olan tevhide delalet ettiği için nazarında 
kıymetli olduğuna dikkat çeker:

Kudsî bir şeyin zarfı ve kılıfı ârızî (sonradan olma) bir kudsiyet aldığına 
binâen ve tevâfukta bir işaret-i kudsiye gördüğümüzden tevâfuk nazarımızda 
mübarek olmuştur. Hem tevâfuk (denk gelme) ittifaka (uyuşma) işâret, ittifak 
ise ittihada (birleşmeye) emâre, ittihad ise vahdete (birliğe) alâmet, vahdet ise 
tevhîde (Allah’ın birliğine) delâlet, tevhîd ise Kur’an’ın dört esasından en mühim 
esası olduğundan tevâfuk nazarımızda yüksek bir meymenet (bereket) almıştır. 
Hem tevâfuk, şevki tezyîd (artırıp) ve kelâmını tezyîn ettiğinden (süslediğinden) 
nazarımızda güzelleşmiştir.5

3 Said Nursi, Rumuzât-ı Semâniye (Osmanlıca el yazma), s. 13.
4 Nursi, a.g.e., s. 12.
5 Nursi, a.g.e., s. 64.
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18. yüzyılın sonundan itibaren bazı hattatlar sayfayı ayetle başlayıp, 
sayfa sonunun yine ayet sonu ile bittiği şekilde Mushaflar yazmışlardır ki 
bu tarz Mushaflara ayet berkenar denir. Ayet berkenar Mushaflar Hasan 
Rıza (ö. 1920) ve Kayışzâde Hafız Osman (ö. 1894) gibi hattatlar elinde kı-
vam bulmuş ve böylece Mushaf yazımında hem kolaylık hem de bir nevi 
standart ortaya çıkmıştır. Bu ölçü, Kur’an-ı Kerim’in kendinde mevcut olan 
mikyaslar esas alınarak oluşturulmuştur. Sayfa yapısı 15 satır olmak üzere 
Bakara Sûresi 282. ayet (Müdâyene/borçlanma ayeti), satır düzeninde ise 
İhlâs ve Kevser sûreleri esas alınmıştır.

Bu gerçeği Nursi de Rumûzât-ı Semâniye isimli eserinde belirtmektedir. 
“Hafız Osman hattıyla matbû‘ Kur’an’da ne gibi meziyetler görünse, kâtiblerin 
ve müstensihlerin (çoğaltanların) hüneri olamaz. Doğrudan doğruya Kur’an’ın 
meziyetleridir. Çünkü en büyük ayet olan ayet-i müdâyene, o Mushaf ’ın sahi-
felerinde ölçü alınıp ona göre sahifeler belirlenmiş ve onlarda çok meziyetler 
görünmüş. Meselâ, bütün sahifelerin sonunda güzel bir şekilde ayet tamam oluyor. 
Hem o Mushaf ’ın satırları için ölçü, en kısa sûre olan Sûre-i Kevser ile Sure-i 
İhlâs esas tutulmuştur. Madem Kur’an’ın ayet ve sûresinin mikyasıyla olmuştur. 
O hatta (yazıda) ne kadar meziyetler varsa doğrudan doğruya Kur’an’a aittir.6

Nursî, 1932 yılında talebelerine tevâfuklu bir Kur’an yazdırmak istediğini 
bir mektupla aşağıdaki şekilde bildirmiştir:

Kur’an-ı Mu‘cizu’l-Beyân’ın iki yüz aksâm-ı i‘câziyesinden nakşî bir 
kısmını gösterecek bir tarzda, Kur’an-ı Azîmüşşân’ı, Hâfız Osman hattıyla tayin 
eden ve Ayet-i Müdâyene mikyas tutulan sahifeleri ve sûre-i İhlâs vâhid-i kıyâs 
tutulan satırları muhafaza etmekle beraber o nakş-ı i‘câzı gösterecek tarzında 
bir Kur’an yazmaya dair mühim bir niyetimi; hizmet-i Kur’an’daki arkadaşlarımın 
nazarlarına arzedip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzâc etmek ve beni 
îkaz etmek için şu kısmı yazdım, onlara müracaat ediyorum.7

Bu teklife Kur’an-ı Kerim yazabilecek nesih hattını bilen Şamlı Hâfız 
Tevfik, Hoca Sabri, Hâfız Ali, Hâfız Hâlid, Muallim Galip, Hâfız Zühdü, 
Hakkı Efendi ve Ahmed Hüsrev Efendi gibi talebeleri Tevâfuklu Kur’an’ın 
yazılmasına namzet olurlar. Çoğu hattat, hâfız veya hoca olan on talebe-
sine Kur’an’daki tevâfukları gösterir tarzda yazmaları için üçer cüz verdi.

6 Nursi, a.g.e., s. 15.
7 Nursi, a.g.e., s. 13.
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Resim 1:  Müdâyene ayeti, Bakara Sûresi 282. ayet
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Bediüzzaman, ön çalışma sonucunda talebelerinden Ahmed Hüsrev 
Altınbaşak’ın (1899-1977)8 nesih hattı zayıf olmasına rağmen tevâfukun 
tertibinde muvaffak olduğunu, istenilen şekilde yazdığını belirtilerek bu 
işle vazifelendirildiğini ve yazarken dikkat edeceği noktaları aşağıdaki 
mektupla kendisine bildirdi:

Mübârek, sıddık, kıymetdâr kardeşim!

Yazdığın Kur’an-ı Hakîm’in iki cüz’ü bana ispat etti ki bu hizmet-i kudsi-
yede baş kitâbet senin hakkındır. Arkadaşımızdan Arabî hattı çok mükemmel 
burada iki zatın yazdıkları iki cüz senin yazdıklarınla mukâyese edildi. Çok 
geri kalmışlar. Gittikçe senin hattının güzelliği daha ziyâde oluyor. İnşaallah bu 
hayr-ı azîme ve bu hizmet-i kudsiyeye tamamıyla muvaffak olacaksın. Yalnız 
başta tevâfukatta az inhiraf var. Gittikçe intizama girmiş.9

Onun hattında bir müstesnalık var. Onun hatt-ı Arabîsi ne kadar noksan 
olursa olsun en yüksek hat onun hattını görüyorum. Bu hizmet-i mukadde-
sede baş kitâbetlik onundur. Onun için başta herkesten evvel ona gönderdim 
ki çabuk başlasın.10

Talebelerinden Ahmed Hüsrev Altınbaşak’ın yazdığı cüzlerde tevâfuk 
istenilen şekilde ortaya konulmuş ve bu şekilde uzun bir emek mahsulü 

8 Ahmed Hüsrev Altınbaşak; rumî 1315 /miladi 1899 senesinde Isparta’nın Senirce Köyü’nde 
dünyaya geldi. Osmanlı Devleti’nin son dönem Isparta valilerinden Hacı Edhem Bey’in 
oğlu Ali Efendi’nin torunudur. Babası Mehmet Bey (d. 1280-ö. 1340), annesi ise Ayşe 
Hanım (d. 1284-ö. 14.3.1943)’dır. Isparta’da Rüştiyeyi okuyan Husrev Efendi idadi eğiti-
mine devam etmekte iken Birinci Dünya Savaşı başladı. Mezun olduktan sonra askere 
çağrılarak vatan hizmeti için 17 yaşında 1916’da İstanbul’a geldi. Yaşının küçüklüğünden 
dolayı tekrar Isparta’ya gönderildi. Ancak 1919 yılında İstiklal Savaşı başladı ve teğmen 
olarak batı cephesine sevk edildi. Yunanlılarla savaşta Manisa civarında esir düştü. Esâret 
dönüşü İzmir’de muayene olduğu hastanede gayrımüslim bir doktor tarafından zehirlendi. 
Tedavisinden sonra saçları beyazladı ve dişleri döküldü.

1927 yılında üç yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Isparta, Şarkîkaraağaç ve Ke-
çiborlu’da üç sene tapu memurluğu yapan Husrev Efendi 1930 yılında kendi işleriyle 
meşgul olmak için memuriyeti bıraktı. Husrev Efendi, 1931 senesinde Bedîüzzaman 
Said Nursî ile Barla’da yaşadığı dönemde tanıştı ve risalelerini yazmada yardımcı oldu. 
Bedîüzzaman Said Nursî’nin varisi olarak bilinmektedir. Bediüzzaman’ın keşfetmesiyle 
ortaya çıkan tevâfuklu Kur’an’ı 9 defa yazdı. Bediüzzaman’ın Eski Said döneminde 
(maaşlarından) biriktirdiği altınlarını vakıf kurması için verdiği Husrev Efendi, 1974 
yılında Hayrat Vakfı'nının temellerini attı ve kurmuş olduğu matbaa ile dünyanın dört 
bir yanına tevâfuklu Kur’an’ı neşretti. Günümüzde Türkiye’nin en büyük Kur’an-ı Kerim 
matbaası olarak yayın faaliyetine devam etmektedir. Geniş bilgi için bkz. Hayrat Vakfı 
İlmî Araştırma Heyeti, Bediüzzaman Said Nursi ve Hayru’l-Halefi Ahmed Hüsrev Al-
tınbaşak (I, II, III), Isparta 2013.

9 Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti, a.g.e., III., s. 1430.
10 Hayrat Vakfı İlmî Araştırma Heyeti, a.g.e., III., s. 1430.
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olarak toplam dokuz defa yazılarak son şekli verilmiştir. Daha sonra Husrev 
Efendi’nin yazdığı tevâfuklu Kur’an-ı Kerim esas alınarak Hamid Aytaç, 
Mehmed Özçay başta olmak üzere birçok hattat tarafından tevâfuklu 
Kur’an-ı Kerimler yazılmıştır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken 
husus, tevâfukların, bir hattatın veya şahısların mahareti, tasarımı, tasarrufu 
olmadığı bilakis doğrudan doğruya Kur’an’a ait bir güzellik olduğudur.

Tevâfuklu Kur’an-ı Kerim dikkatle incelendiğinde Allah lafızları başta 
olmak üzere, Kur’an, Resul kelimeleri ve aynı fiil kökünden türeyen manidar 
ve hikmetli çok kelimeler de sayfa yapısı bozulmadan harika bir şekilde 
tevâfuk ettikleri görülecektir. Kolayca fark edilebilmeleri için lafz-ı Celâller 
kırmızı ve diğer tevâfuklar ise pembe renkte basılmışlardır. Birkaç numune 
ile göstermeye çalışalım.

Husrev Efendi’nin yazdığı tevâfuklu nüshada, Kur’an-ı Kerim’deki 
2806 adet “Allah” lafzının hepsi ya bir sayfa içinde alt alta veya karşılıklı 
sayfalarda yüz yüze ya da başka sayfalardakilerle sırt sırta gelerek harika 
bir şekilde tevâfuk etmektedirler.

Meselâ Resim 2’de görülen Kur’an-ı Kerim 422. Sayfa, “Allah” lafzının 
en çok geçtiği sayfadır ve 16 tanedir.

Bu sayfada geçen“Ey imân edenler! Allah’ı çok zikrediniz!” (Ahzâb Sû-
resi 41) ayetinde َك۪ثيرًا  çokça zikir” manasında olup, tam arkasındaki“ ِذْكرًا 
“Allah” lafzı bu zikrin kimin namına yapılacağına işaret eder.

Yine bu sayfada 11 lafza-i Celâl, latif bir tenasüple beşli ve altılı olarak 
birbiriyle aynı hizaya gelirken en altta هو kelimesi “he” harfinin beş ve 
“vâv” harfinin altı rakam değeriyle âdetâ üstündekilerin toplam adedine 
işaretle bu letâfete renk katmaktadır.
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Resim 2:  “Allah” lafızlarının en çok geçtiği sayfa olan 422. Sayfa 
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Resim 3:  “Allah” lafızları ve aynı kökten türeyen kelimelerin tevâfukları



199

ı. Bölüm: Kur’An KitABeti

Resim 3’te görülen Kur’an-ı Kerim 13. sayfada ِبُكْفِرِهْم ,َيْكُفُروَن ,اْلَكاِفٖريَن, 
-kelimeleri sırasıyla “kâfirler”, “inkâr etmeleri”, “inkâr ediyorlar”, “kü ,َيْكُفُروا
fürleriyle” anlamlarında olup hepsi de “inkâr etmek” manasındaki كفر (kfr) 
kökünden türemişlerdir.

ُه  اللّٰ َاْنَزَل  ا  اَء ,ِبْئَسَما ,ِبَمٓ  kelimeleri de yine aynı sayfada geçip birbiriyle ِبٓهٖ ,َجٓ
tevâfuk eden kelimelere örneklerdir.

Kur’an-ı Kerim’in bütün sayfalarda benzer tevâfukların olması elbette 
bize bu işin kişi veya kişilerin marifeti olmadığı aksine İlahî bir kasdın 
ortaya çıkarılması olduğunu gösterir. Ortaya bir güzellik çıkmışsa ki 
apaçık gözükmektedir! O da doğrudan doğruya Kelâmullah olan Kur’an-ı 
Kerim’e aittir.

SONUÇ
Kur’an-ı Kerim’in yazısında görülen tevâfuk, ilk olarak sistematik bir 

şekilde 1932 yılında Bediüzzaman Said Nursi (1877-1960) tarafından keş-
fedilmiş ve talebelerinden Ahmed Hüsrev Efendi tarafından yazılmıştır.

Kur’an’da bulunan 2806 adet “Allah” lafzının çok azı müstesna alt alta, 
karşı karşıya veya sırt sırta, 846 adet “Rab” ve 69 adet “Kur’an” kelimele-
rinin tamamı ile her sayfada bulunan ve aynı kökten türeyen kelimeler 
de birbiriyle tevâfuk etmektedir.

Uzun bir emek mahsulü olarak A. Hüsrev Altınbaşak tarafından top-
lam dokuz defa yazılarak son şekli verilen tevâfuklu Kur’an-ı Kerim esas 
alınarak Hamid Aytaç, Mehmed Özçay gibi birçok hattat tarafından tevâ-
fuklu Kur’an-ı Kerim yazılmıştır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken 
husus, tevâfukların bir hattatın veya şahısların mahareti, tasarımı, tasarrufu 
olmadığı bilakis doğrudan doğruya Kur’an’a ait bir güzellik olduğudur.

Sonuç olarak bir kısım insanlar kabul etmese de Tevâfuklu bir Kur’an-ı 
Kerim yazılmıştır ve meydandadır. Kur’an yazısı, İlâhî yardımlarla, ilham-
larla geçen asırlarda Şeyh Hamdullah (ö. 1520), Hafız Osman (ö. 1887) vb. 
büyük sanatkârlar elinde tekâmül etmiş ve günümüzde de tevâfukla görsel 
bir zirveye ulaşmıştır.
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“TEVÂFUKLU KUR’AN” SÖYLEMİ VE 
İ’CAZ VECHİ AÇISINDAN DEĞERİ

Recep Orhan ÖZEL
Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ
Bütün peygamberler, İlahî mesajları insanlara tebliğ etmekle görevlendi-

rilmiştir. Ancak insanların bir kısmı, onların bu çağrılarına kulak tıkamış 
ve olağanüstü olaylar göstermedikçe kendilerine iman etmeyeceklerini öne 
sürmüştür. Allah (c.c.), bu iddialar karşısında elçilerini yalnız bırakmamış 
ve nübüvvetlerinin doğruluğunu ispat etmek üzere onları bazı mucize-
lerle desteklemiştir. Bir “sünnetullah” olarak, önceki peygamberlerle aynı 
davranışlara maruz kalan Hz. Peygamber’e de bazı mucizeler verilmiştir. 
Ancak son Peygamber olan Efendimize (s.a.s.), hissi mucizelerden farklı 
olarak bir de Kur’an mucizesi bahşedilmiştir. Nitekim Kur’an, gelen İlahî 
mesajı yalanlayıp uydurma olduğunu iddia edenleri, Kur’an’a eşdeğer bir 
söz getirmeye davet ederek kendilerine meydan okumaktadır. Bu meyan-
da Kur’an’ın birkaç yerinde tekrarlanan tehaddi ayetleri, Kur’an’ın beşer 
sınırlarını aşan mucize bir kitap olduğunu beyan etmektedir. Kur’an’ın 
bu açık beyanlarına mebni olarak, bütün İslam âlimleri, Kur’an’ın mucize 
olduğu üzerinde ittifak etmiştir. Ancak Kur’an’ın hangi yönden mucize 
bir kitap olduğu konusunda ilk dönemlerden itibaren farklı görüşler dile 
getirilmiştir. İ‘cazu’l-Kur’an bahsinde ele alınan i‘caz vecihleri, zaman ve 
zemine göre Kur’an’ın mucizevî yönlerine farklı yaklaşımların olduğunu 
göstermektedir. Kur’an lafızlarının belagat ve fesahatinden, içerdiği mana 
ve hükümlere kadar birçok başlık altında toplanan i‘caz vecihlerine, son 
dönemlerde bir de “Mushaf hattı” ilave edilmiştir. “Tevâfuklu Kur’an” adıyla 
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ifade edilen ve renklendirme yoluyla Mushaf yazısı üzerinde gösterilen 
mezkûr yöntem, bir Kur’an mucizesi olarak takdim edilmektedir. Ancak 
bu ve benzeri yaklaşımların, Kur’an’da mucize arama gayretinin bir sonucu 
olarak maksadı aşan boyutlar taşıdığı görülmektedir.

Kur’an’ın mucizevî yönü, ilmî ve gerçekçi bir zeminde ele alınmadığı 
takdirde, mucize kavramı önem ve ciddiyetini kaybetmekte ve böylece 
Kur’an’ın ana mesajı gözden kaçırılmaktadır. Nitekim Kur’an’la tefe’ül 
etme, Kur’an’da şifre arama, ebced ve cefr yoluyla Kur’an’dan geçmişin ve 
geleceğin olaylarını çıkarma gibi eğilimler, Kur’an mucizesini yanlış yerde 
aramanın sonucu olarak tezahür etmiştir. Kur’an’ın lafız ve mana denizinden 
eşsiz inciler çıkarılması gerekirken, Kur’an mucizesi kâğıt ve mürekkepten 
ibaret müşahhas şekliyle görülmek istenmiştir. Her yönüyle mucize olarak 
kabul edilen Kur’an, her türlü yaklaşıma uyum sağlayan bir kitap haline 
getirilmiştir. Samimi ve iyi niyetle başlayan fakat ifrat derecesine varan 
bu tür yaklaşımlar ne yazık ki, insanı Kur’an’la buluşturmaktan daha 
çok Kur’an’la insan arasına görünmez duvarlar örmektedir. Belki insanlar 
böylelikle Mushaf yazısıyla yüz yüze gelmekte ama o yazının ifade ettiği 
mesajlardan uzak kalmaktadır.

Öte yandan ilmî açıdan sağlam temellere dayanmayan yaklaşımların, 
muhatapları cezb edici olmaktan daha çok uzaklaştırıcı etki meydana 
getirebileceği dikkate değer bir durumdur. Binaenaleyh, mucizenin basite 
indirgenmesinin ikna ve imanın değil, red ve inkârın aracı olabileceği 
unutulmamalıdır. Şu halde “Usulsüz vusul olmaz” düsturunca, bir usul 
konusu olan İ‘cazu’l-Kur’an’ın sağlıklı bir zeminde ele alınmasının, doğru 
bir Kur’an tasavvuru ortaya koymada önemli bir rol üstlendiğini düşün-
mekteyiz.

Bize göre “Tevâfuklu Kur’an” görüşünün üç temel yönü vardır. Birin-
cisi “tevâfuk” kavramının tercihi ve bu kavramın belli bir kader anlayışı 
üzerine bina edilmiş olmasıdır. Tesâdüf kavramına mukabil kullanıldığı 
anlaşılan ve bizi cüz’i irâde-küllî irâde tartışmalarına kadar götürecek olan 
bu tercihin yerinde olup olmadığı ilm-i kelamı ilgilendirmektedir. İkincisi 
Mushaf yazım sürecinin bir parçası olarak “Tevâfuklu Kur’an”ların hüsn-i 
hattaki yeridir. Tevâfuk adına hattın hendesî düzen ve ahenginde meydana 
gelen bozulmaların “hüsn-i hat” olarak değerlendirilip değerlendirilmeye-
ceği erbâb-ı hattın takdirlerindedir. Üçüncüsü ise bu Mushaf yazımının 
“mucize” olarak takdimidir ki bu da daha çok tefsir usulünün ilgi alanına 
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tekâbül etmektedir. Biz ilk ikisini söz konusu sahalara bırakarak üçüncü-
süne yoğunlaşacağız. İşte bu tebliğde önce “Tevâfuklu Kur’an” söylemine 
yer verilecek sonra bu yaklaşım mucize kavramı ve Kur’an mucizesinin 
mahiyeti üzerinden kritik edilecektir.

I. “TEVÂFUKLU KUR’AN”IN MUCİZE OLDUĞU GÖRÜŞÜ
“Tevâfuklu Kur’an” görüşüne zâhip olanlar, “tevâfuk”u tarif etmekte ve 

ardından da Tevâfuklu Kur’an terkibinden ne anlaşılması gerektiğini ifade 
etmektedirler. Burada söz konusu kavramlar şu şekilde tanımlanmakta-
dır: “Tevâfuk, iki şeyin birbirine denk ve uygun gelmesi demektir. Kur’an’daki 
tevâfuk denilince, başta Allah ve Rab isimleri olmak üzere aynı kökten gelen 
kelimelerin alt alta, karşı karşıya veya sayfalar arasında sırt sırta gelerek güzel 
ve manidar şekilde diziler oluşturması anlaşılır.”1

Bu tanımlamadan anladığımıza göre, Mushaf hattında başta “Allah” 
ve “Rab” kelimeleri olmak üzere kimi kelimeler, değişik mukayeselerle 
belirli bir düzen içinde yer almakta ve bu duruma “Tevâfuklu Kur’an” adı 
verilmektedir.

Bu görüşe göre, söz konusu tevâfuk, ayet berkenâr tertibine istinaden 
ortaya çıkan bir hususiyettir. Ayet berkenâr ölçüsünce yazılan Mushaf 
sahifesinin satırları İhlâs Sûresi boyunda, sayfa boyu ise on beş satırdan 
ibarettir.2 Bu ölçünün en temel özelliği, Mushaf sayfalarının ayet başından 
başlayıp yine ayetle son bulmasıdır. Bugün basılan Mushaflarda bu ölçünün 
esas alınması artık bir genel kabul haline gelmiştir.3

Tevâfuklu Kur’an’a giden sürecin, Bediüzzeman Said Nursi’nin (v. 1960), 
ayet berkenâr ölçülerine göre yazılmış Kayışzâde Hâfız Osman (v. 1894) 
hattı bir Mushafta, “Allah” lafızlarının alt alta tevâfukunu gözlemlemesiyle 
başladığı ifade edilmektedir. Bununla beraber, yer yer kaymalar dolayısıyla 
tevâfukun tahakkuk etmediğini gören Nursî, bazı talebelerini görevlendi-
rerek mezkûr uyumsuzlukların bertaraf edildiği daha kâmil bir “Tevâfuklu 

1 http://www.hayrat.com.tr/MakaleHayrat/Tevâfuk (28.10.213’te girildi.)
2 Said Nursî, Rumuzât-ı Semâniye Risâlesi, haz. İsmail Mutlu, İstanbul, Mutlu Yayıncılık, 

2010, s. 311.
3 Mushaf-ı huffâz diye de bilinen bu Mushaflar, Hasan Rıza Efendi’nin (v. 1920) aynı 

tertipteki Mushafıyla birlikte büyük şöhrete ulaşmıştır. Bu tertipteki Mushaflar, Kur’an 
ezberleyenlere kolaylık sağlaması, yazısının açık, okunaklı ve güzel olması sebebiyle halk 
arasında da diğer Mushaflara tercih edilmiştir. Muhittin Serin, “Kayışzâde Hâfız Osman 
Nûri”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), XXV, 79.
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Kur’an” yazılmasını ister.4 Nursî’nin, kelimelerin bu şekilde alt alta simetrik 
gelişini gözle görülen bir Kur’an mucizesi olarak telakki ettiği anlaşılmak-
tadır. Öyle ki, Mushaf hattında tevâfuk esasına göre takip edilen bu usul, 
Kur’an yazısını tahriften muhafaza edecek bir görev üstlenmiş olacaktır.5 
Ayrıca yazılan bu Kur’an’ın, Levh-i Mahfûz hattına yakın olduğunu beyan 
ettiği de görülmektedir.6 İlk olarak 1930’larda Nursî tarafından keşfedildiği 
söylenen ve 1984’te matbaada basım sürecine uzanan “Tevâfuklu Kur’an”ın 
ısrarla mucize olarak takdim edildiğine tanık olunmaktadır. Bu bağlamda 
serdedilen şu ifadeler dikkate değerdir:

“Yaklaşık bin üç yüz sene evvel nâzil olan Kur’an’da bulunan bir güzelliğin 
bu kadar asır geçtikten sonra ortaya çıkması onun bir insanın suni çabala-
rının mahsulü olmadığına, bilakis Allah’ın ilhamıyla yazdırılarak Kur’an’ın 
Levh-i Mahfuz’daki hakiki sayfa düzeninin ihsan edildiğine delildir. Çünkü 
hem ayetlerin nüzul sıraları farklıdır. Hem de uzunlukları farklı farklıdır. Her 
sayfa sonunun ayet bitişine denk gelmesi ne tesadüfle, ne de insan iradesi ile 
olabilecek bir durum değildir.”7

“Bütün Allah lafızlarının alt alta gelmesi, ancak Allah’ın ilminden gelmesi 
ile olabilir. Çünkü Kur’an’da hadsiz ilimlerin yanında, İslam dininin, iman, 
ibadet ve ahlak prensipleri ve geçmiş peygamberlerin kıssaları gibi çok değişik 
ve hikmetli konular işleniyor. Bir yandan bu konular işlenecek ve bir yandan 
her sayfada Allah kelimeleri hep alt alta gelecek! Bunu, Kur’an’ı yazan insanlar 
kendileri yapmış olamaz.”8

4 Said Nursî, Mektûbât, (İstanbul, Söz Basım Yayın, 2008), s. 581; Nursi, Barla Lahikası, 
(İstanbul, Söz Basım Yayın, 2006), s. 402.

5 Bidiüzzeman’ın tevâfuk üzerine eğilmesinde, dönemin siyasal projelerinden biri olarak 
ön plana çıkan “Türkçe İbadet” tartışmalarının önemli bir rolü vardır. Bu uğurda fazla 
tafsilât ve lüzumsuz bahislere girdiğini açıkça ifade eden Nursî, tevâfuk’a genişçe yer 
verdiği Rumuzât-ı Semâniye adlı risâlede eseri telif sebebini dönemin söz konusu kon-
jonktürüne bağlamaktadır. Onun nazarında, içinde ebced ve sayısal çıkarımların da yer 
aldığı tevâfuk görüşü tercümelerin, Kur’an’ın orijinal metninin yerini tutmadığını ispat 
etmektedir. Bkz. Nursî, Rumuzât-ı Semâniye, s. 129. Nursî’nin görevlendirdiği on talebeden 
yalnızca Ahmet Hüsrev Efendi’nin muvaffak olduğu belirtilen bu çalışma sonradan aynı 
hattat tarafından devam ettirilmiştir. İlerleyen dönemde matbaada basım işine geçen 
“Tevâfuklu Kur’an”lar Ahmet Hüsrev Efendi’nin öncülük ettiği Hayrat Vakfı tarafından 
1984 yılında basılmaya başlanmıştır.

6 Nursî, Mektûbât, s. 702; Nursî, Rumuzât-ı Semâniye, 309.
7 http://www.hayrat.com.tr/icerik/kuran-ikerim/tevafuklu-kuran-i-kerim. (28.10.2013’te 

girildi.)
8 http://www.hayrat.com.tr/MakaleHayrat/Makele.(28.10.2013’te girildi.)
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Tevâfuklu Kur’an görüşünün ana hatlarıyla çerçevesi bu şekildedir.9 
Şimdi “Tevâfuklu Kur’an”ın bir mucize olarak takdiminin, Tefsir Usulü 
perspektifinden bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Öncelikle “Tevâ-
fuklu Kur’an” için gösterilen gayretlerin Kur’an’a hizmet gayesine matuf 
olduğundan asla şüphe etmediğimizi belirtmek isteriz. Bununla beraber, 
beşer tarafından gerçekleştirilen her türlü içtihadın tenkit ve tashihe açık 
bulunduğunun da farkındayız. İlmi tenkit ve tashihlerin, Kur’an’a hizmet 
sevdasıyla yola çıkmış kişi ya da kurumları değersiz kılma anlamına 
gelmeyeceği kanaatindeyiz. Aksine bu türlü mülahazaların, “Bârika-ı ha-
kikat müsâdeme-i efkârdan doğar.” düşüncesiyle ilmi görüş ve fikirlerin 
olgunlaşmasında önemli bir araç teşkil edeceği, yolumuzu aydınlatacağı 
inancında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz.

II. “TEVÂFUKLU KUR’AN”IN MUCİZE OLDUĞU 
GÖRÜŞÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

1. Mucize Kavramı ve Mucize’nin Özellikleri

Mucize (معجزة), a-c-z kökünden if’âl vezninde ism-i fâil bir kelimedir. 
Kelimenin sülasi formu, ayne’l-fiilinin aldığı üç değişik harekeye göre 
manada bazı nüanslar göstermektedir. Buna göre “aceze” (عَجز), bir şeye 
güç yetiremedi demektir. “Acize” (عِجز), büyük bir acz içine düştü anlamına 
gelirken “acüze” (عُجَز) ise yaşlandı, zayıf ve güçsüz oldu demektir.10 Rağıp 
el-İsfehânî (425/1043) ise, “acz”, aslen bir şeyin son kısmı olup işin son 
noktasında meydana gelmektedir. Örfte bu mana, bir şeyi yapamama için 
isim olmuştur. Kudretin zıttıdır.” açıklamasını yapar. 11

9 Said Nursî’nin tevâfuk anlayışında, yazıdaki tevâfukların bilinen durumun ötesine ge-
çerek cefr ve ebced hesabının Kur’an’a tatbikini de içine aldığı görülmektedir. Nitekim 
kendisi, Kur’an’ın kimi ayet ve sûrelerini, sıhhati müsellem olmayan mezkûr yöntemlere 
konu etmekte ve bu meyanda yaptığı çıkarımlar için tevâfuk tabirini kullanmaktadır. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi ve örnekler için bkz. Nursî, Rumuzât-ı Semâniye, s. 163-171. 
Öte yandan kendisinin, i‘caz üzerine telif ettiği “İşârâtu’l-İ‘câz” adlı eserinde tevâfuk 
meselesine girmediği görülmektedir. Hatta burada i‘caz vecihlerini tefsir usulünde genel 
olarak kabul gören beş maddede göstermiştir. Bkz. Said Nursî, İşârâtü’l-i‘câz fî Mazân-
ni’l-îcâz, (İstanbul, Sözler, 1994), s. 109. Ancak müellif, telif ettiği bu eserde tevâfuktan 
bahsetmezken sonradan —câlib-i dikkat şekilde— bizzat bu eserin hattında tevâfuk arama 
gayretine girmiştir. Hatta eserinin bu yönüyle ulemanın telif ettiği eserler içinde temâyüz 
ettiğini ifade etmektedir. Nursî, Rumuzât-ı Semâniye, s. 133.

10 el-Mu’cemü’l-Vecîz, a-c-z mad., Mecmaü’l-Lugati’l-Arabi, Mısır 1980.
11 Râğıb el-İsfehânî, Müfredâtü Elfâzı’l-Kur’an, haz., Safvan Adnan Dâvudî, (Beyrut, ed-Dâ-

ru’ş-Şâmiyye, 1997), s. 547.
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Kelimenin rubaisi “i‘caz” (اإعجاز) ise, öne geçti, geride bıraktı gibi manalara 
gelmektedir. Nitekim dile “خصمه  ,denilmektedir ki mana, “Adam ”اأعجزالرجُل 
kendisine yetişemeyecek şekilde hasmını geride bıraktı, geçti.” demektir.12 
Mu’cize kelimesinin sonunda ki “ة” ise mübalağa manası vermek içindir.

Terim olarak mucize; nübüvvet iddiasında bulunan kişinin, sözlerinin 
doğruluğuna delil olmak üzere, peygamberliğini ilan ettiği sırada, beşer 
kudretinin üstünde ve tabiat kanunlarına aykırı olarak meydana gelen 
akli, hissi ve haberi delillerdir.13

Yukarıdaki izahlar doğrultusunda, mucize olarak nitelendirilecek bir 
durumun şu şartları taşıması gerekmektedir:

1. Allah’ın bir fiili olma.

2. Tabiat kanunlarını aşma.

3. Muaraza edilememe.

4. Meydan okuma.

5. Devamlı surette aciz bırakma.

Mucize kelimesi Kur’an’la ilişkilendirildiğinde, onun beşer sözlerini 
geride bırakan İlahî bir söz olduğu vurgulanmış olmaktadır. Bu özellikler 
çerçevesinde Hz. Peygamber (s.a.s.)’e verilen Kur’an mucizesi, beşer gü-
cünü aşan, muaraza ile benzeri getirilemeyen, insanlara meydan okuyan 
ve kıyamete kadar da devam eden vasıfları haiz ilâhî bir kelam olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

2. Mucizenin İlâhîliği ve Tevâfuklu Kur’an

Yukarıda geçtiği üzere mucizenin bir özelliği, “ilâhî” olmasıdır. Yani 
mucize, Allah’a ait bir fiil olarak beşeri irade ve müdahaleden uzak bir vasfa 
sahiptir. Bu anlamda hiçbir peygamberin bizzat kendine ait bir mucizesi 
yoktur. Burada ancak Allah’ın peygamberlerine bahşettiği mucizelerden 
bahsedebiliriz. Nitekim Kur’an’da, mucizelerin Allah’ın izin ve takdirine 
bağlı olduğunu ortaya koyan ayet-i kerimeler vardır:

12 Salah Abdülfettah el-Hâlidi, İ’câzü’l-Kur’an’il-Beyânî ve Delâilü Masdarihi’r-Rabbânî, (Am-
man, Dâru Ammar, 2000) s. 15.

13 Maturîdî, Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud, Kitâbü’t-Tevhîd, haz. 
Fethullah Huleyf, İstanbul 1979, s. 189.
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“Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli 
bir şekilde Allah’a and içtiler. De ki, onlara “Mucize göndermek Allah’a aittir.”14

“Eğer yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yerin içine inebilece-
ğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki, onlara bir mucize 
getiresin!...”15

Buna göre bütün peygamberlere bahşedilen mucizeler, Allah’ın güç ve 
kudretinin eseri olup, benzeri yapılamayacak olaylardır. Nitekim Bâkıllâni 
(403/1013), mucizenin sadece Allah’ın kudreti dâhilinde olan, melek, insan 
ve cin gibi mahlûkatın güçlerinin faaliyet sahası içine girmeyen hususlar 
olması gerektiğini öne sürmektedir.16 Yani aciz bırakılan sadece insan değil, 
Allah’ın dışındaki tüm mahlûkattır. Aksini düşünmek peygamberlerin sa-
dakatini tartışmalı bir zemine çekecektir. Peygamberin davasını test etmek 
isteyen kişiler, ondan mucize isterken aslında kimsenin yapamayacağı bir 
şey getirmesini beklemektedirler. Mucizeler, benzersiz olduğu için pey-
gamberin ve davasının haklılığını kabul etmek gerekir. Kur’an’da tehaddî 
ayetlerinin dikkat çektiği husus da budur. Nitekim bu tür ayetlerde “Eğer 
şüphe ediyorsanız, …..”17 kaydı düşülmektedir.

Bütün bunlara Kur’an’ın Hz. Peygamber’in kendisine izafe edilemeye-
cek İlahî lafızlar olduğunu da ekleyelim. Kur’an tüm lafızlarıyla Cebrîl-i 
eminin, Muhammedü’l-Emin’e getirdiği bir kelâmullahtır. Lafızlar olduğu 
gibi Allah’a aittir. Şu ayetler Kur’an lafızlarını, onu tebliğ eden elçinin 
sözlerinden dahi ayırmaktadır: “Onu çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 
Şüphesiz onu toplamak ve onu okutmak Bize aittir.”18, “Eğer Bize adımıza bazı 
sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can 
damarını koparırdık. Hiç biriniz buna mani olamazdınız.”19

Kur’an i‘cazının, sadece insanı değil melek ve cinleri de aciz bıraktığı 
düşünülürse, tevâfuk görüşünün böylesine iddialı ve güçlü bir özelliğinin 
olmadığı anlaşılmaktadır. Tevâfuklu Kur’an görüşünün özü, yazı ve sayfa 
düzeni üzerine bina edilmiştir. Yazı ise kelâmın sadece görsel, sembolik 
ve de değişken bir aracıdır.

14 el-En’am, 6/109.
15 el-En’am, 6/35. Ayrıca bkz. er-Ra’d, 13/38; el-Mü’min, 40/78.
16 Yusuf Rahman, “Klasik Dönemdeki Kelâm Ekollerine Göre Mucize Anlayışı”, (çev. Mustafa 

Akçay-İbrahim Bulut), s. 308. Sakarya Ünv. İ. F. D., 4/2001.
17 el-Bakara, 2/23; Hûd, 11/113.
18 el-Kıyâme, 16/75.
19 el-Hâkka, 69/44.
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Nitekim Arap yazısının, özelde Mushaf hattı ve sayfa düzeninin “ilahilik” 
vasfından uzak olduğu, buralarda beşeri unsurların devrede olduğu açıktır. 
Gerek Arap yazısı gerekse Mushaf hattı ve sayfa düzeni, Müslümanların 
takdire şayan gayretleriyle değişik merhalelerden geçerek bugünkü ko-
numuna gelmiştir. Bu tekâmülün Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde vahiy 
kâtipleri ile başladığını, Hz. Ebubekir’in Kur’an’ı cem etmesi, Hz. Osman’ın 
istinsah faaliyeti ve hat erbabının katkılarıyla devam ettiğini görmekteyiz.

Kur’an’ın nazil olduğu dönemde yazı malzemelerine bugünkü kolaylık 
ve rahatlıkla ulaşmak mümkün değildi. Bu yüzden Müslümanlar, kendi 
imkânlarına göre özel Kur’an nüshaları çıkarmaktaydılar. Parşömen parçaları, 
tabaklanmış deri, tahtadan yapılmış tabletler, develerin kürek kemikleri de 
o günün şartlarında kullanılan yazı malzemelerindendi.20

Hz. Ebubekir’in Kur’an’ı cem faaliyetinin en temel sebebi, Kur’an’ı 
korumaya matuftu. O, kurduğu komisyonla farklı malzemeler üzerine ya-
zılmış ayetleri bir araya getirerek, Kur’an’ı kendi şartları içinde iki kapak 
arasına toplamayı başardı. Fakat ilerleyen dönemlerde Kur’an’ın kıraatı ile 
ilgili münakaşalar meydana geldi. Nitekim Hz. Osman’ın istinsah faaliye-
tinin altında kıraatta meydana gelen ihtilâfların yattığı görülmektedir. Bu 
yüzden, İslam öncesi dönemde iptidai seviyede olan Arap yazısının ilk 
dönemlerde eksiksiz ve hatasız okumaların önüne tam olarak geçemediği 
anlaşılmaktadır. Fakat Müslümanlar, yazı üzerinde zamanla artırdıkları 
bilgi ve tecrübelerini Mushaf yazımına yansıtmışlardır.

Mesâhif-i Osmânîye’nin kurala aykırı bazı imla özellikleri ve belli mer-
kezlere gönderilen bu Mushafların yazısında basit de olsa bazı farklılıkların 
olması, İslam uleması arasında Resm-i Osmânî’nin tevkifi olup olmadığını 
gündeme getirmiştir. Resm-i Osmânîye uyulması, âlimlerin çoğunluğunun 
görüşü olduğu gibi bu Mushaflardaki hattın tevkîfî olmadığı anlayışı da 
cumhurun ortak kanaatidir.21 Mushafların imlasında görülen söz konusu 

20 Muhammed Hamidullah, Kur’an Tarihi, çev. Salih Tuğ, (İstanbul, İFAV, 1993), 43.
21 Mehmet Emin Maşalı, “Mushaf”, TDV İslam Ansiklopedisi, (DİA), XXXI, 246. Arap yazı-

sının ve Mushaf yazımının başlangıçtan beri geçirdiği evrelere rağmen, Arap dilinin ve 
Arap yazısının, Resm-i Osmânî’nin tevkîfî olduğunu ileri sürenler olmuştur. Ebu’l-Abbas 
el-Merrâkuşî’nin (721/1321), Resm-i Osmânî’deki kurala aykırı imla örneklerini manaya 
tesir eden yön ve hikmetlerle açıklama gayreti de bilinmektedir. Bkz. Zerkeşî, Bedruddîn 
Muhammed b. Abdillah, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’an, haz. Yusuf Abdurrahman el-Mar’aşlî 
v. dğr., (Beyrut, Dâru’l-Ma’rife, 1994), II, s. 21, Ancak, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in bütün 
çabalarının Kur’an’ı okuma ve anlama üzerine yoğunlaştığı ve yazının tarzı ve imla 
üzerinde tek tek belirlemelerde bulunmadığı düşünülürse bunların zorlama kabilinden 
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basit farklılıkların, o gün yazıda görülen yetersizliklerden ve buna bağlı 
olarak günümüze kıyasla serbest imla anlayışından kaynaklanan durumlar 
olduğu anlaşılmaktadır.22

Diğer taraftan Arap olmayan unsurların kıraatta karşılaştıkları müşkiller 
ve zaman zaman anlamı bozacak tarzdaki yanlış okumalar, Kur’an hattı 
ve Mushaf üzerinde gerçekleştirilen iyileştirmelerin en temel tetikleyicisi 
olmuştur. Bugün Mushaf hattı üzerinde harf vokalizasyonunu sağlayan 
harekeler, benzer harfleri ayırt eden noktalamalar, tahmis ve taşirler, cüz 
ve hiziplere bölmeler, vakıf işaretleri, ayrıca kasır, sekte, imale, işmam 
gibi bazı harflere düşülen küçük notların hiç birinin ilk Mushaflarda yer 
almadığı ehlince müsellemdir. Aynı şekilde ayet fasılaları, önce daire meyilli 
çizgilerden oluşurken, sonraları daire şeklinde gösterilmiş ve zamanla gül 
şeklini almıştır.23

Mushaf hattında takip edilen yazı türlerinin (aklâm) de değişik evreler 
geçirdiği bilinmektedir. Vahyin kısa bir süre basit, yuvarlak ve eğri çizgi-
leriyle kâtibine göre farklılık arz eden “meşk”, ve yine düzenli, geometrik, 
düz ve köşeli hat olan “cezm” denilen iki ayrı karakterle yazıldığı belir-
tilmektedir. Fakat daha sonra geometrik yazı Kur’an’a tahsis edilmiştir.24 
İlerleyen süreçte ise harflerin hendesi kurallar dâhilinde yazımına dikkat 
edilmiş ve Mushaf hattında geometrik hattın dışındaki reyhanî, sülüs ve 
nesih gibi yazı çeşitleri de kullanılmaya başlanmıştır. İbn Mukle (328/940), 
İbn Bevvâb (413/1022), Yakut el-Musta’simî (698/1298), Şeyh Hamdullah 
(v.1526), Hâfız Osman (v.1698) gibi hat sanatının önemli isimleri bilgi, biri-
kim ve maharetleriyle Mushaf hattında yeni çığırlar açmışlardır. Tevâfuklu 
Kur’an görüşünün dayandırıldığı ayet berkenâr düzeni de bu kıymetli 
teşebbüslerin bir sonucudur.

Mushaf üzerindeki bütün bu teşebbüs ve çalışmalar, Mushaf yazımı-
nı tarihi ve kültürel ihtiyaçların doğurduğu bir sonuç olarak önümüze 
koymaktadır. Bu çalışmaların yegâne amacı, Müslümanların Kelamullah’ı 
mümkün olduğunca doğru ve kolay okuyabilecekleri bir yazının ortaya 
konulmasıydı. Tarih boyunca Mushaf hattı ve sayfa düzeni üzerinde yapılan 

görüşler olduğu açıktır. Bizce burada önemli olan yazının doğru ve kolay okumaya 
imkân vermesidir. Tarih boyunca yazıda gözlenen bu gelişmelerin temel sebeplerinden 
biri de bu olsa gerektir.

22 Tayyar Altıkulaç, Hz. Osman’a Nispet Edilen Mushaf-ı Şerîf, (İstanbul, TDV, 2007), s. 55.
23 Muhsin Demirci, Vahiy Gerçeği, İstanbul, İFAV, 1996, s. 170.
24 Muhittin Serin, “Mushaf” (Hat), TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXXI, s. 249.



210

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

bütün bu çalışmalar, Kur’an hattının ve sayfa düzeninin ictihâdî bir eylem 
olduğunu ortaya koymaktadır. Yazıda beşeri unsurların devreye girmesi, 
yazı üzerinden “mucize” arayışını tartışmalı hale getirmektedir. Aslında 
tam da burada, tarihte “Kur’an mahluk mudur, değil midir?” tartışmaları 
sonunda âlimlerin çoğunun nezdinde varılan orta yolun konuya ışık tu-
tucu bir yönünün olduğunu belirtmekte fayda vardır.25 Bu tartışmaların 
bir hâsılası olarak şöyle bir tasnif yapılmıştır: 1. Bir şeyin aynı yani dış 
dünyadaki varlığı. 2. Zihni varlığı 3. Lafzi yani dildeki varlığı 4. Resmi yani 
suret ve semboldeki varlığı. Ehl-i sünnet kelamcılarına göre yaratılmamış 
kelamullah olarak nitelenecek olan Kur’an, ikinci kategoridedir. Kur’an lafız-
ları ve bu lafızların yazısı mahlûktur. Selefiyeye göre ise sadece dördüncü 
kategoride bulunan ve insanlar tarafından yazılan Kur’an yaratılmış olarak 
nitelenebilir.26 Ulemanın böyle bir sonuca varmasındaki ana etken, beşerî 
unsurların devrede olduğu Kur’an yazısının İlahî ve tevkîfî olmadığını 
göstermektir. Bu da i‘cazın, yazıya teşmil edilemeyeceğini ifade etmektedir.

Günümüzden sonraki dönemlerde de farklı Mushaf hatlarının ve de-
ğişik sayfa tasarımlarının olabileceği hatta bunların genel kabul haline 
geleceği imkânsız görülemez. Bu durumda bahse konu olan tevâfukların 
da büyük ölçüde anlamını yitireceği aşikârdır. Ancak bugün revaç bulan 
sayfa düzeni ve onun üzerine bina edilen tevâfuklu Kur’an’ların “levh-i 
mahfuz”la ilintilendirilmesi ile, bu itirazların önü alınmış olmaktadır. 
Oysa bugünkü Mushaf hattı veya düzeninin, levh-i mahfuzdakinin aynı 
olduğu görüşü, herhangi bir tarihî ve ilmî gerekçe ile izah edilemez.27 

25 Burada Kur’an’ın mahlûk olup olmadığı bağlamında yapılan tartışmalara ve bu tartışmaların 
sonunda Eş’arî tarafından bulunan formüle atıf yapmakta fayda görüyoruz. Bilindiği gibi 
Mutezile, iktidar gücünü de arkasına alarak Kur’an’ın mahlûk olduğu görüşünü İslam 
âlimlerine dayatma yoluna gitmişti. Ebu Hanife ve İmam Buhârî’ye de nispet edilen bu 
görüşe göre Kelâmullah, kelâm-ı nefsî ve kelâm-ı lafzî şeklinde ikiye ayrılır. Kelâm-ı 
nefsî kadimdir. Kelâm-ı lafzî ise hâdis yani mahluktur. Çünkü bu kelâm okuyucunun 
ağzından ses halinde çıkan kelâmdır. Bunun yanında Kelâm-ı lafzînin kullanıldığı mü-
rekkep, kâğıt ve yazı da hâdis olan kelâm-ı lafzînin yansıması olarak mahluktur. Bkz. 
Muhsin Demirci, age, s. 203. Şu halde tüm unsurlarıyla mahlûk olan Mushaf hattının 
ve onda hattat marifetiyle gösterilen “tevâfuk”ların mucizliğinden bahsetmek mümkün 
olmaz.

26 Harun Öğmüş, “Halku’l-Kur’an Tartışmalarının Vahyin Allah’tan İnsana İntikali ile İlgili 
Telakkiler Üzerindeki Etkisi.”, Selçuk Ünversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 28 (2009), s. 
38.

27 “Levh” kelime olarak üzerine yazı yazılan tahta ve benzeri şeylerdir. Kur’an’da geçen 
“levh-i mahfûz” ifadesi, onun korunmuş levhalarda yer aldığını göstermektedir. (el-
Burûc, 85/22) Levh-i mahfûz kavramının keyfiyeti bizce meçhuldür. (İsfehânî, Müfredât, 
s. 750) İfadedeki vurgu ise, Kur’an hattı ve sayfa düzeni değil, Kur’an’ın ins ve cinnin 
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Levh-i mahfuz hattına uygun bir Mushaf yazımı mümkün olsaydı bunu 
önce Hz. Peygamber (s.a.s.), sonra Hz. Ebubekir (r.a.) sonra da Hz. Osman 
(r.a.) yapmış olurdu.

Şu halde tevâfuklu Kur’an’ı, Kur’an mucizesi olarak takdim etmenin, 
mucizenin ilâhîliği ve buna bağlı olarak benzersiz ve muciz olma vasfıyla 
uyum arz etmediği kanaatindeyiz. Öyle ki, bugünkü teknolojik imkânlarla, 
herhangi bir metin içinde de benzeri tevâfuklar göstermek mümkündür. 
Aksini düşünmek, mucizenin keyfiyetini hafife almak anlamına gelir.28

3. Kur’an’ın Mucize Oluş Keyfiyeti ve Tevâfuklu Kur’an

Bütün peygamberler, kendilerini inkâr edenlere karşı İlahî mucizelerle 
desteklenmişlerdir. Böylece hem peygamberliğin somut ispatını görmek 
isteyenlerin gerekçeleri ellerinden alınmış hem de peygamberlerin sadakat 
ve doğruluğu ortaya konulmuştur. Kur’an-ı Kerim, kavimlerine risaleti 
tebliğ eden peygamberlerin daima bu tür taleplerle karşılaştıklarını haber 
vermektedir.

“Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşsaydı ya da bize bir ayet (mucize) 
gelseydi. Onlardan öncekiler de bu tür sözler söylediler. Zihniyetleri (nasıl da) 
birbirine benzeşti.”29

“Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! dediler. De ki: Şüphesiz Allah 
mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.”30

“Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi 
bize bir mucize getir.”31

“Dediler ki, ey kendisine Kur’an indirilen! Sen mutlaka bir mecnunsun! Eğer 
doğru söyleyenlerden idiysen, bize melekleri getirmeliydin…”32

müdahalesine maruz kalmadığı, Allah tarafından korunmuş olduğudur. Beşerî tecrübenin 
ürünü Mushaf hattıyla özdeşleştirmenin geçerli bir gerekçesi yoktur.

28 Burada Yavuz’a nispet edilen ve bir nevi kendi içinde tevâfuk oluşturan şu mısraları 
hatırlamakta fayda vardır:

Sanma şâhım / herkesi sen / sâdıkâne / yâr olur
Herkesi sen / dost mu sandın / belki ol / ağyâr olur
Sâdıkâne / belki ol / bu âlemde / dildâr olur
Yâr olur / ağyâr olur / dildâr olur / serdâr olur

29 el-Bakara, 2/118.
30 el-En’am, 6/37.
31 eş-Şuara, 26/154.
32 el-Hicr, 15/7.
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Yine Kur’an’da Hz. Musa’nın asâ33, yed-i beyzâ34, Hz. İsa’nın Allah’ın 
izniyle ölüleri diriltme35, hastalıkları iyileştirme36, Hz. İbrahim’in içine atıldığı 
ateşte yanmama37 gibi mucizelerinden bahsedilmektedir. Bu mucizelerden 
bazıları kayadan su çıkarma, gökten kudret helvası gönderilme gibi yardım 
ve teyit bağlamında gelen mucizelerdir. Bazıları sayha, tufan gibi peygam-
berlerine cephe alan kavimleri helak eden mucizelerdir. Bazıları ise asâ ve 
yed-i beyzâ gibi vahiy karşıtlarını yola getirecek hidayet mucizeleridir.38 
Kur’an-ı Kerim, gaye bakımından bu tasnifte hidayet mucizeleri katego-
risine girse de nitelik bakımından farklı bir mucizedir. Bu yönüyle Kur’an 
mucizesi, hem Kur’an’ı daha önceki diğer mucizelerden hem de diğer İlahî 
kitaplardan ayıran bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Buhârî’de geçen 
bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır:

أنِْبَياِء نَِبيٌّ اإِلَّا اأْعِطَي َما ِمْثلُُه آَمَن َعَلْيِه الَْبَشُر َواإِنََّما َكاَن الَِّذي  َما ِمْن اْلا
اأوتَِيُتُه َوْحًيا اأْوَحاُه اللَُّه اإِلَيَّ َفاأْرُجو اأْن اأكُوَن اأْكَثَرُهْم َتابًِعا.

“Hiçbir peygamber yok ki, kendisine insanların iman edeceği mucizelerin 
benzeri verilmiş olmasın. Bana verilen mucize ise Allah’ın bana ilettiği 
vahiydir. Böylelikle peygamberler arasında bağlısı en çok olan peygamber 
olmayı ummaktayım.”39

Bu hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.) Kur’an’ın muciz bir kelam 
olduğunu söylemekte aynı zamanda da bu mucizenin diğer peygamber-
lere verilen mucizelerden farklı bir yönünün olduğunu ifade etmektedir. 
Tevrat ve İncil gibi önceki İlahî kitaplar, mucize özelliğine sahip değildir. 
Bununla beraber hadis-i şerifte Kur’an mucizesinin diğer mucizelerden 
hangi yönlerden farklı olduğuna değinilmemiştir. İslam âlimleri, bu farklı-
lıklar üzerinde düşünmüşler ve Kur’an mucizesinin ayırıcı vasfını dikkate 
alarak mucizeyi keyfiyet bakımından hissî ve aklî olmak üzere iki ana 
kısma ayırmışlardır.40

33 el-Bakara, 2/60; Araf, 7/117; Şuara, 26/63.
34 en-Neml, 27/12.
35 Âl-i İmran, 3/49.
36 Âl-i İmran, 3/49.
37 el-Enbiya, 21/69.
38 Halil İbrahim Bulut, “Hz. Peygamber’in Hidayet Mucizesi”, Hz. Muhammed ve Evrensel 

Mesajı Sempozyumu, Çorum, İslami İlimler Dergisi, 2007, s. 7.
39 Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 1.
40 Süyûtî, Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, el-İtkân fi Ulûmi’l-Kur’an, haz. Muhammed 

Fadl b. İbrahim, (el-Hey’etü’l-Mısriyye, 1974), IV, 3.
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Buna göre denizin yarılması, ölülerin diriltilmesi gibi mucizeler, hâzırun 
tarafından gözle müşahede edilen somut mucizelerdir. Mucize olarak olan 
biten bu şeyler, insanların gözleri önünde meydana geldiği için “hissi” 
olarak nitelenmiştir. Kur’an mucizesi ise bu şekilde somut bir karakter 
taşımadığı, insan aklına ve gönlüne hitap ettiği için “aklî/manevî” bir 
mucize olarak nitelendirilmiştir.41

Öyle anlaşılıyor ki, tevâfuk görüşüyle hissi mucize diye adlandırılan 
önceki mucizelere ortak bir nokta bulunmuş ve yirminci yüzyılda po-
zitivizmin egemen olduğu zihinlere, ikna edici bir mucize yönü takdim 
edilmeye çalışılmıştır. Oysa yukarıda da belirtildiği üzere Kur’an mucizesi, 
elle tutulmayan gözle görülmeyen bir mucize olarak diğer mucizelerden 
farklılık arz etmektedir.42 O’nun mucizevî yönü dinleme, akletme ve te-
debbürle tezahür etmektedir. Bu bağlamda şu ayet-i kerimeler oldukça 
anlamlıdır:

“Hala Kur’an üzerine düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah’tan başkası tara-
fından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı?”43

“Eğer müşriklerden biri senden eman isterse, Allah’ın kelamını işitip din-
leyinceye kadar ona eman ver…”44

“Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar 
diye indirdik.”45

Kur’an’ın mucizevî yönünü ortaya koyarken, bu ayetlerde ifade edilen 
alanın dışına çıkmak, Kur’an’ın gerçek kimliğini ve mesajlarını göz ardı 
etme riskini de beraberinde getirmektedir. Kur’an mucize bir kitap oldu-
ğu için onu her türlü amaçların aracı haline getirmek, Kur’an’a haksızlık 
yapmak olacaktır. Nitekim bu hassas nokta göz ardı edildiği için Kur’an’da 
şifreler arayanlar, onunla fal bakanlar, sayısal oran ve hesaplarla yeni ke-
şifler yapanlar eksik olmamıştır. Tüm bu asılsız ve mesnetsiz uygulamalar 

41 Müfessirler öteden beri aklî/manevî mucize Kur’an’ın hissi mucizelerden farklı ve de üstün 
olduğunu dile getirmektedirler. Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 122; Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl 
ve Esrâru’t-Te’vîl, haz. Muhammed Abdurrahman el-Mer’aşlî, (Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabiy-
ye, 1418/1997), IV, 43. Şu halde Kur’an mucizesini, aklî/manevî düzlemden hissi düzleme 
çekmek belki onu avam nezdinde daha cazip kılabilir ancak rasyonel ve bilimsel düşünen 
kimseler için daha ilgi çekici kılmaz.

42 Abdülfettah Muhammed Selâme, Advâun ale’l-Kur’ani’l-Kerîm, Belâğatuhû ve İ‘câzuhû, 
(Medine, el-Câmi‘atü’l-İslâmiyye, 1400/1980), I, 98.

43 en-Nisa, 4/82.
44 et-Tevbe, 9/6.
45 es-Sâd, 38/29.



214

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

içinde Kur’an’ın gerçek mesajının kaybolduğu görülmektedir. Bu nedenle 
bir usul olarak, Kur’an mucizesini lafız-mana ekseninden koparmamaya 
özen göstermek gerekmektedir.

Zikri geçen hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, Kur’an mucizesi 
gibi bir mucize ile bağlısı en çok Peygamber olmayı umduğu ifade edil-
mektedir. Bu da hissî mucizelerin zaman ve mekânla sınırlılığına karşın 
aklî mucize Kur’an’ın kıyamete kadar her zaman ve zeminde tilavet 
edilecek olmasından ileri gelmektedir. Böylece Kur’an mucizesinin, hissî 
mucizelere kıyasla daha üstün bir konumda olduğu da anlaşılmaktadır.46 
Şu halde Kur’an mucizesinin bu keyfiyetine binaen, i‘cazı doğru yönde 
aramak icap etmektedir.

Öte yandan somut bir mucizenin ikna edici olduğu görüşü de tartış-
maya açıktır. Kur’an, daha önce bu tür mucize taleplerine yer vermekte, 
mucizeler gerçekleşince de sihir, büyü… diyerek inkârlarına devam edenleri 
anlatmaktadır. Bu meyandaki ayet-i kerimelerden birinde şöyle buyrulmak-
tadır: “Onlara gökten kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de “gözlerimiz 
boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır.”47 derler.

Bu nedenledir ki, Allah (c.c.), tilavetiyle kendini gösteren Kur’an mucize-
siyle yetinmek istemeyip ille de hissi mucize talep edenlerini eleştirmektedir:

“Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? 
Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.”48

“Dağların yürütüldüğü veya yeryüzünü paramparça edecek veya da ölüle-
rin diriltildiği bir Kur’an olsaydı (sanki iman mı edecekler?), fakat bütün işler 
Allah’a aittir.”49

Kur’an’ın bu alamet-i farikası dolayısıyla müşrikler, Kur’an karşısında 
aklî ve fikrî düzlemde mücadele edememişler, Kur’an’ı dinlememeleri için 
birbirlerine uyarıda bulunmuşlardır:

“Küfredenler dediler ki, bu Kur’an’ı dinlemeyin. Okunurken gürültü yapın. 
Umulur ki bastırırsınız.”50

46 Keşşâf, IV, 506.
47 el-Hicr, 15/13. Ayrıca bkz. el-Kasas, 28/36; el-Kamer, 54/1-2.
48 el-Ankebut, 29/51.
49 er-Ra’d, 13/31. Müşriklerin hissî mucize bağlamındaki inat ve ısrarları ve bunlara karşı 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tavrı için bkz. İbn Hişam, Abdülmelik b. Eyyub el-Himyerî, haz. 
Taha Abdurrauf Sa’d, es-Sîretü’n-Nebeviyye, (Şirketü’t-Tıbâ’ati’l-Fenniyye, t.y.), II, 36.

50 Fussilet, 41/26. Kur’an, tilavetini dinleyenlerin akıl ve gönüllerine tesir eden bir ki-
taptır. Bununla ilgili dikkat çekici örnekler için bkz. Salah Abdülfettah el-Hâlidî, 
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Bu cümleden olarak akla, ilme ve bilime önem verilen çağımızda Kur’an 
mucizesinin tefekkür yönüyle ön plana çıkarılması muhataplar için daha 
ikna edici olabilir. Çünkü pozitivizmin akıl ve bilim temelinde vahye mua-
rız olduğu düşünülürse, aynı zaviyeden ortaya konulacak Kur’an mucizesi, 
hissî mucizelere kıyasla daha etkileyici olabilir. Elmalılı’nın bu mealdeki 
şu izahları dikkate değer:

“…Binaenaleyh böylece anlatılmıştır ki, vahiy indirilmesinin ve peygamber 
gönderilmesinin hikmeti ve gayesi böyle şeyler değildir. Gerçi Kur’an’ın 
yüceliğindeki fevkaladelik bu gibi hadiselere dahi sebep olabilmekten uzak 
değilse de sırf Kur’an veya Kur’an’ın okunması, tek başına hiçbir zaman 
bunları sağlamanın sebebi değildir. Kur’an’ın feyiz ve manevî bereketini 
böyle maddî şeylerden önce kalblerde gözetmek gerekir. O kitap her şeyden 
önce kalpleri Allah zikri ile tatmin etmek ve aydınlatmak için okunacak 
bir kitap ve rahmet ayetidir. Dağlar yürütülse, yer parçalansa, ölüler de 
konuşturulsa, bütün bunların sağlayacağı fayda Kur’an’ın gönüllere yaptığı 
telkin ve uyarı kadar açık bir rahmet olmazdı. Kur’an’dan alınacak ders ve 
duyulacak gönül huzuru bunların hiç birinden elde edilemezdi. Bununla 
beraber bu açıdan bakılınca da yalnızca Kur’an veya Kur’an’ın okunması 
yeterli bir etken değildir. Dağlar gibi katı ve dikbaş, yer gibi ayaklar al-
tında ezilen ve ölüler gibi duygusuz, muhatap alınmaya liyakatsiz öyle 
kalpsizler vardır ki, bunlar yalnızca üzerlerine Kur’an okunmakla hakkın 
zikrini yüreklerinde duymazlar ve imana gelmezler. Bu da Kur’an’ın gü-
cünün eksikliğinden değildir.”51

4. Kur’an’daki Tehaddi Ayetlerinin Delâleti ve Tevâfuklu Kur’an

Kur’an’ın mucize oluşu, bizzat ayet-i kerimeler tarafından dile getiril-
mektedir. Bu bağlamda nazil olmuş birkaç ayet-i kerime, Kur’an’a denk bir 
söz getirmeleri için muhataplara çağrıda bulunmaktadır. Değişik zamanlarda 
nazil olduğu ve benzerini getirmede ölçüyü çoktan aza doğru indiren bir 
süreçle acziyetlerini pekiştirilmektedir.52

Bu ayetlerde Kur’an, değişik miktarlar vererek, kendi benzerini getir-
meye davet etmektedir. Bu miktarlar, benzeri bir söz, on sûre, bir sûre gibi 
aşamalarla ifade edilmektedir. İyi düşünülürse bu ayetlerin medlüllerinin, 

İ’câzu’l-Kur’an’il-Beyânî ve Delâilü Masdarihi’r-Rabbânî, (Dâru Ammar, Amman), 2000, s. 47.
51 Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (İstanbul, Eser, 1979), IV, 2990.
52 el-Kasas, 28/39; el-İsra, 17/88; Hûd, 11/13; Yûnus, 10/38; Bakara, 2/23.
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Kur’an yazısına râci olamayacağı anlaşılmaktadır. Zira bu ayet-i kerimeler, 
Kur’an i‘cazının yazıda değil lafız ve manada aranması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Eğer Kur’an mucizesi, Mushaf hattında veya sayfa düzeninde 
aranacak olsaydı mezkûr tehaddi ayetlerinin, Kur’an hattı gibi bir yazı ile 
yazılmış bir Kur’an getirmeye davet ettiğini düşünmemiz gerekirdi. Yine 
tehaddi aşamalarını da “onun gibi bir söz, bir sûre, on sûre…yazın” şeklinde 
anlamamız gerekirdi. Doğrusu bu tehaddiye muhatap olanlar da bu meydan 
okumaları söz ettiğimiz düzlemde anlamışlardır. Kur’an nazmı ve içerdiği 
bilgiler karşısında sus pus olan meşhur Arap ediplerinin hiç biri, bu meydan 
okumaları kitabet düzeyinde anlamamışlardır. Kur’an’a muhalif olan kimi 
ısrarcı müşriklerin şu tavrı da Kur’an i‘cazının ve meydan okumalarının 
lafız-mana çerçevesinde anlaşıldığını göstermektedir:

“Düşündü, taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti! Sonra baktı. 
Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, arkasını döndü, kibirlendi de: 
Bu Kur’an dedi. Olsa olsa nakledile gelen bir sihirdir.”53

Bugüne kadar Kur’an’ın i‘caz vecihleri ile ilgili çok şey söylenmiştir. 
Bunları çeşitli başlıkta bir araya getiren Zerkânî şöyle sıralamaktadır: “Lüğat 
ve üslup, telif yolu, ilimler, beşer ihtiyacını karşılaması, kevnî olaylar, ıslah 
yolu, gayptan haber vermesi, itap ayetleri, uzun süre bekledikten sonra 
inmesi, vahiy sırasında Peygamber’in durumu, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 
onu değiştirememesi, Kur’an’la kendi sözlerini ayırması, Kur’an’ın tesiri.”54

Görüldüğü gibi tüm bu başlıkların temeli, lafız-mana ve muhteva et-
rafında şekillenmekte ve anlamaya işaret etmektedir.55 Tevâfukun ise bu 
bapta sağlanacak faydadan hali olduğu anlaşılmaktadır.

5. Kur’an Üslubunda Tekrar Olgusu ve Tevâfuklu Kur’an

Kur’an-ı Kerim’in temel amacı, insanlara doğru yolu göstermek, ahiret 
yolunda yollarını aydınlatmaktır. Bu nedenle Allah (c.c.), Kur’an’ı hidayet 
ve nur gibi vasıflarla anmaktadır. Gelen vahyin insan zihninde bir yankı 
uyandırabilmesi için de son derece etkili bir ifade tarzı kullanılmıştır. Bu 

53 el-Müddessir, 18/24.
54 ez-Zerkânî, Muhammed Abdü’l-Azîm, Menâhilü’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’an, (Beyrut, Dâ-

ru’t-Türâsil’l-Arabî, 1995), II, 574-650.
55 Kanaatimizce “mucize olma” ile “Allah’tan olma” arasında ince bir fark vardır. Buna bi-

naen Zerkânî’nin i’caz vecihleri arasında gösterdiği “uzun süre bekledikten sonra inme” 
ve “vahiy sırasında Peygamberimizin (s.a.s.) durumu” gibi hususlar doğrudan Kur’an’ın 
mucize oluşu ile değil, insan ürünü olmadığı ile ilgilidir.
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yüzden Kur’an-ı Kerim’i okuyanlar, tekdüze ve donuk bir üslup yerine, 
dikkat ve idraki celb edecek çok çeşitli ifade tarzlarıyla karşılaşmaktadırlar. 
Kur’an bu yönüyle belli bir sistematik gözetilerek hazırlanmış insan ürü-
nü kitaplardan farklılık göstermektedir. Temsil, teşbih, mecaz, kıssa, soru, 
ıtnap, icaz, tezat gibi unsurlar, Kur’an’ın üslup zenginliğinden bazılarıdır. 
Bu üslup çeşitliliği içinde yer alan diğer bir unsur da tekrar olgusudur. 
Kur’an-ı Kerim’de bazı kelimeler, cümleler ayetler hatta kıssalar yer yer 
tekrar edilmiştir. Şüphesiz bu tekrarlar, okuyucuyu bıktırıcı türde tekrar-
lar olmayıp, muhatabın durumunu gözeten, onu düşündüren ve kendine 
getirmeye çalışan bir fonksiyon üstlenmektedir. Kur’an belagatinin önemli 
isimlerinden Zemahşeri, tekrar babında şu psikolojik tespitleri yapmaktadır:

“Desen ki: “Kur’an’daki tekrar olgusunun ve ikişerliliğin amacı 
nedir? Sana şunu derim: “Vaaz ve nasihat nefislere en itici gelen 
şeylerdendir. Bu yüzden nasihatler, tekrar baştan alınmadıkça 
nefislerde kökleşmez ve işlevini yerine getiremez. Öte yandan, 
Hz. Peygamber (s.a.s.) sahabeye öğütte bulunurken genellikle 
üç ila yedi kez tekrarda bulunurdu. Amaç, söylediklerini, 
muhatapların gönüllerine yerleştirmekti.”56

Şüphesiz, Kur’an’da yer alan tekrarların ikaz etme, teşvik etme ve teselli 
verme gibi daha pek çok hedefleri vardır. Şunu belirtelim ki, kimi İslam 
âlimleri, tekrarı Kur’an i‘cazının bir göstergesi olarak kabul etmektedirler.57 
Normal şartlarda insana sıkıcı gelecek tekrar ifadeleri, Kur’an’da geçtiği her 
yerde kişiye yeni bir bağlam içinde yeni bir mesaj vermektedir.58

Tekrar edilen ifadelerin bazıları Kur’an’ın bütününe yayılmışken bazıları 
gözetilen amaca bağlı olarak, aynı sûre içinde yer almaktadır. Örneğin 
Kur’an-ı Kerim’de “ممن اأظلم  ومااأهلكنا“ ,ifadesi on beş defa ”ومن  اأهلكنا،   ”كم 
ifadeleri on üç defa, “الصالحات وعملوا  آمنوا  الذين  اأهل“ ,ifadesi on defa ”اإن   يا 
الذين“ ,ifadesi on iki defa ”الكتاب اإلي  تر  لٓاية“ ,ifadesi on defa ”األم  ذالك  في   ”اإن 
ifadesi on dokuz defa, tekrar edilmektedir. Kur’an’ın bütününe yayılmış bu 
tür tekrar örneklerini daha da artırmak mümkündür. Bundan başka sadece 
Rum Sûresi’nde “آياته يومئذ“ ifadesi yedi defa, Mürselat Sûresi’nde ”ومن   ويل 

56 Zemahşerî, el-Keşşâf, V, 301.
57 Salah A. Fettah el-Hâlidî, İ’câzu’l-Kur’ani’l-Beyânî ve Delâilü Masdarihi’r-Rabbânî, (Dâru 

Ammar, 2000), s. 310.
58 Bu yüzden, bazı âlimler Kur’an’daki söz konusu ifadelerin tekrar olarak adlandırılamaya-

cağını ileri sürmektedirler. Bkz. Fazl Hasan Abbas, Kasasu’l-Kur’an, (Ürdün, Dâru’n-Nefâis, 
2007), s. 71.
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مدكر“ on bir defa, Kamer Sûresi’nde ”للمكذبين من  فهل  للذكر  القرآن   ”ولقديسرنا 
ifadesi dört defa, Rahman Sûresi’nde “تكذبان ربكما  آلاء   ifadesi otuz bir ”فباأي 
defa, Saffat Sûresi’nde “المحسنين  .ifadesi beş defa tekrar edilmektedir ”نجزى 
Yine tekrarlarla dikkati çeken Şuara Sûresi’nde “الرحيم العزيز  لهو  ربك   ”واإن 
ifadesi sekiz defa, “واأطيعون الله  من“ ,ifadesi yedi defa ”فاالتقو  عليه  اأسئلكم   ما 
اأخوهم“ ,ifadesi beş defa ”اأجر لهم  اأمين“ ,ifadesi beş defa ”اإذقال  رسول  لكم   ”اإني 
ifadesi beş defa geçmektedir. Diğer taraftan Allah merkezli bir din anlayışına 
uygun olarak Allah kelimesi Kur’an’da 2697 defa geçmektedir.59 Yine Rab 
kelimesi Allah lafz-ı celâlinden sonra, ulûhiyeti belirtmek için, Kur’an’da 
en çok (970 defa) kullanılan kelimedir.60 Kur’an’da gerek Allah kelimesinin 
gerekse Rab kelimesinin bu kadar yoğun bir şekilde kullanılması, üzerine 
düşünmeye değer bir durumdur. Kanaatimizce bunun başta gelen hikmet-
lerinden biri, cahiliye dönemi şirk toplumunun “Allah” anlayışı ve insan 
denilen varlığın unutkanlığıdır. Kur’an-ı Kerim, dönemin müşriklerinin 
nazari olarak Allah inancına sahip olduklarını belirtmektedir. Buna göre 
onlar, yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğunu onaylamakta,61 denizde 
ya da karada ölümle burun buruna geldiklerinde Allah’ı hatırlamaktadırlar.62 
Fakat olağan durumlarda, Allah’la aralarında aracılık rolü verilen putların 
gündelik hayatın en önemli bir parçası olduğu, “Allah”ın adeta hayatın 
dışına çıkarıldığı görülmektedir. Yani onlar, teoride olmasa da pratikte 
“Allah”sız yaşıyorlardı.63 Öte yandan günlük hayatın meşguliyeti, maişet 
derdi, toplumsal hayatın karmaşası gibi önümüze uzun bir liste halinde 
çıkacak sebeplerin insana Allah’ı unutturabildiği bir gerçektir. Bu nedenle 
Kur’an’ın, “Allah’ı sıkça anın”64 uyarısında bulunduğunu ve Allah’ı sık sık 
ananları överek65 kulun Allah’la bağını güçlü tutmayı öğretmektedir. Bu 
durum Kur’an’da lafza-i celâl ve Rab kelimelerine sıklıkla yer verilişinin 
hikmetini ortaya koymaktadır. Kur’an’ın hemen her satırında her ayet so-
nunda Allah ismi ve sıfatlarıyla karşılaşan Müslüman, Allah’ı en yakınında 
hissetmekte ve Yaratıcı'sına karşı sorumluluk bilincini en üst düzeyde 
tutmaktadır. Şimdi böyle bir metin özelliği gösteren Kur’an hattında bazı 

59 Suat Yıldırım, Kur’an’da Ulûhiyyet, İstanbul, Kayıhan Yayınları, 1997, s. 101.
60 Yıldırım, Kur’an’da Ulûhiyyet, s. 90.
61 Ankebut, 29/61, 63.
62 Ankebut, 29/63.
63 Yıldırım, Kur’an’da Ulûhiyyet, s. 103.
64 Ahzab, 33/41; Enfal, 8/45.
65 Âl-i İmran 3/191.
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kelime ve ayetlerin alt alta yahut karşılıklı sayfalarda aynı hizalarda yer 
alması kadar doğal bir durum olamaz. Dikkatimizi bu lafızların alt alta 
gelişine vereceğimize hemen her ayette geçen “Allah” kelimesi ile kalp 
ve dimağımıza verilmek istenen mesajı anlamamız daha güzel olacaktır. 
Bizce benzer lafızlardaki bu tekrarları, yazı üzerindeki tevafuk mucizesine 
hamletmek yerine, muhataplar üzerinde gözetilen amaçlara matuf değer-
lendirmek daha isabetli görünmektedir.

6. “Tevâfuklu Kur’an”larda Görülen Tekellüf ve Zorlamalar

Tevâfuklu Kur’an’lar, bugün Hayrat Vakfı tarafından basılmaktadır. Bu 
Mushaflarda yapılacak basit bir inceleme, tevâfuku göstermek adına pek 
çok tekellüf ve zorlamalara girildiğini gözler önüne sermektedir. Esasen 
böyle bir Mushaf yazımını üstlenen Ahmed Hüsrev Efendi’nin bizzat kendisi 
yazım sürecinde karşılaştığı zorlukları, tevâfukları ayarlayabilmek için sarf 
ettiği gayreti dile getirmektedir. Bu meyanda kendisi şöyle demektedir:

“… Bazı günler kalemi elimden bırakmamak için, namaz vaktinin 
uzamasını veyahut gurûbun olmasını temenni ediyordum. Bazen olurdu, 
sabahlara kadar yazı yazmak isterdim; gayet kolaylıkla o sahifeyi yaz-
maya muvaffak olurdum. Bazen en kolay yazılacak sahîfelerde, istimdâdı 
bırakırdım. Elimde kalem güya yazı yazmakta izhâr-ı acz ederdi. Hatta 
bazen yanlış yazarak sahîfeleri tebdîl ettiğim olurdu.”66

Mushaf hattındaki tevâfukları ortaya koymak için var gücüyle çalışan 
Ahmet Hüsrev Efendi, Tevbe Sûresi’nin 197. sahifesini yazışını anlatırken 
ise şunları söylemektedir:

“En son yazdığım Sûre-i Tevbe’nin 197. sahifesinde altı lafza-i celâl 
mevcut, dimağıma sahifenin yazılacak şeklini hazırladım. “الله  سيرحمهم 
حكيم عزيز  الله   ayet-i celilesindeki iki tane lâfza-i celâl, tevafuk harici ”اإن 
kalmak suretiyle yazmaya başladım. Vakta ki, “الله كان   daki Lâfza-i”فما 
Celâli yazdım. Düşündüm ki, istediğim gibi olmayacak, öyleyse üç bir, iki 
bir tevafuk olsun dedim. Ben tevafuk edecek Lâfza-i Celâle yaklaştıkça, 
Lâfza-i Celâller tevafuktan uzaklaşıyorlardı. Bir türlü arzu ettiğim şekilde 
muvaffak olamadım. En nihayet hal-i hazır vaziyet vücuda geldi. Sahifeyi 
değiştirmek istedim. Baktım, bu sahife ihtiyarımı dinlememişti. Bunda bir 
maksat ve gaye olacağını hatırlayarak, sahifeyi yırtmadım. 198. sahifeyi 

66 Nursî, Barla Lahîkası, s. 402.
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yazdıktan sonra dikkat ettim. 197. sahîfede tevafuk harici bir satırdaki 
iki Lafza-i Celâl, 198. sahifede aynı satır üzerindeki, iki lafza-i celâl ile 
üst üste geldiğini ve diğerinin 199. sahifede pek cüz’i bir inhirafla (belki 
yarım santim kadar) diğer bir Lâfza-i Celâlin üstünde olduğunu gördüm…”67

Bu satırlar, tevafuklu Kur’an yazımı için takdire şayan çabaları ortaya 
koyduğu kadar, tevafukları ortaya koyma amacıyla zorlama ve tekellüflere 
girildiğinin de bir ifadesidir. Nitekim bazı sayfalarda harflerin oldukça sı-
kışık bir tarzla yazıldığı ve bu yüzden Mushaf hattında hendesi düzen ve 
ahengin kaybolduğu gözlenmektedir. Buna karşın bazı sayfalarda harfler 
ve onların oluşturduğu kelimeler oldukça rahat ve serbest bir tarzda ya-
zılmıştır. Bazen aynı sayfalarda bile harflerle ilgili olarak farklı boyut ve 
ölçütler göze çarpmaktadır. Elbette tüm bu çabalar, öne sürülen tevâfuk 
mucizesini göstermek içindir. Bunun mümkün olmadığı sayfalar içinse 
kelimelerin kökenleri üzerinden hareket edilmiş ve aynı kökten gelen 
kelimeler farklı sîga ve şekillerle yazılsa da tevâfuk örneği olarak takdim 
edilmiştir. Ya da aynı sayfada gösterilemeyen kelimelere başka sayfalarda 
tevafuklar aranmıştır.68

SONUÇ
Allah (c.c.), insanlara dinini tebliğ görevi verdiği elçilerini bazı mucize-

lerle desteklemiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’e gelinceye kadar gönderilen tüm 
peygamberlere hissî mucize dediğimiz belli bir zaman, belli bir mekân ve 
belli kişilerle sınırlı mucizeler göndermiştir. Son Peygamber Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’e ise hissî mucizelerden başka kıyamete kadar geçerli olacak manevî/
aklî mucize olarak Kur’an verilmiştir. Kur’an’ın mucize oluşu, diğer İlahî 
kitaplar içinde Kur’an’a ayrı ve mümtaz bir konum bahşetmektedir. Çünkü 
diğer İlahî kitaplar, Kur’an gibi muciz bir vasfa sahip değildir. Kur’an’ı anla-
mak ve ona hizmet etmek için Müslümanlar, tarih boyunca pek çok çalışma 
yapmışlardır. Bu çalışma alanlarından biri de Kur’an’ın i‘caz yönleridir. 

67 Nursî, Barla Lahîkası, s. 403.
68 Hayrat Vakfınca basılan 1416/1995 tarihli bir Mushaf üzerindeki şu durumlara işaret 

etmekle yetinmek istiyoruz: Bakara Sûresi içinde Mushafın 29. sayfasının yoğun, 30. 
sayfasında ise serbest ve rahat bir şekilde yazıldığını görüyoruz. Yine 35. sayfada ise 
harf ve kelimelerin oldukça kesif ve yoğun bir tarza büründüğü anlaşılmaktadır.

Âl-i İmran Sûresi’nde 68. ve 69. sayfalar karşılıklı olarak incelendiğinde harfler, kelimeler 
ve satırlar arasında düzen ve tertibin bozulduğu anlaşılıyor. Yine aynı cümlenin sıkça 
tekrar edildiği Rahman Sûresi’nde benzeri tekellüf ve zorlamalara gidildiği görülmektedir. 
Ayrıca benzeri zorlama durumlar için bkz. s. 410; 420; 422, 460, 466, 515.
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Birçok âlim ve müfessir tedvin döneminden itibaren Kur’an mucizesini 
ortaya koymaya çalışmışlardır. Kur’an’ın hangi yönlerden mucize olduğuna 
dair pek çok husus tespit edilmiş ve bunlar özellikle Ulûmu’l-Kur’an eser-
lerine dercedilmiştir. Zaman ve zemine göre farklı i’caz yönleri üzerinde 
durulsa da bu yaklaşımların temeli lafız-mana ekseninde yer almaktadır. 
Ancak geçtiğimiz yüz yılda “Tevâfuklu Kur’an” adıyla yeni bir görüş or-
taya konulmuş ve bunun bir Kur’an mucizesi olduğu iddia edilmiştir. Bu 
çalışmamızda, Kur’an’ın Hz. Peygamber (s.a.s.)’den bugüne kadar devam 
eden Mushaflaşma süreci ve Mushaf üzerindeki takdire şayan çalışmalar, 
Kur’an’ın metin yapısı ve mucize kavramının delalet ettiği manalar, i‘caza 
temel olan tehaddi ayetlerinin delaletleri ve tevâfuklu Kur’an baskılarında 
görülen tekellüf ve zorlamalar bakımından “Tevâfuklu Kur’an”ın i‘caz vechi 
açısından ilmî bir yönünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Hattatın marifet ve kabiliyetinden neş’et eden Kur’an yazısının i‘caz 
alanına taşınmasının Kur’an’ın en temel amacı olan anlama vazifesini 
ikinci plana itecek bir risk taşıdığı görülmektedir. Devirden devre tekâmül 
eden Mushaf yazısını veya sayfa düzenini levh-i mahfûz hattı diyerek 
kutsallaştırmanın Kur’an’ı hak etmediği muameleye maruz kılabileceğini 
hatta Mushaf yazımının bundan sonraki gelişimini engelleyebileceğini 
düşünmekteyiz. Kur’an’la fal bakmak, Kur’an kelimelerini ebced hesabına 
vurmak, kelime sayılarından çıkarımlar yapmak gibi birçok uygulamanın 
Kur’an mucizesini doğru yerde aramamanın bir sonucu olduğu görülmek-
tedir. Şu halde Kur’an mucizesini, belli bir usûle bağlı kalarak, “tedebbür” 
ve “teakkul” çerçevelerine oturtmak, sağlam ve doğru bir Kur’an anlayışı 
oluşturma bakımından büyük önem arz etmektedir.
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KUR’AN KİTABETİNDE 
RESM-İ OSMÂNÎ’NİN YERİ VE ÖNEMİ

Veysel GÜLLÜCE
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Kur’an-ı Kerim, Rasulullah (s.a.s.)’ın ebedî bir mucizesidir. Bu mucize iki 
yolla muhafaza altına alınmıştır: Kıraat ve kitabet. Onun Kur’an ve Kitâb 
olarak isimlendirilmesinde de bu duruma işaret vardır.

Rasulullah (s.a.s.)’ın vefâtından sonra Hz. Ebu Bekr, Yemâme harbinde pek 
çok Kur’an hâfızının şehit düşmesinin ardından Hz. Ömer’in meşveretiyle, 
Kur’an-ı Kerim’in cem’ edilmesini (toplanmasını) emretti. Bu ağır görevle 
mükellef olan ise Zeyd b. Sâbit olmuştu. O, bu görevin büyüklüğünü ve 
önemini şu sözleriyle ifâde etmiştir: “Vallahi bana bir dağı yerinden kal-
dırıp götürmem teklif edilseydi, bu iş bana Kur’an’ı cem’ etmekten daha 
kolay gelirdi.”1

Kur’an’ın cem’ edildiği sahifeler, Hz. Ebu Bekr (r.a.)’in yanında idi. Ve-
fatından sonra Hz. Ömer (r.a.)’in, onun da vefatından sonra kızı Hafsa’nın, 
ondan sonra da Hz. Osman (r.a.)’ın yanında kaldı. Hz. Osman bu sahifeleri 
bir tek Mushafa kaydetti ve insanları Kureyş lügâtı üzere topladı. Daha 
sonra bu nüshadan üç nüsha daha istinsah etti.2 Böylece –râcih görüşe 
göre– nüsha sayısı dört oldu. Bir nüshayı kendi yanında bıraktı, ikincisini 
Basra’ya, üçüncüsünü Kûfe’ye, dördüncüsünü de Şam’a gönderdi.

1 Buhârî, Fedâilu’l-Kur’an, III, IV. Bab; İbnu’l-Hanbel, I, 13.
2 Bu durum, Mushaf hattının Hz. Osman’a isnadını destekler mahiyettedir. Resm-i Osmânî 

tabiri de öyle. Ancak Hz. Osman’ın sahifelerdeki tarzı esas aldığı da düşünülebilir. Zaten 
sahifelerde mevcut bir tarz varken Hz. Osman’ın yeni bir tarz oluşturmasını düşünmek 
de biraz zor görünüyor. Bu durumu sahifelerden alması daha makul olsa gerektir.
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Hz. Osman (r.a.) Kur’an-ı Kerim’in bir Mushaf halinde tedvîn olunan 
sayfalarını cem’etti. Ondan, günümüzdeki Mushaflarda da gördüğümüz 
ve Resm-i Osmânî diye meşhur olan hat ile yazılmış pek çok Mushaflar 
istinsah olundu.

RESM-İ OSMÂNÎ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER
Mushaf hattı (Resmu’l-Mushaf/ er-Resmu’t-Tevkıfî/ er-Resmu’l-Osmânî) 

incelendiğinde, onun bazen bildiğimiz imlâ kurallarına uyduğu, bazen de 
farklılık arzettiği görülmektedir. Bazı kelimelerin yazılışında kıyasî hattan 
farklılık arzeden bu hatta değer verip vermeme açısından çeşitli görüşler 
ileri sürülmüştür. Bu görüşleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Resm-i Kur’an tevkıfî olup Rasulullah (s.a.s.)’a dayanmaktadır.

Vahiy kâtipleri Kur’an’ı bu resm ile yazmışlar, daha sonra Hz. Osman 
bu resm ile Mushafları istinsah edip çoğaltmıştır. Bu yüzden Kur’an’ın 
kitabetinde bu hatta uyulması vaciptir.

Bu görüşte olanlardan birisi Abdulaziz ed-Debbâğ’dır. «el-İbriz» adlı 
eserinde şöyle der: “Ne sahabe ne de başkalarının resm-i Kur’an hakkında 
bir kıl kadar dahli yoktur. Bu resm Rasullullah’a dayanır, tevkıfîdir. Saha-
beye bu bilinen tarz üzere yazmalarını (elif ziyadesi veya noksanlığı gibi) 
emreden odur. Bu tarz üzere yazdırmasının sırlarını akıllar anlayamaz. 
Bu Allah’ın sair semavî kitaplara değil de sadece Kur’an’a has kıldığı bir 
sırdır. Dolayısıyla Kur’an’ın nazmı mu’ciz olduğu gibi onun “resm”i de 
mu’cizdir. Akıllar bu ziyade ve noksan kılmaların sırrını anlayamaz. Ör-
neğin فئة kelimesine elif ziyade kılınmamış ama مائة’ye ziyade kılınmıştır. 
 ,a elif konulmuş’سعوا e “yâ” ziyade edilmiş, Hacc Sûresi’ndeki’باييد ve باييكم
Sebe Sûresi’ndeki سعو da hazf edilmiştir. عتوا’e her yerde elif eklenmişken 
Furkan Sûresi’ndeki عتو’e eklenmemiştir. آمنوا’ya eklenmiş, Bakara Sûresi’nde 
 ya eklenmemiştir. Keza benzer kelimelerin bazısında değil’فائو ,تبوئو ,جائو ,بائو
de diğer bazılarında, bazı harflerin hazfedilmesinin sırrına akıl nasıl ula-
şabilir?! Mesela Yusuf ve Furkan sûrelerinde قرءنا lafzında elif hazf edilmiş, 
diğerlerinde edilmemiştir. الميعاد kelimesinde elif mutlaka ispat edilmiş 
(yazılmış) ama Enfal Sûresi’nde hazfedilmiştir. سراجا kelimesindeki elif her 
yerde ispat edilmişken Furkan Sûresi’nde hazfedilmiştir. Keza bazı “tâ” 
harflerinin hazfındaki ve rabtındaki sırra nasıl ulaşabiliriz!? Bütün bunlar 
İlahî sırlar ve nebevî maksatlardan dolayıdır. İnsanlara gizli kalmasının 
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sebebi, ancak feth-i Rabbânî ile anlaşılabilecek batınî sırlar olmasından-
dır. Sûrelerin başlarındaki huruf-i mukattaa gibidirler. Çünkü onların da 
büyük sırları ve pek çok manaları vardır. Fakat insanların çoğu o sırlara 
ulaşamaz ve işaret olunan o manalardan bir şey kavramaz. İşte Kur’an’ın 
“resm”inin durumu da harfi harfine böyledir.”3

Resm-i Osmânî’ye Riayetin Gerekliliğine Dair Başka Görüşler

Daha pek çok âlim, Resm-i Osmânî’nin tevkifi olduğunu açıkça ifade 
etmeseler de bu hattaki farklılıkların tesadüfi olmayıp bir kasd ve irade-
nin eseri olduğunu belirterek yazılış tarzının aynen muhafaza edilmesi 
hususunda hassasiyet göstermişlerdir. Bazı âlimlere göre Mushaf’ın hattı 
muhalefet edilmesi câiz olmayan gerekli bir durumdur. Başka bir deyişle, 
Mushaf’ı günümüzde bilinen imlâ kurallarına göre yazmak câiz değildir.

Örneğin, İmam Mâlik (r.h.)’e “Mushaf’ı insanların alıştıkları tarz üzere 
yazalım mı?” diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “Hayır. Sadece ilk 
yazılış tarzı üzere yazınız.” Bu görüşü el-Muknî’de rivâyet eden Dânî daha 
sonra şöyle der: “Bu hususta ümmetin âlimlerinden kimsenin muhalefeti 
yoktur.”

İmâm Ahmed (r.h.) de “Osmân Mushafının hattına yâ, vâv, elif ve başka 
harflerde muhalefet haramdır” demiştir.

Beyhâkî Şuabu’l-İmân’da şöyle diyor: “Mushaf yazan kimseye öncekilerin 
Mushafları yazmış oldukları hecâ harflerine riâyet etmesi, onlara muhalefet 
etmemesi ve onların yazdıklarından hiç bir şeyi değiştirmemesi gerekir.” 
“... Mushafların harflerine riâyet etmek, bizde, kimsenin muhalefet etme-
sinin câiz olmadığı uygulanan sünnetler (sünen-i kâime) mesâbesindedir.”4

2. Resm-i Osmânî ıstılahidir (kendine has özellikleri olan özel 
bir hattır).

Resm-i Osmânî ıstılahîdir diyenler de üç gruptur:

a. Resm-i Kur’an-i Osmânî Peygamber (s.a.s.)’e dayanan tevkıfî bir durum 
olmayıp Hz. Osman (r.a.)’ın beğendiği ve ümmetin telakki bi’l-kabul ettiği 
bir ıstılahtır (tarz). Dolayısıyla bu hatta bağlı kalmak gerekir.

3 A. Muhammed Ali Davud, Ulumu’l-Kur’an ve’l-Hadîs, Dâru’l-Beşer, Ammân, 1984 s. 55-56 
(el-İbriz’den naklen). Krş. el-İbriz, çev. Celal Yeniçeri, Demir Kitabevi, İstanbul, I, 194 vd.

4 Bu görüşler için bkz. Abdulcevâd Muhammed Tıbk, “Ve fî Resmi’l-Kur’an’i eydan Belâğa-
tun”, el-Va’yu’l-İslâmî, sayı 284.
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Yukarda seleften naklettiğimiz görüşler Resmu’l-Mushaf’ın tevkifi 
oluşuyla ilgili yorumlanabildiği gibi bu ikinci görüşü ifade ettiği şeklinde 
de yorumlanmıştır.

b. Resm-i Osmânî ıstılahî (içtihaden takip edilen tarz) olup muhalefe-
tine bir mani yoktur. Bu görüşü savunanların başında İbn Haldun ve Ebu 
Bekr el-Bakıllanî gelir. Bakıllanî el-İntisar’ında şöyle der: “Kitabete gelince 
Allah bu konuda bir şeyi farz kılmamıştır. Kur’an, sünnet, icma-i ümmet ve 
kıyas-i fukahada da bu duruma delalet eden bir şey yoktur. Bilakis sünnet 
bu “resm”in kolay olacağı tarz ile yazılmasının cevazına delalet ediyor. Bu 
yüzden “Mushaflar”ın hatları muhtelif olmuştur. Bazıları kelimeyi lafzın 
mahrecine göre yazmış, bazısı ise ziyade ve noksanda bulunmuştur. Çünkü 
bunun bir ıstılah olduğunu, insanlar için bir problem oluşturmayacağını 
biliyorlardı. Bu yüzden kûfi ve başka hatlarla yazmak caiz olmuştur…5 
Hatlar işaret ve remizler mesabesindeki alamet ve resmlerdir. Suretleri 
ne olursa olsun okumaya yardım eden birer araçtırlar. Hülasa her kim ki 
insanlara Kur’an’ı hususi bir resm ile yazmak vaciptir derse bu iddiasını 
ispatlaması gerekir. Fakat nereden?”6

İbn Haldun da Mukaddime’sinde şöyle der: “Hatt-ı Arabî İslam’ın ilk 
dönemlerinde kemaline ulaşmamıştı. Araplar’ın bedeviliği, vahşet içinde 
olmaları ve sanatlardan uzak olmaları sebebiyle bu sanat da aralarında 
kâmil bir tarzda yer bulmamıştı. Bu hususa örnek olarak resmu’l-Mushaf’a 
bak! Zira sahabîler bu Mushafı muhkem ve güzel bir surette olmayan 
kendi hatlarıyla yazdılar. Onların hatları hat sanatının erbabı yanındaki 
tarza pek çok yönden aykırı idi. Zamanımızdaki bir veli veya âlimin 
hattı —doğru veya yanlış olsun— teberrüken taklit edildiği gibi, Tabiûn da 
onların hattını teberrüken takip etti. Bu hususta sahabenin hat sanatında 
mâhir olduğunu iddia eden bazı gafillerin iddia ettiği şeylere iltifat etme! 
Onlara göre, sahabenin hattında imla kurallarına aykırı görünen hususlar 
hakikatte öyle olmayıp her birinin bir vechi (sebep ve hikmeti) vardır. 
Mesela (onlara göre), اذبحنه  deki elifin ziyadesi bu zebhin vaki olmadığına’لاأ
delalet eder. باأييد deki yâ kudret-i Rabbaniyye’nin kemâline dikkat çekmek 
içindir. Daha başka mahza tahakküm olan asılsız misaller! Onları böyle 
bir anlayışa sevk eden şey ancak, sahabeyi hat kurallarını bilmemekten 

5 Bizim bu tebliğde üzerinde durduğumuz husus, Mushaf hattının Kûfî, Sülüs vs. tarzda 
olması değil, birtakım kelimelerde görülen harf ilaveleri, hazifler vb. durumlardır.

6 A. Muhammed Ali Davud, Ulumu’l-Kur’an ve’l-Hadîs, 57-58.
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tenzih etmek, iyi hat ustası olduklarını belirterek onlara kemâl isnat etme 
arzusudur. Bu yüzden hat kurallarına aykırı olan hususları ta’lîl etme 
yoluna gittiler. Hâlbuki böyle bir yaklaşım doğru değildir. Çünkü hat, 
geçim vasıtası olan sanatlardan biri olup sanatlardaki kemâl ise izafîdir. 
Noksanlığı kişinin dininde bir noksanlığa sebep olmaz. Nitekim Rasulullah 
(s.a.s.)’ın ümmiliği onun için bir noksanlık değil, aksine kemâl idi. Çünkü 
o bütünüyle Rabb’ine yönelmişti (sanata vakti yoktu). Bizim hakkımızda 
ise ümmilik kemal değildir. Çünkü bizler dünya hayatının gereklerine 
bağlı durumdayız…”7

c. Resm-i Osmânî ıstılahidir ve günümüz Mushaflarının avam için 
aralarında yaygın olan ıstılahlar (imla kuralları) üzere yazılması caiz hatta 
vaciptir. Avamı karışıklığa düşürmemek için Resm-i Osmânîyle yazılması 
caiz değildir. Fakat Resm-i Osmânî Selef-i Salih’den tevarüs edilen değerli 
bir eser olarak muhafaza edilmelidir. Bu görüş İzzuddin b. Abdisselâm’a 
aittir.

Subhi Salih de Mebahis’inde bu görüşü benimsemiştir. Şöyle der: Bu son 
görüşün özeti şudur: Avam Kur’an’ı eski resmi üzere okuyamaz. Dolayı-
sıyla kendi asırlarındaki imla kuralları üzere yazılması müstahsen hatta 
vacip bir durumdur. Fakat bu demek değildir ki, eski Resm-i Osmânî ilga 
edilmelidir. Çünkü onun ilgası herkesçe kabul edilen, ümmeti şikaktan 
koruyan büyük bir dinî sembolün teşvihi olur….8

Resm-i Mushaf’taki farklılıkları, kâtiplerin kitabetteki yetersizlikleri 
veya Mushaf hattının tevkifî oluşuna bağlayan yukarıda değindiğimiz 
bu uç görüşler ve bu iki uç görüş arasındaki diğer görüşlerin yanında 
Resmu’l-Mushaftaki farklılıkları şu sebeplere irca edenler de olmuştur:

- Kur’an’ın yazıldığı asırdaki kitabetin (yazı) tabiatı. Mesela, fet-
ha yerine elif, kesre yerine yâ, damme yerine vâv kullanılması. اأولئك,
القربي ذي  .kelimelerinde görüldüğü gibi ولااأوضعوااإيتاى 

- Kıraat (Farklı kıraatları cem etmesi için).

- İhtisar için.

- Muraatu’t-Tefhîm (ta’zim). Bazı ifadelerin şanını yüceltmek için. Mesela 
Zekât, salât gibi kelimelerin elif yerine vâv’la yazılışı gibi.

- Muradu’l-asl (kelimenin aslına —köküne— uygun yazmak)

7 İbn Haldun, Mukaddime, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, tsz., s. 419.
8 Subhi Sâlih, Mebâhis fî Ulumi’l-Kur’an, Dâru’l-İlm li’l-Melâyin, Beyrut 1981, s. 280.
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- Benzer kelimelerle karışmaması için. Mesela, مائة،مئة şeklinde yazıl-
saydı منه ile iltibas olurdu. Çünkü her ikisi de aynı şekildedir. Bu yüzden 
.şeklinde yazılmıştır مائة

- Fasılalara (ayet sonlarındaki uyuma) riayet için. Bu yüzden bazen 
ayet sonlarındaki ya’lar düşürülmüştür.

İbnu’l-Bennâ’nın Konuya Yaklaşımı

Burada resm-i Mushaf’taki farklı imla tarzları hakkında başkalarında 
görülmeyen tamamen farklı bir yaklaşım sergileyen İbnu’l-Bennâ (M 1256-
1326) ve konuyla ilgili eseri hakkında özet bilgi vermek yerinde olacaktır.

İbnu’l-Bennâ’nın9 konuyla ilgili eserinin adı, Unvanu’d-Delîl min Mersumi 
Hatti’t-Tenzîl’dir. Zerkeşî el-Burhân’da bu eseri bir bakıma özetleyip pek çok 
babını nakletmiştir. Daha sonraları ise Suyutî, el-İtkân’ın Mersûmu’l-Hatt’a 
tahsis ettiği 76. babında bu eserden nakillerde bulunmuştur.

Bu eser Resmu’l-Mushaf’ın ta’lîli (ta’lîluresmi’l-Mushaf) gibi önemli bir 
mevzuyu ele almaktadır. Her ne kadar bu mevzuya yani Resmu’l-Mushaf’ın 
ta’liline daha önce yazılmış olan Dânî’nin el-Mukni’inde ve Mehdevî’nin 
Hecâu Mesâhifi’l-Emsâr’ında zaman zaman değinilmişse de İbnu’l-Ben-
nâ’nın eseri sadece bu konuya hasredilmiştir. Kitabın ismi de buna delalet 
etmektedir.10 Ayrıca, İbnu’l-Bennâ’nın ortaya koyduğu ta’lil kendinden 
öncekilerden tamamen farklıdır. O, diğer yaklaşımları tenkid ederek ta-
mamen farklı bir yol izlemiştir.

İbnu’l-Benna, Resmu’l-Mushafa uyulmasının gerekliliğini (vucub) sa-
vunan âlimlerdendir. Ona göre Resmu’l-Mushaf’ın resm-i kıyasiden farklı 
oluşu tesadüfi bir durum değildir. Bir kasd ve irade sonucudur. Bu Mus-
hafları yazanlar nezdinde bilinen bir durumdan (sırdan) dolayıdır. (على  بل 
تحقق قد  عندهم   Dolayısıyla perde arkasındaki sebeplerin araştırılması 11(اأمر 
gerekir. Ona göre resm, Kur’anî manaların zahir, batın; şiddet, hiffet; arz 
ve sema ile irtibatları açısından bir fotoğrafıdır. Başka bir ifadeyle “Resm” 
ancak anahtarlarına sahip olmakla çözülebilecek bir remizdir (şifre).12

9 İbnu’l-Bennâ’nın tam ismi Ebu’l-Abbâs Ahmed b. el-Bennâ el-Marakeşî’dir. Eser Hind 
Şelebî (Çelebi) tarafından tahkik edilmiş, ayrıca eserin takdiminde İbnu’l-Bennâ ve eseriyle 
ilgili geniş bilgi verilmiştir.

10 İbnu’l-Bennâ, Unvanu’d-Delîl, s. 14 (Muhakkik’in takdim yazısından)
11 İbnu’l-Bennâ, Resm-i Mushaf’ın tevkifi olduğunu açıkça demese de bu ifadesiyle bu 

kanaatte olduğuna işaret ettiğini söyleyebiliriz.
12 a.e. s. 17.
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İbnu’l-Benna konuya giriş olarak öncelikle harfler —bilhassa hemze, vâv, 
yâ, elif hakkında— bilgi verir. Bu harflerin varlık âlemindeki durumlarla 
alakasına değinir. Buna göre hemze asalete, mebadi’ye (başlangıç) delalet 
eder. Elif, harici âleme; vav, zuhur ve irtifaya; yâ ise bâtına delalet eder. 
Harflerin mahreçleri de bu durumu ihsas eder. Vav’da dudağın yükselmesi, 
yâ’nın ağız içinden sessizce çıkması (inhifad) gibi…13

İbnu’l-Benna, Resmu’l-Mushaf’ın ta’lilini birtakım kaideler üzerine 
bina eder. Buna göre, vucud (varlık âleminin) ikiye ayrıldığını belirtir: 
İdrak olunan ve olunmayan. İdrak olunan da ikiye ayrılır: zâhir (mülk) 
ve bâtın (melekût).

İdrak olunmayan da iki kısma ayrılır:

1. İdrak sınırları dışında olanlar (İzzet): Cenab-ı Hakk’ın isim, sıfat ve 
fiilleri böyledir. Kendisini hakkıyla kendisinden başkası bilmez.

2. İdrak sınırları içinde olup da henüz idrak edemediğimiz şeyler 
(ceberut). Bunlar da dünyevî ve uhrevi olabilir. Bu mertebeler meleklerin 
şu tesbihinde sırasıyla gelmiştir: “Subhanezi’l-mülki ve’l-melekût, subha-
nezi’l-izzeti ve’l-ceberut.”

İdrak olunan şeyler de iki kısımdır:

1. İdraki zaruri ve ihbar ile olanlar,

2. İdraki tefekkür ve i’tibâr ile olanlar. Elif, varlık âleminin her iki kıs-
mına; Vâv –idrâk için daha zahir olduğundan– mülk kısmına; yâ ise –idrâk 
için daha bâtın olduğundan– melekût kısmına delalet eder. Şu halde bir 
harf hatta (Kur’an hattında) bâtın olup yazılmazsa mana varlık âleminde 
idrâkten bâtın (gizli) demektir. Vasl olursa mana da mevsûl, hacz olursa 
mana da mafsûl demektir. Bir şekilde teğayyur ederse –tedebbürle anla-
şılacak olan– manadaki teğayyura (değişime) delalet eder.14

İbnu’l-Bennâ daha sonra bu dört harfi (hemze, elif, vâv, yâ) bablar 
halinde anlatır.

Ayetlerden pek çok örneklere yer veren İbnu’l-Bennâ, Debbağ’ın yu-
karıda sırrını bilemeyeceğimizi söylediği فائو تبوئو,   fillerinin sonunda جائو, 
“elif”in neden yazılmadığının sırrını şöyle izah eder:

13 a.e. s. 32.
14 a.e. s. 34.
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Bazende elif, fiil harici alemde bir varlığa sahip olmayıp sadece idrakte 
batıni bir durum olarak var olunca, onun batıl ve değersiz olduğuna delâlet 
etmesi için düşer (yazılmaz).معاجزين آياتنا  فى   Acze düşürmek kasdıyla“ سعو 
ayetlerimize karşı gayret sarfettiler” (Sebe’, 5); عظيم بسحر   Ve büyük“ وجاءو 
bir sihir getirdiler” (A’râf, 116); وزورا ظلما   Bir zulüm ve yalan ortaya“ جاءو 
koydular” (Furkan, 4);كذب بدم  قميصه  على   Gömleği üzerinde yalancı“ وجاءو 
bir kanla geldiler” (Yûsuf, 17) ayetlerinde olduğu gibi. Çünkü bu ayetlerin 
tümünde gelme veya getirme mülk alemindeki doğru, uygun şekli üzere 
değildir. رحيم غفور  الله  فاإن  فاءو   Eğer (dönerlerse) vazgeçerlerse, şüphesiz“ 15فاإن 
Allah Ğafûr ve Rahîm’dir” (Bakara, 226) ayetindeki فاءو (döndüler) fiilinde 
de elif hazfedilmiştir. Çünkü buradaki dönme (فئ) hissî (duyulara hitab 
eden, gözle görülen) bir dönme değildir. Kalb ve i’tikadla olan bir dönüştür.

قبلهم من  يمن  والاإ الدار  تبوءو   Onlardan önce dâr (Medine) ve imânı“ والذين 
yurt edinenler...” (Haşr, 9) ayetindeki تبوءو (yurt edindiler, yerleştiler) keli-
mesinde de elif hazf edilmiştir. Çünkü bu yerleşme, insanların kasdettikleri 
manadaki müşahhas tarzda bir yerleşme değildir. Allah rızası için gerçek-
leştirilen bir yerleşmedir. Onların îsâr ve hasâsa (fakirlik durumunda dahi 
muhacirleri kendi nefislerine tercih etmeleri) ile vasfedilmeleri ve ayetteki 
îmân kelimesinin dâr kelimesine atfedilmesi de bunu göstermektedir.16

Burada İbnu’l-Bennâ’nın ta’lillerine dair başka örnekler de zikredelim:

Örneğin, مائة kelimesinin elif ziyadesiyle yazılışını, varlık âleminde 
mufassal kesretleri (1’in 10 katı olan 10’un 10 katı) ihtiva etmesiyle açıklar.17

Keza “Nûn’un Hazfi” babında şöyle der: يكون kelimesinin son harfi olan 
nun, ilgili şeyin mebdeinin küçüklüğüne, hakirliğine ve o küçük şeyden 
neşet edip artıp büyümesine delalet etmek için hazfedilir. Mesela, يك  األم 
 O … bir nutfe değil miydi!?” (Kıyame, 37) ayetinde nun’un hazfiyle“ ...نطفة
insanın menşeinin basitliğine, hakirliğine, daha sonra tavırdan tavıra ge-
çerek büyümesine işaret edilmiştir.

Müenneslik alameti olan “yuvarlak tâ harfi”nin müfred-muzaf isim-
lerde açık veya kapalı yazılması hakkında da şunları söyler: Muktezaları 
isim veya sıfat olduğunda yuvarlak tâ, varlık alemindeki zâhir fiil veya 
eser olduğunda ise açık tâ ile yazılır. Fiil yönü mülkîdir zâhirdir. İsim ve 

15 a.e. s. 54.
16 a.e. s. 59.
17 a.e. s. 64.
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sıfat yönü ise melekutîdir, bâtındır. Meselâ, الرحمة Yedi yerde bu sebepten 
açık tâ ile yazılmıştır. اْلُمْحِسِنيَن َن  مِّ َقِريٌب  الّلِه  َرْحَمَت   Allah’ın rahmeti“ اإِنَّ 
muhsinlere yakındır” (A’raf, 56) ayeti gibi.

Hacz ve Vasl Babında da şu bilgileri verir: Varlık aleminde mevsul olan 
hatta (yazıda) da vaslolur. Mafsul olan (kısımları olan) da faslolur. Mesela 
لٓات her yerde mevsul iken ”اإِنََّما“ توعدون  ما  -Va’d olunduğunuz şey ge“ ان 
lecektir” (En’am, 134) ayetinde tekid harfi (اإِّن) ayrı yazılmıştır. Çünkü ma 
harfi (ما) mufassal (tafsilatlandırılan) şeyler üzerine vaki olur. Böylece bu 
ayette ehl-i hayr hayırla, ehl-i şer şerle vadedilmiştir. بئسما اأينما  كلما   …اأنما 
İçin de benzer durumlar vardır.

هم  kelimelerinin şu ayetlerde ayrı ve bitişik yazılmaları, dikkate يوم 
şayan olup bu farklılıkların rast gele olmadığının delilidir. Şöyle ki,

برزون هم  يوم  يفتنون  النار  على  هم   cümlelerinde yevme’den sonrası يوم 
haber durumunda olduğundan يوم kelimeleri ayrı yazılmış, فيه الذي   يومهم 
يوعدون الذي  يومهم   cümlelerinde ise sıfat konumunda olduklarından يصعقون 
.şeklinde bitişik yazılmışlardır يومهم

İbnu’l Bennâ benzer harfli kelimelerdeki anlam farklılığına dair örnek-
ler de verir. Örneğin, والجسم العالم  فى  بسطة  زاده  فى (Bakara, 247) و   وزادكم 
بصطة (A’raf, 69) الخالق 

يشاء لمن  الرزق  يبسط  ويبصط (Ra’d, 26) الله  يقبض  -ayetle (Bakara, 245) الله 
rinde lafzın değişmesi mananın da değiştiğini gösterir. Buna göre, “Sin”le 
yazılanlar (بسطة) cüz’i genişlik içindir. Kayıtlanmaları da bunu gösteriyor. 
“Sad” ile olanlar (بصطة) ise külli genişlik içindir. Mutlak gelmeleri, ayrıca 
sad’daki cehr ve ıtbak sıfatları bunu göstermektedir.18

Özetle, İbnu’l-Bennâ bu eserinde birtakım kelimelere ilave edilen elif, 
vav, ya gibi harflerin veya hazfedilen bu ve benzeri harflerin, kelimenin 
manasına ilave bir takım manalar kattığını pek çok örnekler üzerinden 
ele alıp izah etmiştir.

Bu konuda başka zatlara ait örnekler de vardır. Örneğin Zerkeşi’den 
benzer misalleri nakleden Tıbk, الجارية فى  حملنكم  الماء  طغا  لما  -Su taştı“ اإنا 
ğında sizi akıp giden bir gemi üzerinde taşıdık” (Hâkka, 11) ayetindeki طغا 
kelimesinin başka ayetlerdekinin aksine “elif”le yazılmasının sırrını şöyle 
açıklar: “Mushaf’taki elif’ten bahsederken, işâret etmekte yarar gördüğümüz 

18 a.e. s. 139.
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diğer bir husus ise, طغى (taştı, haddi aştı, azdı) fiilinin med (uzatma) harfi-
nin bilinen imlâ kurallarına uygun olarak Kur’an’ın her yerinde yâ (ى) ile 
yazılmış olması —bu kelimedeki elifin aslı yâ olduğundan dolayı— ancak 
sadece bir ayette bu kelimedeki med harfinin imlâ tarzının aksine, elif 
olarak yazılmasıdır. Bu ayet şudur: الجارية فى  حملنكم  الماء  طغا  لما   Su“ اإنا 
taştığında sizi akıp giden bir gemi üzerinde taşıdık” (Hâkka, 11) Bunun 
sırrı —kanaatime göre— asıl itibariyle tuğyanın, bir zulum ve fesad olduğu 
için kınanan (mezmûm) bir şey olmasına râcidir. Bu ayetteki tuğyân ise 
övülen (mahmûd) bir tuğyândır. Çünkü bu tuğyan (suyun taşıp her tarafı 
kaplaması) Yüce Allah’ın irâdesinin gerekli kıldığı belli bir hikmet için 
gerçekleştirilmiştir. Bundan dolayı, yükseklik ve yücelik bildirmesi ve bu 
tuğyanın ardındaki bu hikmete işâret etmesi için, fiil elif ile yazılmıştır. 
Diğer ayetlerde yâ ile yazılmasına gelince, bu ayetlerde, imlâ tarzının asıl 
şekli üzere yazılmış olmasının yanında, düşüş ve aşağılığa işâret etmek 
içindir. Çünkü tuğyan bir zulüm ve haddi aşmadır. Buna işâret etmek için 
de yâ ile yazılmıştır.”19

Nursî’nin şu açıklamaları da bu nevi inceliklerin bir örneğini sun-
maktadır: اْلُمْحِسِنيَن َن  مِّ َقِريٌب  الّلِه  َرْحَمَت   Allah’ın rahmeti muhsinlere“ اإِنَّ 
yakındır” (A’raf, 56) ayetininde –kaide-i nahviyye ile rahmet müennes– iken 
“karibetun” denmeyip “karib” denmesinin nüktesi; güneş hükmündeki âli, 
külli rahmetin yakınlığını ifade etmekten ziyade o güneşin şuaları olan 
hususi ihsanlar murad edildiğinden her bir muhsine yakın bir ihsan gö-
rülür. İhsan lafzı ise müzekkerdir. Onun hakkı “karib”dir. Hem, Cenab-ı 
hakkın muhsinlere rahmetiyle karib (yakın) olduğunu ifade içindir ki, 
“karîb” denildi.20

SONUÇ
Kur’an üslup olarak başka eserlere benzemediği gibi hat olarak da 

öyle olup kendine has bir hatta sahiptir. Aykırı görüşler olsa da, âlimlerin 
büyük çoğunluğu Kur’an hattının muhafazasının önemine vurgu yapmış, 
bu hatta riayet etmenin gerekliliğini ifade etmişlerdir. Bu hattın ta’lîlini 
yapan, hikmetlerini açıklayan âlimlerin ortaya koyduğu örnekler de bu 
hatta riayet etmenin lüzumunun haklılığını göstermektedir.

19 Bkz. Tıbk, agm.
20 Nursî, Tefekkürnâme, s. 101.
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Pek çok yönleriyle mucize olan Kur’an’ın, hattındaki farklılıklarıyla da 
birtakım i’câz nükteleri taşıması mümkündür.21 Kur’an hattındaki bu nevi 
nüktelere dair sunulan bazı örnekler tekellüflü yorumlar olarak görünse 
bile, tamamı için böyle bir iddiada bulunmanın zor olacağı kanaatindeyiz.

21 Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim’in mucize olduğunu, başka bir ifade ile Allah’ın kelamı 
olduğunu gösteren pek çok yönleri vardır. İ’câz vecihleri (mucize oluş yönleri) olarak 
isimlendirilen bu yönlerinin başlıcaları: Nazmının beşer takatinin üzerinde oluşu, 
geçmiş ve gelecekle ilgili gaybî haberler ihtiva etmesi, getirdiği prensiplerin insanlığın 
ihtiyacına cevap vermesi, bilimsel hakikatlere işaretler taşıması gibi hususlardır. Bunun 
yanında ayetlerindeki ses-mana uyumu, okunuşundaki âhenk (musiki), hattındaki te-
vafuklar gibi açılardan da mucizevî özellikler taşıdığı söylenmiştir. Bazı âlimler onun 
kırk vecihle mucize olduğunu, her asra bakan icâz yönlerinin bulunduğunu, hatta bu 
yönlerinin sınırsız olduğunu söylemişlerdir. Bu yüzden Müslümanlar geçmiş asırlardan 
günümüze kadar bu yüce Kitâb’ın yeni i’câz vecihlerini keşfetmeye çalışmışlar bu arada 
onun yazılış tarzı açısından da mucize olduğunu dile getirenler olmuştur. (Bu konuda 
bkz. Hasan Yılmaz-Şehmus Demir, “Kur’an’ın İ’câz Yönleriyle İlgili Geleneksel ve Çağdaş 
Görüşlere Genel Bir Bakış”, EKEV Akademi Dergisi, 2004, sayı, 18, s. 49)
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KUR’AN’IN ESTETİK TEBLİĞİ: 
KUBBETÜ’S-SAHRA’NIN OSMANLI DÖNEMİ YAZI 

KUŞAKLARI VE AYET KİTÂBELERİ

Ahmet GEDİK
Dr., Öğretim Görevlisi, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi.

Kur’an vahyinin kitlelere tebliğinde Hristiyan ikonografisinden çok farklı 
olarak Müslümanların daha başta sırf yazıyı tercihleri İslam estetiğinin 
de ana çizgisini belirlemişti: Hat Sanatı. İbtidâî bir yazı iken İslamiyetle 
birlikte estetik hüviyetini kazanan hat, zamanla Hüsn-i Hat olmuş, kutlu 
hitâbın kutsal Kitâb olarak tescilinde gördüğü vazife ile kutsallık kazan-
mıştı. Kur’an hayatın tüm alanlarına girdikçe, görsel bir malzeme olan yazı 
da ona bağlı olarak dînî ve dünyevî tüm alanlarda kendine yer bulmuştu. 
Tarih boyunca İslam ülkelerinde menkûl, gayrımenkûl hemen her eşyada 
yazı ihmal edilmemiş, Kur’an mesajlarının kitlelere görsel sunumunda bil-
hassa mimari ve ona bağlı sanat dalları aktif bir rol üstlenmişti. “Tek bir 
ayet dahi olsa, benden/benim adıma tebliğ ediniz, (kitlelere) ulaştırınız!” 
buyruğuna uyularak yazı aracılığıyla hemen her eşyaya ayrıca bir dînî 
kimlik ve fonksiyon yükleniyordu: İslâm ve tebliğ.

Kur’an değerlerinin yaşanan âna ve çağa taşınması anlamına gelen teb-
liğ, geniş bir yelpazede değişik düzeylerde ve şekillerde gerçekleştirilmiş 
olup sözgelimi “mihrâb” kelimesinin geçtiği bir ayetin İslam âleminde 
mihraplar üzerine yazılıyor olması, İslam kültüründe Kur’an’ın simgesel 
ve belli oranda da estetik kullanımını göstermektedir (Paçacı, 2002, 400).

Kur’an’ın estetik-görsel bir tebliği mahiyetinde mimaride âbidevî bo-
yutlara ulaşan hüsn-i hat örnekleri celîl, tırâz, celî, kuşak yazı gibi adlarla 
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anılagelmiştir. Bugün bir plastik sanata dönüşen hat, kaleme yemin eden 
Kur’an’a gerçekten çok şey borçludur.

Tebliğimizde; Kubbetü’s-Sahra’da ve halen mevcut öncelikle Osmanlı 
öncesi ve bilhassa Osmanlı işi Kur’an içerikli yazı nümunelerini form ve 
muhtevâ bakımından değerlendirmeye çalışacağız.

İslam mimarisinin ilk âbidevî eseri sayılan Kubbetü’s-Sahra’nın (Resim: 
1) asırlardır şerefle üzerinde taşıdığı Kur’an ayetleri de yapının İslamî 
kimliğini pekiştirmektedir. Kudsiyeti ve prestijiyle İslam hükümetlerinin 
Mekke ve Medine’den sonra daima ilgisine mazhar olup sultasına girdiği 
hemen her devletten az çok hatıralar taşıyan Kudüs, bugün bilinen ilk 
yazı kuşağını (Resim: 2) sinesinde (Kubbetü’s-Sahra’da) taşımaktadır. Celî 
yazıda kuşak geleneğinin başlangıcını temsil eden ve günümüze kadar 
gelmeyi başarabilmiş 72/691 tarihli Emevî işi bu mozaik kûfî kitâbe, 
Kubbetü’s-Sahra’nın orta sekizgeninin iç ve dış frizinde 13 asır boyunca 
muhataplarının dikkatlerini Kur’an’ın tevhîdi ilân ve teslîsi reddeden 
bazı ayetlerine çekmektedir. Nitekim bu yazı kuşağının “İslam’ı tebliğ 
görevini” hem de estetik olarak “en güzel şekilde” bizzat îfâ ettiğini ve 
yerini bulduğunu Pierre Loti’nin Kudüs seyahatinde sarfettiği şu sözlerden 
de anlayabiliyoruz:

“Kendine özgü, içine kapanık sessizliğiyle Ömer Camii1, hüzünlü 
riyalar görmeme neden olan bir yer değil, aksine huzur veren 
ve beni hayran bırakan bir yer. Bugün burada kafamı dinleye-
bileceğime inanıyorum. Bir zamanlar İslam’a karşı duyduğum 
eğilim, onun yaratıcı gücü ve sanatı, ve belki de ilerde onu 
kendime din olarak seçme düşüncelerim, ruhumu sarmalayıp 
inançsızlıktan koruyacak.” (Loti, 2011, 163) “Saçakları süsleyen 
altın yazılar (bizim bugün gotik yazıyı çağrıştıran ve Arap 
harfleriyle yapılan eski hat sanatı), İsa’dan, Kur’an’da anlatıl-
dığı şekilde bahsediyor. Hristiyanların içine tasa düşürecek 
kadar akla yakın sözler: Sizler ki yazılanları gördünüz, dininizin 
kurallarını aşmayınız. Peygamber İsa, Meryem’den başkasının 
oğlu değildir. Allah’a ve O’nun yolladığı peygambere iman ediniz. 
Yanlış inançlara sapmayınız, sizin için hayırlı olan budur. Allah 

1 Kubbetü’s-Sahra, Kudüs’ün ilk fethinden sonra Hz. Ömer tarafından yaptırılan mescidin 
yerine inşa edildiği için daha çok yabancılar tarafından Ömer Camii olarak da tanın-
maktadır. (Bozkurt, 2002, 304)



239

ıı. Bölüm: HAt sAnAtınDA osmAnlı Dönemi

tektir. O’nun oğlu yoktur. O bir şey istediğinde ‘Olsun!’ der, ve o 
şey olur.” (Nisâ, 4/171; Meryem, 19/35) (Loti, 2011, 65) “İsa’nın 
bizleri günahlardan kurtarmak için çektiği acılar, aklımızın 
daha da karışmasına neden oluyor. Bu konudaki ciddi sözler 
Ömer Camii’nin duvarında yazan yazılar, içimdeki şüphe-
lere bir formül gibi çözüm getiriyor: Allah bir şeyin olmasını 
istediğinde, yalnızca ‘Olsun’ demesi yeter, o şey olur. Ama İsa, 
(Ah! Bu söyleyeceklerimi çoğu insan, dine aykırı bir davranış 
olarak görecek) o İsa ki bir insan olarak, kendi devrinin bir 
insanı olarak, Mesih olarak, Doğunun eski felsefesiyle karış-
mış fikirlerin ve kendinden önceki kutsal kitapların sembolik 
görüntüsü altındaydı.” (Loti, 2011, 168)

Kubbetü’s-Sahra’da Abbâsî halifesi Müktefî-billâh devrinden (289-
295/902-908) kalma (Berchem, 1925, 33-35), kûfî hat ile ilk satırında 
Ayete’l-Kürsî’nin yazılı olduğu anlaşılan üç satırdan ibaret bir mermer 
kitâbenin varlığından da söz etmeliyiz. (Resim: 3) Sağ ve solundan eksik 
bu kitabede zemin siyah ve yazı altınla yaldızlıdır.

Bir asra yaklaşan Haçlı işgaline son vererek Kudüs’ü yeniden fetheden 
Eyyûbîler, Kubbetü’s-Sahra’nın kubbe kasnağına celî sülüs hatla işledikleri 
Hz. Musa’dan söz eden Tâhâ Sûresi’nin ilk 21 ayeti ile kuşak yazı gele-
neğini sürdürmüşlerdir. (Resim: 4) İç kubbe kasnağı üzerinde uzanmakta 
olan bu yazı kuşağı muhtemelen, kubbedeki muahhar kitabede ifade edilen 
Kubbe tezyinatının yenilendiği 586/1190-91 senesine ait olmalıdır. (Ge-
dik, 2013, 72) Eyyubî celîsi ve istif anlayışını tanımada eldeki en mühim 
malzemelerden biri olan bu eserde, yeşil mozaik zemin üzerinde siyah 
mozaikle tahrirli yazının rengi sarıdır ve metin siyah tahrirli sarı mozaik 
bir çerçeve içine alınmıştır.

Selahaddin Eyyûbî zamanında tamirat esnasında işlenen kuşak yazı-
daki ayetlerin, Kubbe ile alâkasına dikkat çeken Myriam Rosen Ayalon, 
kitâbedeki son cümle (الاولى سيرتها   üzerinde durmakta, “Onu ilk (سنعيدها 
haline döndüreceğiz” anlamındaki bu ayetle, Sahra’nın (kutsal kaya) Sela-
haddin tarafından temizlenip tekrar kutsanması hadisesine işaret edilmek 
istendiğini söylemektedir. (Korn, 2009, 386)

Yapıdaki bir başka Eyyûbî kitabesi mermer mihrap nişinin üst bölü-
münde, kırmızı mozaikle cetvellenmiş beş satır halindeki mihrap kitabesidir 
ki kûfî etkisi gösteren bir celî hat ile Ankebût Sûresi’nin 45. âyeti (ما  اتل 
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الله ولذكر  والمنكر  الفحشاء  عن  تنهى  الصلوة  ان  الصلوة  واقم  الكتاب  من  اليك   اوحى 
yazılıdır. (Resim: 5) (... اكبر

Yapının, zemini müzeyyen celî sülüs hatla Âyete’l-Kürsî’nin işlendiği 
kalemişi kubbe yazısı (Resim: 6) sonraki tamiratlara rağmen bir Memluk 
işi olma özelliğini kaybetmemiştir.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferiyle Osmanlı topraklarına katılan Kudüs 
400 yıllık Osmanlı hakimiyetinde birçok inşâ, imâr, tecdîd ve restorasyon 
faaliyetine sahne olmuş, 16. yy. ortalarında Kanuni Sultan Süleyman ve 19. 
yy’ın ikinci yarısında Sultan Abdülaziz dönemlerinde Kubbetü’s-Sahra’nın 
içi ve dışı Kur’an’dan yazı kuşaklarıyla taçlandırılmıştır.

Yapının kuzey girişi üzerinde Kanuni döneminde yenilendiğini belge-
leyen araları cetvelli beş satır halinde celî sülüs hatla yazılmış çini tecdîd 
kitabesi bulunmaktadır. Kanuni döneminde eserin dışına, kubbe kasnağına 
çini mozaikle işlenen ve büyük bir bölümü hâlâ insitu halinde bulunan İsrâ 
Sûresi’nin ilk ayetlerinin yazılı olduğu, zemini müzeyyen celî sülüs yazı 
kuşağı ile siperliğin üst kısmındaki Yasin Sûresi’nin yazılı olduğu çiniye 
işlenmiş celî sülüs yazı kuşağı (Resim: 7), Sultan Abdülaziz döneminde 
1292/1875-76 tarihinde2 hattat Mehmed Şefik Beğ (1820-1880) imzasıyla 
(Resim: 8) zemini sade şekilde tekrar yorumlanmıştır. Şefik Beğ’e ait bu 
kuşak yazının kalıplarının, iki talebesi: Ömer Fâik Efendi (1855-1919) ile 
Alaaddin Bey (ö. 1305/1887) tarafından beraberce iğneleyerek hazırlandığı 
kaydedilmiştir. (Serin, 1995, 102) Biri 16. diğeri 19. asır Osmanlı celî ve 
istif anlayışını yansıtan bu kuşak yazı arasındaki en bâriz farkın zemin 
tezyinatı olduğu dikkatli gözlerden kaçmaz. Ayrıca Kanuni dönemi celî-
sinde yâ-yı ma‘kûseler her fırsatta abartılı şekilde cetvel gibi çekilmiştir 
Abdülaziz dönemi celîsinde bu mübalağa asla görülmez.

Yapının kıbleye (güneye) bakan girişinde kemer formunda kapı alın-
lığı üzerinde Bakara, 2/143-145. ayetleri araları cetvelli yedi satır halinde 
celî sülüs hatla zemin sade olarak işlenmiştir. (Resim: 9) Bu kitabe yazı 
karakterinden de anlaşılacağı üzere Kanuni devrine aittir.

Yapının kuzeydoğu cephesinde pencere alınlıklarında yedi ayrı dikdört-
gen pano halinde Kanuni dönemi çini kitabeler bulunmaktadır. (Resim: 10) 

2 Bazı yayınlarda 1293/1876 tarihi verilmiş (Bozkurt, 2002, 306; Derman, 2003, 531) olmakla 
birlikte Ali Alparslan’ın 1292/1875 kaydı (Alparslan, 1999, 82) doğru olup kitabede kayıtlı 
bu rakamlar kuşak yazının 93 Harbi’nden önce yazıldığını göstermektedir.
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Bu kitabelerde celî sülüs hatla Tevbe, 9/18-20. ayetleri (الله مساجد  يعمر   انما 
الفائزون هم  اولئك   ... بالله  امن  .yazılıdır (من 

Kuşak yazı geleneği yanı sıra Kubbetü’s-Sahra’nın şu an Kudüs İslam 
Müzesi’nde sergilenen 972/1564-65 tarihli Osmanlı işi madeni kapı kanat-
larında Sâd, 38/26. ayeti (Resim: 11, 12), Hıcr, 15/46; Neml, 27/30. ayetleri 
(Resim: 13, 14) celî sülüs hatla hakkedilmiştir. Halen Kubbetü’s-Sahra’da 
yerinde bulunan madeni kapı kanatlarında ise (Resim: 15, 16) Bakara, 2/144. 
ayetin ilk bölümü yazılıdır.

Kubbe’nin yine Osmanlı işi revzenlerinde ise (Resim: 17) Tevbe, 9/19 ve 
Fetih Sûresi’nden bazı ayetlerle yapı ve mekanla alakalı İslamî inançlar 
vurgulanmıştır.

İslam mimarisinde Kubbetü’s-Sahra’nın bir benzeri bulunmadığı gibi 
yapının yazıları da Grabar’ın ileri sürdüğünün aksine tekil örnekler değildir.
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Resimler

Resim 1:  Kubbetü’s-Sahra’nın genel görünümü.

Resim 2:  Emevî devri celî kûfî yazı kuşağından kesit.



243

ıı. Bölüm: HAt sAnAtınDA osmAnlı Dönemi

Resim 3:  Abbâsî devri Âyete’l-Kürsî yazılı kûfî kitâbe.

Resim 4:  Eyyûbi devri celî sülüs yazı kuşağından kesit (studiosaid.com dan).
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Resim 5:  Eyyûbî devri mihrap kitâbesi.

Resim 6:  Memlûk devri celî sülüs kubbe yazısından kesit (A. Saim Arıtan’dan).



245

ıı. Bölüm: HAt sAnAtınDA osmAnlı Dönemi

Resim 7:  Osmanlı devri celî sülüs yazı kuşaklarından kesit.



246

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Resim 8:  Hattat Mehmed Şefik Beğ’in ketebesi ve tarih kısmı.

Resim 9:  Kıble girişindeki celî sülüs çini kitâbe.
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Resim 10:  Kuzeydoğu cephedeki dikdörtgen çini panolardan biri.

Resim 11:  Kubbetü’s-Sahra’ya ait 972 tarihli madeni kapı kanatlarından biri.
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Resim 12:  Kubbetü’s-Sahra’ya ait 972 tarihli madeni kapı kanatlarından diğeri.

Resim 13:  Kubbetü’s-Sahra’ya ait madeni kapı kanatlarından biri.
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Resim 14:  Kubbetü’s-Sahra’ya ait madeni kapı kanatlarından öbürü.

Resim 15:  Kubbetü’s-Sahra’daki madeni kapı kanatlarından biri.
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Resim 16:  Kubbetü’s-Sahra’daki madeni kapı kanatlarından öbürü.

Resim 17:  Osmanlı devrinden bir revzen.
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ŞEYH HAMDULLAH VE NESLİNİN İSTİNSAH ETTİĞİ 
MUSHAFLAR 

(XVI. ASIRDA ARŞİV BELGELERİ ÇERÇEVESİNDE)

Hilal KAZAN
Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Amasya, kurulduğundan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
ve onların kültür ve sanatlarının merkezi olmuştur. Bunda göç yolları 
üzerinde olmasının da önemli bir payı vardır. Osmanlı devrinde ise şeh-
zadelerin sancağa çıktığı merkezlerden olması hasebiyle şehzadeler şehri 
olarak şöhret bulmuştur. Bu özelliklerinden dolayı şehzadelerin çevresinde 
geniş sanat halkaları oluşmuştur. II. Bayezid (1447-1512) bu şehre vali 
olan ilk şehzadedir ve sanata ve kültüre meraklıdır. Kısa sürede sarayının 
çevresinde Tâcizâde Cafer Çelebi (?-1515), Müeyyedzâde Abdurrahman 
Efendi (1456-1516) ve Cemâleddin Amâsi (?-1488), Mihri Hatun (?-1506), 
gibi şiirden musikiye zengin bir sanatkar muhiti oluşmuştur.

Osmanlı hat okulunun kurucusu olan Şeyh Hamdullah (926-1520) da 
Şehzade’nin hüsn-i hat hocası olmasından ötürü bu halkada yer alan 
hattatlar arasında hatta en başında bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmed 
(1432-1481) devrinden Kanuni Sultan Süleyman’ın (1494-1566) cülusuna 
kadar Sultan sarayı ve devlet erkanı için birçok Mushaf-ı Şerif, Enam, 
Yasin, Kehf gibi müstakil sûreler, bilimsel kitaplar, murakkaalar istinsah 
etmiştir. Sultan Bayezid’in tahta cülusundan sonra İstanbul’a gelmiş Yavuz 
Sultan Selim (1470-1520) tahta geçinceye kadar sarayda çalışmış, daha sonra 
ise ömrünün hitamına kadar kendisine arpalık olarak verilen Sarıgazi’deki 
hanesinde eser vermeye devam etmiştir.
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Şeyh Hamdullah’ın saraydaki vazifesine ne zaman başladığı kesin ola-
rak bilinmemektedir. Topkapı Sarayı arşivinde bulunan tarihsiz bir maaş 
defteri kayıtlarına göre günde 25, ayda 737, yılda 8844 akçe almakta idi.1 
Son zamanlarında ise aylığı 1000 akçeye kadar yükselmiştir.2 II. Bayezid’in 
saltanatının son 8 yılına ait çeşitli konularda mali kayıtların tutulduğu bir 
İn’amat Defteri bulunmaktadır.3 Bu defterdeki kayıtlardan bu süre zarfında 
Sultanın nakdi 50 000 akçe inamına nail olmuştur. Ayrıca 4 adet samur 
kürklü 5 adet kürksüz kaftan/cübbe de kendisine takdim edilmiştir. Defterde 
sadece 2 adet Mushaf için in’âm kaydı bulunmakla beraber diğer in’âmların 
da bir dua kitabı karşılığında kendisine verildiği tahmin edilmektedir.4

Şeyh Hamdullah’ın karşılığında in’âm aldığı kuvvetle tahmin edilen ilk 
Mushaf 909/1503 tarihli olup, günümüzde TSMK, A. 5 numarada kayıtlı 
bulunmaktadır. Nesih ve rikā’ hattıyla istinsah edilmiş 32.1x23 cm eb’adında 
377 varaktır. Şeyh Hamdullah, bu nadide eser için 7000 akçe ve bir kaftan 
ile ödüllendirilmiştir.5 II. Bayezid devri özgün şaheser mertebesindeki ser-
levha, zahriye, sûre başları, hizip güllerinin tezyinat ve motiflerini sarayın 
en tanınmış müzehhibi Hasan b. Abdullah tarafından yapılmıştır.6 (Resim 1)

Sultan tarafından in’âmlandırılmış bir diğer Şeyh Hamdullah Musha-
fı, İÜK, A.6662’de kayıtlı bulunan ve 914 senesi Rebiulahir ayı başında 
tamamlananmış (Ağustos 1508), 6 Cemaziyelahir 914/Ekim 1508’de de 10 
000 akçe ve 2 kaftan hediye verilmiştir. Nesih ve rikā’ hattıyla istinsah 
edilmiş 51x33.5 cm eb’adında 451 varaktır. Çok sanatlı serlevha, zahriye, 
sûre başları gene müzehhip Hasan b. Abdullah tarafından yapılmıştır. 
Müzehhip bu eşsiz tezyinat karşılığında aynı tarihlerde 2000 akçe ve bir 
adet benek diye adlandırılan kaftanı hediye olarak almıştır.7 Aynı yıl içinde 
hem Şeyh Hamdullah hem de müzehhip Hasan b. Abdullah bir kez daha 
Mushaf karşılığı in’âma nail olmuşlardır. Şeyh Hamdullah’a 3 Şaban 914/27 
Kasım 1508’de 7000 akçe ve samur kürklü bir cübbe, Hasan b. Abdullah’a 
ise 3 Receb 914/28 Ekim 1508’de 3000 akçe ve benek cinsi bir adet kaftan 

1 TSMA, D.8003.
2 TSMA, D.9629.
3 İBK_ MC_O.071, Defter “Tetimme-i İn’âmât ve Tasaddukât ve Nökeriye …” diye başla-

maktadır.
4 Hilal Kazan, XVI. Asırda Sarayın Sanatı Himayesi, 140-142, İstanbul 2010.
5 Kazan, Sanatın Himayesi, 141.
6 Uğur Derman, Doksandokuz İstanbul Mushafı, 23, İstanbul 2010.
7 Kazan, Sanatın Himayesi, 141, 165.
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verilmiştir. TSMK’de Hırka-i Saadet Kitaplığı’nda 84 numarada kayıtlı olan 
Şeyh Hamdullah Mushafı’nın 914/1508 olan ketebe kaydı bu tarihlere uygun 
düşmektedir. Muhtemeldir ki bahsedilen in’âmlar HS. 84 numaralı Mushaf 
karşılığında verilmiştir.8 Şeyh Hamdullah’ın bu bahsedilenlerin haricinde 
de istinsah ettiklerine mukabil hediye ve in’âmlarla ödüllendiriliştir.

Şeyh Hamdullah, saray dışında ulemadan, şuaradan ve sair çevrelerden 
gelen hüsn-i hat meraklılarından birçok talebe yetiştirmiştir. Bu talebe-
lerden 43’ü tespit edilebilmiştir.9 Bunlar arasında oğlu Mustafa Dede ve 
önce talebesi sonra damadı olan Şükrullah Halife de bulunmaktadır. Oğlu 
Mustafa Dede’nin Derviş Mehmed, Muslihiddin, Ahmed, Hamdi ve Hamza 
adında 5 oğlu da hattattır. Damadı Şükrullah Halife’nin oğlu Pir Mehmed 
b. Şükrullah da iyi hattatlardandır. İkinci kuşaktan sonra hem Mustafa 
Dede’nin hem de Şükrullah Halife’nin birer torunları ailenin 3. kuşak 
hattatı olmuştur. Bunlar Mustafa Dede’nin oğlu Hamza’nın oğlu Hasan 
b. Hamza ile Pir Mehmed’in oğlu Ahmed’dir. Şeyh Hamdulah’ın kurduğu 
mektep böylece kendi zürriyetinden/neslinden gelişerek devam etmiştir.

1494-1539 yılları arasında yaşayıp genç yaşında vefat eden Mustafa 
Dede’nin arşiv belgelerinde herhangi bir in’am kaydına rastlanmamıştır, 
ancak kendisine 1528 yılında Şükrullah Halife ve saray katiplerinden 
Hayreddin ile birlikte istinsah ettikleri kitapların harcamaları için ödenen 
500 akçe masraf parasının kaydı bulunmaktadır.10

İstinsah ettiği Mushaflardan biri, İÜK, A.6566 numarada kayıtlı olup 
930/1514’te tamamlanmıştır. Yavuz Sultan Selim devrine tesadüf eden bu 
Mushaf, 24x17 cm eb’adında ve 497 varaktır. Tezyinatı devrinin özelliklerini 
taşımaktadır. Arşivlerde özellikle Yavuz devrine ait sanatkarlara verilen 
hiçbir in’am kaydı maalesef bulunmamaktadır. Bir diğer Mushafı, aynı 
kütüphanede tarihsiz olup A.6625 envanter numarası ile kayıtlıdır. 27x17.5 
cm eb’adında 456 varaktır.11 (Resim 2)

Mustafa Dede’nin büyük oğlu olan Derviş Mehmed (?-1593?) hat 
tahsilini babasında tamamlamış, birçok talebe yetiştirdiği gibi dedesinin 
yolunda eserler vermiştir. Sarayda ehl-i hıref cemâ’ati arasında görev 
yaptığı yıllarda 965/1558’de 19 akçe günlük almıştır. O yıllarda inşasına 

8 Muhittin Serin, Hattat Şeyh Hamdullah, 89, İstanbul 1992.
9 Serin, Şeyh Hamdullah, 47.
10 BOA, KK. 7095.
11 Derman, Doksandokuz Mushaf, 41 ve 49.
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başlanan Süleymaniye Camii için Kanuni Sultan Süleyman, sarayda çalışan 
hattı iyi olan kâtibler ile saray dışında isim yapmış devrin hattatlarına 37 
adet Mushaf sipariş vermiştir.12 Derviş Mehmed de bu proje çerçevesinde 
Süleymaniye Camii için 2 adet Mushaf yazmıştır. 960-963 yılları arasında 
saray tarafından bu işle görevlendirilmiş bütün hattatlara kağıtlar boyanmış, 
aharlanmış bir şekilde kendilerine verilmiş ayrıca bazılarına mürekkep 
ve diğer masrafları için muhtelif miktarlarda da paralar ödenmiştir. Bu 
kapsamda Derviş Mehmed’e de 200 akçe sûrebaşları için, 200 akçe de 
mürekkeb ve diğer masraflar için verilmiştir. Kanuni devrinde bir bayramda 
Sultana getirdiği hediye —ne olduğu bilinmiyor— karşılığında 800 akçe de 
in’ama nail olmuştur.13

Muhtemelen Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih 13’te bulunan 964/1557 
tarihli Mushaf muhtemelen bahsedilen proje çerçevesinde istinsah edilen-
lerden biri olmalıdır. 24.5x15.5 cm eb’adında 280 varaktır. Tezyinatı XVI. 
asrın en güzel örneklerinden olup, zer-enderzer üslubunda yapılmıştır. 
Sûre başları, cüz gülleri ve cildi de aynı letafettedir.14 (Resim 3) 968/1560-
61 yılında istinsah ettiği 288 varak olan bir diğer Mushafı da TSMK, EH. 
70 numarda kayıtlı bulunmaktadır.

Mustafa Dede’nin sarayda katip olarak çalışmış bir diğer oğlu da Hamza 
(?-1593’den sonra)’dır. Ehl-i hıref’in maaş defterlerinde 965/1558 tarihinde 
3.5 akçe gündelikle çalıştığı görülmüştür.15 Babasının rahle-yi tedrisinden 
geçmiştir. İstinsah ettiği Mushaflardan biri günümüzde Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi 325 numarada mevcuttur. Tarihsiz olan eser 40.5x28.5 eb’âdında 
ve 347 varaktır. Tuhfe-i Hattatin adlı eserinde Müstakimzâde Hamza b. 
Mustafa Dede’nin Süleymaniye Camii’nde bir rahle Mushafı olduğundan 
bahsetmektedir. Uğur Derman, Doksandokuz Mushaf adlı eserinde bu 
Mushaf’ın Tuhfe’de bahsedilen Mushaf olduğunu yazmaktadır.16 (Resim 4)

Mustafa Dede’nin diğer oğulları Muslihiddin Dede, Ahmed ve Hamdi 
sarayda görev yapmışlardır. Muslihiddin Dede,1526-1529 yılları arasında 15 
akçe, Ahmed ise 8.5 akçe yevmiye ile 1596 tarihine kadar Cema’ât-i Kâti-
bân-ı Kütüb’de çalışmışlardır. Ahmed ve Hamdi aynı zamanda Süleymaniye 

12 Hilal Kazan, “Ehl-i Hıref Defterlerinde Cemâ’at-i Kâtibân-ı Kütüb”, (yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi) MÜ, SOBE, 1999.

13 Kazan, Sanatın Himayesi, 149, 157.
14 Derman, Doksandokuz Mushaf, 65.
15 Kazan, Ehli Hıref Defterlerinde katipler, s. 72.
16 Derman, Doksandokuz Mushaf, 71.
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için ikişer adet Kur’an-ı Kerim istinsah etmişlerdir. Kağıtlarının dışında 
kendilerine ikişer Mushaf için mürekkep ve diğer ihtiyaclara mukabil 
300’er akçe masraf parası verilmiştir.17

Şeyh Hamdullah’ın velud ve Şeyh mektebinin en büyük üstadı kabu-
ledilen talebesi ve damadı olan Şükrullah Halife (?-1544’ten sonra), hat 
sanatına Sarayda hizmet etmiştir. Bayezid devrinde sarayın müşaharehoran 
cema’ati arasında bulunmasına rağmen aylık veya günlük ücreti hakkında 
bir bilgiye tesadüf edilememiş ama Kanuni devrinde 933-935 yılları ara-
sında 16 akçe günlük ile kâtibân-ı kütübde çalışmakta olduğu kayıtlarda 
görülmüştür. Görevi gereği birçok Mushaf, En’am, sair sûre, dua ve diğer 
konularda kitapları istinsah edip murakkaalar hazırladığı bilinmektedir. 
Sultan II. Bayezid’den İn’âmât Defteri kayıtlarına göre 7 yılda 8500 akçe 
aldığı in’âm bunların bir göstergesidir. Kanuni’den ise biri bayramda getir-
diği En’am’a mukabil 1500 bir başka bayramda ise 1000 akçe in’âma nail 
olmuştur.18 Ancak istinsah ettiği Mushaflardan günümüze henüz intikal 
eden olup olmadığı bilinmemektedir. (Resim 5-6)

Şükrullah Halife’nin oğlu Mehmed –daha sonraları Pir Mehmed (?-1580)– 
Şeyh Hamdulah’ın kızından hattat olan torunudur. Babasından hat sanatını 
meşk etmiş, dayısı Mustafa Dede’den de istifade etmiştir. Ailenin diğer 
hattat fertleri gibi o da sanat hayatını Sarayda kâtibân-ı kütüb arasında 
sürdürmüştür. 952/1545 yılında 7 akçe gündelikle çalışırken 965/1557 yılına 
ait maaş defterlerinde yevmiyesinin 11.5 akçe olduğu görülmektedir.19 Çok 
sayıda Mushaf istinsah etmiştir. Bunlardan ikisi Süleymaniye Camii içindir. 
Kendisine diğer hattatlar gibi masraf parası olarak 450 akçe verilmiştir.20 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 411 envanter numarası ile kayıtlı olan 
Mushaflarından biri 960/1553 tarihli olmasından dolayı Süleymaniye Camii 
için yazılanlardan biri olmalıdır. 35.5x25 cm eb’adında olup 488 varaktır. 
Mushaf’ın serlevhası devrinin özelliklerini taşımakla beraber az rastlanan 
özgün bir üslup ile tezyin edilmiştir. Mushaf’ta bulunan sûre başı, hizip, 
cüz ve secde gülleri gibi diğer tezyinatlar da cinslerine göre farklılıklar 
göstermektedir.21 (Resim 7)

17 Kazan, Ehli Hıref Defterlerinde Katipler, s. 72.
18 Kazan, Sarayın Himayesi, 142.
19 Kazan, Ehli Hıref Defterlerinde Kâtipler, s. 71; TSMA, D.9706/4.
20 BOA, KK.7098, 43a-43b; Hilal Kazan, “Arşiv Belgeleri Çerçevesinde XV. Ve XVI. Yüzyılda 

Osmanlı Sarayının Sanatı Himayesi”, MÜ, SOBE, Doktora Tezi, İstanbul 2007, s. 88.
21 Derman, Doksandokuz Mushaf, 73.
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Ahmet b. Pir Mehmed b. Şükrullah (?-1581?), Şeyh Hamdullah’ın 2. 
kuşaktan torunu yani kızının/Şükrullah Halife’nin torunu olup o da hat-
tattır. Müstakimzade’nin Tuhfe’de belirttiğine göre, kendisi Şükrü Halife-
zade künyesiyle şöhret bulmuştur. Babasının rahle-i tedrisinden geçerek 
sülüs-nesih yazıda icazetini almıştır.22 Hattı iyi derecede yazdığı 14 Safer 
980/26 Haziran 1572’de istinsah ettiği günümüzde TSMK, EH.157 numarada 
mevcut olan Mushafı’ndan anlaşılmaktadır. 31,3x20,5 cm eb’adında ve 389 
varak olan Mushaf’ın tezyinatı XVI. asrın tezhip özelliklerini taşımaktadır. 
Serlevhası, sûrebaşları ve sair tezyinatı ve deri cildi çok güzeldir.23 (Resim 8)

Bu aileden bahsedilen hattatların haricinde, Muhitin Serin, Şeyh Hamdullah 
adlı kitabında Şeyh Hamdullah’ın oğlu Mustafa’dan olan torunu Hamza’nın 
Hasan adında bir oğlu olduğunu, onun da hattat olduğu bilgisini veriyor.24 
Tuhfe-i Hattatin’in 157. sayfasında Müstakimzâde, Hasan b. Hamza adlı 
Üsküdarlı bir hattattan bahsetmektedir. Onun verdiği bilgiye göre; Hasan, 
Pir Mehmed b. Şükrullah’ın akrabası olup, hem Pir Mehmed’ten hem de 
Mehmed Dede b. Mustafa Dede’den meşk edip icazet almış, Üsküdar, Eski 
Valide yani Atik Valide Camii’nin celilerini yazmıştır. 1023/1614’de vefat 
eden Hattat Hasan, Karaca Ahmed’de medfundur.25 Belki Müstakimzâde 
akrabalığı bilmesine rağmen Hamza’nın oğlu olduğunu duymamış olabilir. 
Ancak kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Sonuç olarak XVI. asır başında Osmanlı hat mektebinin kurucusu Şeyh 
Hamdullah ve onun neslini sürdüren oğlu Mustafa Dede ve onun Derviş 
Mehmed, Muslihiddin, Ahmed, Hamdi ve Hamza adında 5 oğlu ile damadı 
Şükrullah Halife ve oğlu Pir Mehmed b. Şükrullah birinci ve ikinci kuşak 
hattatlardır. Ayrıca hem Mustafa Dede’nin hem de Şükrullah Halife’nin birer 
torunları ailenin 3. kuşak hattatı olmuşlardır. Bunlar Mustafa Dede’nin oğlu 
Hamza’dan olan torunu Hasan b. Hamza ile Şükrullah Halife’nin oğlu Pir 
Mehmed’den olan oğlu Ahmed de hattattır. Şeyh Hamdullah dahil ailenin 
birinci ve ikinci kuşak hattatları sarayın ehl-i hıref cemâ’atinde kâtibân-ı 
kütübte çalışmışlardır. Bu vesileyle başta Mushaf-ı Şerifler, sûreler, sair 
dua kitapları, murakka’alar gibi sarayın nadide yazmalarını meydana ge-
tirmişlerdir. Bu çalışmada bahsedilen eserlerin bir kısmına değinilinmiştir.

22 Müstakimzade, Tuhfe-i Hattatin, 81-82.
23 Derman, Doksandokuz Mushaf, 88-91.
24 Serin, Şeyh Hamdullah, 49.
25 Müstakimzâde, Tuhfe, 157.
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Burada verilen örneklerin tezyinatları birbirinden özgün, nadide tasarım 
ve kompozisyonlar, çok ince işçilik ve sanat örnekleridir. Erken tarihli 
olan örneklerde II. Bayezid devrinin tezyinat ve cild örnekleri daha geç 
tarihli olanlarda ise XVI. asır klasik devir tezyinat ve cild örneklerinin 
en mükemmel çizgi ve üslupları görülmektedir. Şüphesiz sultan ve onun 
belli yerler için verdiği siparişler olmalarından ötürü çok özelliklidirler. 
Nitekim belgelerde de görüldüğü gibi bunlar mukabilinde bu eserleri ha-
zırlayan sanatkarlar mükâfatlara nail olmuşlardır. Bu eserlerin sadece erken 
tarihlilerinde müzehhip ismine tesadüf edilmiş olup anı şekilde onlar da 
sultandan in’âm almışlardır.
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Resimler

1. TSMK-A.5:  Şeyh Hamdullah’ın II. Bayezid’den karşılığında in’âm aldığı 909/1503 
tarihli Mushaf’ın serlevhası. (Derman, Doksandokuz Mushaf, 24-25)
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2. İÜK, A.6566:  Mustafa Dede b. Şeyh Hamdullah’ın Kanuni Süleyman devrinde 930/1524 
tarihli Mushaf’ın serlevhasından Fatiha Sûresi. (Derman, Doksandokuz Mushaf, 43)
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3. SK, Fatih 13:  Derviş Mehmed b. Mustafa Dede b. Şeyh Hamdullah’ın muhtemelen 
Süleymaniye Camii için 964/1557 tarihinde istinsah ettiği Mushaf’tan Fatiha Sûresi. 

(Derman, Doksandokuz Mushaf, 65)
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4. TİEM, 325:  Hamza b. Mustafa Dede b. Şeyh Hamdullah’ın istinsah ettiği Mushaf’ın 
ketebe kaydı. (Derman, Doksandokuz Mushaf, 70)
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5-6. TSMK, YY.1144:  Şükrullah Halife’nin istinsah ettiği muhtelif eserlerinden tarihsiz 
Fetih Sûresi ilk ve son sayfaları ile Felak ve Nas sûreleri.



263

ıı. Bölüm: HAt sAnAtınDA osmAnlı Dönemi

7. TİEM,411:  Pir Mehmed b. Şükrullah Halife’nin 960/1553 tarihli Mushaf-ı Şerifi’nin 
nadir tezyinatlı serlevhası. (Derman, Doksandokuz Mushaf, 72-73)
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8. TSMK, EH.157:  Ahmed b. Pir Mehmed b. Şükrullah Halife’nin 980/1572 tarihinde 
istinsah ettiği Mushaf’ın serlevhası. (Derman, Doksandokuz Mushaf, 88-89)
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AMASYA II. BÂYEZİD KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN 
SELÇUKLU VE ERKEN OSMANLI DÖNEMİ CİLDLERİ

Ahmet Saim ARITAN
Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ
Amasya çok erken tarihlerden itibaren Roma, Bizans, Danişmendli, 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çok önemli bir merkezdir.

Amasya aynı zamanda büyük bir ilim merkezidir. Bunu, burada yapılan 
mektebler, medreseler, dâru’l-kurrâlar ve kütüphanelere bakarak kolaylıkla 
anlayabiliyoruz.

Amasya’da Osmanlılar döneminde yapılan kütüphanelerden biri de II. 
Bâyezid’in, Külliye’deki câmiin içinde (890/1485-86) yaptırdığı kitaplıktır.1

Türk-İslam Sanatları: 1) Câmi (Mi’mâri) 2) Kur’an-ı Kerim (Kitap Sa-
natları) ile temsil edilir.

Cild Sanatı da Kur’an-ı Kerim’in koruyucusu olan sanattır. Diğer kitap 
sanatları Hüsn-i Hat, Tezhib, Minyatür ve Ebrû’dur.

Amasya II. Bâyezid Kütüphanesi’ndeki yazma eserlerin cild kapakları 
ile ilgili en önemli çalışmalar şunlardır;

1. Ahmet Saim Arıtan, Konya Dışındaki Müze ve Kütüphanelerde Bulunan 
Selçuklu ve Selçuklu Uslûbunu Taşıyan Cild Kapakları, SÜ SBE Doktora Tezi, 
Konya 1992.

2. Savaş Maraşlı, Amasya II. Bâyezid İl Halk Kütüphanesi’ndeki XV. ve 
XVI. Yüzyıl Cildleri, ERÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 2006.

1 Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, c.1, İstanbul 1327-1330, s. 261.
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3. Gülçin Karaman, Amasya Bayezid İl Halk Kütüphanesi’ndeki 17. ve 18. 
Yüzyıl Ciltleri, GÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006.

Biz, bu tebliğimizle Kütüphanede Bulunan Yazma Eserlerdeki Selçuklu ve 
Erken Osmanlı Dönemi Özelliği Taşıyan Cild Örneklerini sizlere sunacağız.

Örneklerimizi 3 başlık altında incelemek mümkündür:

1. Selçuklu Dönemi Örnekleri

2. XIV. Yüzyıl Örnekleri

3. Erken Osmanlı ve Osmanlı Dönemi Örnekleri

Anadolu Selçuklu Cild Sanatı, Orta Asya ve Büyük Selçuklu Cild Sanatı 
mirasını geliştirerek XII-XIII. yüzyıllar ve XIV. yüzyıl başlarında önemli 
örnekler verirken, bir yandan kendini geliştirmiş, bir yandan da XIII. 
yüzyılın son çeyreğinde Memlûk Cild Sanatı’na, XIV. yüzyılda İlhanlı 
Cild Sanatı’na etki etmiştir.

Anadolu Selçuklu sonrası Anadolu Beylikleri döneminde de Anadolu 
Selçuklu üslûbu küçük farklarla devam etmiş, bu üslûbun etkisi XIV. 
yüzyıl Osmanlı Fatih dönemine kadar görülmüştür.2

Anadolu Selçuklu Cild Sanatını diğer Orta Çağ cildlerinden ayıran bazı 
özellikleri zikretmek istiyorum:

1. Ön ve arka kapaklar farklı şekillerde tezyin edilmiştir. (Resim 1)

Resim 1:  İcâzü’l-Beyân 703/1303 (Ankara), ön ve arka kapak, 
TSMK III. Ahmed: 110.

2 Ahmet Saim Arıtan, “Selçuklu Cildi’nin Osmanlı Cildi’ne Etkileri”, HÜ Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü V. Orta çağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Ankara 
2002, ss. 29-40.
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2. Çok farklı zencirekler kullanılmıştır.3 (Resim 2-6)

Resim 2:  Ma’rifetü Usûli Ulûmi’l-Hadîs, TSMK, Medine: 202.

Resim 3:  el-Minhâc fî Şuabi’l-Îmân, TSMK, III. Ahmed: 500.

Resim 4:  Menâzilü’l-Ahbâb ve Menâzıru’l-Elbâb, Süleymaniye, Ayasofya: 4307.

Resim 5:  Uyûni’l-Mezâhib, Amasya İl Halk Kütüphanesi, Yazmalar: 851.

Resim 6:  Sahîh-i Buhârî, Kayseri, Râşid Efendi: 1486.

3 Ahmet Saim Arıtan, “Anadolu Selçuklu ve Bu Üslûbu Taşıyan Cildlerde Zencirek Tipolojisi 
Denemesi”, İSTEM, S. 1, Konya 2003, ss. 85-102.
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3. Aynı şekilde farklı köşebentler kullanılmıştır. (Resim 7-11)

Resim 7:  Telhîsü’l-Müstedrek, TSMK,  
III. Ahmed: 644.

Resim 8:  Ma’rifetü’s-Sünen ve’l-Âsâr, 
TSMK, III. Ahmed: 271/3.

Resim 9:  Mesâbîhü’s-Sünne, TSMK,  
III. Ahmed: 286.

Resim10:  Şerhu Esmâullah, Süleymaniye, 
Şehid Ali Paşa: 371.

Resim 11:  el-Mücîd fî İ’râbi’l-Kur’ani’l-Mecîd, TSMK, III. Ahmed: 124/1-2.
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4. Şemseler blok kalıp şeklinde değil, zencireklerde olduğu gibi basit 
âletlerle oluşturulmuştur. (Resim 12)

Resim 12:  Kitâbu’l-Fıkıh, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi No: 5406.

5. Kapak içleri de kapaklar kadar müzeyyendir.4 (Resim 13)

Resim 13:  Tefsîr-i Cevâhir kapak içi, Bursa YEBEK, Ulucâmi: 435.

4 Ahmet Saim Arıtan, “Anadolu Selçuklu Cild Sanatı”, Türkler, c. 7, Ankara 2002, ss. 933-
943.
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Amasya II. Bayezid Kütüphanesi’nde bulunan konuyla ilgili örnekler;

1.  Kur’an-ı Kerim Cüzü, Yazmalar: 1477, XIII. yüzyıl I. yarısı

275x175 mm ölçülerindeki cild kapakları farklı karakterdedir. (Resim 14) 
Kapaklar, geometrik geçmeli zencirekle (Z.T.5 14) çevrilmiştir. Köşelerde ise 
zencirekle birleşen köşeli bir köşebend mevcuttur. 25 dilimli güneş kursu 
şeklindeki şemse merkezleri her iki kapakta da aynı olup dışarıdaki dilim-
lerin üslûbları farklıdır. Ön kapakta bu merkezin önüne uçları düğümlü, 
10 dilimli tezyinat eklenmiştir. Arka kapakta ise merkezden sonra içinde 
“Hasbiyallah” yazılı, 38 adet minik yuvarlak mühür konulmuştur. (Resim 
15-16) Mikleb ön kapak tarzındadır. Eserin ketebe kaydı bulunmamak-
tadır. Ancak zencireklerinin XIII. ve XIV. yüzyıllardaki Selçuklu mimârî 
eserlerinde görülen geometrik geçme tarzında ve şemse merkezlerindeki 
güneş kursu motifinin Divriği Ulu Câmii (1229)’nin ahşap pencere kapak-
larındaki tezyînâtla aynı oluşuna bakarak cildi XIII. yüzyılın I. yarısına 
tarihlendirebiliriz.

Resim 14:  Kur’an-ı Kerim cüzü, Yazmalar: 1477, XIII. yüzyıl I. yarısı.

5 Bakınız; Arıtan, “Anadolu Selçuklu ve Bu Üslûbu….”, ss. 85-102.
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 Resim 15-16:  Kur’an-ı Kerim cüzü, Yazmalar: 1477, XIII. yüzyıl I. yarısı.

2. Mine’s-Sıhah li’l-Cevherî, Yazmalar: 791, 621/1224

255x165 mm ölçülerindeki cild kapakları aynı karakterdedir. (Resim 17) 
Kapaklar kıvrımdal ve daire formu üzerindeki minik rûmîlerle müzeyyen 
zencirekle (Z.T. 22) çevrilmiştir. Köşebendler düz cedveller içindeki 3 sıra 
balık pulu ve içlerindeki tek sıra altın kakma noktalardan müteşekkildir. 
Kapak şemseleri merkezdeki altı kollu yıldız ve onun uzantısından teşekkül 
eden 6 kapalı kollu yıldız şeklindedir. Çeşitli yerlerinde altınlı noktalar 
vardır. Sertâb 3’e bölünmüş ve içleri minik madalyonlarla süslenmiştir. 
Mikleb zencirek ve köşebendi aynen kapaklar tarzında yapılmış olup, 
şemsesi Mühr-i Süleyman’lıdır. Düz yuvarlak içindeki şemsenin dışında 
kalan mikleb zemini ince geçmelerle müzeyyendir. Kapak içi daire formu 
üzerine işlenmiş iri rûmîler, agraf ve tepeliklerin bulunduğu kabartma de-
rilidir. (Resim 18) Cildi, genel karakteristiğine ve ketebe kaydına (621/1224) 
bakarak XIII. yüzyılın I. yarısına tarihlendiriyoruz.
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Resim 17:  Mine’s-Sıhah li’l-Cevherî, Yazmalar: 791, 621/1224.

Resim 18:  Mine’s-Sıhah li’l-Cevherî kapak içi, Yazmalar: 791, 621/1224.

3. Kitâbü’l-Keşşâf, Yazmalar: 86, 804/1401, XIII. yüzyıl sonları

300x235 mm ölçülerindeki cild kapakları aynı karakterde olup dendanlı 
zencirek (Z.T.10) ile çevrilmiştir. (Resim 19) Köşebendler 5-6 sıra düz ced-
veller şeklinde olup, içlerinde tek bir altınlı nokta, önlerinde sade tığlar 
vardır. Kapak şemseleri yuvarlak içindeki 8 kollu yıldız şeklindedir. Onun 
uzantısında 16 kollu yıldız oluşmuştur. Ara boşluklar altın noktalı balık 
pulu ile tezyîn edilmiştir. Cild umumi karakteri itibariyle kesinlikle XV. 
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yüzyıl başına uygun değildir. Gerek şemsesini gerekse dendanlı zencireğini 
göz önüne alarak cildi XIII. yüzyıl sonlarına tarihlendiriyoruz.

Resim 19:  Kitâbü’l-Keşşâf, Yazmalar: 86, 804/1401, XIII. yüzyıl sonları.

4. Meâlimü’t-Tenzîl, Yazmalar: 70, XIII. yüzyıl sonu XIV. yüzyıl 
başları

275x175 mm ölçülerindeki cild kapakları aynı karakterde olup iki sıra 
farklı sarmallı zencirekle (Z.T.11) çevrilmiştir. (Resim 20) Köşebendler düz 
cedvel şeklinde olup içinde 6’şar adet Mühr-i Süleymanlı minik, yuvarlak 
madalyon vardır. Kapak şemseleri ise dilimli yuvarlak içinde çift tahrirli 
Mühr-i Süleyman’lı tarzdadır. Yıldız kolları arasında altın kakma noktalar 
bulunmaktadır. Köşebend içindeki mühürlerden müteşekkil salbekleri vardır. 
Sertâb zencirekleri kapaklar tarzında olup içi baklava dilimleriyle tezyîn 
edilmiştir. Mikleb zancirek ve köşebendi kapaklar tarzındadır. Şemsesi ise 
iki yarım dairenin karşılıklı içiçe geçmesinden meydana gelmiştir. Kapak 
içleri zig-zaglarla tezyîn edlmiştir. (Resim 21) Kullanılan zencirek, zig-zaglı 
tezyînat ve salbeklerinin de oluşuna bakarak cildi, XIII. yüzyıl sonu XIV. 
yüzyıl başına tarihlendiriyoruz.
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Resim 20:  Meâlimü’t-Tenzîl, Yazmalar: 70, XIII. yüzyıl sonu XIV. yüzyıl başları.

Resim 21:  Meâlimü’t-Tenzîl kapak içi, Yazmalar: 70, XIII. yüzyıl sonu XIV. yüzyıl başları.

5. Tefsîr-i Keşşâf, Yazmalar: 8, XIII. yüzyıl sonu XIV. yüzyıl başı

265x175 mm ölçülerindeki cild kapakları büyük oranda aynı karakter-
dedir. (Resim 22) Ön kapak içleri taramalı geniş sarmallı (Z.T.11), muhtelif 
geometrik geçmeli (Z.T.14) ve 2 sıra uzun şeritli (Z.T.12) olmak üzere top-
lam 3 sıra zencirekle çevrilmişken arka kapak zencirekleri de böyle olup 
tek fark ikinci sıra zencireğin 3-4 iplik örgülü zencirek (Z.T.13) olmasıdır. 
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Köşebendlerde, içleri noktalı 3 sıra balık pulu bulunmaktadır. Kapak 
şemseleri zencîr-i saâdet tarzındadır. Sertâb ve miklebi kaybolmuştur. 
Cildi, kullanılan 2 sıra uzun şeritli zencirek ve zencîr-i saâdetin yaygın 
görüldüğü dönemler göz önüne alındığında XIII. yüzyıl sonu XIV. yüzyıl 
başına tarihlendiriyoruz.

Resim 22:  Tefsîr-i Keşşâf, Yazmalar: 8, XIII. yüzyıl sonu XIV. yüzyıl başı.

6. Tefsîr-i Keşşâf, Yazmalar: 9/2, 718/1318

292x175 mm ölçülerindeki ön ve arka cild kapakları aynı karakterdedir. 
(Resim 23) Kapaklar dendanlı (Z.T.10) ve içi tepelikli dilimli kartuşların 
yanyana sıralanması ile oluşmuş zencirek (Z.T.8) ile çevrilmiştir. Köşebend 
yoktur. Sadece üç nokta ve ucunda sade tığ vardır. Kapak şemseleri düz 
ve dar oval tarzdadır. Şemseyi sarmal (Z.T.11) zencireğe benzer bir zenci-
rek çevirmekte olup, zemini geçmelerle tezyîn edilmiştir. Sertâb, ortada 3 
sıra halinde bulunan kapaktaki zencireklerle ikiye ayrılmış ve örgülerle 
tezyîn edilmiştir. Mikleb zencirekleri kapaklar tarzında olup, şemsesi de 
sertâbdaki örgü şeklindedir. Dendanlı zencireğin XIII. yüzyıl sonlarında 
görülmesi ve ketebesini (718/1318) dikkate alarak cildi XIV. yüzyılın I. 
yarısına tarihlendiriyoruz.
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Resim 23:  Tefsîr-i Keşşâf, Yazmalar: 9/2, 718/1318.

7. Tefsîr-i Keşşâf, Yazmalar: 16, XIV. yüzyıl

285x205 mm ölçülerindeki ön ve arka kapak aynı karakterdedir. (Resim 
24) Kapaklar 4-5 sıra ince, soğuk cedvellerle çevrilmiştir. Köşebendlerde 
düz cedveller içinde 3 kademeli örgülü tarz uygulanmıştır. Kapak şemse-
leri “yuvarlaktan ovale geçişle hazırlıklı” tarzdadır. Soğuk ince cedveller 
içinde ince sarmallı (Z.T.11) zencirekle çevrilmiş şemse merkezinde tek 
ve ince cedvelli 8 kollu yıldız bulunmaktadır. İçi ince ve girift örgülerle 
müzeyyendir. Şemse uçları uzatılarak uçlarına salbek konmuştur ve kapak 
kenarlarındaki örgüyle ince bir cetvelle irtibatlandırılmıştır. Sertâb düz 
cedvellerle 4 kartuşa ayrılmış olup içleri örgülerle müzeyyendir. Mikleb 
tezyînatı kapaklar tarzındadır. Altının hiç kullanılmayışı, kapak kenar 
ortalarındaki kademeli örgülerin XIII. ve XIV. yüzyıllarda kullanılışını 
göz önüne alarak cildi XIV. yüzyıla tarihlendiriyoruz.
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Resim 24:  Tefsîr-i Keşşâf, Yazmalar: 16, XIV. yüzyıl.

8. Kitâbü’l-Kâfî fî Ulûmi’l-Hadîs, Yazmalar: 1573, 737/1336

200x136 mm ölçülerindeki cild kapakları aynı karakterde olup ters ve 
düz post-samarrâlı zencirek (Z.T.1) ile çevrilmiştir. (Resim 25) Köşebendler 
oklu tarzdadır. Köşebendlerin merkezinde iki kademeli altın kakma nokta 
bulunmakta olup etrafı örgülerle müzeyyendir. Ayrıca ok başının ucunda 
3, kenar ortalarında ise birer nokta daha vardır. Şemsesi kapağa göre iri 
olup 10 dilimli, yuvarlak tarzdadır. Şemse zemini de köşebendlerle aynı 
karakterdeki örgülerle müzeyyendir. Örgü aralarında ve merkezde soğuk 
noktalar mevcutur. Sertâb ve miklebi kaybolmuştur. Kapak içi girift rûmî-
lerle müzeyyen kabartmalı deridir. (Resim 26) Örgülerinin muntazamlığını 
ve ketebesini (737/1336) dikkate alarak cildi, XIV. yüzyılın I. yarısına 
tarihlendiriyoruz.
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Resim 25:  Kitâbü’l-Kâfî fî Ulûmi’l-Hadîs, Yazmalar: 1573, 737/1336.

Resim 26:  Kitâbü’l-Kâfî fî Ulûmi’l-Hadîs kapak içi, Yazmalar: 1573, 737/1336.
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9. Uyûni’l-Mezâhib, Yazmalar: 851, 762/1360, En geç XIII. yüzyıl 
II. yarısı

185x125 mm ölçülerindeki ön ve arka cild kapakları aynı karakterde olup 
geometrik geçmeli zencirek (Z.T.14) ile çevrilmiştir. (Resim 27) Köşebend 
3-4 sıra soğuk cedvel şeklinde olup, içlerinde birer altın kakma nokta, 
uçlarında ise sade tığlar bulunmaktadır. Kapak şemseleri sade Mühr-i 
Süleyman şeklindedir. Şemse merkezinde örgü, örgü aralarında ise altın 
kakma noktalar vardır. Eser her ne kadar 762/1360 tarihini taşıyorsa da 
cild-eser orijinalliğinin şüpheli oluşu, sürme altın (zer-mürekkep) kulla-
nılmaması, cildin sadeliği ve kullanılan zencirek gibi sebeplerle cildi en 
geç XIII. yüzyılın II. yarısına tarihlendiriyoruz.

Resim 27:  Uyûni’l-Mezâhib, Yazmalar: 851, 762/1360, en geç XIII. yüzyıl II. yarısı.

10. Fetâvâyi Tatarhâniye, Yazmalar: 215, XIV. yüzyıl sonları

275x175 mm ölçülerindeki ön ve arka kapaklar birbirine yakın karak-
terdedir. (Resim 28) Kapaklarda üstte ve altta içi tepelikli dilimli kartuşlu 
(Z.T.8), uzun şeritli (Z.T.12) ve geometrik geçmeli (Z.T.14) zencirek olmak 
üzere 3 sıra zencirek, yanlarda ise içi tepelikli dilimli kartuşlu ve uzun 
şeritli zencirek olmak üzere 2 sıra zencirek vardır. Köşebendler, ortası 
düğümlü çeyrek daire içinde münhanili tarzdadır. Kapak şemseleri “ovale 
yakın tarzda” olup tezyînât bakımından farklılık gösterirler. Arka kapak 
şemse merkezi geometrik geçmeli zencirek ile çevrilmiş ve şemse etrafı 
3 kademeli balık pulları, sade tığlarla sonlandırılmıştır. Ön kapak şemse 



280

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

etrafı ise çift tahrirli, dilimli olup, dilim içleri balık pulu ve noktalarla 
tezyîn edilmiştir. Şemse merkezleri farklı tasarımlarda 10 kollu yıldızlarla 
müzeyyendir. Yıldız kolları aralarında noktalar mevcuttur. Şemse uçlarında 
tepelik formunda salbekler yer almaktadır. Sertâb ve miklebi kaybolmuştur. 
Genel karakteri itibariyle cildi XIV. yüzyıl sonlarına tarihlendiriyoruz.

Resim 28:  Fetâvâyi Tatarhâniye, Yazmalar: 215, XIV. yüzyıl sonları.

11. Fetâvâyi Tatarhâniye, Yazmalar: 217, XIV. yüzyıl sonları

275x175 mm ölçülerindeki ön ve arka kapaklar aynı karakterdedir. 
(Resim 29) Kapaklarda üstte ve altta içi tepelikli dilimli kartuşlu (Z.T.8), 
uzun şeritli (Z.T.12) ve geometrik geçmeli (Z.T.14) zencirek olmak üzere 
3 sıra zencirek, yanlarda ise içi tepelikli dilimli kartuşlu, uzun şeritli ve 
ince sarmallı (Z.T.11) zencirek olmak üzere yine 3 sıra zencirek vardır. 
Köşebendler, ortası düğümlü çeyrek daire içinde münhanili tarzdadır. 
Kapaklarda köşebend ve cedvelleri içten sınırlayan altın bir cedvel bulun-
maktadır. Kapak şemseleri “ovale yakın tarzda” olup şemse merkezlerinin 
tezyînâtı bakımından farklılık gösterirler. Şemselerin etrafı uçları düğümlü 
dilimlerle müzeyyen olup şemse uçlarında örgü şeklinde salbekleri bu-
lunmaktadır. Bu kısımlara altın sürülmüştür. Şemse merkezi geometrik 
geçmeli zencirekle kuşatılmıştır. Sertâb ve miklebi muhdestir. Kapak içi 
ise 4 kollu çarpık yıldızlar etrafındaki uzun altıgenlerle tezyîn edilmiş 
kabartma derilidir. (Resim 30) Buralardaki yazı tam okunamamaktadır. 
Genel karakteri itibariyle cildi XIV. yüzyıl sonlarına tarihlendiriyoruz.
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Resim 29:  Fetâvâyi Tatarhâniye, Yazmalar: 217, XIV. yüzyıl sonları.

Resim 30:  Fetâvâyi Tatarhâniye kapak içi, Yazmalar: 217, XIV. yüzyıl sonları.

12. Müsned-i Sahîh, Yazmalar: 133/1, 824/1421, En geç XIV. yüzyıl 
sonları

275x175 mm ölçülerindeki cild kapakları farklı karakterdedir. (Resim 31) 
Kapak zencirekleri sırtsırta 2 sıra post-samarrâ aralarında 4 kollu çiçekli 
tarz (Z.T.2) gibidir. Köşebendler 4 kademeli örgülüdür. Ön kapak şemsesi 
klâsik döneme benzer oval şekildedir. Şemse zemini tamamen müsennâ, 
çift kanatlı rûmîler, tepeliklerle müzeyyendir. Salbekleri de klâsik Osmanlı 
cildlerindekilere benzemektedir. Arka kapak şemsesi ince, düz oval tarzdadır. 
Zemini ince geçmelerle doldurulmuştur. Uçlarında örgülü salbekler vardır. 



282

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Sertâb 3 kartuşa ayrılmış, içleri arka kapak salbeklerine benzeri bezeme 
ile doldurulmuştur. Mikleb zencirek ve köşebendi kapaklar tarzındadır, 
şemsesi yuvarlaktır. Eser ketebesi 824/1421 tarihini gösteriyorsa da ön 
ve arka kapağın farklı üslûblarda oluşundan dolayı cildi tarihlendirmek 
hayli güçtür. Ancak ana karakterine bakılarak en geç XIV. yüzyıl sonlarına 
tarihlendirebiliriz.

Resim 31:  Müsned-i Sahîh, Yazmalar: 133/1, 824/1421, en geç XIV. yüzyıl sonları.

13. Sahîh-i Buhârî, Yazmalar: 120, 829/1425

275x175 mm ölçülerindeki cild kapakları aynı karakterdedir. (Resim 32) 
İnce sarmallı zencirek (Z.T.11) ile çerçevelenen kapakların köşebendlerinde 
düz cedvel içinde balık pulu bulunur. Kapak şemseleri “8 dilimli yuvarlak-
tan oval şemseye geçişe hazırlıklı” tarzdadır. Tepelik formunda salbekleri 
vardır. Şemse merkezinde Mühr-i Süleyman’ın devamında 6 kapalı kollu 
yıldız görülmektedir. Sertâb iki kartuşa ayrılmış ve örgülerle tezyîn edil-
miştir. Mikleb zencirek ve köşebendi kapaklar tarzında olup şemsesi kapak 
şemseleri gibi 4 dilimli ovale hazırlıklı şekildedir. Kapak içleri dış kapak 
üslûbundadır. (Resim 33) Şemsesinde Mühr-i Süleyman bulunmaktadır. 
Kapakların dış ve içlerinin birçok yerinde altın kakmalar yer almaktadır. 
Cild genel itibariyle XIV. yüzyıl özelliği gösterir. Ancak kapak içlerinin 
dış kapak gibi tezyîn edilmesi XV. yüzyıl özelliğidir. Hem önceki yıllarda 
yapılan bir kalıbın 1-2 asır sonra kullanılabileceğini gösteren hem de Ana-
dolu Selçuklu cild uslûbunun bu asırda bile devam ettiğini gösteren cildi, 
ketebesine (829/1425) de bakarak XV. yüzyıl I. yarısına tarihlendiriyoruz.
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Resim 32:  Sahîh-i Buhârî, Yazmalar: 120, 829/1425.

Resim 33:  Sahîh-i Buhârî kapak içi, Yazmalar: 120, 829/1425.

14. Takrîbu’t-Tehzîb, Yazmalar: 1245, 883/1478, XIV. yy. sonu XV. 
yüzyıl I. çeyreği

270x175 mm ölçülerindeki ön ve arka kapaklar aynı karakterde olup 
dendanlı (Z.T.10) ve sarmallı zencirek (Z.T.11) ile çevrilmiştir. (Resim 34) 
Köşebendler düz cedveller içinde fırfırlı şekildedir. Kapak şemseleri klâsiğe 
yakın oval tarzdadır. Şemse merkezinde nebâtî tezyinat bulunur. Çift tah-
rirli dilimleri, tığları, salbekleri ve şemse merkezindeki tığ gibi çizgilerin 
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bazıları hep altınlıdır. Cild tam olarak eski geleneğin Osmanlı’yla kay-
naşmasının bir örneğidir. Ketebesi 883/1478’dir. Ancak kapakları o kadar 
ileri götürmek mümkün değildir. Bu bakımdan cildi XIV. yüzyıl sonu ve 
en geç XV. yüzyıl I. çeyreğine tarihlendiriyoruz.

Resim 34:  Takrîbu’t-Tehzîb, Yazmalar: 1245, 883/1478, XIV. yy. sonu XV. yy. I. çeyreği.

15. Fetavâ Kadı Han, Yazmalar: 247, 989/1581

295x182 mm ölçülerindeki ön ve arka kapaklar aynı karakterdedir. 
(Resim 35) Kapaklar aralarında kalın sarmal zencirek bulunan 3-4 sıra 
altın cedvelle çevrilmiştir. Köşebend alttan ayırma tekniğinde yapılmış 
olup form olarak klâsik dönem özelliği gösterir. Rûmî, tepelik ve hatâî 
motiflerinden oluşan tasarımla müzeyyendir. Şemseler dilimli oval şekilde 
olup tepelik formunda salbeklere sahiptir. Şemse ve salbeklerin etrafı altınla 
tahrirlenmiştir. Şemse zemininde kapaklardan farklı olarak vişne rengi deri 
kullanılmış olup alttan ayırma tekniği kullanılmıştır. Şemse içi simetrik 
olarak rûmî ve tepelik motifleriyle tezyin edilmiştir. Mikleb zencirek ve 
köşebendi kapaklar tarzındadır. (Resim 36) Şemsesi ise dilimli ve yuvarlak 
şekilli olup uçları tığlarla tezyin edilmiştir. Kapak içleri altın cedvellerle 
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çevrilmiş ortasına da altınlı tığlarla süsleme yapılmıştır. (Resim 37) Cildi 
hem ketebesini (989/1581) dikkate alarak hem de genel karakterini göz 
önünde bulundurarak XVI. yüzyıl II. yarısına tarihlendiriyoruz.6

 Resim 35-36-37:  Fetavâ Kadı Han ön kapak, mikleb ve kapak içi,  
Yazmalar: 247, 989/1581.

Sonuç olarak;

Amasya II. Bâyezid Kütüphanesi, muhtemelen II. Bâyezid’in dışarıdan 
Amasya’ya getirdiği kitaplarla kurulmuş olup XIII.-XVIII. yüzyıllar ara-
sındaki önemli yazma eserleri barındırmaktadır.

Anadolu Selçukluları Devleti geçmişten aldığı sanat geleneğini XII. ve 
XIII. yüzyıl boyunca geliştirmiş, bundan cild sanatı da nasibini alarak cild 
geleneği Anadolu dışındaki Türk-İslam Devletlerini de etkilemiş, başta 
Karamanoğulları olmak üzere Beyliklerle devam eden bu sanat, Osmanlı 
Cild Sanatı’na geçişte köprü görevi görmüştür. Bu gerçeği Amasya’daki 
yazma eserlerde de görmekteyiz.

Kaynakça
Arıtan, Ahmet Saim, “Anadolu Selçuklu Cild Sanatı”, Türkler, C. 7, Ankara 2002, ss. 933-

943.

_______, “Selçuklu Cildi’nin Osmanlı Cildi’ne Etkileri”, HÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü V. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, Ankara 
2002, ss. 29-40.

6 Savaş Maraşlı, “Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 15. ve 16. Yüzyıl 
Ciltleri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.24, 2008, s. 255.
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İSTEM, S.1, Konya 2003, ss. 85-102.

Hüsameddin, Hüseyin, Amasya Tarihi, C.1, İstanbul 1327-1330.

Maraşlı, Savaş, “Amasya II. Bayezid İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan 15. ve 16. Yüzyıl Cilt-
leri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2008, ss. 255-272.
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REİSÜ’L-HATTATÎN EĞRİKAPILI MEHMED RÂSİM 
EFENDİ VE NEVŞEHİRLİ DAMAT İBRAHİM PAŞA’YA 

SUNULAN BİR KASİDESİ

Metin HAKVERDİOĞLU
Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

GİRİŞ
Lale Devri, hattat bir padişahın yönetiminde yaşanmış; hat sanatı ve hat-

tatlar bu dönemde altın çağlarından birini yaşamışlardır. Öyle ki Padişah III. 
Ahmed kendi çeşmesinin kitabesini kendi hattı ile yazmıştır. III. Ahmed’in 
hattatlığı, devrindeki pek çok usta hattat gibi Eğrikapılı Mehmed Râsim 
Efendi’yi de devrin önemli şahsiyetleri arasına sokmuştur. Damat İbrahim 
Paşa da bu dönemde Padişah III. Ahmed’in eğilimlerine uyarak hat sana-
tını ve hattatları desteklemiştir. Mehmed Râsim Efendi, hattatlığı yanında 
şairliğini de göstermiş ve bir divançe tertip etmiştir. Bu divançe Yılmaz 
Öksüz1 tarafından “Eğrikapılı Mehmed Râsim ve Divançesi” adıyla yüksek 
lisans tezi olarak çalışılmıştır. Çalışmamızda şairin, bu divançeye girmemiş 
ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya sunulmuş bir kasidesini gün yüzüne 
çıkardık. Kasidenin satır aralarında devrin özelliklerini görmeye çalıştık. 
Ayrıca şair ve hattat olan bir padişahın yanında şair ve reisül-hattatîn ol-
manın ne demek olduğunu şairin kendi şiirini inceleyerek anlamaya çalıştık.

Divan şiirinden bahsedeceğimiz için “hat” kelimesinin divan edebi-
yatında ne anlama geldiğinden kısaca bahsetmekte fayda vardır. Sözlük 

1 Yılmaz Öksüz, Eğrikapılı Mehmed Râsim ve Divançesi (inceleme-metin), Dokuz Eylül 
Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / İslam Tarihi ve 
Sanatları Anabilim Dalı / Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı, İzmir 2010.
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anlamı itibariyle “yazmak, çizmek, alamet koymak” anlamına gelen hatt 
kelimesi Arapça bir mastardır ve “yazı, çizgi, yol” anlamına gelir. Divan 
şiirinde sevgilinin yanağındaki ayva tüyleri, incelik ve güzelliği yönünden 
hat olarak adlandırılmıştır. Burada dikkati çeken hat ile sevgilinin yüzü 
ifadesi yan yana geçince hemen Mushaf (Kur’an) anlamının ön plana çık-
masıdır. Sevgilinin yüzü kitaba benzetilir, tam ortadan ikiye bölündüğünde 
bir kitabın iki ayrı sayfası gibi düşünülür. Bu kitap tabii ki en değerli 
kitap olan Kur’an’dır ve bu kitabın içindeki yazılar, hatlar da sevgilinin 
ayva tüyleridir. Sevgilinin ayva tüylerinin çıkması aynı zamanda ergenliği 
anlamına geldiği için aşığın beklediği bir dönemdir.

Amasya’nın meşhur yazı üstadı Tacizade Cafer Çelebi bir beytinde bu 
durumu şöyle ifade eder:

Safha-i haddinde benler var velî yok dahi hat
Gerçi âdetdür ki hatdan sonra yazılur nukad

(Ey sevgili, senin yanağında benler var; ancak daha ayva tüylerin mev-
cut değil. Aslında yazıda adet şöyledir: Hattan sonra nokta konulur. Oysa 
senin hatların (ayva tüylerin) çıkmadan noktaların (benlerin) ortaya çıkmış.)

Tâ belürdi hatt-ı zibâsı lebi düşdi dile
Mûcib-i şöhret belî Yakuta oldı hüsn-i hat

Fuzûlî de ünlü “Su” kasidesinde Peygamberimizin ayva tüylerini aynı 
yönden ele almıştır:

Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna
Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su

(Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi, gözlerine kara su inse 
(kör olsa, kör oluncaya kadar uğraşsa yine de) gubârî (yazı)sını, senin 
yüzündeki tüylere benzetemez.

“Hat aynı zamanda, şekli ve sayfaya satır satır yazılmış yazıları andır-
masından dolayı saf saf dizilmiş sümbül olarak değerlendirilir.

Yazdı hatt gül-varak-ı rûyuna saf saf sünbül
Oldu nazm-ı güle tahmîs-i mutarraf sünbül

Şeyh Gâlib”2

2 Kürşat Ş. Şahin, Klasik Türk Edebiyatında Sevgilinin Ayva Tüyü, Hat, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi; The Journal of International Social Research, Cilt 5, Sayı 23, Volume 
5, Issue 23, Güz 2012, s. 387-407.
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Hattat ile ilgili ise şiirimizde Yahya Kemal’in şu dizeleri önemli bir 
yer edinmiştir:

Yahyâ Kemâl, Koca Mustafapaşa adlı şiirinde Hâfız Osman’ı şu mısra-
larında abideleştirmiştir.

Sarmaşıklar, yazılar, taşlar, ağaçlar karışık;
Hâfız Osman gibi hattatla gömülmüş bir ışık
Bu mezarlıkta siyah toprağı aydınlatıyor;
Belli kabrinde, o, bir nûra sarılmış yatıyor.

Şair ve hattat Râsim Efendi’nin hayatı ve sanatı Habib İsfahanî’nin 
Hatt u Hattatan3 adlı eserinden şöyle özetlenebilir:

“1099’da (1688) dünyaya geldi. İstanbul’un Eğrikapı semtinde doğduğu 
için bu lakapla anılmaktadır. Babası aynı semtteki Molla Aşkı Mescidi’nin 
imamı Hattat Yûsuf Efendi’dir. Suyolcuzâde Mehmed Necib Efendi’nin, 
doğumuna düşürdüğü Farsça,

Bâd nâm-âver-i irfan Mehemmed Râsim

راسم محمد  عرفان  آور  نام  1099 باد 

mısraını Mehmed Râsim sonradan kullandığı şahsî mührüne kazdır-
mıştır. Çocukluğunda tahsili esnasında babasından sülüs-nesih yazılarını 
öğrendikten sonra onun izniyle Hâşimîzâde Yedikuleli Seyyid Abdullah 
Efendi’den derse başladı. Aklâm-ı sittenin her nevini ayrı ayrı meşk ederek 
on sekiz yaşında icazetname aldı ve hocasının takdirini kazandı. Galata 
Sarayı’nın 1126 (1714) yılındaki açılışında Mehmed Râsim, Sadrazam Şehid 
Ali Paşa tarafından buraya muallim tayin edildi ve yıllarca pek çok talebeye 
hüsn-i hat meşketti. Fakat bütün hat üstatları gibi Topkapı Sarayına hoca 
olarak nakli arzusunu taşıyan Mehmed Râsim bu emeline ancak 1150’de 
(1737) erişebildi. Ta’lik hattatı Nûr Mustafa Efendi’nin ölümüyle açılan hat 
muallimliği Galata Sarayı’na ek olarak Mehmed Râsim’e verildi. Kendisinden 
sonra da Topkapı Sarayı’na hat hocası olacak hattatların Galata Sarayı’n-
dan naklen tayinleri bir teamül haline geldi. Aynı zamanda Sarây-ı Âmire 
kâtipliğine de getirilen Mehmed Râsim’e buradaki diğer hat üstatları ile 
birlikte ilk defa olarak hırka-i şerifi ziyaret şerefinin verildiğini Tuhfe-i 
Hattatîn nakletmektedir. 14 Şaban 1169’da (14 Mayıs 1756) veremden ölen 
Râsim Efendi Eğrikapı dışındaki kabristana gömüldü. Hâlâ duran kitabesi, 

3 Habib İsfahânî, Hat ve Hattatân, Matbaa-i Ebuzziya, İstanbul 1888, s. 145-147. (Bu eserin 
henüz transkribi yapılmamıştır.)
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talebesi Mestçizâde Ahmed Efendi tarafından devrinin celî sülüs üslubuyla 
yazılmıştır.

Mehmed Râsim hayatı boyunca altmış Mushaf, 1000 kadar en’âm ve 
Kehf Sûresi, delâilü’l-hayrât ve vakfiye, hilye, kıta ve murakka’, mesâbih-i 
şerif, meşârik-ı şerif yazdı. Eserlerini o devrin meşhur müzehhipleri olan 
Haydarpaşalı İbrahim Çelebi, Drağmanlı Süleyman Çelebi, Bursalı Ab-
durrahman Çelebi ve Sultanselimü Reşid Mustafa Çelebi bezemişlerdir. 
Mehmed Râsim’in Mustafa Rakım öncesi anlayışa göre yazdığı celî sülüs 
kitabelerden zamanımıza gelebilenleri, Azapkapı’daki Sâliha Sultan Sebili’nin 
altı beyitlik ve iki çeşmesinin yirmi iki beyitlik kitabesi. (1145/1732-33)

Sâhibül-hayrın duasın su gibi ezberle de
İşte su işte sebîl ister vüzû it ister iç
Vehbiyâ tarihin işrâb it atâş-ı ümmete
Gel sebîl-i Valîde Sultandan âb-ı Kevser iç.

Ayrıca Nuruosmaniye Camii cümle kapısındaki tarihsiz “İnne’s-salâte ...” 
ayetidir. Bu sonuncusunun taşçı ustaların ihmali yüzünden aslına göre çok 
bozulduğunu nakleden Müstakimzâde, Sâliha Sultan kitâbesindeki “eliflerin 
de zülfesiz olduğunu yazmaktaysa da bunların zülfesi vardır. Muhtemeldir 
ki 1958 istimlâkinde yıkılan mektebin kitabesi öyleydi. Müstakimzâde, 
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Mehmed Râsim’in yazılarını Galata Sarayı’na hoca oluncaya kadar “Mehmed 
min telâmîz-i es-Seyyid Abdullah” yahud “Mehmed İmamzâde”, ondan 
sonra “Mehmed Râsim” veya “Mehmed Râsim İmamzâde”, kırk yaşından 
itibaren sadece “Mehmed Râsim” olarak imzaladığını belirtmektedir. An-
cak bu ayırıma uymayan imzalı eserlerine de rastlanmaktadır. İmamzâde 
Mehmed imzasıyla yazdığı bazı kıtalarının aynı ismi taşıyan diğer bir 
hattatla karıştırıldığı da görülmüştür. 

Üstatların yazılarını taklit etmekte büyük başarı gösteren Mehmed 
Râsim, talik hattını Hekimbaşı Kâtibzâde Mehmed Refî Efendi’den öğrenip 
elli iki yaşındayken icazet aldı, kendisi de Refî Efendi’ye sülüs ve nesihten 
icazet verdi. Ender görülen bu vaka için zamanında şu tarih düşürülmüştür:

“Yazar tebrîki târihin bu iki izn için hâme
İcazet birbirinden aldı iki kâmil-i dânâ.”

دانا كامل  ايكى  الدى  بربرندن  1153 اجازت 

Râsim Efendi, hürde ta’lik hattı ile bazı risaleler ve Enmûzecü’1-lebîb 
isimli kitabı istinsah ettiyse de bu eserlerin akıbeti belli değildir. Medre-
se mezunu olduğu, Arapça ve Farsça’ya hâkimiyeti bulunduğu anlaşılan 
Mehmed Râsim’in seksen dört sayfa hacmindeki divançesi ve münşeat 
örneklerinin toplandığı bir yazma nüsha zamanımıza kadar gelmiştir. 
Bu divançe Râsim Efendi’nin şiir ve inşâ sahasında da başarılı olduğunu 
göstermektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu divançe Yılmaz Öksüz 
tarafından “Eğrikapılı Mehmed Râsim ve Divançesi” adıyla yüksek lisans 
tezi olarak çalışılmıştır. Eserde kaside, gazel ve şarkı nevileri dışında bir-
çok tarih manzumesi, münşeatta ise arz-ı hâl ve mektup numuneleri yer 
almaktadır. Nakşibendî tarikatına mensup bulunan Râsim Efendi hayatı 
boyunca kalemini abdestsiz halde divitine sokmamış olmasıyla da tanınır.

Mehmed Râsim, başta Sultan III. Ahmed ve I. Mahmud gibi sanat hâmisi 
padişahlar olmak üzere devrinin sadrazamlarından ve devlet adamlarından 
takdir ve alâka görmüş, çağının reîsü’l-hattâtîni kabul edilmiştir. Ancak 
münşeatındaki bazı belgelerden zaman zaman geçim sıkıntısı çektiği an-
laşılmaktadır. Ele aldığımız kasidenin de son bölümünde bu sıkıntı dile 
getirilmiştir.

Sanat hayatı boyunca meşk ve tâlim tarafı ağır basan ve 1000 kadar 
hattat yetiştirdiği rivayet edilen Mehmed Râsim, Müstakimzâde gibi bir hat 
ve hattatlar tarihi yazarına hocalık etmiş olduğu için Tuhfe-i Hattâtîn’de 



292

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

kendisinden tafsilâtlı olarak bahsedildiği gibi doksan dört öğrencisinin 
biyografisine de geniş yer verilmiştir. Bunlar arasında Mestçizâde Ahmed, 
Fethiyeli Ahmed Hıfzı (Şeyh Hamdullah’tan bu yana devam eden hattatlar 
şeceresi bu zat yoluyla zamanımıza kadar gelmiştir), Mehmed Hıfzı, Mus-
tafa b. Hasan, Abdülkadir Hamdi, Abdurrahman Hilmi ve Bağdadî İsmail 
Enverî efendiler ilk hatırlanacak olanlardır. Râsim Efendi sanat hayatı 
boyunca Hafız Osman’ın üslûbuna bağlı kalmıştır.

Hattat Mehmed Râsim Efendi’nin vefatına talebelerinden ve Tuhfe-i 
Hattatîn yazarı Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin Efendi, “Râsim üstâd 
geçdi ba‘dehû ceffe’l-kalem (sene 1169)” mısraını tarih düşürmüştür.

جف القلم بعده  كجدى  استاد  1169 راسم 

Diğer Râsim mahlaslı şairler ile karışıp karışmadığını ise Tuhfe-i Naili 
Tuman’dan4 doğrulatabiliyoruz. Bu eserde on tane Râsim’den bahsedil-
mektedir; ancak bunların içinde tarih bakımından kasidemizin konusuna 
en uygun olanı Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’dir; zira kendisi Lale 
Devri’nin önemli şahsiyetlerindendir.

Bu şairler yaşadıkları tarihlere göre şöyle sıralanır:

1. Hattat Mehmed Râsim Efendi: Doğum: 1099/1687, Ölüm: 1169/1755 
(Bu tarihler III. Ahmed ve Damat İbrahim Paşa’nın konu alınması için en 
uygun yıllardır.)

2. Şabanzâde Feyzullah Râsim Efendi: Ölüm: 1206/ 1791.

3. Mehmed Kasım: Doğum: 1195/ 1780.

4. Seyyid Ömer Râsim Efendi: Ölüm: 1363/ 1845.

5. Ahmed Râsim Efendi, İstanbullu: Doğum: 1180/ 1722.

6. Ahmed Râsim Bey, Kıbrıslı: Ölüm: 1248.

7. Helvacıbaşızâde Râsim Efendi: Ölüm: 1790.

8. Hüseyin Râsim Efendi: Sultan II. Mahmud Dönemi.

9. Râsim Efendi, İstanbullu.

10. Râsim Efendi: Ölüm: 1228/1816.

4 Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Naili-Dîvan Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri, Bizim Büro 
Yayınları, 2001, Ankara, s. 208-209.
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Bu durumda elimizdeki metnin Eğrikapılı Hattat Mehmed Râsim Efen-
di’ye ait olma ihtimali daha da kesinleşmektedir; çünkü şair bu kasideyi 
Farsça başlığında belirttiği gibi Damat İbrahim Paşa’ya yazmıştır.

Ayrıca, şairin bir kasidesi Yılmaz Öksüz’ün tez çalışması olan divanında 
ve bizim çalıştığımız mecmuada mevcuttur ve büyük oranda benzerdir. 
“Kaside-i Hattat Râsim Çelebi der-sitayiş-i hazret-i sadr-ı ekrem damad-ı 
hakan-ı mu’azzam İbrahim Paşa başlığı ile Faiz Efendi ve Şakir Bey 
Mecmuası’nda (FŞM), 406a-407b varaklarında bulunmaktadır.”5 Fe‘ilâtün 
Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün kalıbıyla yazılmış bu kaside,

Lûṭf-ı Bârî ḳomadı dilde maḥal âlâma
Âṣaf-ı dehr ile fer virdi bu ḫoş-hengâma6

Lûtf-ı Bârî ķomadı dilde mahal âlâma
Âsaf-ı dehri irişdirdi yine bayrâma7

beyti ile başlar,

Ṣadr-ı a‘ lâya vire zâtı ile Ḥaḳ revnaḳ
Mihri tâ zîver ide her ser-i ṣubḥ eyyâma8

Sadr-ı â‘ lâya vire zâtı ile Haķ zįnet
‘Iydı tâ zįver ide her ser-i sâl eyyâma9

beyti ile biter. Kaside toplam 33 beyittir.

Asıl konumuz olan ve Faiz Efendi ve Şakir Bey Mecmuası’nda bulu-
nup Divan’da bulunmayan kaside ise “Kaside-i Râsim Çelebi der-sitâyiş-i 
hazret-i sadr-ı mekârim-pîrâ hazret-i İbrahim Paşa” başlığı ile 399a-401a 
varaklarında kayıtlıdır. 49 beyitlik bu kaside, bir bayram vesilesi ile Nev-
şehirli Damat İbrahim Paşa’ya sunulmuştur.

5 Metin Hakverdioğlu, Edebiyatımızda Lâle Devri ve Nevşehirli Damat İbrâhîm Paşa’ya Sunulan 
Kasideler İnceleme-Metin, Doktora Tezi, Konya, SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2007. 
s. 644.

6 Faiz-Şâkir, (FŞM), Nevşehirli Dâmat İbrâhim Paşa’ya Sunulan Kasîdeler, Mecmua Süley-
maniye Kütüphanesi, Halet Efendi Kitaplığı, Numara 763, İstanbul, Varak 406a.

7 Yılmaz Öksüz, a.g. t., s. 106.
8 Faiz-Şâkir, a.g.e. Varak 407b.
9 Yılmaz Öksüz, a.g. t., s. 108.
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I. METİN İNCELEMESİ

Ḳaṣîde-i Râsim Çelebi Der-Sitâyîş-i Ḥazret-i Ṣadr-ı Mekârim-
Pîrâ Ḥazret-i İbrâhîm Paşa ve Açıklaması

Aruzun mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün kalıbı ile yazılan bu 
şiirin revîsi “elif” â’dır; redifi ise “yı”dır. Bir hattat tarafından yazılması 
hasebiyle ince ayrıntılara bolca yer verilmiş olan bu kaside, klasik kaside 
özelliklerinin tümünü içermektedir.

Şiir, nesib bölümünde bir gece tasviri ve gece gökyüzündeki ilginç 
renklilikten bahisle başlar. Şairin uzun uzun geceyi ve gece gökyüzündeki 
güzellikleri seyretmesi ve anlatması, divan edebiyatı dış dünyaya kapalıdır, 
tezini çürütür niteliktedir. Ayrıca şairin hattat yönü daha ilk beyitte kendini 
ele verir; çünkü gökyüzünü adeta hat gibi süsleyen bir kalemden bahseder.

1 Bu şeb itdim temâşâ çarḫ-ı mînâ-fâm u âlâyı
 Ṭurur farḳında gördüm sîmden bir kilk-i ra‘nâyı

Bu gece, yüce ve cam mavisi gökyüzünü seyrettim. Üstünde duran 
gümüşten hoş bir kalemi gördüm.

2 Didim âyâ ne taḥrîr itdi küttâb-ı ḳader imlâ
 Ki ‘arşa itdiler âvîze bu kilk-i mücellâyı

Dedim, acaba ne yazdı kaderimizi yazan kader kâtipleri ki bu parlak 
kalemi arşa bir avize gibi astılar. (Bir hattatın kasidesi doğal olarak kalem 
ile başlamakta.)

3 Degilse kilk-i tîġ almış ele vâli-i ḳudsî kim
 İder tehdîd-i terk-i cevr içün gerdûn-ı ḫadrâyı

Eğer öyle değilse hâkim, kudsî sevgili, kılıç kalemini ele almış ki 
cevrini zulmünü terk etsin diye sararmış gökyüzünü (feleği) tehdit eder.

4 Vekildir tîġ aṣdı dest-i ḳudret sîm-i bâzu-bend
 Nigâh-ı ḫışm-ı bedden ḥıfẓ içün bu çarḫ-ı bâlâyı

Kötü bakışlının hışmından bu yüce gökyüzünü korumak için, kudretin 
eli kılıcını astı, gümüş pazubend vekildir.

5 Ki ḫayli demler oldı devr-i hem-vâre olup mu‘tâd
 İder pey-der-pey erbâb-ı dile evẓâ‘-ı ber-câyı
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Gönül erbabına an be an bu yüce halleri arz eder ki hayli zamandır 
devrinde sık sık bu durum tekrarlanır oldu.

6 Yaḫud döndürdi fânûs-ı ḫayâli ġâlibâ gerdûn
 Ki anda naḳş idüp gösterdi resm-i per-i ‘anḳâyı

Veya, zannederim hayal fanusunu dünya ters döndürdü ki o anda An-
ka’nın kanadının resmini nakşedip gösterdi.

7 Yaḫud üstâd-ı kâr çîre-dest-i ṣun‘ yazmışdır
 O fânûs üzre şekl-i mâhi-i sîmîn-i deryâyı

Ve yahut da usta sanatçı eli, sanatıyla o fanusun üzerine denizlerin 
gümüş balığının resmini çizmiştir.

8 Ya destine sipihr-i pîr almış ṭâs-ı sîm eyler
 Teb-i rûzeyle tefsîde lebâne kâr-ı şifâyı

Veya yaşlı gökyüzü eline bir gümüş tas almış, oruçlu günün hararetinin 
susuzluğunun şifasını vermekte.

9 Bu resm-i dil-keşiñ mâhiyyetini teftiş eylerken
 Zamân-ı ḫâmeden gûş eyledim bu beyt-i zîbâyı

Bu gönlü çeken durumun mahiyetini incelerken zamanın kaleminden 
bu güzel beyti dinledim:

10 Fürûzân eyleyüp ḳandîl-i mâh u ‘ îd-ı ġarrâyı
 Felek leb-rîz-i nûr-ı şâd-mânî itdi dünyâyı

Felek, bu büyük bayram ve kandil ile mutlu eyleyip dünyayı mutluluk 
nuruyla ağzına kadar doldurdu. [Şiirin bir bayramiyye olduğu bu beyitten 
anlaşılmaktadır. Muhtemelen Kadir gecesinin sonunda gelecek ramazan 
bayramından söz edilmektedir.]

11 Ne ḳandîl itdi yek-ser küşte-gân-ı rûzeyi aḥbâ
 Hevâ-yı ‘ âlem oldı gûyiyâ enfâs-ı Îsâyî

Öyle bir kandil ki, açlıktan ölü gibi olan kişileri dahi Hz. İsa’nın nefesi 
ile sanki yeniden canlandıran bir âlemin havasını doğurdu.

12 Yine gül-zârı dehriñ ḫandezâdıñ ile ḫân oldı
 İdüp ‘uşşâḳ ile serv-ḳadân pür-deşt ü ṣaḥrâyı
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Sahra ve çölleri servi boylulara aşık olanlarla doldurup yine dünyanın 
gül bahçesi senin gülümsemenle hükümran oldu.

13 Cihân ol rütbe şevḳ-efzâ neşâṭ-engîz kim şimdi
 Unutdurdı dil-i rindâna meyl-i keyf-i ṣahbâyı

Cihan şu anda öyle sevinç uyandırıcı öyle neşe artırıcı ki rind gönül-
lülere dahi kadehin keyfine meyl etmeyi unutturdu.

14 Bu demde bîm-i ta‘zîr-i cefâdan ‘ âşıḳa ḫûbân
 Ḳıyâs-ı ġayr-i meşhûr üzre eylerler temennâyı

Bu anda, sevgili, cefanın yakıcı korkusundan normalde olduğunun 
tersine âşığa selamı kesmez. (O bile cefasından vazgeçer.)

15 Bu resme pür-ṭarabken bâġ-ı ‘ âlem ġonce femlerle
 Hamûş itmek ne mümkin ‘andelîb-i ṭab‘-ı gûyâyı

Bu manzarada gonca ağızlılarla, dünya bağı, neşe dolu iken susturmak 
mümkün müdür tabiatında yanık ötüş olan, bu manzaraya dayanamayan 
bülbülü.

16 Görüp oldı bu ḥâli cilve-perdâz-ı suḫen böyle
 Alup âġûşa ḫâme şâhid-i ra‘nâ-yı ma‘nâyı

Bu neşeli hali görüp, söz söyleyen, parlak mananın şahidi olarak ku-
cağına kalem alıp yazdı.

17 İderken ‘ îd-i vaṣl-ı yâri demlerle temennâyı
 Birer bûseyle ṭutdı aġzımız o şûḫ-ı hercâyı

O güzel ortam içinde sevgilinin bayramına kavuşmayı selamlarken, 
ağzımız o şuh sevgiliye birer öpücük kondurdu. (Tegazzül bölümü bu 
beyitle başlar.)

18 Ser-i ‘uşşâḳa dollab-ı sipihri teng ider şimdi
 Ṣalındurduḳca aġyâr-ı pelîd ol ḳadd-i bâlâyı

Şimdi, o pis, murdar rakip sevgiliyle salındıkça gökyüzü dolabını baş 
âşıklara dar eder.

19 Göreydi tâbiş-i mihr-i cemâliñ ey ḳıyâmet-ḳad
 Ölünce ġannîye almazdı zâhid ḥüsn-i ḥûrâyı
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Ey muhteşem boylu sevgili, eğer zahid senin güzelliğinin güneşinin 
parlaklığını görseydi, ölünce hurilerin güzelliğine kavuşmayı bu kadar 
ciddiye almazdı.

20 Ser ü sâmân-ı hûşen pâ-mâl itmekde ‘uşşâḳıñ
 Perîşân eyledikce kâkülin ol ṣûḫ-ı sevdâyı

Ey sevgili, sen o hoş siyah kakülünü dağıttıkça âşıklarının aklı fikri 
ayaklar altına serilmektedir.

21 Düşüp sâḳî-i bezmiñ pâyına ṣahbâya baṣdırdım
 Murâdım üzre mest itdim bu şeb ol nâz-ı hümâyı

Meclisin sakisinin ayağına düşüp bu gece o naz hümâsını istediğim 
gibi mest ettim, kadehe bastırdım.

22 Görüp ser-mest-i ṣahbâyı ṣafâ vü şevḳi meclisde
 Neşâṭ-efzâ iden ‘ îd oldı ẓann itdim dil-ârâyî

Mecliste şevk ve safa ile neşelendiren, sarhoş eden kadehi görünce 
gönül açan bir bayram oldu zannettim.

23 Görenler ṣad-hezârân ‘ îd u sûr eyyâmını dehriñ
 Didiler görmedik biz böyle vaḳt-i ḥüzn-i fersâyı

Dünyanın yüz binlerce bayram ve eğlence günlerini görenler şöyle 
dediler: Biz hüzün vaktini kovan böyle bir gün görmedik.

24 Bulunmaz böyle dem ṣad-‘ îd-ı ḫoş-hengâm-ı Cem olsa
 Meger itmiş cihân-gîr-i zamân bu resme îmâyı

Cemşid döneminin hoş bayramlarında da böylesi bulunmaz; zira za-
manın cihangiri bunu böyle işaret etmiş.

25 K'olup âsâyiş ü emn üzre dâ’im devr-i ‘adlinde
 Ferâmûş ideler ‘ âlem ser-â-ser hemm-i dünyâyı

O cihangirin asayiş ve emniyeti üzere adaletli devrinde, insanlar dün-
yanın kederini baştan başa unutup gideler. (Girizgah)

26 Vezîr-i a‘ẓam ü dâmâd-ı Hân Aḥmed ki fazl-ı Ḥaḳ
 Şeh-i şâhân-ı ‘ âlem eylemiş ol zât-ı yek-tâyı
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Allah’ın inayeti ile Sultan Ahmed Han’ın damadı ve Vezir-i azamı 
İbrahim Paşa, o biricik padişahını âleme şehen-şâh eylemiş. (Methiye 
bölümü başlamıştır.)

27 Ne şeh fermânı cârî ḥükmine râm itdi ser-tâ-ser
 Hicâz ü Iṣfehânı Rûmı ser-ḥadd-i Buḫârâyı

O ne şahtır ki fermanının hükmü ortaya çıkınca baştan başa tüm Hicaz, 
İsfahan, Rum (Anadolu) ve Buhara’nın sınırları emrine bağlandı.

28 Hudâ tevfîḳ idince bir şeh-i zî-şâne ‘ âlemde
 Verir böyle vezîr-i kârdân-ı ṣıdḳ-ı fermâyı

Allah yardım edince âlemde hüküm sürecek bir şaha, böyle emrine 
sadık bir vezir verir. (Methiye bölümünün bu kısmında Damat İbrahim 
Paşa övülmeye başlanmıştır.)

29 Hilâl-i ‘ îd-ı re’ fet ya‘ni İbrâhîm Paşa kim
 Cihâna zât-ı ‘ âlî-ḳadri luṭf-ı maḥz-ı Mevlâyî

Yüce merhamet makamlı bayram hilali yani İbrahim Paşa ki onun zatı 
âlisi cihana Mevla’nın halis lutfudur.

30 Gül-i bâġ-ı ‘avâṭıf kâm-baḫş-ı zümre-i ‘ ârif
 Ḳadîr-dân-ı ma‘ârif âb-ı rûy-ı bezm-i dânâyı

Arifler zümresinin iyilikseverliğinin gül bahçesi, akıllılar meclisinin 
kadir ve marifet bilicilerinin yüz suyu.

31 Çerâġ-ı bezm-i mülk-i şer‘-i dîn-i Aḥmed-i Muḥtâr
 Vekîl-i muṭlaḳ-ı ẓıll-i Hudâ vü mülket-ârâyî

Peygamber dininin, şeriat mülkünün meclisinin ışığı; Hakkın yeryü-
zündeki gölgesi olan padişahın ve onun ülkelerinin vekili.

32 ‘Aṭâ-baḫşende kim miṣlin felek görmüş degil ḳaṭ‘a
 Kerem-ver kim ser-â-ser kâm-rân itmekde dünyâyı

Öyle bir bağışlayıcı ki felek onun benzerini asla görmemiştir. Öyle bir 
kerem sahibi ki baştanbaşa dünyayı mutlu etmektedir.

33 Zamânında o rütbe mündefi‘dir ġadr kim nûşın
 Alur zenbûrdan bir bir şükûfe itse da‘vâyı
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Öyle bir adaletli dönem geçmiştir ki eğer dava etse bir arıdan içtiği 
balın hakkını çiçek alırdı.

34 Ḳul itdi çoḳ kerem ḥâtemlerin dergâh-ı cûdunda
 Murâd itse virür bir bendesine mülk-i Dârâyı

Ey vezir-i azam senin mührünün keremi ile cömertlik dergâhında pek 
çok zengin kul oldu; eğer murat edersen de bir kölene Dara’nın mülkünü 
verirsin, onu âbâd edersin.

35 Yegâne kâm-baḫşâ bende-perver dâverâ ferdâ
 Eyâ şâyeste vaṣf-ı cûd-ı zâtıñ lafẓ-ı yek-tâyî

Ey vezir-i âzam, ey kullarına mutluluk bahşeden geleceğin umudu ve 
ey zatının özelliklerini saymakla sözü inci gibi değerli eden vezir.

36 Sen ol ṣubḥ-dem-i ‘ îd-ı mekârimsiñ ki zâtıñla
 Cihânda mümteni‘dir ba‘d ez-în da‘vâ-yı hem-tâyı

Sen öyle bir bayram sabahı keremi, bereketisin ki bundan sonra zatınla 
cihanda benzerin gayri mümkündür.

37 Cihânı eyledi âsûde luṭf-ı ḥüsn-i tedbîriñ
 Zamân-ı tîġ-ı re’y-i ṣâ’ibiñ def ‘itdi ġavġâyı

Aldığın tedbirlerin güzelliği ile cihanı sükuna kavuşturdun; doğru, za-
manında ve yerinde kararlarının kılıcı sayesinde dünyadan kavgayı defettin.

38 Rızâ göstermeyüp ṭuġyân u istîlâsına ḳaṭ‘â
 Dem-i şemşîr-i fikr ḳahr-ı eb‘âd itdi a‘dâyı

Kesinlikle istila ve isyanına rıza göstermeden, senin fikrinin kılıcının 
zamanında, düşmanların bu düşüncelerden uzak kalmaya zorlandı.

39 Kemâl üzre seniñ ta‘dâd-ı evṣâfıñ degil mümkin
 Temellük itse de bir şâ‘ir enfâs-ı Mesîḥâyı

Ey sadrazam, senin vasıflarını saymak tam olarak mümkün değildir; 
isterse bir şair Hz. İsa’nın nefesini eline geçirsin.

40 Velî zât-ı kerîmiñ var iken ‘ âlemde sulṭânım
 İder elbette ‘arz ehl-i tabî‘at şi‘r ü inşâyı
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Fakat, ey sultanım, bu âlemde senin keremin, bağışlaman, hoşgörün 
varken elbette (seni vasfetmesi mümkün olmasa da) şair tabiatlılar şiir ve 
yazılarını sana arz edecekler.

41 Ahâlî-i ma‘ârif ḫâk-mâl iken murâd itdiñ
 Dem-i cân-baḫş-ı luṭfuñla ricâl-i naẓmı iḥyâyı

Marifet ehli toprak gibi yerlerde sürünürken can bağışlayan nefesinle 
şiir yazanları canlandırmayı lutf ile murad ettin.

42 Cihânıñ ehl-i fazl u dânişi hep kendi bendeñdir
 Ḳul itdi luṭf-ı ṭab‘ıñ ser-be-ser a‘ lâ u ednâyı

Ey sadrazam, cihanın faziletli ve akıllılarının hepsi senin kölendir, 
senin yaratılışının lutfu alçak, yüksek herkesi tüm dünyada sana kul etti.

43 Ser-â-ser ‘abd-i memlûküñdür ‘ âlem ey kerem mu‘tâd
 Saña ḥaṣr eyler erbâb-ı hüner feryâd u şekvâyı

Ey keremi yayılmış olan, baştan başa tüm âlem senin ülkene tâbidir. 
Bu yüzden, hüner erbabı tüm şikayet ve feryatlarını sana gönderir. (Şair 
bu bölümde fahriye bölümüne geçer ve daha ziyade kadrinin anlaşılmasını 
ve durumunun iyileştirilmesini rica eder.)

44 Hilâf-ı meşrebimdir gerçi şekvâ lîk sulṭânım
 Taḥammül eylemek de müşkil oldı ṭa‘n-ı a‘dâyı

Ey sultanım, gerçi şikayet etmek meşrebime uygun değildir; ancak 
düşmanların alaylarına tahammül etmem de çok zor olmaya başladı.

45 Revâ mı ḫâk-i zilletde ḳalam sulṭân-ı isti‘ dâd
 Baña ḥaṭṭıyla temlîk eylemişken mülk-i ma‘nâyı

Senin gibi meziyetlerin sultanı bana hattıyla mana mülkünü memleket 
kılmışken bu zillet ve alçaltmalara maruz kalmam reva mıdır. (Şair bu 
bölümde geçim sıkıntısı çektiğini ve bu halini arz etmeyi de kendisine 
yakıştırmadığını; ancak başka çaresinin de kalmadığını arz ediyor.)

46 Şemâtetden beni de devr-i ‘adliñde ribâ-yâb it
 Baña çekdürme luṭf it ġayret-i aḳrân-ı hem-pâyı

Birilerinin düşkünlüğüme sevinmesinden beni koru ve adaletli devrinde 
beni zenginleştir. Bana lutf et de akranlarımın kıskanmalarından uzak tut.
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47 Dırâz oldı yine ‘azm-i hümûm ey Râsim-i küstâḫ
 Du‘â idüp yeter taṣdî‘i terk eyle o da‘vâyı

Ey saygısız Râsim, dertlerini anlatman yine çok uzadı; yeter dua etmeye 
başla, baş ağrıtmayı ve o davayı kes. (Dua bölümü başlar.)

48 Hemîşe Hüsrev-i ḫâver fezâ-yı çarḫ ide her sâl
 Diküp tuġ-ı hilâl-i ‘ îdi dehre revnaḳ-efzâyı

Her yıl, daima renkli şekilde bayram hilali tuğunu dünyaya dikip çarhın 
(gökyüzünün) doğusunun Hüsrev’i ilan ede seni.

49 Müşârün bi' l-benân idüp vücûdın ṣadr-ı a‘ lâda
 Nigeh-bânı ola ‘ âlemde ‘avn-i ḥıfẓ-ı Mevlâyî

Sadrazamlıkta parmakla gösterilen, yüce bir zat eyleye ve Mevla seni 
bu âlemde koruyup kollaya.

SONUÇ
Bu çalışma ile genelde Türk Divan Şiiri’nde, özel olarak ise Lâle Devri 

edebî hayatında hattat şairler mevcuttur ve anlaşılmıştır ki hattatlıkları 
kadar değerli edebî verimleri ile de ön plana çıkmayı başarmışlardır.

Bunlardan biri olan Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi, Lâle Devri’nde 
hem hattı hem de şiiri ile ön plana çıkmayı başarmış bir hattat ve şairdir.

Mehmed Râsim Efendi’nin divançesi hakkında çalışma yapılmıştır; 
ancak belki de en güzel kasidelerinden biri bu divançeye girmemiştir. Bu 
çalışma ile bu eksiklik giderilmiştir.

Şairin kasidesi klasik kaside geleneğinde orijinal bir yer tutacak özel-
liklere sahiptir. Bu özelliklere çalışmamızda işaret edilmiştir.

Bu kaside şairin günlük hayatta geçim sıkıntısı çektiğini tespit edebi-
lecek kadar ince ayrıntıları öğrenmeye kapı açmaktadır.

Kısaca Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi, reisül-hattatîn olduğu kadar 
iyi bir şairdir ve Divan Şiiri’nin Lâle Devri’nde yetiştirdiği ilginç simalar-
dan birisidir. Divançesine girmemiş başka şiirleri de olması muhtemeldir.
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XVIII. YÜZYIL HATTAT PADİŞAHLAR VE KLASİK 
ŞİİRDE YANSIMALARI1

Mutlu Melis ÖZGERİŞ
Okt., Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar 

Araştırma ve Uygulama Merkezi

A. XVIII. YÜZYIL HATTAT PADİŞAHLAR
Osmanlı sultanları, devlet işlerinin yanı sıra çeşitli sanatlarla da il-

gilenmiştir. Hat sanatı İslamî bir sanat olması yönüyle de ilgilenilen 
sanatlar arasında önemli bir yer edinirken, sultanların ve devlet erkânı-
nın dönemlerinin sanat hareketlerini destekleyerek sanatçıları koruyup 
himaye etmelerinden ötürü, Osmanlı Devleti’nde zirveye çıkan bir sanat 
konumuna yükselir.2 Yüzyıllar boyunca hat sanatının gelişmesini sağlayan 
usta şahsiyetlerin yetiştiği Osmanlı Devleti’nde siyasi ve askeri alanlar-
daki duraklamaya, gerilemeye paralel olarak şiir, mimari gibi alanlarda 
bir inkıraz yaşansa bile hat sanatında böyle bir düşüş söz konusu olmaz; 
Osmanlı yıkılırken bile en doruk düzeyde ve estetik biçimde bu sanat icra 
edilir. Bu durumun ortaya çıkmasında, yazı sanatının hayatın her safhasına 
yayılmasının ve padişahlarca destek gören, usta-çırak ilişkisine dayanan 
bir sanat olmasının etkisi çoktur.3

XVIII. yüzyıl sanatsal açıdan değerlendirildiğinde, Osmanlı Devleti hat 
sanatına büyük katkıları bulunan önemli isimleri bu dönemde yetiştirir. 

1 Bu konu hazırlanan yüksek lisans tezinde ele alınmıştır.
2 Zübeyde Cihan Özsayıner, “Hattat Osmanlı Padişahları”, Antik ve Dekor, 50, İstanbul 1999, 

s. 82.
3 Hüsrev Subaşı, “Hattat Osmanlı Padişahları”, Osmanlı, XI, Yeni Türkiye Yay., Ankara 

1999, s. 52-53.
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Bu dönemde Ağakapılı İsmail Efendi ve Hafız Osman Efendi talebelerin-
den Yedikuleli lakabıyla meşhur İmrahor Cami İmamı Seyyid Abdullah 
ve İsmail Zühdü Efendiler, Yedikuleli talebelerinden Eğrikapılı Mehmet 
Rasim Efendi, Ağakapılı ve Yedikuleli talebelerinden Devhatü’l-Küttab 
adındaki hattatlar tezkiresinin yazarı Suyolcuzade Mehmed Necib Efen-
di, talik yazıyı Tebrizli Hattat Mehmet öğrenen ve beğenilen bir üstad 
diye gösterilen4, zamanın İmad’ı sayılan Kazasker Abdülbaki Arif Efendi, 
Katibzade Refi’ Efendi, Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi ve Mehmed Esad 
Yesari bu isimlerden bazıları olarak karşımıza çıkar.5

Yaşadıkları yüzyılın usta şahsiyetlerinden eğitim alan sultanlar da, hat 
sanatında yeteneklerini gösterirken değerli eserler vücuda getirir. XVIII. 
yüzyıla bakıldığında ise yazı sanatıyla bir şekilde iştigal olan, kaynaklarda 
adlarına rastlanılan padişahlar arasında II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mah-
mud ve kardeşi III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim ve IV. 
Mustafa bulunduğu görülür. Kaynaklarda bazı padişahların hat sanatındaki 
kabiliyetleri övülürken bazıları için de aksi yönde bir kanaate yer verilir.

İlk olarak Meftûnî daha sonra İkbâlî mahlasıyla şiirler yazan II. Mustafa, 
hat sanatıyla uğraşarak yazıda maharet sahibi, bestekâr ve şair bir padişah-
tır.6 Önceleri Sultan Ahmed Cami baş müezzini hattat Hocazade Mehmed 
Enverî Efendî’den sülüs ve sülüs celisi meşk etmiş, hocasının vefatı üzerine 
Hattat Hafız Osman Efendi’den aynı yazıların meşkine devam etmiştir. 
Tespit edilen sülüs, talik celisi ile yazdığı 13 eserinin çoğu tarihlidir ve 
bunları saltanat yıllarında ortaya koymuştur. Kalemi de yanında asılı iken 
II. Mahmud dönemindeki bir restorasyon sırasında zayi olan Ayasofya’daki 
celi muhakkak Besmele, sultanın kabiliyetini gözler önüne serdiği önemli bir 
eserdir. Devletin en üst noktasını temsil etmesine rağmen yazdığı hatların 
altında Fakir, Hakîr, Derviş Mustafâ-yı Âl-i Osman gibi alçakgönüllülük belirten 
ifadeler kullanmayı tercih etmiştir.7 Böyle mütevazı olan padişahın hocasına 
karşı sergilediği saygıdeğer tutum da dikkate şayandır. Sultan II. Mustafa, 
hocası Hafız Osman Efendi yazarken hokkasını tutar, bir şey yazacaksa 
evvela bir suretini Hafız’a yazdırır, sonra kendisi yazarmış. Ayrıca bir gün 

4 Halit Karatay, Hattat Divan Şairleri, Akçağ Yay., Ankara 2008, s. 101.
5 İ. H. Uzunçarşılı, “Onsekizinci Yüzyılda Türk Hat Sanatı”, Türk Hattatları, Tifdruk Mat-

baası, İstanbul 1984, s. 127.
6 Kaşif Yılmaz, III. Selîm (İlhâmî) Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Trakya 

Üniversitesi Rektörlüğü Yay., Edirne 2001, s. XXXI.
7 Subaşı, s. 55.
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kendisi yazarken elinde hokka tutarak yazışını izleyen padişahın “Hocam, 
sizden sonra bir Hafız Osman daha yetişir mi diye hayıflanıyorum.” demesi 
üzerine Hafız, “Merak buyurmayın hünkârım, hattatı yazarken hokkasını 
tutacak derecede mültefit ve kadir-bilir padişahlar bulundukça daha çok 
Hafız’lar yetişir” cevabını vermiştir.8

Necîb mahlasıyla şiirler yazan, şair ve musikîşinas özelliklerinin yanında 
hattatlıkla da meşgul olan III. Ahmed, sülüs ve celi sülüsü devrinin büyük 
ustası Hafız Osman’dan, nestalik yazıyı Veliyyüddin Efendi’den öğrenmiştir. 
Kendisi için yaptırdığı III. Ahmed Kütüphanesi’nde 3652 numarada kayıtlı 
on dört sayfalık celi sülüs ile yazdığı 1723 tarihli bir murakkaı vardır. III. 
Ahmed’in en başarılı yazılarının bulunduğu bu murakkaının kabını meşhur 
müzehhib Ali-i Üsküdârî yapmıştır. Padişah bu murakkaı yazdıktan sonra 
devrin meşhur hattatlarını toplayarak, bir meclis tertip ederek yazılarını 
onların tetkik ve tenkit nazarına sunar.9 Yazıların hattatlar tarafından beğe-
nilmesi üzerine devrin ünlü şairlerinden Vehbi ve Nedim birer tarih söyler.10

Özellikle celi sülüs yazıdaki maharetiyle bilinen III. Ahmed’in Topkapı 
Sarayı Kütüphanesi’nde, İstanbul’un çeşitli yerlerindeki camilerinde levhaları 
vardır. Topkapı Sarayı Arz Odası kapısı üzerindeki Besmele sultan tara-
fından yazılmıştır. Ayrıca en büyük celi sülüs yazılarından biri Ayasofya 
arkasında, biri de Üsküdar meydanında bulunan ve kendisi tarafından 
yaptırılan çeşmeleri üzerinde bulunmaktadır. Bunlardan Ayasofya arka-
sındakinin cephesinde:

Târîhi Sultan Ahmed’in cârî zebân-ı lûleden
Aç besmeleyle iç suyu Han Ahmed’e eyle duâ

beyti ve Üsküdar’daki çeşme için yazdığı:

Dedi Hân Ahmed ile bile İbrâhim târîhin
Suvardı âlemi dest-i Muhammed’le cevâd Allâh

yazısı mevcuttur. Devrinin sanat anlayışına uygun eserler ortaya koyan 
sultanın hat sanatında en mühim yeri, geriye Türk celi sülüs yazısının 
seyrini takip etmeye yarayan eserler bırakmasıdır.11

8 Subaşı, s. 59.
9 Ali Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yay., İstanbul 1999, s. 

110-111.
10 Kemal Çığ, Topkapı Sarayı ve Türk-İslam Sanatları, Kaynak Yay., İstanbul 2011, s. 193.
11 Alparslan, s. 110-111.
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Yaklaşık kırk eseri bulunan Sultan III. Ahmed, yazılarında çok titizlik 
göstermiş ve eserlerinin büyük çoğunluğunu zamanın meşhur müzehhibi 
Tozkondurmaz Mustafa Ağa’ya tezhiplettirmiştir. Hat sanatıyla iştigal olan 
padişahlar arasında yazısının altına imzasını tuğra biçiminde atan, müsenna 
kompozisyonlar deneyen tek hükümdardır. Tuğra biçiminde kompoze ettiği 
“Muhammedün seyyidü’l kevkeyni ve’s-sekaleyn” ibaresi, annesi adına yap-
tırdığı Üsküdar Yeni Valide Cami’sinde celi sülüs “Cennet anaların ayakları 
altındadır” hadisi, Topkapı Sarayı’nda Mukaddes Emanetler Dairesi girişi 
üzerindeki tuğra imzalı celi sülüs hattıyla kaleme alınmış kelime-i tevhid 
sultanın imzasını taşıyan kıymetli yazılardır. Ayrıca Koca Mustafa Paşa 
Hângâhı Şeyhi Nureddin Efendi’ye ve Hafız Paşa Cami imamı Veliyyüddin 
Efendi’ye yazıp hediye ettiği iki Mushaf-ı şerif bulunmaktadır. Ravza-i 
Mutahhara’ya konmak üzere Medine’ye gönderdiği sülüs ile yazılmış ve 
zamanının şartlarında en iyi biçimde tezhiplenmiş iki Mushafın akıbeti 
ise bilinmemektedir.12

Diğer hattat padişahlardan farklı olarak tuğraya ilgi duyan, kendi adına 
tuğralar çekerek çeşitli ibarelerle hazırladığı on adet tuğrayı tezhipleterek 
bir murakkaı haline getiren sultan, hocalarına gerekli lütfu da göstermiştir. 
Bu durumuna en güzel örnek ise kendisinden mürekkep istediği Yedikuleli 
Abdullah Efendi’nin hokkasını iade ederken içini en kıymetli mücevherat 
ile doldurtmasıdır.13 Böyle iltifata tabi tutulan Yedikuleli’nin de padişaha 
teşekküren yazdığı Kur’an-ı Kerim bir şaheser mahiyetindedir. Kabı mü-
cevherlerle süslenen bu değerli eser İstanbul Üniversitesi’nde kıymetli 
yazmalar içinde saklıdır.14

Dönemin diğer padişahlarından Sebkatî mahlasını kullanan, şiir ve 
musikî ile meşgul olan15 I. Mahmud ve kardeşi III. Osman’ın nesih olarak 
yazdıkları hatt-ı hümayunları güzel ve okunaklıdır.16

Babası III. Ahmed gibi hat sanatına merak saran III. Mustafa, Şekercizade 
Mehmed Efendi’den dersler alarak hepsi talik ile yazılmış beş eser vücuda 
getirmiştir. Yazılarının altına el-Fakîr Mustafa Hân-ı sâlis şeklinde imza atan 

12 Subaşı, s. 56-57.
13 Zübeyde Cihan Özsayıner, “Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’ndeki Osmanlı Sultanlarının 

Hatları”, Osmanlı, XI, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 62.
14 A. Süheyl Ünver, Türk Yazı Çeşitleri ve Faideli Bazı Bilgiler, Yeni Laboratuvar Yay., İstanbul 

1953, s. 8.
15 Yılmaz, s. XLI.
16 İ. H. Baltacıoğlu, Osmanlı Tarihi, IV, Türk Tarih, Kurumu Basımevi, Ankara 1983, s. 553.
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sultan, hatt-ı hümayunlarında okunaklı bir talik kırması kullanmıştır. Şiirle 
de meşgul olmuş, şiirlerinde Cihangir mahlasına yer vermiştir.17 Kardeşi I. 
Abdülhamid’in yazısının ise iyi olmadığı söylenir.18

III. Selim hüsn-i hat sanatında iyi bir eğitim görmüş ve Abdülkadir 
Şükrü Efendi’den iki farklı hat meşk etmiştir. Musikî, şiir ve hat ile uğ-
raşan III. Selim, özellikle şairleri, bestekârları ve hattatları koruyan usta 
bir hattattır. Özellikle talik yazıda başarı gösteren, hatt-ı hümayunlarında 
okunaklı bir talik kırması kullanan hükümdarın İlhamî mahlasıyla yazdığı 
şiirlerinden mürettep bir divanı vardır.19 Bir yazısı Fatih Cami’nin duvar-
larını süslemektedir. Elleriyle yazdığı bir Kur’an-ı Kerim’i de Konya’daki 
Mevlana Türbesi’ne armağan etmiştir.20

IV. Mustafa ise Hattat Kebecizade Mehmed Vasfi Efendi’den yazı meşk 
etmiştir fakat bu eğitimin hatt-ı hümayunlarına pek yansımadığı söylenir.21

B. XVIII. YÜZYIL HATTAT PADİŞAHLARIN KLASİK ŞİİRDE 
YANSIMALARI
Klasik Türk Edebiyatında ortaya konan eserler birer sanat ürünü olma-

nın yanı sıra içinde bulunulan dönemin siyasî, toplumsal, ahlakî yapısını 
yansıtması bakımından önemli kaynaklar durumundadır. Özellikle mühim 
hadiselere düşülen kayıtları ihtiva eden tarih kıt’aları, kasideler bu açıdan 
bakıldığında değerli bilgiler içerir.

Osmanlı Devleti’nin padişahları ile ilgili şiirlerde çeşitli benzetmelerle 
övülerek yüceltilen sultanlar adaletli, cesur, bilgili, cömert gibi vasıflarla 
nitelendirilir. Bununla birlikte hattatlık yönü öne çıkan padişahlar için 
yazılan bazı şiirler hat sanatı-sultan ilişkisini göstermesi bakımından 
dikkat çeker.

Hat sanatıyla ilgilenen padişahlardan biri olan III. Ahmed, en kıymetli 
yazılarını ihtiva eden bir murakkaı yaptırır ve bir meclis tertip edip devrin 
meşhur hattatlarını toplayarak, yazılarını onların tetkik ve tenkit nazarına 
sunar. Yazılarının hattatlar tarafından beğenilmesi üzerine devrin ünlü 
şairlerinden Vehbi ve Nedim birer tarih söyler.

17 Subaşı, s. 57.
18 Baltacıoğlu, s. 553.
19 Subaşı, s. 57.
20 Yılmaz, s. CLXIII.
21 Subaşı, s. 57.
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Nedîm yazdığı tarih kıt’asında; Allah’ın, şahlar şahı büyük padişaha, 
Aristolarla yarışacak bir yetenek verdiğini belirtir:

Şehenşâhâ sana bir kâbiliyyet etmiş ihsan Hak
Dilersen vur Aristolarla tarh-ı müdde’â eyle

Nedim (Kt4-1)

Aristo, Eski Yunan filozoflarından olup Felatun’un derslerine devam 
etmiş, ünlü Hükümdar İskender’in talim ve terbiyesinden sorumlu bir 
âlimdir.22 Ahmedî İskendernamesi’nde Aristo’nun İskender’e hikmet, ilm-i 
İlahî, siyaset gibi ilimleri öğrettiğinden bahsetmektedir.23 Nedîm de bu üç 
şahsiyet arasındaki ilgiye değinir. Padişahın yaratılışında güzel yazıya isti-
dad vardır ve sultanın kabiliyeti İskender’i elif harfinden başlatıp okutacak, 
Felatun gibi hüner sahiplerine etek öptürecek düzeydedir:

Bu isti’dâd-ı zâtî kim senin vardır nihâdında
Okut İskenderi evvel elifden ibtidâ eyle

Nedim (Kt4-2)

Felâtunlar gelüp bûs eylesin dâmân-ı iclûlin
Edüp arz-ı hüner her birisin bî-dest ü pâ eyle

Nedim (Kt4-3)

Utarid, ikinci felekte yer alan, güzel söz ve yazının, sanatkârlığın sem-
bolü24 konumundaki bir seyyaredir. Gökyüzünde hüsn-i hattan bahseden 
feleğin kâtibi, yazı işleri ondan sorulurken, padişah kalemi eline aldığı 
vakit sessiz kalır:

Utârid lâf ururmuş hüsn-i hattan âsmân üzre
Kalem al deste anun nây-ı kilkin bî-sadâ eyle

Nedim (Kt4-8)

Nedîm, sultanın yazısındaki bir harfin bile taklid edilemeyeceğini, ya-
zısının hat ehlinin tamamına meydan okuyacak nitelikte olduğunu belirtir:

22 Ahmet Talat Onay, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve 
İzahı, H Yay., İstanbul 2009, s. 60.

23 Hakan Yekbaş, “Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi: Klâsik Türk Edebiyatı Kaynakları Özel Sayısı 3, 15, Ankara 2010, s. 288.

24 İskender Pala, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, Ankara 2009, s. 465.
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Eğer bir harfini taklide kadir var ise gelsin
Gürûh-ı ehl-i hatda cümle hünkârım sala eyle

Nedim (Kt4-15)

Padişahın yazı sanatındaki maharetini öven şaire göre III. Ahmed, na-
sıl cihanın sultanıysa hat sanatının da sultanıdır ve hünerinin yankıları 
bütün cihanı alır:

Cihanın şâhısın hattın da hatlar pâdşâhıdır
Edüp arz-ı hüner dâ’im cihanı pür sadâ eyle

Nedim (Kt4-16)

Şair, bu hattı görenlerin dua etmesi gerektiğini belirtip 1136 tarihini 
düşerek şiiri sonlandırır.25

III. Ahmed Han’ın takliden meşk ettiği murakkaıya Seyyid Vehbi’nin 
söylediği tarih ise şu şekildedir:

Mekârim-pîşe Sultân Ahmed sahib-i maârif kim
Makâmındır ânâ tevfik u teyid-i Hudâ her gâh

Verilmiş zâtına kişver-güşâlıkla hünerverlik
Ezelde her kemâle mazhar etmiş hazreti Allâh

25 III. Ahmed’in sanatkârlığına yer veren, onu değişik vasıflarla yücelten Nedim’in şiirinin 
tamamı şu şekildedir:

1 Şehenşâhâ sana bir kâbiliyyet etmiş ihsan  Hak Edüp izhar anun bir şemse-i cild-i mutallâsın
Dilersen vur Aristolarla tarh-ı müdde’â eyle  Felekde mihr ü mâhın çeşm-i canın rûşenâ eyle
Bu isti’dâd-ı zâtî kim senin vardır nihâdında  Eğer Şehzade Sulgur sağ olsaydı ana derdim
Okut İskenderi evvel elifden ibtidâ eyle  Bunu seyreyle de var hâmeni eşkeste-pâ eyle
Felâtunlar gelüp bûs eylesin dâmân-ı iclûlin  Elifler var ki lâyık her biri serv-i sehî âsâ
Edüp arz-ı hüner her birisin bî-dest ü pâ eyle  Diküp bâğ-ı behişte mâye-i hüsn ü bahâ eyle
Feridun tâc ile fahr eyler ise ger bu ‘âlemde  Nezâket şîve istihkâm ise ancak olur hakka
Ana bir peykini gönder de sen zevk u safa eyle  Efendim sen bunu ta’vîz-i bâzû-yı ‘ulâ eyle

5 Kerem kıl gösterüp Dârâya bir kaç bende-i hâsın 15 Eğer bir harfini taklide kadir var ise gelsin
Lisânın bi’z-zarûre vakf-ı şâbâş u senâ eyle  Gürûh-ı ehl-i hatda cümle hünkârım sala eyle
Eğer tîr ü keman bahsin açarsa Rüstem-i destan  Cihanın şâhısın hattın da hatlar pâdşâhıdır
Kemânın al ele cânını cisminden cüdâ eyle  Edüp arz-ı hüner dâ’im cihanı pür sadâ eyle
Şihâb-ı asman boy gösterirse rezmgâhında  Sehâb-ı adi ü dadın eyleyüp âfâka feyz-efşan
Tüfengin mühresiyle kâmet-i ömrün dütâ eyle  Hemîşe gülsitan-ı dehri pür nesv ü nema eyle
Utârid lâf ururmuş hüsn-i hattan âsmân üzre  Bu mısra’la Nedîmâ bendene hâtif dedi târih
Kalem al deste anun nây-ı kilkin bî-sadâ eyle  Bu nâzük hatt-ı Sultân Ahmede bak da du’â eyle
Edüp ‘azm-i sefer geldi murakka’ seyrine şimdi  (1136)
Dedi çarh ana kim var nur-ı çeşmirı rû-nümâ eyle

10 O vâlâ satrlar kim bir kalemde eyledin tahrîr
Sezadır her birin âvîze-i tâk-ı semâ eyle
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Hünerde fenn-i hatda kimse tanzir edemez elân
Medîh-i pâkinin hak edâsın idemez efvâh

Kemâl izhâr idüp bir nev murakka eyledi tanzîr
Güşâd etdi fünûn-ı resm-i hat içre nice şeh-râh

Elifler serv-kadd mahbûba benzer sâdı ayn-ı hûr
Safâ bulsa aceb midir temâşâ eyleyen nâ-gâh

Sezâdır tâc-ı dildâra urulsa böyle bir tarih
Dilâver bir murakka yazdı Sultân Ahmed-i cem-câh (1136)26

Seyyid Vehbi yazdığı bu şiirde Allah’ın ezelden padişahı her kemale 
mazhar ettiğini, hat sanatının da bunlardan olduğunu, hazırladığı mu-
rakkaıyla bu kabiliyetini ortaya koyup hat ilmini fethettiğini belirterek 
1136 tarihini düşürür.

Osmanlı Devlet idaresinin ve yazışmalarının yürütüldüğü kurul olan 
Divan-ı Hümayun toplantılarında hazırlanan belgelerde bulunan ve bu 
belgeleri birer sanat eserine dönüştüren tuğralar, Osmanlı sultanlarının 
yazılı alameti bir tür imzasıdır.27 Padişahlar arasında tuğraya ilgi duyan, 
yazısının altına imzasını tuğra biçiminde atan III. Ahmed’in tuğrasını 
övmek için XVIII. yüzyıl şairlerinden Nedîm Der-Medh-i Tuğrâ-yı Sultan 
Ahmed-i Sâlis adıyla 17. kasidesini, Kâmî Der-Hakk-ı Tuğrâ-yı Sultân Ah-
med Hân adıyla 8. kasidesini ve İzzet Ali Paşa Der-vasf-ı Tuğrâ-yı Garrâ-yı 
Sultân Ahmed Hân-ı Gâzî Rahmetullâhî ‘Aleyh adıyla 13. kasidesini yazmıştır. 
Bu kasidelerde belirtilene göre sultan öyle bir hüner ortaya koyar ki ona 
meydan okuyacak kimse bulunmaz, bütün hüner ehli hayretler içinde kalır:

Bu güne bir hüner arz eylemiş sultân-ı âlî-şân
Cihanda var sanır var ise gelsin işte meydâna

Nedim (K17-11)

Perîşân oldı ehli rû be-râh-ı hayret olmışlar
Hünermendân-ı ‘asrun şöyle hâlî kaldı meydanı

Kâmî (K8-3)

26 Karatay, s. 470-471.
27 Şule Aksoy, “Osmanlı Sultanlarının Tuğraları ve Tuğralı Belgeler”, Osmanlı, XI, Yeni 

Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 67.
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Anun hattına lâyıkdır demek hatt-ı şerif ancak
Mecazen derler idi anı evvel hatt-ı şâhâne

Nedim (K17-17)

İskender’in aynası olarak şiirde yer edinen ve pek çok rivayetin konusu 
olan âyine-i İskender, İskenderiye şehrinde bulunan ve gelen düşman ge-
milerini bir aylık yoldayken görmeye yarayan hatta bu aynadan yansıyan 
güneş ışınları sayesinde bu gemilerin yakılabilmesini sağlayan bir aynadır.28 
Burhan-ı Katı’nın da “Aristo hakimin muhteri’i bir aynadır ki İskenderiye 
şehrinde bir minare üzere nasp olunmuştu. Hassası buydu ki miyanların-
da husumet olan Efrenc taifesi şehr-i mezbura kast ve vürutlarında yüz 
milden ziyade mesafeden o ayna içre münakis ve heyetleri müşahede 
olunurdu. Bir gece pasbanlar gafil bulunmakla Firenkler fırsat bulup o 
aynayı alıp deryaya ilka eylediler. Aristo yine deryadan ihraç eylediği 
menkuldür. Afitaptan dahi kinaye olunur.”29 şeklinde bahsettiği bu ayna, 
sultanın tuğrasındaki beyzaya benzetilir. Beyza, tuğranın sol tarafındaki 
yuvarlağımsı kısımdır.30 Bu kısım İskender’in aynasına benzetilerek; âlemin, 
sultanın yazısına hayran kaldığı, âşık olduğu anlatılır:

Cümle ‘âlem emrine dil-beste hayrân nakşına
Beyzası Âyîne-i İskenderün hem-tâsıdur

İzzet Ali Paşa (K13-7)

Sultanın meydana getirdiği murakkaının mürekkebi ise hem misk ko-
kulu hem de hattatların gönül gözlerine çekilen bir sürmedir:

Ki bir ‘âlî murakka’ yazdı kim ger bulsa hattâtan
Midâd-i müşk-bûyun kûhl ederler dîde-i cana

Nedim (K17-19)

Padişahın tuğrası, emrindeki insanlar ve cinlere adaletle davranan Sü-
leyman’ın mührüne benzetilir:

Şekl-i tuğrada yahud mühr-i Süleymânîdür ol
İns ü cinn münkâd-ı hükm-i ma’delet fermâsıdır

İzzet Ali Paşa (K13-15)

28 Pala, s. 48.
29 Mütercim Asım Efendi, Burhân-ı Katı, Türk Dil Kurumu Yay., İstanbul 2009, s. 32-33.
30 Özönder, s. 18.
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Şahın tuğrası o kadar büyülü ve istekleri yerine getiren bir tuğradır ki 
o tuğraya Süleyman’ın mührü gibi hükümler vermek yaraşır:

Ne tuğra bir mutalsam genc-i ikbâl-i şehinşâhî
Sezâdur virse hükm-i şevket-i mühr-i Süleymân’ı

Kâmî (K8-11)

Sultan Ahmed’in eşi benzeri bulunmayan tuğrası keremli kalemiyle 
süslediği en güzel resimdir:

Habbezâ tuğrâ-yı bî-hem-tâ ki Sultân Ahmedün
Resm-i hâssü’l-hass-ı kilk-i mekrümet-pîrâsıdur

İzzet Ali Paşa (K13-2)

Serlevha, yazılara konulan başlığa verilen addır.31 Hatif bir şiirinde, 
düşünce kalemiyle çekilen Sultan Abdülhamid’in tuğrasından bahseder 
ve baştanbaşa baht defterine başlık olduğunu belirtir:

Çekdi kilk-i fikretim tuğrâ-yı Hân ‘Abdü’l-hamîd
Defter-i ikbâlime ser-levha oldu ser-te-ser

Hâtif (Kt1-1)

Pek çok eserinin yanı sıra Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerini topladığı 
bir divanı da bulunan Arif Efendi’nin III. Selim için yazdığı tuğraya Şeyh 
Gâlib kaside yazmıştır. Tezkire-i Sânî-i Esbak Arif Efendinin Dest-i Hattıyla 
Olan Tuğrâ-yı Pâdişâhî Vasfıdır başlığını taşıyan bu kaside de şair, tuğranın 
özelliklerinden bahseder. Sultan Selim’in tuğrası, fermandaki pençe işareti 
ile cihanı etkilemeye muktedirdir:

Zihî tuğrâ-yı nâm-ı Hazret-i Sultân Selîm Hân kim
Cihânı pençe-i fermânda teshîre işâretdir

Şeyh Gâlib (K31-1)

Harflerin çanakları şekil itibariyle kâseye benzer. Şiirde harflerin kâ-
seleri ab-ı hayat suyunun içildiği kâseler olarak görülürken, sütunları din 
ve devletin gökyüzündeki direği, Sidretü’l-Müntehâ’ya erişmiş, dayanıklı 
sütunlardır:

31 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 2010, s. 
1100.
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O rütbe menba’-ı mâ’ü’l-hayât-ı feyzdir hakkâ
Hurûfun kâsesinden âb-ı Tesnîm içmek âdetdir

Şeyh Gâlib (K31-8)

Erişmiş müntehâ-yı Sidreye fart-ı metânetden
Sütûnlar kim sütûn-ı âsumân-ı dîn ü devletdir

Şeyh Gâlib (K31-6)

Sultanın tuğrasının özelliklerini öven ve çeşitli benzetmelere konu eden 
şair, bu tuğrayı yazan hattat ‘Arif Efendi’yi de ihmal etmez, yeteneğinden 
bahseder:

Cenâb-ı Arif-i pür-mâyenin bir meşk-i kilkidir
Ma’ârifden mürekkeb bir aceb vefk-ı mahabbetdir

Şeyh Gâlib (K31-13)

XVII. yüzyılda yaşamış olan Cevrî kaynaklarda kendisinden iyi bir hattat 
diye bahsedilen bir hattattır. Cevrî’ye ait eserlerin devletin ileri gelenleri 
arasında çok rağbet bulduğu, hediye olarak başkalarına takdim edildiği 
görülmektedir. Bu duruma en güzel örnek III. Selim’in Şeyh Gâlib’e verdiği 
Mesnevi’dir. Sultan sanatına değer verdiği şaire iltifatını böyle kıymetli bir 
eser vermek suretiyle gösterir. Şeyh Gâlib de bu olaya yazdığı kasidede yer 
verir. Cevrî hattıyla yazılmış çok kıymetli Mesnevi, dünyanın eziyetini 
çekerek ağlayan, inleyen âşıkların gönüllerine eminlik verir:

Aceb bir Mesnevî-i pür-bahâ kim Cevrî hattıyla
Dil-i uşşâk-ı zâra cevr-i gerdûndan emân verdi

Şeyh Gâlib (K17-5)

SONUÇ
Sanatın ve sanatçının desteklendiği XVIII. yüzyılda hüsn-i hat sanatı 

parlak bir dönem yaşamıştır. Bu yüzyıl Osmanlı coğrafyasında yüzlerce 
hattatın yetiştiği, estetik ölçüler bakımından yazının geliştirildiği bir dönem 
olmuştur. Hat sanatına katkı sağlayanlar arasında sadece bunu meslek 
edinmiş kişiler değil padişahlar, devlet adamları, şairler de bulunmaktadır. 
Hat sanatıyla ilgilenen padişahlar açısından bu yüzyıl değerlendirildi-
ğinde ise II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud, III. Osman, III. Mustafa, I. 
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Abdülhamid, III. Selim’in yazı sanatıyla ilgilendikleri ve kıymetli eserler 
vücuda getirdikleri görülür.

Osmanlı Devleti’nin padişahları ile ilgili yazılan bazı şiir örnekleri sul-
tan-hat sanatı ilişkisini göstermesi açısından ehemmiyet arz eder. Özellikle 
mühim hadiselere düşülen kayıtları ihtiva eden tarih kıt’aları, kasideler bu 
açıdan bakıldığında değerli bilgiler içerir. Bu şiir örnekleri padişahların 
gerek hattatlık yönlerini gerekse tuğralarının hat sanatı açısından kıyme-
tini ortaya koyan metinlerdir. Dönemin padişahlarından III. Ahmed ve III. 
Selim için yazılmış ve onların hat sanatıyla ilgilerini ortaya koyan şiirlerin 
çoğunlukta olduğu görülürken diğer padişahların bu sanatla münasebetini 
gözler önüne seren şiir örneklerine pek rastlanmaz.

Kaynakça
Aksoy, Şule “Osmanlı Sultanlarının Tuğraları ve Tuğralı Belgeler”, Osmanlı XI, Yeni Tür-

kiye Yay., Ankara 1999, 65-75.

Alparslan, Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Kültür Sanat Yay., İstanbul 1999.

Aslan, Mustafa, “Nazîm Dîvânında Hüsn-i Hat Terimleri”, Erciyes Ünv. SBE Dergisi, Sayı 
8, Kayseri 1999, 11-29.

Aypay, A. İrfan, Lale Devri Şairi İzzet Ali Paşa Hayatı-Eserleri-Edebî Kişiliği, Basım yeri 
yok, İstanbul 1998.

Baltacıoğlu, İ. H., Osmanlı Tarihi IV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1983.

Bektaş, Ekrem, Muvakkitzâde Muhammed Pertev: Hayatı-Sanatı ve Dîvânının Tenkitli 
Metni, (Doktora Tezi), Ankara Ünv, Ankara 2004.

Berk, Süleyman, Hat Sanatı Tarihçe, Malzeme ve Örnekler, İSMEK Yay., İstanbul 2006.

Çığ, Kemal, Topkapı Sarayı ve Türk-İslam Sanatları, Kaynak Yay., İstanbul 2011.

Danışan, Tuğba, Hâtif Ali Efendi Hayatı, Edebî Kişiliği, Dîvânının Tenkitli Metni (1b-132a) 
ve Nesre Çevirisi, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Ünv. TAE, İstanbul, 2009.

Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 2010.

Düzenli, Mesut Bayram, “XVIII. Yüzyıl Divan Şâirlerinin Gözüyle Padişahlar ve Saltanat 
Dönemleri”, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature 
and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012.

Erdem, Sadık, Neylî ve Dîvânı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara 2005.

Erişen Yazıcı, Gülgün, Edirneli Kâmî ve Dîvânı, (Doktora Tezi), Ankara Ünv., Ankara 
1998.

Güfta, Hüseyin, Erzurumlu Şair Hâzık, Dergâh Yay, Ankara 2001.

İsfahanî, Habib, Hat ve Hattatân, Matbaa-ı Ebuzziya, İstanbul 1305.

Kaplan, Yıldıray, “Hz. Peygamber’in Yazı ile Yapılmış Portresi: Hilye-i Nebevî”, Lisan-ı Hat 
ile Aşk-ı Nebî, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul 2012.



315

ıı. Bölüm: HAt sAnAtınDA osmAnlı Dönemi

Karatay, Halit, Hattat Divân Şâirleri, Akçağ Yay., Ankara 2008.

Kartal, Ahmet, A. Atilla Şentürk, Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh 
Yay., İstanbul 2005.

Kasır, Hasan Ali, Esrâr Dede Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divânı’nın Karşılaştırmalı Metni, 
(Doktora Tezi), AÜSBE, Erzurum 1996.

Kayhan Ertürk, Şaziye, Yahya Nazîm Divânı-V, İnceleme-Metin, (Yüksek Lisans Tezi), 
Erciyes Ünv. SBE, Kayseri 1996.

Kurnaz, Cemal, Hayalî Bey Divanının Tahlili, Kurgan Edebiyat Yay., Ankara 2012.

Kutlar, Fatma Sabiha, Arpaemînizâde Sâmî Dîvânı, (Doktora Tezi), Hacettepe Ünv., An-
kara 1996.

Macit, Muhsin, Nedîm Dîvânı, Akçağ Yay., Ankara 1997.

Müstakimzade Süleyman Sa’deddîn, Tuhfe-i Hattâtîn, (Hazırlayan: İbnü’l-Emin Mah-
mûd Kemâl), Türk Tarih Encümeni Külliyatı, İstanbul 1928.

Mütercim Asım Efendi, Burhân-ı Katı, Türk Dil Kurumu Yay., İstanbul 2009.

Nefeszade İbrahim, Gülzâr-ı Savab, (Tashih ve tertîb eden: Kilisli Muallim Rifat), Güzel 
Sanatlar Akademisi Neşriyatı, İstanbul 1939.

Okcu, Naci, Şeyh Gâlib Dîvânı, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2011.

Onay, Ahmet Talat, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü: Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar 
ve İzahı, H Yay., İstanbul 2009.

Özel, Şükran, Nedim’in Şiirlerinde Mimari Eserlere Göndermeler, (Yüksek Lisans Tezi), 
İstanbul Teknik Ünv. SBE, İstanbul 2010.

Özgeriş, Mutlu Melis, XVIII. Yüzyıl Divan Şiirinde Hat Sanatı, (Yüksek Lisans Tezi), 
AÜSBE, Erzurum 2013.

Özkeçeci, İlhan, Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini Motifler, Erciyes Ünv. Gevher Nesibe Tıp 
Tarihi Enstitüsü Yay., Kayseri 1992.

Özönder, Hasan, Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri, Terimleri Sözlüğü, Sebat 
Ofset Matbacılık, Konya 2003.

Özsayıner, Zübeyde Cihan, “Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’ndeki Osmanlı Sultanlarının 
Hatları”, Osmanlı, XI, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, 62-64.

___________, “Hattat Osmanlı Padişahları”, Antik ve Dekor, Sayı 50, İstanbul 1999, 80-
82.

Pala, İskender, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay., Ankara 2009.

Sarı, Şeyma, Hâtif Ali Efendi Hayatı, Edebî Kişiliği, Dîvânının Tenkitli Metni (132b-203a) 
ve Nesre Çevirisi, (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Ünv. TAE, İstanbul, 2009.

Sefercioğlu, Nejat, “Yazı ve Yazı ile İlgili Unsurların Divan Şiirinde Kullanılışı”, Erişim 
Tarihi: 17.08.2012 http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/
nejat_sefercioglu_divan_siiri_Yazi.pdf

Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, Kubbealtı neşriyatı, İstanbul 2010.



316

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Subaşı, Hüsrev, “Hattat Osmanlı Padişahları”, Osmanlı XI, Yeni Türkiye Yay., Ankara 
1999.

Şimşek, Mehmet, Yahyâ Nazîm Dîvânı (III. Dîvân İnceleme-Metin), (Yüksek Lisans Tezi), 
Erciyes Ünv. SBE, Kayseri 2007.

Tolasa, Harun, Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, Akçağ Yay., Ankara 2001.

Topak, Zafer, Ahmet Müsellem Efendi ve Divan’ın Tenkitli Metni, (Yüksek Lisans Tezi), 
Sakarya Ünv. SBE, Sakarya 2006.

Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul 2005.

Uzunçarşılı, İ. H. “Onsekizinci Yüzyılda Türk Hat Sanatı”, Türk Hattatları, Tifdruk Mat-
baası, İstanbul 1984.

Ünver, A. Süheyl, Türk Yazı Çeşitleri ve Faideli Bazı Bilgiler, Yeni Laboratuvar Yay., İs-
tanbul 1953.

Yatman, Mustafa, Osmanzâde Tâib Divânı’ndan Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 
1989.

Yazır, Mahmud Bedreddin, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Gü-
zeli, I, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1972.

_________, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, II, Ayyıldız 
Matbaası, Ankara 1974.

_________, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, III, Ayyıldız 
Matbaası, Ankara 1989.

Yekbaş, Hakan, “Divan Şiirinde Yunanî Şahsiyetler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Der-
gisi: Klâsik Türk Edebiyatı Kaynakları Özel Sayısı, 3, Sayı 15, Ankara 2010, 281-300.

Yılmaz, Kaşif, III. Selîm (İlhâmî) Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni, Trakya 
Ünv. Rektörlüğü Yay., Edirne 2001.

Yorulmaz, Hüseyin, Koca Râgıb Paşa Divânı (Araştırma ve Metin), (Yüksek Lisans Tezi), 
İstanbul Ünv. SBE, İstanbul 1989.

Zavotçu, Gencay, Divan Şiiri Kişiler-Kişilikler Sözlüğü, Aydın Kitabevi, Ankara 2006.

Zülfe, Ömer, Naşid (1749-1791) Divan: İnceleme Tenkitli Metin, (Yüksek Lisans Tezi), Mar-
mara Ünv. TAE, İstanbul 1998.



317

ERZURUMLU 
MUSTAFA NECÂTÜDDİN HOCA (1912-1991)

Ali HUSREVOĞLU
Hattat, Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ
Genç kabiliyetleri yönlendirip heveslendiren sanat eserleri, bu sanatların 

himaye edildiği şehirlerde bulunmaktadır. Şehirler mimari eserleri, mimari 
eserler de sanat eserlerini bünyelerinde barındırmaktadırlar. Bu eserler 
dönemlerine göre tarihe tanıklık etmektedirler.

Ancak bu eserlere karşı insanların dikkat ve ilgilerini uyandıran, bir 
sanat eserine bakınca ne gibi özelliklerin aranacağı konusunda görüş sa-
hibi insanların bilgi ve birikimlerine ve rehberliklerine ihtiyac bulunduğu 
tartışılamaz. Nitekim A. H. Tanpınar “Eğer Yahya Kemal gibi bir üstadım 
olmasaydı İstanbul’a dair hiçbir şeyi anlayamazdım” demektedir.

Sultan 2. Abdülhamid döneminin saray hattatı ve büyük sanatkâr Sâmi 
Efendi’nin her biri ayrı hayranlık uyandıran şaheserlerini gören sanatkâr 
dostları bir defasında “Üstad, Râkım’ı geçtiniz” iltifâtında bulunuyorlar. 
Sâmi Efendi onlara şu cevabı veriyor: “Evlâdım, Râkım geçilemez. Kim 
geçmek isterse yarı yoldan geri döner.”

Bu sanatın büyüklerinin ağızlarından yapılan bu gibi târîhî tespitler, 
bu alanda hangi imzalara ne kadar önem verileceği hakkında net fikirler 
vermektedir.

Bu bağlamda baktığımız zaman belki göz dolduracak bir hat eseri-
ne ulaşamadığımız merhum Mustafa Hoca’nın derin bir kültürü, kendi 
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kazancıyla satın alıp biriktirdiği zengin bir hat koleksiyonu ve dinleyeni 
hayrette bırakan bir tarih kültürü vardı. Hayatını dînî ve özellikle fıkhî 
ilimleri okuyup okutmaya adamış bir ilim adamının sanat ve tarih alanında 
bu kadar geniş bilgiye sahip olması hayret verici bir durum idi.

Benim gözümde bu hayreti artıran sebeplerden birisi, ömrünün çoğu-
nu İstanbul ve Erzurum kütüphanelerinde değil de Mekke-i Mükerreme 
ve Medine-i Münevvere’de geçirmiş olmasıdır. Gündüzünün tamamını 
dükkânında ve ardı arkası kesilmeyen ziyaretçilerinin bütün sorularına 
cevap vermekle dolduran bir insan bu kadar kapsamlı okumaya nasıl 
vakit ayırabilir ve kırk yıl önce okuduğu bir bilgiyi kırk yıl sonra daha 
dün okumuş tazeliğiyle aktarabilirdi?

Bu tebliğde, Hoca Efendi’nin ileri yaşlarda bitirdiği kitapları nasıl okudu-
ğunu, ilim, sanat ve tarih alanında bizimle paylaştığı hatıralarından birkaçını 
konu edineceğim. Tarih yazımının bilimsel kurallarına göre hâtırat türü 
üçüncü sırada yer almakla beraber, hat sanatı hoca-talebe ilişkisiyle öğre-
nildiği için bu sanat dalında birinci sırada yer alması gerekir. Çünkü doğru 
yazılan hatıralardan bazılarının çözümsüz bazı problemlerin çözümünde 
anahtar görevi gördüğü tecrübelerimizle sabittir. Hat sanatını öğrenmeye 
yeni başladığım yıllarda tanımakla şeref duyduğum büyük ilim, sanat ve 
ahlak insanı merhum Prof. Süheyl Ünver bey, Süleymaniye Kütüphanesinde 
çalışma esnasında “Evladım, hat sanatında ilerlemek istiyorsan hat çalıştı-
ğın kadar hat tarihine de çalış. Tarihi sürecin nasıl geliştiğini öğren, daha 
fazla ilerlersin” demişti. Ben bu tavsiyeyi tuttum, tarih ve hatırat türünde 
ne bulduysam okudum ve okumaya devam ediyorum.

Bu açıdan baktığımızda merhum Mustafa Necâtüddin Hoca Efendi’den 
muhtelif oturumlarda bizzat dinlediğim bilgileri dinleyici ve okuyucula-
rımızla paylaşmak istiyorum.

1. Kısa çizgilerle hayatı

Erzurum ilinin merkeze bağlı Serçeşme (Eskipolat) köyünde 1912-13 
yıllarında Molla Abdullah Efendi ile Fatma Hanım’ın ikinci evladı olarak 
doğmuştur. Bir ablası, Hüsnü Efendi adında bir kardeşi vardı. İlk eğitimini 
dedesinden almış, Erzurum ilim çevresinden dînî ilimlerini tahsil etmiştir. 
Hocaları arasında Erzurum Müftüsü Muhammed Sâdık Solakbay, Alvarlı 
Muhammed Lutfi Efe ve Maksud Hoca’lar anılmaktadır.
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Erzurum’da iken genç yaşlarında kabiliyetini sezen bir hemşerisinin 
teşvikiyle temel hat dersleri almış, hattat biyoğrafileri ve menâkıbı hak-
kında araştırmalar ve derlemeler yapmıştır.

Erzurum’daki eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet Erzurum 
noterliğinde ve Erzurum müftülüğünde çalışmıştır.

İlme olan merakı ve ciddiyeti onu İstanbul’a yönlendirmiş ve bir müddet 
Elmalılı Hamdi Yazır’dan ders okumuştur. Bunu kendisi şöyle anlatır: “Fa-
tih’te bir medresede (ismini hatırlamıyorum) Elmalılı Hamdi Efendi merhum 
etrafına toplanan bir grup talebeye Tasavvurât ve Tasdîkāt okutuyordu. Bu 
derslere ben de katıldım ve istifade ettim. Fakat hocanın bütün gayretini 
sarfederek mevzuları o kadar açık seçik anlatmasına rağmen talebeler 
anlamıyorlar, hoca da üzülerek tekrar edip anlatmaya çalışıyordu. Hamdi 
Efendinin harcadığı bu fevkalade emeğe acıdım ve talebeleri dağıttım. 
“Siz bu konuları anlamaya hazır değilsiniz, hocaya işkence etmeyin, daha 
evleviyetle lüzumlu bilgileri öğrenin, ondan sonra gelin” dedim. Talebeler 
dağıldılar. Talebe olarak yalnız ben kaldım ve istifade ettim.”

1947 yılında ilk hac yolculuğunu gerçekleştirdikten sonra 1948’de 
Mekke-i Mükerreme’ye yerleşti. Medresetü’l-Felâh’da fıkıh, Arapça ve hat 
dersleri verdi.

1951 yılında Medine-i Münevvere’ye yerleşti. Ekim/1991’de vefatına 
kadar ilim ve sanat alanında çalışmalarına ve sayısız müsafirleriyle ilgi-
lenmesine devam etti.

2. İlmî şahsiyeti ve hizmeti

Mustafa Necatüddin Hoca, Cenab-ı Hakk’ın kendisine bir ilim adamın-
da olması gereken güçlü bir hafıza lutfetmesi sayesinde hocalarından bir 
kere duyduğunu, mutalaa ettiği kitaplardan bir kere okuduğunu unutmaz, 
yıllar sonra sorulan bir soruya o sorunun sorulmasını sanki bekliyormuş 
gibi bir rahatlık içinde cevaplardı. Hacca gelen Hanefî bir Türk, Hanbelî 
bir Iraklı, Şâfiî bir Mısırlı, Mâlikî bir Tunuslu arka arkaya farklı konu-
larda fetva sorsalar, haccın en izdihamlı vakitlerinde her birine sorduğu 
sorunun kendi mezhebindeki cevabı ne ise teferruatıyla cevap verirdi. 
Sorulan konunun hacla sınırlı olması gerekmez, herhangi bir konu olabi-
lirdi. Hangi yaşından itibaren gözlük kullanmaya başladığını bilmiyorum. 
Ancak ileri yaşında kitap okurken 9 dereceden az olmayan ve bir bardak 
altına benzeyen gözlüklerine kitabı yapıştırırcasına yaklaştırır, o vaziyette 
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tuttuğu kitabı bitirinceye veya seçtiği konuyu okuyuncaya kadar öylece 
tutardı. Eskiden Bâbu’l-Mecîdî denilen ve Mescid-i Nebevî’nin kuzey ta-
rafına düşen ve Bâbu’l-Mecîdî denilen kapıya yaya yürüyüşüyle beş-altı 
dakika mesafede bulunan yerde toplam 6 metre kadar bir dükkânı vardı 
ve burada hacılar için hediyelik eşya satarak geçinirdi. Bu dükkânın ar-
kasında 50 metre kare kadar genişlikte bir oda bulunuyordu. Cuma günü 
tatil olup haftanın altı gününde akşam namazını kıldırdıktan sonra derse 
muntazam devam eden elli kadar dinleyiciye ders yapar, fıkhî konularda 
Müslümanları bilinçlendirirdi. Benim Medine-i Münevvere’ye yeni geldiğim 
günlerde (1983) “el-İşâa li’Eşrâtı’s-Sâ”a adlı eseri okutuyordu. Bu bittikten 
sonra İmam Tahâvî’nin “Şerhu Me’ânî’l-Âsâr” adlı eserini okuturdu. Bu 
eserin okunması yedi sene kadar devam etti.

Bu esnâda derse gelenlerin herhangi bir konuda sordukları soruları ce-
vaplardı. O dönemlerde dinleyicilerin çoğu esnaftan ve Medine’ye muhacir 
olarak gelmiş kimselerden oluşurdu. Üniversitede okuyan Türk talebelerden 
de devam edenler olurdu fakat bunların sayıları oldukça az idi.

Medine’de yazın 45-46 dereceyi gören sıcak günlerinde dükkânda du-
rulmaz ve öğle ikindi arası mutlaka istirahat edilir. Öğleden sonra 14.30 
ile ikindi ezanı arasında hayat durmuş gibi olur. İkindi güneşi yıkılıp da 
dükkâna gölge gelinceye kadar Hoca Efendi arka odada hat talebelerine 
ve meraklılarına vermek üzere fotokopi yaparak çoğalttığı yazı örneklerini 
dosyalar halinde tanzim eder, bir bölümünü isteyene satar, büyük bölü-
münü istifade edeceğini düşündüğü kimselere hediye ederdi. Bu cümleden 
olmak üzere tasarımlarının çeşitliliğiyle dikkat çeken ve fakat şimdiye 
kadar hakkında hiçbir araştırmaya rastlamadığımız büyük ve âlim hattat 
Abdülkadir Saynaç’ın bütün tasarımlarını 19 büyük dosya halinde koleksiyon 
yapmıştı. Kendisini yakından tanır ve zaman zaman hatıralarını anlatırdı.

Eğer akşam dersine Ali Ulvi Kurucu, kardeşi Ahmed Zıya Kurucu, Me-
dine Mushafı hattatı Osman Taha gibi zevat gelmişse o gün için meşgul 
olduğu ve beğendiği bir hat eserini gündeme getirir, üzerinde konuşmaya 
başlar, yazıdan anlayanlar söz alır, biraz önce biten fıkıh dersi güzel bir 
sanat sohbetine dönüşür, ders bitimine kadar demlenmiş çay ikram edilmeye 
başlardı. Bu esnada Hoca Efendi Erzurumluların çaya düşkünlüklerinin 
tercümanı olur ve “Çayı üçlemeli, üçü beşlemeli, yeniden başlamalı” der, 
ortalık dersin resmiyetinden rahatlamaya başlardı.
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Genel kültür itibariyle de daima araştıran ve okuyan bir insan olarak 
hayret verici bir kültüre sahipti. Ali Ulvi Bey âlim, sâlih bir insan ve büyük 
bir şâir olmakla beraber Hoca Efendi’nin bulunduğu mecliste ona hürmet 
eder ve onu dinlerdi. Fakirhânemizi bir teşrifinde şunu anlatmıştı: “Hoca 
Efendi’nin fıkıh derslerinden birinde bulunuyordum. Konu arasında akrep 
sokması veya ısırmasıyla ilgili bahis açıldı. Hoca Efendi dinleyicileri akrep 
hakkında bilgilendirmeye başladı. Saatime baktım, akrep hakkında konuş-
maya başlayalı tam 45 dakika olmuş. O kadar canlı ve müdellel anlatıyordu 
ki, oturduğumuz yerin bir tarafından bir akrep çıkıp beni ısıracak sandım 
ve “Hocam, eğer izniniz olursa bu konuyu kapatalım, ben huylanmaya 
başladım” dedim. “Peki Ali Ulvi Efendi” dedi ve konuyu değiştirdi. Ben, 
ilgi alanının geniş olduğunu bilirim fakat bir akrep hakkında bu kadar 
ansiklopedik bilgiyi nasıl topladığına hayran olmuştum.”

Tarihe meraklıydı ve bu alanda yazılmış kaynakları okumuştu. Bir ra-
hatsızlığı sebebiyle Hizam yolundaki evinde kendisini ziyaretim esnasında 
Kâzım Karabekir’in hacimli ve yıllarca yasaklı “İstiklal Harbimiz” kitabını 
satır satır okuduğunu söylemişti. Bugün ilmî bir neşrinin yapılmamış 
olduğu Tarih-i Cevdet ezberinde gibiydi. Naîmâ, Peçevî, Aşıkpaşa belki 
genç yaşlarda okuduğu tarih kitaplarıydı.

Bir hukukçu olarak Mecelle komisyonunu uzun uzadıya serdettiği 
gerekçelerle tenkid eder, bunlar yaptıkları hatanın hesabını Allah’a vere-
mezler derdi. Şerhu Meâni’l-Âsâr dersleri baştan sona kayda alındı. Eğer 
bunların çözümü sağlanır da istifadeye sunulursa birçok konu açıklığa 
kavuşmuş olur.

Hoca Efendi, inandığı bir gerçeği bedeli ne olursa olsun Allah’tan baş-
kasından korkmayarak ifade etmesi sebebiyle mücavir olduğu sürece takip 
altında tutulmuş, zaman zaman eza görmüş, taciz edilmiştir. Bu konuda 
yaşananlar bir belgesel olacak mahiyettedir. Tebliğin konusu ve boyutları 
buna müsait değildir.

Hayatı boyunca sünnet-i seniyyeden hiç taviz vermeden sabır ve 
sebatla yaşayan Hoca Efendi, çoluk çocuğu ile sınır dışı edilme şokuyla 
karşı karşıya kalır. Oldukça meşakkatli geçen bu günlerinde kendisiyle 
ilgilenen Türklerin merhum başbakan Turgut Özal’a haber ulaştırmaları 
sonucunda Özal’ın ilgili makamları arayıp talimat vermesi üzerine oturma 
izni yenilenir ve Medine hayatı devam eder. Bu durumla ilgili olarak yakın 
hizmetinde bulunanlar şunu anlatmaktadırlar: “…..emîrinin (vali) kesin emri 
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üzerine Hoca Efendi aile efradıyla beraber uçağa bindirilir, fakat uçak arıza 
yapar kalkamaz. Başka bir uçağa bindirilirler, kalkar, havada arızalanıp 
kalktığı yere inmek zorunda kalır. O gece nezarette kalıp üçüncü defa 
yolcu edilmek istenir, yine başarılı olunmaz. Bu sırada Medine’de yaşayan 
velîlerden Buhârâ’lı Zekeriyya Efendi “Hoca Efendi’nin hâmîsi Rasul-i 
Ekrem (s.a.s.)’dir. Onu gönderemezler, merak etmesin” haberini gönderir.

Hoca Efendi, rahatsızlığı ilerlediği bir durumda Medine-i Münevvere 
Avâlî mıntakasında bulunan Müsteşfe’z-Zahrâ’ya kaldırıldı. Yaklaşık on gün 
kadar tedavi gördükten sonra Ekim/1991’de Hakk’ın rahmetine kavuşup 
Cennetü’l-Bakî’ kabristanına defnedildi.

3. Kendisinden dinlediklerimden bazıları

a. Dr. Dursun Aksoy’un evinde bulunduğumuz bir öğle sonrasında, “Şevkî 
Efendi’nin nesihte taklidini yapan çıkmamıştır. Nesih hattı fevkaladedir.”

b. “Medine-i Münevvere’den İstanbul’a geldiğimde (yılını söylemedi) 
param yettiği kadar yazı alıp götüreyim diye niyet ettim. Muzaffer Özak 
Hoca Efendi’de bazı değerli yazılar olabileceğini duymuştum. Sahhaflar 
Çarşısı’ndaki yerine gittim. Dedim ki: “Hocam ben değerli ve orijinal 
yazı almak istiyorum.” Dedi ki: “Şu gördüğün merdivenden tavan arasına 
çık, beğendiğini al.” Ben yukarı çıktım, değerli yazılar gördüm, bunlara 
param yetmez diye fiyat sormaya cesaret edemedim. Aşağı inip geldim. 
Benim durumumu anladı ve yukarı kendisi çıktı ve beni çağırdı. Üzerini 
soba borusundan çıkan kurum (yoğun is) kapatmış olan, çerçevesinden 
çıkarılmış ve üzerinde cam bulunmayan bir yazı bulunuyordu. “Bunu al 
götür, para da verme” dedi. Ben bir ödeme yapmak için ne kadar ısrar 
ettimse de kabul etmedi. Fakat verdiği yazı içime de sinmedi. “Hocam 
ben düzgün bir yazı istemiştim, bunu ne yapayım?” diyecek oldum, “Hele 
sen onu eve götür de temizle, o zaman memnun olursun” dedi. Ben ikna 
olmamış vaziyette teşekkür ederek ayrıldım, kaldığım eve giderken yol-
daki dükkânlardan birinden yumuşak bir fırça buldum. Eve varınca o 
kabuk bağlamış gibi duran kurumu hiç acele etmeden yazının üzerinden 
süpürmeye başladım. Önce kabasını aldım, sonra ince temizliğini yaptım. 
Yazı kâğıtlarının âherli olması sayesinde isten hiçbir şey yazıya öğmemiş. 
Temizlik tamamlandıktan sonra hilye pırıl pırıl karşımda duruyordu. İm-
zaya baktım Şevki Efendi’nindi. Muzaffer Hoca’nın dediği aynen çıktı, çok 
sevindim. İşte bu o hilyedir.”
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Ben Hoca Efendi’nin zengin hat koleksiyonu içinde bu hilyeyi gördüm. 
Yaklaşık 35x50 cm ebadında bir hilye idi. Paraya ihtiyacı olduğu bir dönem-
de bu eseri çevresinden birine satmayı teklif etti. Fiat söylemeden “Bunu 
kaça alırsın?” diye sordu. O da “Ben bunu ne yapayım” der gibi “On riyal 
veririm” dedi. (5TL). Hoca efendi de “Ben bunu Türkiye’den getirdiğimde 
çerçevesi yoktu, yaptırmak için on riyal verdim, yazısına ne verirsin?” diye 
sorunca “Ben de camına değer verdim. Yazısını ne yapayım?” cevabını 
verdi. Hoca Efendi tebessüm ederek yazıyı yerine koydu.

Bu olaydan yaklaşık on sene kadar sonra Medine’nin tam doğusuna 
düşen Hizam yolunda mütevazı ve zemin kattan ibaret bir ev yaptırdığı 
esnada böyle eserleri alıp Mısır’da satan bir arkadaşına on beş bin riyale 
sattı. Satıştan sonra “Bu parayı ben biraz bekleteceğim ve harcamayacağım. 
Eğer bir hafta içinde aldığına pişman olur da iade etmek istersen Hilyeyi 
getir, paranı al” dedi. O kimse de Hilye’yi alır almaz Kāhire’ye uçarak satıp 
geldi. Hoca efendi de o parayı evinin inşaatına harcadı.

c. Konu ile doğrudan ilgili olmamakla beraber önemli bir not: Hacca 
ve umreye gelen Türklerden çoğunun bildiği Erzurum Ribatı’nın inşaatı-
na nezaret ettiği günlerde, inşaatta çalışan işçilerin tamamını o günün iş 
bitiminde toplar, hepsinin ücretlerini ertesi güne bırakmadan öderdi. Bu 
gibi işlerde âdet hafta sonunda ödemektir ve çalışanlar da buna râzıdırlar. 
Fakat Hoca Efendi “Peygamberimiz işçinin ücretini alnının teri kurumadan 
ödememizi emrediyor. Bu sebeple ücretinizi yarına bırakamam.” diyerek 
herkesin ücretlerini gününde ödemiştir.

d. “Muzaffer Hocayla görüştükten sonra Hattat Hâmid Bey’i ziyaret 
etmeyi düşündüm. Cağaloğlu’ndaki yerine gittim. Kendimi tanıttım. De-
dim ki: “Üstad, ben Medine-i Münevvere’de bulunuyorum. Yakında oraya 
döneceğim. Ben sizin istiflerinize (tasarım) hayranım. Yalnız benim merak 
ettiğim şey sizin yazıyı temize çekmeden önce hazırladığınız müsvedde-
lerinizi merak ediyorum ve onları almak istiyorum. Bir yazının ana fikri 
nasıl doğuyor, hangi merhalelerden geçiyor ve temize çekiyorsunuz, bu 
seyri takib etmek ve istif uslubunuz hakkında fikir edinmek istiyorum.” 
Benim bu teklifime memnuniyet dolu bir teaccüble iri gözlerini bana doğru 
açarak “Hayret! Böyle bir şeyi nasıl merak ettiniz? Şu ana kadar hiç kimse 
bana böyle bir şey sormadı. Bakın şu raflarda gördüğünüz ne kadar rulo 
varsa hepsi de müsveddelerim. Bunların hepsini birden alıp götürün. Size 
helal olsun.” dedi. Ben “Üstad, bunlar için bir bedel söylerseniz, ödemesini 
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yapıp öyle götürebilirim” dedim. Dedi ki: “Ben müsveddeler için şu ana 
kadar bir bedel düşünmedim” deyip raflardaki müsveddeleri indirmeye 
başladı. Ben tekrar ille bir bedel söylemesi konusunda ısrar ettim. Dedi ki: 
“Siz bunların değerini anlayan kimsesiniz. İçiniz rahat olması için şuraya 
ufak bir şey bırakın ve bunlar sizin olsun dedi. Ben üstadın bir günlük 
emeğini, bunlar için ne kadar emek gerektiğini yaklaşık olarak hesapla-
dıktan sonra iyi bir para bırakıp müsveddeleri aldım ve buraya getirdim.”

Ben bu müsveddelerin tümünün dialarını çektim. Eskiden yağlı kâğıt, 
şimdi eskiz kâğıdı denilen kağıtlara mürekkep ve kurşun kalemle yapıl-
mış ön çalışmalardı. Bunlar, farklı yerlerde gördüğümüz bitmiş yazıların 
ön çalışmalarıydı. Bu çalışmaları ben iki yönden önemsiyorum: 1. Hattat 
Hâmid Bey Şişli Camii’nin yazılarını yazdı ve bu yazıların tasarımı onun 
gönlünde önemli bir yer tutmaktadır. Kendisi bu eserlerini hayatının en 
değerli yazıları olarak tanımlar ve görülmelerini isterdi. Ana giriş kapısı 
üzerindeki müsenna yazının tasarımı ile ilgili hatırası meşhurdur ve uzun 
çalışma sonrasında istediği istifi yapamaması üzerine masa başında canı 
geçmiş ve rüyasında o tasarım kendisine gösterilmiştir. Uyanır uyan-
maz hemen notunu almış ve yazıyı bitirmiştir. 2. Ben hat dersi vermeye 
başladığım sıralarda Erzurumlu Hoca Efendi’nin “müsveddeleri önemse-
mesinin” manasını anladım. Her yeni tasarım yaptıkça çalışmayı birinci 
merhalesinden bitinceye kadar numaralamayı âdet edindim ve ana fikrin 
nasıl başladığını, hangi merhalelerden geçtikten sonra sonlandırıldığını 
her tasarım başına ders konusu yaparak tasarımın olmazsa olmazlarını 
anlatmaya çalıştım. Şimdi vaktim oldukça bu âdeti sürdürmeye çalışıyorum 
ve birikenleri derse gelen talebelerime paylaştırıyorum. Değerini anlayanlar 
için bunlar çok önemli malzemelerdir. Keşke bütün meslektaşlarımız bunu 
âdet edinseler yarınlara ne kadar değerli mîraslar bırakılır.

e. “Abdülkādir (Saynaç) Efendi (1881-1967) çok iyi hattat idi. İstifleri 
(tasarımları) harikadır. Ben Şam’da bulunduğum sırada onun yazılarından 
bir kısmını bastırmak istedim ve kendisinden izin aldım. Bana izin verdi. 
Matbaaya gittik. Usta, klişe yaptırmanız lazım, öyle basarım dedi. Bir 
klişeci aradık, bize uygun gelen bir fiyat verdi. Parasını verip yap dedik. 
Yaptığı klişeleri matbaaya götürdük, matbaacı bunlardan iyi netice alama-
yız, hiç iyi yapmamış dedi. Başka bir klişeciyi aradık, işini doğru yapan 
bir kimseymiş. Klişeleri gayet güzel bir şekilde yapıp bize verdi, onlardan 
işte bu albümü bastırdım.”
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“Abdülkādir Efendi’den dinlemiştim: “Ben 25 Şubuat 1324 (1909)’da 
Meclis-i Meârif’de Hutût-i Mütenevvia müsâbakasına girdim. Farklı 
yazı nevilerinde istifler yapmamız isteniyordu. Benimle beraber imtihana 
giren arkadaşlarımın çoğu biraz çalışıp kâğıtlarını vererek çıkıp gittiler. 
Ben kaldım. Mes’ul zâta, “Müddet ne kadar?” diye sordum. Daha vakit 
var dedi. Ben bize verilen müddetin tamamını kullanarak yapabildiğim 
bütün istifleri aceleye kapılmadan yaptım. Birincilikle muvaffak olduğum 
bana bildirildi. Önce Dâru’l-Muallimîn (Öğretmen Okulu), bir süre sonra 
Dâru’l-Hılâfe medreselerine, daha sonra da İmam-Hatip mektebine nak-
ledilerek ilgâları tarihine kadar muallimlikte bulundum”. (Hoca Efendi’nin 
Abdülkadir Efendi hakkındaki sözü burada bitiyor).

Abdülkâdir Efendi’nin yazılarından oluşan albümün kapağını Hoca 
Efendi kendisi yazmıştır. Kapak yazılarının tercemesi sırasıyla şöyledir: 
“(sülüs hattıyla) Hadâiku’l-Hutût: Yazı Bahçeleri. (sülüs ile): Birinci sayı 
(demek ki devamını aynı tarzda bastırmayı düşünüyordu, fakat müyesser 
olmadı). (Rik’a ile): Bu sayı İstanbul Hattatlarından, âlim ve sâlihlerinden 
faziletli hoca Abdülkādir Efendi’nin yazılarıyla süslenmiştir. Allah onu iki 
dünyada da mutlu kılsın.” (Rik’a ile): Bu sayı Mustafa Necâtüddin el-Er-
zurûmî tarafından bastırılmıştır. Allah onu ve bütün Müslümanları affına 
mazhar kılsın. 1381 h-1961 m.

Hoca Efendi’yi sık sık ziyaret ederdim. Cuma dahil nerdeyse görme-
diğimiz gün olmazdı. Gönenli Mehmed Efendi, Emin Saraç, Lutfi Doğan 
Hoca Efendiler hacca veya umreye geldikleri vakit muhakkak görüşürler, 
bu görüşme her taraf için mutluluk vesilesi olurdu. Fakat zaman zaman 
birileri geldiğinde (ben o kimseleri tanıyorum, ikisi de vefat etti), Abdülkādir 
Efendi’nin yazdığı Kur’an-ı Kerim’den üzüntüsü belirgin vaziyette söz açar, 
kesin ifadelerle “Abdülkādir Efendi çok güzel bir Kur’an-ı Kerim yazdı, beş 
kuruş da para almadı, satın alma teklifinde bulunanlar oldu, fakat “Ben 
bu Kur’an’ı Ümmet-i Muhamed için yazdım. Kesinlikle para almam. Bir 
hamiyetli insan bunu bastırıp ümmetin istifadesine sunsun” demişti. Bu 
Kur’an kimdeyse onu hapsetme ve sahiplenmeye hakkı yoktur. Bu nüsha 
ümmete vakfedilmiştir. (Kur’an’ı sahiplenen kimseye bakarak): Bunun 
vebalini ödeyemezsiniz. Ya siz bastırın, veya bir hayır sahibine verin 
bastırsın, ümmet istifade etsin, derdi. O kimse hiç sesini çıkarmadan ve 
sanki ona söylenmiyormuş gibi dinlerdi. Bu kimse birkaç ay önce vefat 
etti, bu vebali yüklenip götürdü. Çocukları acaba ümmete aid bir değerin 



326

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

vebalini düşünüp, Allah’tan korkup bu şaheseri âzâd ederler mi, yoksa hiç 
önemsemezler mi bilemiyorum.

Bir hattat gözüyle baktığmızda ben Abdülkādir Efendi’nin neshinin 
sıra dışı bir nesih olduğunu iddia ediyorum. Ekte sunacağım örneklerdeki 
nesih yazılar incelenirse farklı tarafı anlaşılmış olur.

Abdülkādir Efendi’yi benim gözümde değerli kılan taraflarından biri, 
hangi metni hangi yazı türü ile yazacağını bilen ve imlâ hatası yapmayan 
ve günlük hayatımızda kullandığımız metinleri hârikulade tasarımlarla hat 
koleksiyonumuza armağan etmiş olan bir hattat olmasıdır. İbnü’l-Emin 
Mahmud Kemal Bey’in Son Hattatlar kitabında bahsettiği Cezerî’nin Si-
yer’i, Fıkıh Usûlü’nün tamamı, Emâlî Metni’nin tamamı (sülüs-nesih) hat 
ile, “rabbi yessir” gibi günlük dualardan pek çoğu gayet latif tasarımlara 
bürünmüş olarak koleksiyonlara girmiştir. Hoca Efendi’nin zengin ko-
leksiyonunu ziyaretim sırasında mükemmel ve ince nesihle yazılmış bir 
Kaside-i Bürde’sini (İmam Bûsîrî’ninki) görmüştüm.

Meşâyıhtan Ramazanoğlu Mahmud Sâmî Efendi (k.s.), bayram ve kandil 
münasebetlerinde Abdülkâdir Efendiyi evinde ziyaret eder, her fırsatta 
yeni bir tasarım yapan bu âlim hattat böyle bir zâtın teşrîfiyle fevkalâde 
heyecanlanır, “Efendim şunu da yaptım, şöyle bir istif yaptım, şunu da 
yazdım” diye çalışmalarını arka arkaya gösterir, bunları tasarlarken yaşadığı 
duyguları anlatmaya çalışır ve ziyaret süresi dolar. Müsafirler müsaade 
istedikleri vakit mahcup olur, “Efendim hep ben konuştum, size hiç fırsat 
vermedim, beni affedin” diye söylermiş.

Bu kadar değerli çalışmaların hiçbir şekilde ilgi ve iltifat görmediği bir 
fetret döneminde böyle değerli bir hattatın böyle muhterem zevat tarafından 
ziyareti onu hem heyecanlandırır, hem mutlu kılarmış.

Konuya dönecek olursak, Hoca Efendi Abdülkâdir Efendi’nin yazılarını 
1381 h (1961 m) yılında yirmi dört sahifelik bir albüm yaparak Şam’da 
bastırmıştır. Albümün ön ve arka kapağı ekte sunulmuştur.

Hoca Efendi, ileri yaşlarında Abdülkādir Efendi’ye ait toplayabildiği 
bütün yazılarını Her biri 60-70 aded A4 sahifesinden teşekkül eden 19 
dosya halinde koleksiyon olarak kendi satın aldığı fotokopi makinasıyla 
çoğaltarak faydalanacağını düşündüğü kimselere bedelsiz ve hediye olarak 
gönderdi. Merhum İbrahim Subaşı’ya ayırdığı takımı benimle gönderdi, 
götürüp kendisine teslim ettim. Bu koleksiyon şimdi oğlu Hüsrev Subaşı’ya 
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intikal etmiş olabilir. Bir nüsha Kadir Mısıroğlu Bey’e hediye etmiş, görüp 
istifade etmek isteyenler istifade edebilirler.

Hoca Efendi’nin bir karşılık beklemeden bu kadar veren, dağıtan ve 
Müslüman evladının güzel sanat eserlerinden istifadesinden mutlu olan 
şahsiyeti karşısında vermemekten, gizlemekten ve istifade ettirmemekten 
mutlu olan kimseler de bulunur, onlar da gelir giderlerdi. Bunlardan birinin 
oldukça zengin bir koleksiyonu bulunuyordu. Bir defasında istemeyerek 
Hâmid Bey’in en güçlü dönemine aid elli kadar yazısını görmüş ve Hicaz 
bölgesi sıcağında bakımsızlıktan gazel gibi kurumuş ve dökülmekte ol-
duklarını gördüm. Hiçbir bedel istemeden gözü önünde bunları kurtarıp 
tekrar hayata kavuşturmayı teklif ettim. Bu tekliften de fevkalade rahat-
sız oldu ve istemedi. (1983) Bu yazıların tamamı herhalde şimdi istifade 
edilmeyecek durumdadır. 2011 yılında Medine-i Münevvere’de yapılan Hat 
sempozyumunda bazı arkadaşlarımız bu yazıların çerçeveli olanlarından 
bazılarının fotoğraflarını çektiler. Çerçeve içinde olanlar bile kurumuş ve 
dökülmüş. Bu yazılara yazık oldu. Bu kişi Hoca Efendi’ye uğradığında 
“Hiç yazı getirmediniz mi? Birkaç tane getirseniz de meraklı gençlere birer 
nüsha versek” der, o kişi hemen sözü değiştirir, sorulana cevap vermez, 
geçiştirirdi.

Ne diyelim, bazı insanlar vermekle mutlu oluyorlar, bazıları da verme-
mekle. Allah cümleye iyilik versin.
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Resimler

1.  Abdülkādir Saynaç’ın yazılarını toplayan albümün ön kapağı. 
Yazılar Erzurumlu Hoca Efendi’ye aittir.
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2.  Albümün arka kapağı. 
Abdülkādir Efendi’nin Emâlî metninin sülüs-nesih yazılarından iki parça seçilmiştir.
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3.  Abdülkādir Efendi’nin meşhur Rabbiyessir tasarımı.

4.  Abdülkādir Efendi’nin meşhur “sübhânellah ve bihamdih” tasarımı.

5.  Hoca Efendi’nin bir Ayetülkürsi tasarımı
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6.  Hoca Efendi’nin bir başka tasarımı
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7.  Hoca Efendi’nin bir başka tasarımı
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8.  Hoca Efendi’nin Medine-i Münevvere hatırası olarak tasarladığı 
Kâbe resmi etrafından Esmâ-i Hüsnâ, Ravza resmi etrafında Esmâ-i Nebi tasarımı.
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9.  Hoca Efendi’nin vesikalık fotoğrafı.

10.  Hoca Efendi’nin Hurûf Arabiyye dergisinde yayınlanan bir fotoğrafı.
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11.  Abdülkādir Efendi’nin tasarım uslûbunu yansıtan bir çalışması.
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ERZURUM’DA HAT GELENEĞİ VE 
HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ

Bilal SEZER
Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü.

Pelin Güleda KARADENİZ
Öğr. Gör., Iğdır Üniversitesi MYO

GİRİŞ
İnsanoğlunun en önemli buluşlarından biri yazının icâdıdır. İnsanın 

karşılaştığı zorluklar ve hissettiği ihtiyaçlar karşısında icât ettiği yazı, 
düşüncesini ve iç dünyasını dışa yansıtmada kullandığı temel araçlardan 
biri olmuştur.

İslamiyet’in zuhûrundan sonra, yeni dinin teşvikiyle yazıda önemli ge-
lişmeler olmuştur. Yazı ilk dönemlerde daha çok fonksiyonel bir durumda 
iken, daha sonraki dönemlerde sanatsal bir çehreye bürünmüştür. Zira ilk 
aşamada sadece yazışma, haberleşme ve özellikle Kur’an-ı Kerim’in çoğal-
tılması için kullanılırken, sonraki aşamalarda felsefi bir alt yapıya dayalı 
olarak, estetik görünümlere sahip, sanatsal bir zeminde seyretmiştir.1 Emevî 
devrinden sonra büyük bir gelişme devresine giren yazı sanatı, nihayet 
Osmanlılar devrinde zirveye ulaşmıştır.

ERZURUM’DA HAT SANATI
Tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşme bölgesi olan Erzurum’da hat 

sanatının, bu şehrin İslam kültürüyle tanıştığı ilk yıllara kadar gittiğini 

1 Selami Bakırcı-Sadi Çöğenli, Erzurum’da Hat İcazeti Geleneği, Erzurum 2013, s. 1.
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söyleyebiliriz. Şehirdeki farklı devirlere ait mimari eserler üzerinde kendini 
gösteren hat sanatının bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Bu durum 
yazılı kaynaklarda da kendini göstermektedir. Erzurum’un ticaret, kültür, 
ilim ve medeniyetinden bahseden2 Evliya Çelebi, burada ilim ve irfan sahibi 
hattat Ömer Çelebi diye birinin meşhur olduğundan bahsetmektedir. Yine 
Süleyman Sadettin Efendi meşhur eseri Tuhfe-i Hattâtîn’de3 Erzurumlu 
hattatlardan övgüyle bahsetmektedir. Yine bu konuda arşiv belgeleri az 
da olsa bize önemli ipuçları vermektedir. 1160/1747 yılına ait bir vesikada 
Erzurum sancağında başkâtip hattat Osman oğlu Mehmet adında birinden 
bahsetmektedir. Diğer taraftan Erzurum defterdarlığı yapmış olan Cafer 
Efendi’nin kaleme aldığı yazıları ve yazdığı Kur’an-ı Kerim de bunun 
için güçlü delillerden biridir. Yine erken dönemlerde Erzurum’da Yon-
calık mahallesinden alay hazinedarı Abdullah Efendizâde İbrahim Bey’in 
hattatlığı ile meşhur olduğu görülmektedir.4 19. yüzyıl Erzurum hattatları 
içerisindeki en meşhur sima Tahtacızâde Hacı Mustafa Fehim Efendi’dir.

HACI MUSTAFA FEHİM EFENDİ
Tahtacızâde Hacı Mustafa Fehim Efendi’nin Kemhan mahallesinden 

tahtacı esnafından Derviş Ağa adında bir zatın oğludur. Doğum tarihi bilin-
memektedir. Salihiye Medreselerinde Hacı Salih Şükrü Efendi’den okudu ve 
ondan icâzet aldı. Hocasının ölümünden sonra da aynı medreseye müderris 
oldu ve kırk yıla yakın ders okuttu. Son zamanlarında Kesik Minare adı 
verilmiş olan yanındaki mescitde, yine kırk sene hatimle sabah namazı ve 
terâvih namazı kıldırmıştır. Pek çok talebe yetiştirmiştir. Ayrıca Gümrük 
Camii’nde vâiz idi. Ömer Fazıl Cemâleddin Efendi’nin vefatından sonra 
Erzurum müftülüğüne getirilmek istendiyse de seçimde rey alamaması 
yüzünden kaybetti. Hayatının son zamanlarında tefsir yazmaya başlamışsa 
da bitirememiştir. 1309/1891 yılında Kemhan Camii’ne bitişik konağında 
vefat etti. Müderrisliğinde bulunduğu Salihiye Medresesi çevirmesinde 
Ketencizade’nin yanına defnedildi.5

2 Evliya Çelebi, Seyehatname (kısaltılmış versiyon), İstanbul 2006, s. 179.
3 Mustakimzade Süleyman Sa’deddin, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul 1928, s. 191, 223, 506, 306, 

352.
4 Selami Bakırcı-Sadi Çöğenli, Erzurum’da Hat İcazeti, s. 8.
5 Mahmut Kemal İnal, Son Hatatlar, İstanbul 1970, s. 797; Mehmet Nusret Som, Tarihçe-i 

Erzurum, İstanbul 2005, s. 147; Cemalettin Server, “Erzurum Hattatları ve Tahtacızade” 
Erzurum Halkevi Kültür Dergisi. S.11, Erzurum 1946, s. 212-217.



339

ıı. Bölüm: HAt sAnAtınDA osmAnlı Dönemi

Hocaları

Mustafa Fehim Efendi’nin hat sanatındaki hocası Eskicizade Muhammet 
Avni Efendi’dir.6 Hocası hakkında malumat bulunmazken, Erzurum’da 
verilmiş hat icazetnamelerinde adı eksiksiz geçmektedir. Mustafa Fehim 
Efendi’nin Hz. Osman’a kadarki silsilesi şöyledir:

1. Mustafa Fehim Efendi

2. Muhammet Avni Efendi

3. Ebu Bekir Hamid Efendi

4. Muhammed Teymur el-Kemâlî Efendi

5. Feyzullah Münirî Efendi

6. Mustafa Efendi

7. Muhammed Efendi

8. İbrahim Efendi

9. Koca İsmail Efendi

10. Derviş Ali

11. Halid-i Erzurûmî

12. Muhammed Efendi

13. Mustafa Dede

14. Şeyh Hamdullah

15. Hayreddin Mar’aşî

16. Abdullah Sayrafî

17. Yakût el-Musta’sımî

18. İbnü’l-Bevvâb

19. İbn Mukle

20. Hasan el-Basrî

21. Hz. Ali

22. Hz. Osman.

Silsilenin 10. sırasındaki Derviş Ali ve sonrası bilinen isimlerdir. Koca 
İsmail Efendi’den Mustafa Fehim Efendi’ye kadarki isimler silsilenin Er-
zurum koludur.

6 Server, “Erzurum Hattatları, s. 216.
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Talebeleri

1. Muhammed Asım Efendi: Asım Efendi Mustafa Fehim Efendi’nin 
kaynı ve talebesidir. Hayatı hakkında bilgimiz yoktur. 1320/1904 
tarihinde vefat etmiştir.7 1297/1879 tarihinde yazdığı Kur’an-ı Kerim 
Erzurum İl Halk Kütüphanesi’ndedir. Nesih yazısı işlek ve güzeldir.

2. Muhammed Nazım Efendi: Attârzâde Hafız Muhammed Nâzım 
Efendi Mustafa Fehim Efendi’nin talebelerinden olup hayatı hak-
kında bilgimiz yoktur. 1289/1872 tarihli yazmış olduğu Kur’an-ı 
Kerim özel bir koleksiyonda bulunmaktadır.8

3. Muhammed Ârif Efendi: Arif Efendi Mustafa Fehim Efendi’nin 
talebelerinden olup hayatı hakkında malumata sahip değiliz. Arif 
Efendi 1262/1846 tarihinde Fehim Efendi’den icazet almıştır.9

4. Hüseyin el-Fennî: Fenni Efendi’nin Mustafa Fehim Efendi’den 
1275/1859 tarihli icazetnamesi mevcuttur.10

5. Muhammed Rüşdî: Mustafa Fehim Efendi’nin talebelerinden olan 
Rüşdi Efendi 1278/1861 tarihinde icazet almıştır.11

6. Ahmed Raşid Şevki: Mustafa Fehim Efendi’nin oğlu olan Ahmed 
Şevki Efendi 1283/1866 tarihinde babasından icazet almıştır.12

7. Mustafa Fehim Efendi’nin tespit edilen talebeleri bunlar olup ayrıca 
Erzurum’da verilen bir çok icazeti tasdik etmiştir.

Sanatı

Tahtacızâde Mustafa Fehim Efendi’nin hattatlığı için Mehmet Nusret 
Som “Tarihçe-i Erzurum” adlı eserinde “İlimde yed-i tûlâ sahibi oluğu gibi 
hatt-ı nesih ve talikte de asrın Hafız Osman’ı ve Yesâri’si idi.” demektedir. 
Birçok Kur’an yazmıştır. Celi hatla yazdığı elvah-ı mübareke memleketin 
ekseri hanelerinde beray-ı teberrük duvarlara talik olunurdu. Tabiat olarak 
halim ve mütevâzı bir zat idi. Ömrü boyunca kimseyi rencide etmemiştir.13

7 İnal, Son Hatatlar, s. 217; Server, “Erzurum Hattatları”, s. 212.
8 Pelin Güleda Okcu, Geçmişten Günümüze Erzurumlu Hattatlar, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi), Erzurum 2011, s. 37.
9 Bakırcı-Çöğenli, Erzurum’da Hat İcazeti, s. 12.
10 Bakırcı-Çöğenli, Erzurum’da Hat İcazeti, s. 13.
11 Bakırcı-Çöğenli, Erzurum’da Hat İcazeti, s. 14.
12 Bakırcı-Çöğenli, Erzurum’da Hat İcazeti, s. 14.
13 İnal, Son Hatatlar, s. 219; Som, Tarihçe-i Erzurum, s. 147; Server, “Erzurum Hattatlar”, 212-

217.
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Foto 1:  Mustafa Fehim Efendi’nin Hatice Somunoğlu Koleksiyonu’ndaki hilyesi

Mustafa Fehim Efendi’nin birçok eseri Rus istilasında harap olmuş-
tur. Erzurum’un eski evlerinde nadiren eserleri çıkabilmektedir. Hatice 
Somunoğlu’nun evinde iki eserine rastladık. Biri hilye-i şerif, diğeri celi 
sülüs ile bir beyittir (Foto.1-2). Hilyede, “innellâhe alâ külli şey’in kadir” 
ibâresindeki “alâ” kelimesini celi olarak beş defa döner vaziyette yazarak 
bir kompozisyon oluşturmuş, hilyenin diğer metinlerini daire satırlar ha-
linde nesih yazı ile yazmıştır.
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Foto 2:  Mustafa Fehim Efendi’nin Hatice Somunoğlu Koleksiyonu’ndaki celi yazısı

Celi ile yazdığı beyit ise şöyledir;

“Ne kahrı dest-i a’dâdan ne Lütfi âşinâdan bil
Umûrun hakka tefvîz et cenâb-ı kibriyâdan bil”

Mustafa Fehim Efendi’nin başka bir hilyesi İstanbul’da bir koleksiyon-
dadır. (Foto. 3)

Mustafa Fehim Efendi’nin talik yazısını görmedik, nesih yazısı celiye 
göre daha ileri bir seviyededir.
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Foto 3:  Mustafa Fehim Efendi’nin özel bir koleksiyondaki hilyesi
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KARAHİSÂRÎ KUR’AN’ININ HAT VE GRAFİK SANATLAR 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 M. Savaş ÇEVİK
Yrd. Doç. Dr., Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Grafik Tasarım Bölümü

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nin Hırka-i Saadet Kitapları ara-
sında 5 numarada kayıtlı, Osmanlı döneminin en büyük boyutlu Kur’an’ı 
olan Karahisârî Kur’an’ı bulunmaktadır. 300 yapraktan oluşan, cildi siyah 
deriden altın ile şemse, bordür ve köşebentli olan bu Kur’an, padişah Ka-
nunî Sultan Süleyman (1495-1566) tarafından hattat Ahmed Şemseddin 
Karahisârî’ye sipariş edilmiş, kendisi tamamlayamamış, evlâtlığı, azaldı 
kölesi ve öğrencisi olan Hasan Çelebi (öl: 1594) tarafından tamamlanmıştır. 
Ancak bu Mushafın ketebe sayfasındaki yer boş bırakılmış olup hiçbir 
isim bulunmamaktadır. Muhtemelen Kur’an’ın büyük bölümünü yazan 
hocası Karahisârî’ye hürmeten Hasan Çelebi de imza atmamıştır. Kur’an’ın 
baş tarafındaki yuvarlak alana yazılan vakfiye kayıtlarından hattatının 
Karahisârî olduğunu anlıyoruz. Padişah hazinesinde saklandığı ve Sultan 
II. Mustafa tarafından 1107 (1696) yılında tilâvet olunması için Has Oda 
denen Hırka-i Şerîf Odası’na vakfedildiğinin kaydı bulunmaktadır.

Kur’an, Kanunî’den sonraki iki padişah döneminde (III. Murad ve III. 
Mehmed) tamamlanmıştır. Eser, tümüyle tezhip ve cildiyle 1584-1596 yılları 
arasında padişah III. Murad zamanında tamamlanmış ve sonraları birkaç 
kez onarım görmüştür.

Bu araştırmamız, Kur’an’ın hat ve grafik düzeni noktasında yoğunlaş-
maktadır. Eserin tarihî geçmişi ve meydana gelişindeki detaylar konumuz 
dışındadır. Mushafın oluşmasında; kâğıt, tezhip ve cilt masrafları ile bu 
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konuda çalışan sanatkârları zikretmek ve teknik bilgiler, yazının konusu 
dışında mütalaa edildiğinden, bu konularda teferruatlı bir bilgiye yer ve-
rilmemiştir. Hattatlarımız Karahisârî ve Hasan Çelebi hakkında da kişisel 
bilgilerle özgeçmişleri üzerinde durulmamış; Kur’an üzerinde yapılan tet-
kiklerle bu eserin teknik ve sanat özellikleri araştırılmıştır.

KARAHİSÂRÎ KUR’AN’ININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kur’an’ın genel boyutları 61,5x42,5 cm ve siyah deriden ciltli ve mik-

leplidir. Cildi altın yaldızlı şemse, bordür ve köşebentli olup, sonradan 
onarım görmüştür. Sayfalardaki yazı alanı, iç pervaz ve kuzu (dış cetvel) 
ile birlikte 43,5x27 cm boyutundadır. 300 yapraktan oluşmaktadır. Sayfaları 
klasik âharlı kâğıt renginde olup kalın gramajlıdır. Kalınlığı iki kâğıdın üst 
üste yapıştırılmasından meydana gelmiştir. Bu konuda herhangi bir kayda 
rastlanılmamıştır. Sayfalardaki yazıların muhakkak-sülüs hatlarıyla üçer 
satır ve geniş uçlu kalemle yazılmak durumunda olduğundan, bolca alınan 
mürekkebin kâğıt üzerindeki konumundan dolayı ince kâğıdın dalgala-
narak deforme olma tehlikesine karşılık iki kâğıt birbiriyle yapıştırılmak 
suretiyle kalınca bir kâğıt elde edilmiştir. Kâğıdın arka tarafına da aynı 
şekilde celi yazılar yazıldığından bolca bırakılan mürekkebin kâğıdın ön 
ve arka yüzeyinde birlikte olması dolayısıyla, dalga yapması ve gevşemesi 
böylece önlenmiştir. Bu durumda, neden tek ve kalın bir kâğıt kullanılma-
yıp iki ayrı kâğıdın birbirlerine yapıştırılarak kalın bir kâğıt elde edildiği 
sorusu akla gelebilir. O dönemde elde bulunan kâğıtların yeterince kalın 
olmaması ihtimali, böyle uzunca sürecek bir işleme sebep olmuş olabilir. 
Başka bir sebep de tek kalın kâğıdın direnci, iki ayrı yapıştırılan ve tek 
kâğıt haline getirilen kâğıda göre daha zayıftır. Çünkü iki ayrı kâğıt bir-
birlerine şekersiz muhallebi ile yapıştırıldığında ve sonradan muhallebi 
kuruyunca sert ve dayanıklı bir malzeme haline dönüşmektedir. Bu şekilde 
iki ince kâğıt arasındaki muhallebili hale gelen yaprak, aynı kalınlıktaki 
tek yapraktan daha sert ve dayanıklı olmaktadır. Kâğıdın her iki tarafına 
da yazılan ve celî (kalın) sayılabilecek üç satır, bu şekilde kâğıt deforme 
olmadan rahatlıkla yazılabilmiştir. Bu Kur’an’da kâğıdın yapıştırılmasının 
yukarıdaki iki sebepten hangisi olduğu sorusuna net bir cevap vermek 
mümkün değildir. Kanaatimizce birincisi akla daha uygun geliyor. Zira 
zaman zaman tek sayfanın bir yüzü yekpare bir kâğıt değil, ortadan iki 
ayrı kâğıtla oluşturulduğu göz önünde tutulursa, o dönemde kâğıt sıkıntısı 
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çekildiği anlaşılabilir. Böyle padişah buyruğu bir Kur’an yazımında yekpare 
kâğıt kullanmak gerekirken iki yarım kâğıt birbirlerine eklenerek sayfa 
oluşturulması, kâğıdın ne kadar az bulunduğu ve pahalı bir malzeme 
olduğunun kanıtı sayılmalıdır. Mürekkep bolluğunu karşılayacak kalın 
gramajlı kâğıdın olmayışı oldukça makul görünmektedir. Gereğinden 
fazla kalın ve sert olan yapıştırılmış yaprakların açılmasındaki güçlük de 
mutlaka düşünülmüş olmalı, ancak elde imkân olmayınca mecburiyetten 
bu yola başvurulmuş olması akla uygun görünmektedir.

Eski el yazması Mushafların kâğıtlarının bazen çok ince olduklarını 
görüyoruz. Bu Mushaflar genellikle ince kalemle ve nesih yazı ile ya-
zıldıklarından fazla mürekkep gerektirmez ve kâğıt üzerinde oldukça az 
mürekkep birikintileri oluşturur. Bu ise kâğıdın dalgalanıp deforme olma-
sını önler. Ancak Karahisârî Kur’an’ının devasa boyutları ve celî yazılarla 
yazılmasının özel ve kalın bir kâğıt gerektireceği aşikârdır.

Genellikle iki ve yekpare kâğıdın yapıştırılmasıyla oluşan bu Kur’an’ın 
yaprakları, bazen bu şekilde eklemelerle elde edilmiştir. Bir yüz yekpare, 
diğer yüz ortadan alt ve üst kısım olmak üzere birbirlerine teğet getiri-
lerek yapıştırılmış iki yapraktan oluşmuştur. Bu ise, kâğıdın az bulunan 
ve pahalı bir malzeme olmasının tabii bir sonucudur.

Bazı araştırmacıların, Karahisârî Kur’an’ının yapraklarının vassale ya-
pıldığını yazmaları, sanırız bu iki ayrı kâğıdın yapıştırılmasının yanıltıcı 
olmasından kaynaklanmaktadır. Yoksa, Kur’an’ın bütün yaprakları yekpare 
ve rengi de aynıdır. Yazı alanı ile etrafının gerek renginin gerekse kâğıdının 
aynı olması, vassale ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Vassale yapraklarda 
yazı alanı kâğıdı, etrafından ayrı olarak ortaya yapıştırılarak elde edilir. 
Bu durumda hem kâğıdın cinsi ve dokusu hem de rengi farklı görünmek 
durumundadır. Zamanla yıpranan sayfaların tamiri ve yazı alanını kurtar-
mak gayesiyle yapılan bu işleme, Karahisârî Kur’an’ında rastlanmamaktadır. 
Yekpare ve aynı doku ve renk ile yapraklar tamamlanmaktadır.

SAYFA DÜZENİ
Bu Kur’an genel anlamda Yâkut tarzı Kur’an yazım kurallarıyla oluş-

turulmuştur. Ancak bazı farklılıkları kaydetmek gerekmektedir. Öncelikle 
Kur’an’ın başlangıcında tam sayfayı kaplayacak şekilde yuvarlak bir alan 
içerisine nesih yazı ile vakfiye metni yer almaktadır. Bu yaprak daha son-
ra II. Mustafa zamanında Kur’an’ın Hırka-i Saadet Dairesinde okunmak 
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üzere vakfedildiğini belirtmek için eklenmiştir. On iki satırdan oluşan bu 
yuvarlak metnin dışı hafif denebilecek bir tezhip ile yine yuvarlak olarak 
süslenmiştir. İrice çiçek motiflerinden oluşan bu tezhip bölümü takribi 
2,3 cm kalınlığındadır ve tığ ve bulut motifinden oluşan hareketlerle tığ 
şeklinde çevrelenmiştir.

Karşıdaki sayfada ise zahriye sayfası denen yine yuvarlak lâcivert ve 
altın ağırlıklı ince sayılabilecek bir tezhip süslemesi bulunmaktadır. Ortada 
altın zemine yazılmış besmele ve Tâhâ Sûresi’nin ilk beş ayeti bulunmak-
tadır. Zahriye sayfasından sonra ‘serlevha’ denen Kur’an’ın başlangıç sayfası 
gelmektedir. Fâtiha Sûresi ile karşılıklı Bakara Sûresi’nin ilk ayetleri yer 
almaktadır. Karşılıklı bu iki sayfa lâcivert ve altın ağırlıklı ince tezhip 
ile süslenmiştir. Gerek Fâtiha gerekse Bakara sûreleri ilk satır muhakkak 
yazı ile Besmele, dört satır reyhânî ve son satır da yine muhakkak yazı 
cinsi ile sûrenin son metni yazılarak tamamlanmıştır. Her iki sayfadaki 
reyhânî yazı ile yazılmış dört satırlık metinlerin sağında ve solunda iki 
adet süsleme için koltuk yer almaktadır. Böylece en üstte ve en alttaki 
muhakkak satırların genişliği, reyhânî yazı genişliğinin hemen hemen 
iki katını bulmaktadır.

Tezhip içerisinde ve yukarıda sûrenin adı, en altta ise yine tezhip içeri-
sinde sûrenin nâzil olduğu Mekke Şehrini ifade eden metin yer almaktadır. 
Bütün motifleri ve renkleriyle gerek tezhip gerekse yazı bölümü tamamen 
simetrik bir düzende tasarlanmıştır.

Klâsik Kur’an yazım kurallarına uymayan farklı bir anlayışla ‘Bakara’ 
Sûresi’nden sonraki iki sayfada farklı bir düzenleme görülmektedir. Bu iki 
sayfa da yine tamamen birbirlerinin aynı ve simetrik bir görünümdedir. 
43,5x27 cm boyutundaki alanda yukarıda ve en altta muhakkak yazılar 
yer almakta, ortada yuvarlak bir alanda da on üç satırlık nesih yazı bu-
lunmaktadır. Bakara Sûresi’nin, serlevhadan sonraki bölümü olan bu yazı 
düzeni karşıdaki sayfada da devam etmektedir. Yuvarlak yazı alanının 
dışında kalan kısımlar altın ve lâcivert ile basit ve sade rûmî ve hatâî 
motifleriyle bezenmiştir.

Bundan sonra gelen iki sayfada da yine farklı bir sayfa düzeni ile kar-
şılaşıyoruz. Yazı alanı sabit olmak üzere bu defa da sayfanın en üstünde 
ve en altında sülüs hattı ile birer satır ve aradaki alana da reyhânî hattı ile 
yine on üç satırdan oluşan yazı gelmektedir. Reyhânî on üç satırlık yazı 
sülüs satırlara göre daha dar olup, yanlarda ince uzun iki koltuk kısmı 
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bulunmaktadır. Karşıdaki sayfada da yine aynı sayfa düzeni uygulanmış, 
yalnızca koltukların deseni farklıdır. Her iki sayfadaki koltuklar da kendi 
içinde karşılıklı aynı desene sahiptirler.

Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde; önceki iki farklı sayfa düzeninin 
burada yine değiştiğini görüyoruz. Yazı alanları sabit olup 43,5x27 cm 
olarak kalmakta fakat sayfa tasarımı tamamen değişmektedir. Bu defa üç 
satır celî yazı ve iki bölümde ince nesih satırlar yer almaktadır. Sayfanın 
en üstünde muhakkak hattı ile bir satır, sonra satır genişliği daha dar 
olarak beş satır nesih yazı; sayfanın yukarıdan aşağıya tam ortasında 
yine celî sülüs, onun altında beş satırlık nesih yazı ve sayfa sonunda da 
bir satırlık muhakkak yazı yer almaktadır. Kısa satırlı ve beşer satırdan 
oluşan nesih yazıların sağ ve solunda ikişer olmak üzere sayfada toplam 
dört adet koltuk bulunmaktadır. Bu şekliyle sayfa yazı alanı olarak beşe 
bölünmüş durumdadır. Yazı karakterleri olarak da yukarıdan aşağıya mu-
hakkak-nesih-sülüs-nesih-muhakkak şeklinde bir düzen oluşturulmuştur.

Üç celî yazı, dört koltuklu ve on satır nesihten oluşan bu sayfa düzeni 
artık Mushafın sonuna kadar sürdürülmüştür. Bu durumda baştaki ser-
levhadan sonra birbirinden çok farklı üç sayfa düzeni ile karşılaşıyoruz. 
Benzerine hiç rastlanmayan bu farklı uygulama bizde bazı soru işaretlerini 
de beraberinde getirmektedir. Niçin böyle bir uygulama yapılmıştır? Bu 
soruya kesin bir cevap vermek mümkün görünmemektedir. Hiç benzerine 
rastlanmayan bu uygulamadaki gerçek maksadı anlamak gerçekten imkân-
sızdır. Böyle arayışların, sayfa düzeni oluşturma gayretinden kaynaklandığı 
açıktır. Ama, bu arayışları Mushafın yazımına dâhil etmek anlayışı, klasik 
Mushaf yazımı kurallarıyla bağdaşmamaktadır. Burada çok açık bir biçimde 
farklı üç adet sayfa düzenini görmekteyiz. Her biri, kendi içerisinde an-
lamlı ve tutarlıdır. Üstelik karşılıklı iki sayfada uygulanmış ve görünüşü 
tahlil edilmiştir. Her bir düzende yazı karakterlerinin dağılımında da bir 
düzen gözlenmektedir. İlk sayfa mizanpajında muhakkak-nesih-muhak-
kak; ikincisinde sülüs-reyhânî-sülüs; üçüncüsünde de muhakkak-ne-
sih-sülüs-nesih-muhakkak yazı karakterleri kullanılmıştır. Ancak Kur’an 
bunlardan son sayfa düzeni ile yazılıp tamamlanmıştır. Bu konu üzerinde 
ayrıntılı bir araştırmaya gerek vardır. İlk bakışta, bir husus dikkatimizi 
çekmektedir. İlk iki sayfa düzeninde iki yazı karakteri kullanılmıştır. Son 
sayfa düzeninde ise üç ayrı karakter bir arada kullanılmıştır. Kanaatimizce, 
her sayfada bu üç ayrı karakterini de kullanmak Karahisârî’ye daha cazip 
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gelmiş olmalıdır. Ayrıca sayfa da daha detaylı ve dekoratif görünmektedir. 
İnce kalemle yazılan nesih yazıların satır sayısı daha azdır ve okunması 
daha rahattır. Tipografide bilinen bir gerçek şudur ki, satır sayıları kısa 
ve az olan metinler daha rahat ve zevkli okunurlar. Kur’an gibi devamlı 
okunan bir kitabın zevkle okunması önemli bir husustur. Araya serpiş-
tirilen iri muhakkak ve sülüs satırların, nesih satırların yoğunluğunu 
azaltması da tipografik kural gereğidir. Karahisârî’nin görünüş açısından 
daha hoş olması ve okuyucuyu sıkmadan zevkle okutması açısından bu 
son sayfa düzenini tercih etmesi akla uygun gelmektedir. Gerçekten de 
bu sayfa düzeni diğerlerine oranla daha munis görünmektedir. Ancak, 
anlaşılmakta güçlük çekilen hususun diğer iki sayfa düzeninin niçin bu 
Kur’an’da yer aldığı hususudur. Buna kesin bir cevap bulmak kanaatimizce 
mümkün görünmemektedir. Yine akıl yürüterek ve Karahisârî’nin sanat 
anlayışı ve kişiliğinin bilinmesi bize bazı ipuçları verebilir düşüncesinde-
yiz. Hattatımız bulunduğu devirde, Şeyh Hamdullah’ın aksine nesih yazı 
üzerinde yoğunlaşmış bir hattat değildir. Şeyh’in nesih yazıyı ıslah etme 
ve bir Türk Tarzı ortaya koyma çalışmalarını bildiği muhakkaktır. O daha 
çok farklı yazı cinsleriyle yazmış ve tasarıma önem vermiştir. Devrinin 
en iyi muhakkak-reyhânî hattatıdır ve yeni kullanılmaya başlanan celî 
divanî yazılar üzerine de çalışmaları vardır. Hayatı ve eserleri incelendi-
ğinde, kurallar dışında özgün, özgür kompozisyonlara yaklaştığı ve farklı 
esprilerle arayışlar peşinde olduğunu görebiliriz. Fantezi bir düşünceyle 
yaklaşırsak; sanki Karahisârî, Kur’an yazmaya başlarken yaptığı bu sayfa 
düzeni denemelerini atmayıp bizlere sunmak istemiş ve Kur’an’ı bu şekliyle 
düzenlemekte bir beis görmemiştir. Bu şekilde hem yazılar değerlenmiş 
olacak, hem de okuyucu sayfa düzeninin alternatiflerini görmüş olacaktır. 
Bu günün modern grafik tasarım anlayışı ile ancak düşünülebilecek olan 
bu olağanüstü özgür çıkışı, ancak Karahisârî gibi bir dahi uygulamaya 
cesaret edebilir düşüncesindeyiz.

Sayfa Düzenindeki Bazı Ayrıntılar

300 yapraktan oluşan Mushafta her sayfada dört koltuk olmak üzere 
toplam 2360 koltuk süslemesi bulunmaktadır.1 Koltukların tezhip mo-
tifleri genellikle karşılıklı olanların birbirleriyle aynı yapılması esasına 

1 Bu koltukların sayısı, Kültür Bakanlığı tarafından Ankara’da Kasım 2000 yılında bastırılan 
Karahisârî Kur’an’ının sunuş bölümünden alınmıştır.
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dayanmaktadır. Dolayısıyla her bir sayfada farklı iki adet koltuk motifi 
bulunmaktadır. Bazen bu motifler sayfada çapraz olarak aynen yer al-
makta, bazen de karşılıklı motifler birbirleriyle aynı tutulmaktadır. Genel 
itiyat Kur’an’da her bir koltuk motifinin (çift olarak) ayrı görünümlerde 
olmasıdır. Ancak yer yer bazı sayfalarda, önceki koltuk motifleri renkleri 
ve altın zeminlerinde değişiklik yapılarak tekrarlanmaktadırlar. Hizipler ve 
secde ayetlerini belirten durak ve madalyon motifleri sayfaların kenarla-
rında yine altın ve lâcivert ağırlıklı olarak yer almakta ve büyüklükleri ile 
kompozisyonları da farklılıklar göstermektedir. Gerek koltuk motiflerinde 
gerekse hizip ve secde motiflerinde renkler genel olarak altın-lacivert 
ağırlıklıdır. Diğer renkler de kullanılmış olmakla birlikte alan olarak çok 
küçük değerlerdedirler.

Serlevha dışında 112 tezhipli sûre başı bulunmaktadır. Bu sûre başları 
da keza koltuklarda olduğu gibi birbirlerinden tamamen farklı motiflerle 
tasarlanmışlardır. Mushafın sonlarında bulunan kısa sûreleri havi sayfa 
düzeninde oldukça akılcı bir tasarım göze çarpmaktadır. Mushafın genel 
sayfa tasarımı olan üç satır celî yazı ve iki grup halinde mevcut olan be-
şer satırlık nesih yazı düzenine uyulduğu veya bu görünüme yaklaşıldığı 
tespit edilmiştir. Özellikle hiç aksamadan uygulanan kural üç satırlık celî 
yazıların mutlaka yer almış olmasıdır. Kısa sûrelerin ard arda gelişinde 
metin bölümlerinin de kısalığından dolayı beş satırlık nesih yazı adedi 
bazen azalmış, hatta tek satıra kadar inmiştir. Sûre başları tezhipli olarak 
zaman zaman nesih yazı bölümünde yer almış, bazen metnin zorlamasıyla 
sayfada üç iri yazıdan birinin yerini almıştır. Ama hiçbir zaman iki bö-
lümden oluşan nesih yazı grubu, son altı sayfa hariç, hiç değişmemiştir.

Mushafın sayfa düzenindeki bu hassas kural, grafik düzenlemede titizlik 
gösterildiğinin kanıtıdır. Mushafın sonundaki kısa sûrelerin sıralanışındaki 
güçlük dahi bu düzenlemeyi bozamamıştır. Her sayfa beş bölümlük genel 
sayfa düzeninin kesintisiz bir biçimde devam ettirildiğini göstermektedir.

Nesih metinler içerisinde ayet sonlarını gösteren duraklar, genellikle 
küçük ve sade bir biçimde ele alınarak tamamlanmıştır. Bunlar altın ve 
siyah tahrir ile yapılmış, birbirlerine benzeyen basit tasarımlardır. Nadiren 
üçüncü bir renk kullanılmıştır ve büyüklükleri mümkün mertebe birbir-
lerine eşit tutulmuşlardır. Anlaşılıyor ki, sayfada dört adet renkli ve farklı 
koltuktan sonra, durak işaretlerinin sade olması gereği hissedilmiştir. Çok az 
olmakla birlikte, büyük yazıların bazı yerlerine de boşlukları değerlendirmek 
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amacıyla durakların büyüğü sayılabilecek yıldız motifleri konulmuştur. 
İç pervaz da yine yalın bir anlayışla kalınca bir bordür şeklinde altın ile 
doldurulmuş ve ince cetvellerle kenar bordürleri tamamlanmıştır.

YAZI KARAKTERLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Sayfa düzenindeki üç ayrı yazı karakteri Karahisârî hattının özellikle-

rini göstermesi açısından önemlidir. Sayfa başında ve altındaki muhakkak 
yazılar, Karahisârî’nin çok yazmış olduğu bir karakter olması dolayısıyla 
onun tavrının sergilendiği bir arşiv niteliğindedir. Mushafın tamamı in-
celendiğinde çıkan sonuç, bu iri yazıların (muhakkak ve sülüs) önceden 
bir eskizinin yapılmadan doğrudan yazılmış olduğudur. Her sayfada üçer 
satır olarak yazılan bu yazıların istifinden bu sonuca rahatlıkla ulaşılabilir. 
Zira bazı satırlarda, satır sonlarında harflerin üst üste getirilişi veya satır 
istifindeki homojen olmayan dağılım, bizi bu karara götürmektedir. Ancak 
hemen belirtelim ki 600 sayfadan oluşan ve takriben 1800 adet olan bu iri 
yazıların her birine eskiz yapılıp uygulanması, zaman açısından büyük bir 
kayba sebep olacaktır. Bu yazılardaki üslup beraberliği ve Karahisârî’nin 
kendine özgü tavrı dikkat çekmektedir. Vav harflerinin boynundaki ince 
ayrım boşluğu, bitişik yazılan Lâm ve Kef harflerinde kalemin yukarıya 
doğru çıkış ve inişi arasındaki muntazam ince boşluk, hattatın kaleme 
hâkimiyetini ve zarif üslubunu ortaya koymaktadır. Harekelerin, kendi 
kaleminden üçte bir oranında genişliği olan bir kalemle yazılması ve 
mümkün olduğunca az sayıda tutulması da yazının süs unsurlarıyla 
boğulmayıp satır kompozisyonunun ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Vav 
harflerindeki özellik Lâm ve Kef harflerindeki yukarıdan aşağıya olan 
ince aralık özellikleri, sayfa ortalarındaki sülüs yazılarda da uygulanarak, 
sayfadaki tipografik bütünlük sağlanmıştır. Karakterlerin farklılığı çeşni 
katarken bu ince detayların aynen uygulanması da, sayfanın görsel tipog-
rafik yapısının bütünlüğünü oluşturmaktadır. Bazı sayfalardaki harflerin 
nadiren de olsa sol taraftan iç pervazdan taşarak yan boşluklara uzama-
sına da rastlanmaktadır. Bu da, satırdaki optik espastan taviz vermeden 
yazının yazılması rahat ve modern bir anlayışın sonucudur. Günümüz 
tipografisinde, buna benzer uygulamaların olduğu düşünülürse, yüzyıllar 
öncesinde bir hattatın bunu uygulayabilmiş olması; hem optik denge ku-
rallarını bildiğinin bir kanıtı hem de büyük cesaret ve yaratıcı zekâsının 
tezahürüdür. Mushafın sonlarında, öğrencisi Hasan Çelebi’nin tamamladığı 
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sayfalardaki iri muhakkak ve sülüs yazıların genel esprisi ve üslubu, Ahmet 
Karahisârî hattını tutmakla birlikte, daha kabaca, harf anatomilerinin daha 
önemsiz yazıldığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Yukarı uzantıların daha 
kalın oldukları, satır istifindeki ustalığın daha zayıf olduğu ve Karahisârî 
hattının anatomisinden bazı farklı kaymaların olduğu dikkat çekmektedir. 
Ancak, iki ayrı hattatın elinden çıkan bu Mushaftaki buna benzer farklı-
lıkları doğal karşılamak gerekmektedir. Önemli olan genel yazım üslup ve 
tavırlarının birbirlerine aykırı düşmemesidir ki, kanaatimizce bu beraberlik 
de sağlanmış durumdadır.

Sayfalarda yer alan nesih yazılar ise, muhakkak ve sülüs yazı kalemlerinin 
kalınlıklarının üçte biri olarak tutulmuştur. Herbir bölümde beşer satırdan 
oluşan bu nesih yazıların genel esprisi Yâkut yolu olup, Karahisârî nesih 
yazıda yenilik yapmak isteyen bir hattat olmamıştır. O daha ziyade farklı 
yazı çeşitleri üzerinde durmuş ve yazıda kompozisyon ile sayfa düzenine 
önem vermiştir. Nesih yazılardaki satır istifi ve satır araları, okumaya 
elverişli ölçülerde, sade ve yalın bir üslupla yazılmışlardır. Harekeler de 
yine gerektiği kadar ve ancak doğru okunabilecek şekilde sayıları sınırlı 
tutulmuştur. Mushaf sonundaki Hasan Çelebi’ye ait sayfalarda bulunan 
nesih yazılar da Karahisârî’nin yazılarına, muhakkak ve sülüs yazılardan 
daha çok benzemektedir.

Karahisârî Kur’an’ında metinlerde bazı yanlışlıklar tespit edilmiştir. Mus-
hafı inceleyen bir kurul, bazı imla yanlışlıklarını tespit etmiş bulunuyor. 
Nokta ve harf eksiklikleri, harf ve kelime yanlışlıkları veya noksanlıkları 
gibi hatalar bir liste halinde tespit edilmiştir. Bu araştırmanın konusu, Ka-
rahisârî Kur’an’ının daha çok görsel ve sanatsal yapısını incelemeye yönelik 
olduğundan, bu konu üzerinde detaylıca durulmasına gerek görülmemiştir.

GRAFİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Her bir sayfasının bir müzehhip ekibi tarafından özenle süslenmesi de 

ayrı bir özellik olarak belirmektedir. Mushafın bir Osmanlı hükümdarı 
tarafından sipariş edilmesi ona ayrı bir değer katmaktadır. Bilinen bir 
durum var ki, Karahisârî bu Mushafa ayrı bir özen göstermiştir. Mattbaada 
basılmamış önceki dönemlere ait Mushaflar genellikle seri okunmak için 
hattatlar tarafından istinsah edilmişlerdir. Bazen devrin önemli bir hatta-
tına, hükümdar, paşa ve devlet adamları, zenginler bir Mushaf yazması 
için sipariş verirlerdi. Bunların serlevhaları veya sûre başları da sipariş 
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verenin mali gücüne göre şekil alırdı. Çok ünlü hattatlara yazdırılan bu 
Mushaflar okunmakla birlikte, sarayda veya konaklarda özenle saklanır, 
herkesin okumasına izin verilmezdi. Zaman zaman açılıp özenle sahibi 
tarafından okunur veya gelen misafirlere bir sanat eseri olarak seyretmeleri 
için gösterilirdi. Sonra da muhafazasına konularak yerine kaldırılır, sanat 
eseri muamelesi yapılırdı. İşte Karahisârî’ye Kânûnî tarafından sipariş edilen 
bu Mushaf ise birinci derecede, bir sanat eseri ortaya koyması maksadıyla 
sipariş edilmiştir. Bu ise, Mushafın yazılmasında ve tezhip edilmesinde 
farklı bir yolun izlenmesine neden olmuştur. Normal Mushaflar gibi her 
an ve herkes tarafından okunan bir kitap değil, daha ziyade seyredilen, 
saklanan ve devletin resmi kayıtlarına geçen bir demirbaş olarak hazır-
lanmıştır. Bu özelliği bilen Karahisârî de Mushafı sayfa düzeninde farklı 
bir yol izleyerek yazmıştır.

Sayfada yer alan küçük boyutlu ve uzun metinlerin, yalnızca seri 
okumak için yazıldıkları düşünülürse bu Mushafın seri okumaktan çok, 
rahat ve akıcı olarak zevkle ve kolaylıkla okunması amaçlanmıştır. Üç ayrı 
kalın yazının yer aldığı beşer satırdan oluşan uzun metinlerin yine her 
sayfada dört renkli koltuk ile bezenip süslendiği bir sayfa, herhalde seri 
okunmaktan çok seyredilmek üzere hazırlanmıştır. Gerek bizde, gerekse 
Batı dünyasının dinî eserlerinde bu amaçla yazılmış birçok din kitabı 
bulunmaktadır. Özellikle Orta Çağ Hristiyan el yazmaları; Gotik Yazı gibi 
okunması oldukça güç bir yazı karakteri ile yazılıp, altın ve renk kulla-
nılarak yapılmış inisyal harflerin ve aralardaki ornemanların bulunduğu, 
bazen de minyatürlerle sayfaların zenginleştirildiği din kitapları olarak 
karşımıza çıkarlar. Bunlar, okumaktan çok seyretmek ve saklamak üzere 
tasarlanmış, dinî duygularla ibadetin bütünleşmesini simgeleyen sanat 
eserleri olarak kabul edilmektedirler. Karahisârî Mushafı da Osmanlı 
döneminde, okunmaktan ziyade bir eser ortaya konulması amaçlanan bir 
kitap olarak yegâne yerini almış bulunuyor.

SONUÇ
Kânûnî Sultan Süleyman (1495-1566), devrin ünlü hattatı Afyonkarahisar’lı 

Ahmed Şemseddin Karahisârî (1468-1556)’ye bir Kur’an yazmasını buyu-
rur.2 Karahisârî’nin 1545-1555 tarihleri arasında yazdığı Kur’an, “Karahisârî 

2 Kânûnî’nin Karahisârî’ye bu görevi vermesini, Kur’an’ın baş tarafındaki vakfiye sayfa-
sındaki metinden anlıyoruz.
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Kur’an’ı” namıyla ünlüdür. Osmanlı döneminde yazılan en büyük boyutlu 
Kur’an olma özelliğinin yanı sıra, en görkemli ve tezhiple süslenmiş bir 
kitap olarak da önemlidir. Okunmaktan çok, bir sanat eseri olarak sak-
lanmak ve seyredilmek üzere tasarlanmış ve sayfa düzeni itibariyle de 
benzeri olmayan bir eserdir. 300 yapraktan müteşekkil Kur’an’ı Karahisârî 
tamamlayamadan vefat etmiştir. Sanatçının 1468 tarihi civarında doğduğu 
kabul edildiğine göre 77 yaşında yazmaya başlamış ve on yıl yazarak 87 
yaşında vefat etmiştir. Bu yaşların, bir insan için ihtiyarlık dönemi kabul 
edildiğine göre, Karahisârî’nin hat sanatındaki başarısı ortaya çıkmaktadır. 
Zamanında nesih yazının dışında Aklâm-ı Sitte’yi en iyi yazan hattattır. 
Kur’an incelendiğinde gerek celi sülüs, muhakkak ve gerekse nesih ve 
reyhânî yazılarının tek kalemde yazıldığı ve tashih edilmediği ortaya çıkar. 
Kaldı ki celî yazı istifleri de, önceden eskiz (karalama-taslak) yapılmadan 
doğrudan tek kalemle yazılmıştır. Kur’an’ın 80 yaprağı ise öğrencisi ve 
evlâtlığı Hasan Çelebi (öl. 1594) tarafından tamamlanmıştır. Bu görevin 
kendisine veriliş sebebi, kanaatimizce Karahisârî ekolünün tek temsilcisi 
olmasından kaynaklanmaktadır. Yaptığımız inceleme sonucunda Hasan 
Çelebi Kur’an’ın Sâffât Sûressi’nin (37. sûre) ortalarından (takriben 67. 
ayetten) sonraki kısmını tamamlamıştır. Bu sayfa Kur’an’ın serlevha say-
fasından itibaren 436. sayfasına karşılık gelmektedir. Hasan Çelebi’nin 
tamamladığı kısımdaki yazı karakterleri, Karahisârî yazısı ile anatomik 
olarak uyum içerisinde olmakla birlikte, harflerin hafifçe tok oluşu, ana-
tomik kabalık, yukarı uzantıların kalınlaşması ve bazı harflerin farklıca 
yapılması dikkati çekmektedir.

Kur’an’ın tezhibine de oldukça özen gösterilmiş 2360 adet koltuk de-
senlerinin tamamen birbirinden farklı yapılmasına dikkat edilmiştir. Her 
iki hattatın da yaşlılık dönemi eseri bu muhteşem Kur’an’ın yazılarının 
günümüz anatomisine göre kıyaslandığında ortaya çıkan iptidailik ya-
dırganmamalıdır. 16. yy. da özellikle sülüs ve muhakkak gibi gelişimini 
tamamlamamış karakterlerin, günümüzdeki tekâmülünden farklı olacağı 
normaldir.

Burada, Kur’an’ın önemli bir ayrıntısından da bahsetmek gereklidir. 
Başlangıç kısmındaki sayfalarda, yazı ve yazı zemini bölümünde çok 
ince altınla zerefşan yapıldığı görülmektedir. Kur’an’ın az bir bölümünde 
uygulanan bu adeta toz şeklindeki zerefşan yazıların da üzerine gelerek 
hafifçe bir yaldızlanmaya sebebiyet vererek sayfanın hoş bir görüntüye 
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sahip olmasını sağlamıştır. Ancak bu zerefşanın nasıl yapıldığı hususu 
çok önemli bir teknik ayrıntıdır. Altın zerrelerinin kâğıt üzerine yapışması 
için kâğıt üzerine muhallebi veya benzeri bir sıvı sürüldükten sonra altın 
parçacıkları bu zemine savrulur. Böylece bu zerreler zemindeki yapışkan 
tabakaya yapışıp kalırlar. Fakat Kur’an’daki zerefşan yazılar üzerinde ol-
duğuna göre, yazıların üzerine muhallebi sürüldüğünde yazıyı çözeceği 
bir gerçektir. Bu durumda bu sayfalardaki zerefşanın nasıl atıldığı hususu 
henüz keşfedilebilmiş bir teknik değildir. Su bazlı mürekkebi çözmeyen 
bugün sentetik veya selülozik vernik ve benzeri kimyasallar mevcuttur, 
ancak o dönem için böyle bir kimyasalın mevcut olmadığı düşünülürse, 
gerçekten anlaşılamayan bir tekniğin uygulandığı sonucuna varırız.

Cilt ve tezhibindeki özen ve mükemmelliğin yanı sıra sayfa düzeni 
açısından Karahisârî Kur’an’ı bir şaheserdir. Sayfa tasarımındaki oranlar ve 
kenar boşluklarının çok iyi dengelenerek tam bir görsel şölenin sunulduğu 
sayfa düzeni, günümüz modern grafik-sayfa tasarımının genel kurallarıyla 
son derece uyumludur. Yeryüzündeki ‘sanat kitapları’ formatında yer alan 
eserlerin başında gelen bu şaheserin hattatı Ahmed Karahisârî’yi hiç şüp-
hesiz ülkemizin grafik tasarımcılarının ilki ve öncüsü kabul etmemiz, bir 
tarihi gerçeğin teslimi olacaktır.
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Resimler

Resim 1:  Vakfiye sayfası, nesih yazı.
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Resim 2:  Tâhâ Sûresi’nin ilk beş ayetinin olduğu zahriye sayfası
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Resim 3:  Fâtihâ Sûresi’nin bulunduğu serlevha.



360

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Resim 4:  Bakara Sûresi’nin bulunduğu serlevha.
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Resim 5:  Serlevhadan sonra Kur’an’ın ilk sayfası.  
En üstte ve en altta muhakkak, ortada nesih yazı.
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Resim 6:  Serlevhadan sonraki 3. sayfa. Başta ve sonda sülüs, ortada 13 satır reyhânî yazı.
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Resim 7: Kur’an’ın tamamlandığı sayfa düzeni.  
Muhakkak-nesih-sülüs-nesih-muhakkak yazı.



364

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Resim 8:  Kur’an sonlarındaki kısa sûrelerin bulunduğu biraz farklı sayfa düzeni örneği. 
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Resim 9:  Kur’an sonunda imzasız sayfa.
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ARŞİV VESİKALARINDA HATTAT ŞEYH HAMDULLAH

Talip MERT
Öğr. Gör., Marmara Üniversitesi 

FEF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Osmanlı hat mektebinin esas kurucusu, hat sanatını gerçek bir Osmanlı 
sanatı yapan kutlu bir el olduğu tartışmasız kabul edilen Hz. Şeyh aynı 
zamanda bütün hüsn-i hat tarihinin de unutulmaz hakiki değerlerindendir. 
Hat tarihinde onun yerini tespit, ona gösterilen hürmeti ifade babında 
asırlardan beri o “Kıbletü’l-Hattatîn, Kıbletü’l-Küttab, Şeyhü’l-Hattatîn, 
Umdetü’l-Hattattîn…” gibi sıfatlarla anılmaktadır. Bu sıfatlar onun tarih 
boyunca gördüğü itibarın, kendisine duyulan saygının, eserlerine verilen 
kıymet ve alakanın derecesini çok net bir şekilde göstermektedir.

Hüsn-i hat tarihinin büyük Üstadı Amasyalı Şeyh Hamdullah Efendi 
eserleriyle hazine-i evrak kayıtlarında yerini almış bir müstesna kıymettir. 
Kendisinden sonra gelen hattatların büyük bir şevkle onun eserlerine sa-
rıldıkları, onun eserlerine sahip olmak istedikleri pek çok rivayetle sabittir. 
Ama arşiv belgelerinden anlıyoruz ki Şeyh’in eserlerine sahip olmak sadece 
hattatların değil pek çok âlimin, devlet adamının da ayrı bir tutkusuymuş.

Hz. Şeyh’in hayatı hakkında bilinenlere ek olarak bu çalışmada onun 
eserlerinin arşiv kayıtlarındaki seyri incelenecektir. Gerek Başbakanlık Os-
manlı Arşivi ve gerekse Şer‘î Siciller Arşivi’nde onun eserleri ilgili epeyce 
yeni bilgilere ulaşıldı. Bu eserlerin birçoğunun ise bugün yok olduğunu 
söylemek durumundayız. Bu bilgilere göre Şeyh hattı eserler devrine göre 
epeyce pahalı imişler. Ve bu eserlere itibar oldukça da çoktur. Koleksiyo-
nunda Şeyh hattı eser bulunduranlardan ikisi padişah olmak üzere diğerleri 
de devrinin kalburüstü simalarıdır.
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Şeyh Hamdullah Hattı Mushaf-ı Şerifler

1- Şeyh Hamdullah hattı olduğu kayıtlarda görülen Mushaflardan ilki 
1736 senesine aittir. Bu sene vefat edip muhallefatı da satılarak vereseye 
taksim olunan Davar Damgacısı Ahmed Ağa’nın kitapları arasında bir adet 
Şeyh hattı Mushaf-ı Şerif görülmektedir. Bu esere o günün râyici ile 7200 
akçe bir hediye bedeli takdir edilmiş.1

2- Hazine-i Evrak (arşiv) kayıtlarında görülen ikinci kayıt: Anadolu 
Kadıaskerliğinin yanında hekim de olan Abbas Efendi’nin muhallefatında 
“Şeyh-zade eczâ[sı] tamam 60.100 akçe”. Bir adet Sûre-i Mülk 1700 akçe 
ve bir adet de Şeyh kıtası 3050 akçe olmak üzere Şeyh’e ait üç parça eser 
zuhur etmiştir. 06.03.1763 (20.Ş.1176)2

3- Mısır Valisi Ebubekir Paşa’nın muhallefatındaki Kur’an-ı Kerim. 
Hediyesi 120.000 akçe. 09.09.1763 (01.Ra.1177)3

4- Şeyh hattı Mushaf-ı Şerif: I. Abdülhamid (saltanatı 1774-1789)’e 
Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın hediyesi olan bir Şeyh Mus-
haf-ı Şerifi’dir. Vesikanın üzerinde tarih yok ise de hatt-ı hümayunun I. 
Abdülhamid’e ait olduğu kesindir. Dolayısıyla da en geç 1789 tarihlidir. Bu 
Mushaf-ı Şerif padişaha sunulmak üzere Sadrazama gönderilmiş, sadrazam 
da Mushaf-ı Şerif’in arz kısmında şunları yazmıştır.

“Devletlû, kudretlû, kerametlû, adaletlû, veliyyün-ni‘metim Efendim 
Padişahım,

Kaptan Paşa Umdetü’l-Hattatin Şeyh merhumun hattı ile yazılmış bir 
adet Mushaf-ı Şerif’i yüce huzurunuza âcizane bir hediye olarak [arz 
olunmak üzere] bana göndermeleri [üzerine ben de] arz ediyorum. [İşbu 
hediyenin] kabulü ile Kaptan Paşan’ın mesrur ve minnetdar buyurmaları 
bâbında emr ü ferman… Padişahım hazretlerinindir.

Arzın üzerinde ki padişah yazısı (hatt-ı hümayun) ise şöyledir:

Benim Vezirim,

Bugün tersanede divanhaneye vardım. Bisade üzerinde bu Mushaf-ı 
Şerif komuş. Ben de Mushaf-ı Şerif kimin diye baktım. Kaptan Paşa hediye 

1 İsmail Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, Sistem Matbaacılık, 
İstanbul 2013, s. 436.

2 Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık, s. 442.
3 Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık, s. 435.
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eyledi. Belki kendisi kıraat eder idi. Çünkü tarafına göndermişler. Kabul 
eyledim diye haberi ifade oluna.”4

5- Şeyh Hamdullah’ın yazdığı Mushaf-ı Şeriflerden birisi ulemadan 
Rumeli Kadıaskeri Ahmed Şemsüddin Efendi’nin kitapları arasında yer 
almaktadır. 1809 (01.Ra.1224) tarihli bu kayda göre bu eser o gün müza-
yedede 900 kuruşa el değiştirmiş.5

6- Şeyh hattı Kur’an-ı Kerimlerin üçüncüsü Şeyhülislam Âsım Mustafa 
Efendi (?-1846)’nin terekesinden devrin padişahı Sultan Abdülmecid’e inti-
kal etmiştir. Bu intikalle ilgili olarak sadaretten saraya şu arz yazılmıştır:

“Sabık Şeyhülislam Âsım Efendi merhumun mevcut çeşitli kitapları 
ve defteri ile 9 adet Mushaf-ı Şerif Sadaret tezkiresiyle beraber padişaha 
takdim olunduğunda zikr olunan Mushaflardan Şeyhü’l-Hattatîn rahme-
tullahi aleyh hazretlerinin hatlarıyla olan bir kıt‘a Mushaf-ı Şerif padişah 
nezdinde bırakıl [mıştır.] Diğer sekizinin iadesiyle defterde yazılı kitaplardan 
da matbu olanlar ayrılarak [Sadaret’te] bırakılıp diğerlerinin takımıyla pa-
dişahın görmesi ve içinden seçileceklerin hediyesi ise daha sonra verilmek 
üzere [tekrar] mabeyne gönderilmesi için irade sâdır olmuştur. İade edilen 
mezkûr Mushaf-ı şerifler de defterleriyle [yine] Sadaret’e gönderilmiştir… 
23 Ocak 1847 (05.S.1263).

Mâbeyn’den bu arza cevaben şu yazı gelmiştir:

Sadaret’in emir ve iş‘ârı veçhile mezkûr kitaplardan matbu‘ olanlar 
ayrılmış maadası sekiz adet sahara, hurç ve sandığa konarak ve defteriyle 
beraber Sadaret’e gönderilmiş olmakla emir ve ferman… 27 Ocak 1847.

“Sabık Şeyhülislam Âsım Efendi merhumun mevcut kitaplarının defteri 
daha önce padişah tarafından da incelenmek üzere saraya takdim edilmişti. 
Mezkûr kitaplardan matbu olanlar ayrılmış ve [mahkemede] bırakılmıştı. 
Bunlardan başka [diğer bir kısım kitaplar] irade mucebince sekiz adet sa-
hara, hurç ve sandıklara konarak yanında defteri de olduğu halde mabeyne 
gönderilmesi irade buyrulmuştu. [Durum ayrıca] maliye nazırı paşaya da 
bildirilerek işbu kitaplar padişah tarafından görülmesi için bu sefer ta-
kımıyla Bab-ı Âli’ye gönderilmiş bulunmaktadır. Bu hususta hünkârdan 
nasıl bir irade çıkarsa icabının aynen yapılacağı… 28 Ocak 1847 (10.S.1263).

4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hatt-ı Hümayun tasnifi (HAT) 524.
5 Şer‘î siciller arşivi, Kısmet-i Askeriye mahkemesi defter no, 865, s. 71-75 (865/71-77).
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Sadaret’in bu arzına saraydan şu cevap gelmiştir:

…Bize ulaşan bu Sadaret tezkiresi, defter ve kitaplar padişah tarafından 
görülmüştür. Bu kitaplardan padişah tarafından seçilenler ile bazı kurena 
ve saraylılarca ayrılan 170 kitap yeniden yazılan iki adet defteri ile iki 
sandık ve bir hurç içine konarak diğerleriyle beraber Sadaret’e iade edil-
miştir. Bu 170 kitaptan iade edilmeyip padişahın yanında kalanlar ile Fethi 
Paşaca seçilen yedi kitap defterde kırmızı ile işaretlenmiştir. Yeni yazılan 
iki defter asıl defterlerle mukabele edildikten sonra mezkûr kitapların 
hediye ve kıymetleri takdir edilerek tekrar saraya gönderilmesi için irade 
çıkmıştır. Bu hususta gerekenin Sadaretçe ifası… 10 Şubat 1847 (23.S.1263)”6

Sultan Abdülmecid’in sahip olduğu bu Hz. Şeyh hattı Mushaf-ı Şerif’e 
o günün rayici ile 35.675 kuruş hediye bedeli takdir edilmiştir.7

7- Kaptan-ı Derya Damat Halil Rifat Paşa’nın vefatı üzerine mezat 
yapılan eşyası ile kitapları arasında bir adet “kebîr kıt’a Mushaf-ı Şerif 
bâ-hatt-ı Şeyh merhum”a 7050 kuruş hediye bedeli tespit edilmiştir. 
12.03.1857 (12.B.1273)8

8- Şeyh hattı Kur’an-ı Kerimlerden bir başkası yine 1860’da yine Hattat 
Padişah Sultan Abdülmecid tarafından saraya kazandırılmıştır. Bu Kur’an-ı 
Hakîm’in saraya gelişi ile ilgili yazışmalar da şöyledir:

“Gedikpaşa Saraç İshak Camii karşısında mukim olup [buradaki] evin 
yarım hissesine mâlik Fahri Efendi ağır borçları sebebiyle bu hissesini 
Suyolcuların eski kethüdası Hasan Ağa’ya satmış. 47.000 kuruş bedel 
takdir edilen bu hisseye mukabil [Hasan Ağa ancak] 15.000 kuruş verebil-
miş, bakıyyesini ise ödeyememiştir. Bunun üzerine Hasan Ağa’nın elinde 
bulunan “Şeyh Hazretlerinin hatt-ı şerifi ile yazılmış bir adet Kelam-ı 
Kadim olduğunu anlayınca da işbu Kelam-ı Kadim’i borcuna mahsuben 
almıştır. Bu Kelam-ı Kadim gayet güzel bir yazı ile yazılmış olduğundan 
hazinede muhafazasının [daha uygun olacağını] düşünerek işbu Mushaf-ı 
Şerif’i Padişaha sunmak arzusuyla 23 Şubat 1860 (01.Ş.1276)’da Sadaret’e 
göndermiş. Sadaret de şu arz ile durumu saraya bildirmiştir:

Bilan Kaymakamı sâbık Fahri Efendi’nin borçlarını ödemek için sattığı 
hane bedeline mukabil eline geçmiş olan Şeyh Hattıyla [yazılmış bir adet] 

6 BOA, İrade Dâhiliye, (İ. DH) 7019.
7 Maliyeden Müdevver Defterler, (MAD) 10560/118.
8 Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık, s. 442.
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Kelam-ı Kadim huzura sunulmuş bulunmaktadır. [Fahri Bey’in] belirttiği 
üzere Fahri Bey bu Kelam-ı Kadim’i 37.000 kuruş mukabilinde almış ve 
kendisi bu eseri hakkıyla korumaktan âciz bulunduğundan bu konuda 
nasıl bir ferman çıkarsa aynen gereğinin ifa edileceği… 01 Mart 1860.

Bu arzdan üç gün sonra saraydan Sadaret’e gelen iradede “…Mezkûr 
Kelam-ı Kadim’in padişahça görüldüğü ve Enderun’da saklanmak üze-
re alıkonulduğu belirtilip hediyesi olan 37.000 kuruşun da Abdülmecid 
Han tarafından ödeneceği, bu paranın Fahri Bey’e verilmesi…” cevaben 
bildirilmiştir.9

9- 1880’lerde saraylı Hamdi Paşa’nın terekesinde bulunan bir Şeyh hattı 
Mushaf-ı Şerif sahaflara gönderilerek o günün râyici üzere ne miktar bir 
fiyat takdir edileceği sorulmuş, alınan cevap ise 25.000 kuruş olmuştur.10

Şeyh’in Diğer Eserleri

Osmanlı Hazine-i Evrak kayıtlarında görülen Şeyh Hamdullah’a ait daha 
küçük hacimde eserlerinden iki kitap müzece satın alınmış. Bu alımla ilgili 
Müze-i Hümayun ile Maarif Nezareti arasında geçen yazışmalar şöyledir:

“Maarif Nezareti’…ne,

İmam Gazalî’nin el-Munkızu min’d-Dalâl eseriyle biraderi Ahmed Ga-
zalî’nin Kitab’t-Tecrîd nâm eseri birlikte olarak Hattat-ı Şehîr Hamdullah b. 
Şeyh tarafından 903 senesinde Sultan Bayezid-i Sani hazretleri için gayet 
nefis bir surette yazılmış ve bunun müze kütüphanesi için alınması uygun 
bulunmuştur. Cildli ve tezhibli bu nâdir nüshanın altı lira gibi cüz’î bir 
bedel mukabilinde vermesi için de sahibi razı edilmiştir. Mezkûr nüshanın 
satın alınarak bu paranın da “kütüb-i nefise mübayaa tertibinden” tesvi-
yesi için Maliye Nezareti’nin muvafakatinin alınması hususuna müsaade 
buyurulmasını istirham ederim… 22 Ekim 1914 (02.Z.1332-09.Te.1330).

Müze-i Hümayun Müdürü Halil

Müze-i Hümayun Müdüriyetine,

22 Ekim 330 tarihli ve 6651/506 numaralı tezkirelerinin cevabıdır:

Hattat-ı Şehîr Hamdullah b. Şeyh hattıyla muharrer el-Munkızu min’d-Dalâl 
eseriyle biraderi Ahmed Gazalî’nin Kitab’t-Tecrîd nâm eserlerin kararlaştırılan 

9 İ. DH 29947.
10 Yıldız Perakende Evrakı, Arzlar, (Y. PRK. ARJ) 8/34.
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bedeli olan altı lira ile mübayaası be bu paranın müze tahsisatından ödenmesi 
bakanlıkça münasip olmakla ol babda… 24 Ekim 1914 (11.Te.1330)11

Bu eserler bugün müze kataloglarında görünmemektedir. Son anda bir 
aksama neticesi bu alış gerçekleşmemiş olabilir.

Hz. Şeyh’in bu eserlerinden başka daha küçük ebatta pek çok eseri 
arşiv kayıtlarında yer almaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

1674 tarihli bir kadı siciline göre ve Kuzattan İmamzade Mehmed 
Efendi’nin muhallefatında Şeyhzade kıtası 3+1 adet, 5000+ akçe. (25.C.1085)12

1699 tarihli bir kayıtta Ebu Said Efendizade Şeyhulislam Feyzullah 
Efendi’nin terekesinde Şeyh Hamdullah hattı bir En’am-ı şerif 3450 akçe, 
Karahisari hattı bir En’am için ise 1505 akçe değer takdir edilmiş. (Evâ-
hır-ı Z.1110)13

1705 tarihinde vefat eden ve muhallefatına göre de hattat olma ihtimali 
çok yüksek olan Ahmed b. Zülfikar’ın koleksiyonunda bir adet Şeyh mu-
rakkaı 7000 akçe. 01.N.111714

Edirne’de 1709’da vefat eden sabık kul kethüdası Çolak Mehmed Ağa’nın 
muhallefatında Şeyh Hamdullah Hattı “Kehf-i Şerif” 6400 akçe. (01.Z.1120)15

1770’de vefat eden Hattat Afif İbrahim Efendi’nin terekesi bir hat sanatı 
müzesi gibi. Bu terekede pek çok hattatın kıt’a, karalama, levha, murak-
kaları… Vardır. Bunlar meyanında Şeyh Hamdullah Amasî’den de epeyce 
bir şeyler topladığı görülüyor. Bunları tek tek yazmak yerine bu kadarcık 
bir atıfta bulunmayı daha uygun buldum.16

1811’de vefat eden Kuzattan Osman Efendi’nin terekesinde de aynı şekilde 
11 kuruşa el değiştiren Şeyh hattı ile Kehf Sûresi görünüyor. Bunların ikisi 
de acaba aynı mı, gayri mi? (1226)17

1805’te vefat eden Müderris Eşrefzade Aziz Bey’in muhallefatında 
Şeyh-zade kıt’ası 7 kuruş, bir başkası 15 kuruş, dördü birden toplam 110 
kr. 10 para. (B. 1220)18

11 Maarif Nezareti, Tedrisat-ı Âliye evrakı, (MF. ALY) 71/107 a, b.
12 TSMA sicili, 233/215.
13 Kısmet-i Askeriye, 20/84.
14 Kısmet-i Askeriye, 24/44, 54, 55.
15 TSMA sicili, 274/49.
16 Erünsal, Osmanlılarda Sahaflık, s. 437.
17 Kısmet-i Askeriye, 902/92.
18 Kısmet-i Askeriye, 800/83.
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1807’de merhum olan ricalden Recaizade İbrahim Münib Ef… nin tere-
kesinde Şeyh Hattı Amme cüzü 20 kuruş. (05.M.1222)19

1833 yılında vefat eden Selim Sabit Efendi terekesinde Şeyh Hamdullah 
hattı Sûre-i En’am. (1249)20

İhsaniye’de 1885’te vefat eden Ali Rıza Paşa’nın terekesi içinde bir adet 
Şeyh hattı En’am-ı şerif 145 kr. (1303)21

Gazi Edhem Paşa muhallefatında Şeyh hattı bir Delail-i Hayrat 1350 
kuruş.22

Şeyh Hamdullah’ın vefatından sonra kabri başta hattatlar olmak üzere 
pek çok maarif erbabının ziyaretgâhı olmuştur. Hat sanatına yeni başla-
yanlar kalemlerini önce bir haftalığına onun kabrine gömer daha sonra 
bu kalemlerle yazı talimine başlarlardı. Bu inançla hattat olup tarihte eser 
vermiş pek çok hattat vardır. Bu hattatların mühim bir kısmı ölümlerinde 
de ona yakın olmak arzusu ile onun civarına gömülmeyi vasiyet etmişler-
dir. Bu sebeple Şeyh’in civarına âdeta özel bir “hattatlar bahçesi” sayılacak 
kadar çok sayıda hattat defnedilmiştir.

Kaynakça
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hatt-ı Hümayun tasnifi, (HAT).

BOA, İrade Dâhiliye, (İ. DH) 7019.

Erünsal, İsmail, Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar, Timaş Yayınları, Sistem Matbaacılık, 
İstanbul 2013.

İ. DH 29947.
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Yıldız Perakende Evrakı, Arzlar, (Y. PRK. ARJ).

19 Kısmet-i Askeriye, 829/77.
20 Kısmet-i Askeriye, 1359/67.
21 Kısmet-i Askeriye, 725/23.
22 Kısmet-i Askeriye, 2006/8.
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“Kur’an Mekke’de nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözü 
ehlinin malumudur. Bu sözün anlam alanı içerisine Osmanlı’da zirveye 
çıkan Türk hat sanatının derinliği ve mükemmelleşme süreci dâhil edilebilir. 
Kur’an’ın Osmanlı’da yazılmasının veya Osmanlı’da hattın derinleşmesi 
ve aşkın bir seviyeye ulaşmasında sadece İstanbul değil bütün Osmanlı 
beldeleri pay sahibidir. Bu kültür içerisinde hat ve Kur’an yazımı meselesi 
bir bütün olarak değer ve ivme kazanmıştır. Bu hususta “Kıbletü’l-Hattatîn” 
olarak nitelendirilen Amasya şehrinin önemli bir yeri vardır.

İstanbul ve Amasya dışındaki diğer iller arasında önemli bir yere haiz 
bulunan Kastamonu da hat sanatında değerli isimler yetiştirmiş şehir-
lerimizin başında gelmektedir. Bunlar arasında en önemlileri Kazasker 
Mustafa İzzet Efendi, Mehmed Şevki Efendi, Hulusi Efendi, Abdufettah 
Efendi, Hamdi Efendi, İzzet Efendi, Mehmet Ali Efendi, Nuri Efendi, Vasıf 
Efendi, Aşir Efendi, Mehmed Besim Efendi sayılabilir.1

1 Ayrıca bkz. Mustafa Bektaşoğlu, Hat Sanatı ve Tosyalı Hattatlar, Ankara 2005, ss. 1-112.
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Tebliğimizin birinci bölümünde bu önemli hattatlara yer verilirken 
ikinci kısmında Hattat Feride Hanım ve Emrullah Demirkaya hakkında 
bilgi verilecektir.

A. KASTAMONULU HATTATLAR

Abdülfettah Efendi: (1230–1314 /1896)

Abdülfettah Efendi, Abdullah Efendinin oğludur. Hicri 1230 yılında 
Dersaadette tevellüd eylediği nüfus tezkirei Osmaniyesinde muharrerdir. 
Sakızlı’dır.2

Hüsrev Paşa’nın ser-askerliğinde dairei askeriyede Arabî, Farisî, hen-
dese ve matematik okudu. Sülüs, celi, nesh, talik, divânî ve rik’a çalıştı, 
icazet aldı.3

1831’de Sıbyan Alayı muallimliğine, tabur kâtiplerine rık’a talimine ve 
sipahilerin istida-namelerinin havalesine “sah” keşidesine me’mur edildi.4

Kastamonu mal müdürlüklerinde ve üç ay Kastamonu vali vekaletinde 
bulundu.5

Defninden bahs edilirken “Tercemanı Hakikat” gazetesinde deniliyor 
ki: “Merhum, meşahiri hattatinden olup nezaheti hututı nefisesi, arayişi 
enzar olacak surette idi. Dersaadet ile Bursa’daki cevamii şerifenin bazıla-
rında avihtei mevkii tazim edilmek üzere çekidei kalemi müşkin eylemiş 
oldukları elvah, o derece nazar rübdır ki görenler, merhumun aferin hanı 
kemali olmamak kabil olmaz.”6

Abdülfettah Efendi, sülüs, celi ve talikde mehareti kamile sahibi idi. 
Birçok yerde yazıları vardır. Selanik mal müdürü ve vali vekili iken (1273-74 
h.) Ravzai Mutahhere’ye takdim olunmak üzere Sultan Abdülmecid tara-
fından imal ettirilen şamdanlar —irade-i seniyye ile— Selanik’e gönderilip 
istenilen yazıları pek güzel yazdığından padişah mahzuz oldu. 1855 (1271 
h.)’de neşr olunan kavaimi nakdiyenin hâk ve imalinde hüsni hidmeti 
sebk etti. Yine o sene Bursa’yı tahrip eden büyük zelzelede ulu camideki 

2 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, Maarif Basımevi, İstanbul 1955, s. 24.
3 İnal, Son Hattatlar, s. 24.
4 İnal, Son Hattatlar, s. 24.
5 İnal, Son Hattatlar, s. 24-25.
6 İnal, Son Hattatlar, s. 25.
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yazıların yeniden tahrir ve tezyininde “icad ve tanzim ettiği büyük kalem” 
ile mihrabın sağına ve kapıların üstüne celi ve talik yazılar yazdı.7

Yukarıda söylenen büyük kalemin sür’at ve sühulet ile yazmasını 
Sultan Abdülmecid görmek istedi. Vükelâ da hazır olduğu halde Hırka-i 
Saadet dairesinde Resul-i Ekrem Efendimizin ismi şeriflerini yazdı, büyük 
takdir topladı.8

Kastamonu’da Şa’bân-ı Velî Hazretleri’nin şebekesi puşideleri ve etra-
fında medfun olanların puşidelerindeki Kelime-i Tevhid vesaire, yazdı.9

Hamdi Efendi

Mehmed Hamdi Efendi Kastamonuludur. “Hamdi Çavuş” namı ile yâd 
olunurdu. Fatih’te Yoğurtçu oğlu Emin Efendi’nin halifesi Nuri Efendi 
müntesiplerindendir. Asker oluncaya kadar onların kıyafetini muhafaza 
etti. Bakkal Arif Efendi’den sülüs, nesih ve Sami Efendi’den celî sülüs 
yazdı. Erkân-ı Harbiye Dairesi Hattatı Nazif Efendi daireye aldırdı. Birinci 
Harbi umumi esnasında Almanya’da bastırılan evrakı nakdiyenin yazılarını 
yazmak üzere Almanya’ya gönderildi.10

Eski ve yeni en büyük hattatlar canibinden tahrir ve gayet güzel tez-
hib edilen ve emsalini tedarik ve cem’ etmek muhal olan birçok hilyei 
saadet ve sair levhaları pür kıymet ile —Şehzadebaşındaki— evini ruhani 
ve maddi bir müze haline koyan ve bilahare o hazinei bi naziri nasılsa 
elden çıkartmak zorunda kalmıştır.11

Hulusi Efendi

Esseyyid el-Hac Mehmed Hulusi Efendi, Seyyid Mehmed Şemsüd-
din’ül-Buhârî sülalesinden —ikinci sultan Mahmud’un hizmetinde bulunmuş 
olan— Osman Ağa’nın oğludur. Kastamonu’da Seydiler Köyünde doğdu. 
Evvela Mahmud Raci Efendi’den, sonra Aliyülvasfi Efendi’den sülüs ve 
nesih teallüm ve Ragıb Paşa Kütüphanesi’nde birçok talibe talim ettirdi.12

7 İnal, Son Hattatlar, s. 25.
8 İnal, Son Hattatlar, s. 28.
9 İnal, Son Hattatlar, s. 28.
10 İnal, Son Hattatlar, s. 115.
11 İnal, Son Hattatlar, s. 115-116.
12 İnal, Son Hattatlar, s. 134.
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Hemşiresinin oğlu Hattatı Şehir Şevki Efendi talebelerinin en önde 
gelenlerindendir. Zamanındaki hattatların bihakkın en mümtazlarıdandır. 
1874 (1291)’de vefat etti.13

İzzet Efendi

Seyyid Mustafa İzzet Efendi, Tosya’da Destan Ağazade Mustafa Ağa’nın 
oğludur. 1801 (1216 h.)’de Tosya’da doğdu.14

İstanbul’a giderek birçok hocadan ders aldı. Hamidiye Evkafı Kaim-i 
Makamı Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’den sülüs ve nesih; Yesarîzade Mustafa 
İzzet Efendi’den ta’lik meşk ederek icazet aldı.15 1876 (1293 h.)’de vefat etti.16

Hattatlar ve musikişinaslar arasında “Kadı asker Efendi” namıyla yad 
olunurdu.17

On bir Mushafı Şerif, bir o kadar Delailü’l-hayrat otuzdan fazla En’am, 
iki yüzden fazla Hilye-i Saadet ve pek çok kıt’a ve murakka yazmıştır. 
Ayasofya Camii’nde —müze haline konmazdan önce— asılı bulunan büyük 
levhalar bu zatın hüsn-i hattaki kudretine en büyük şahittir. Camilerde, 
sair mahallerde ve evlerde pek nefis levha ve kitabeleri vardır.18

Yusuf Kamil Paşa merhum için yazdığı Mushaf-ı Şerifi görenlerin 
hayran kaldıkları meşhurdur. Pek kıymetli öğrenciler yetiştirmiştir. Şefik 
ve Muhsinzade Abdullah Beyler, Vahdetî, Abdullah Zühdî ve Burdurlu 
Hafız Osman Efendiler, Hacı Arif Bey, Mehmed Hilmi ve İlmî Efendiler 
öğrencilerinin en güzidelerindendir.19

Üniversite kütüphanesinin müze kısmında kendi yazısıyla nefis bir şarkı 
mecmuası mevcuttur ki kendinin ve diğer hocaların eserlerini havidir.20

Mehmed Ali Efendi

Mehmed Ali Efendi, Kastamonulu Hacı Mustafa namında birinin oğlu-
dur. 1867 (1284 h.)’de Kastamonu’da doğdu. Sekiz yaşında İstanbul’a geldi. 
Mektep hocalarından Hattat Kadri Efendi’den sülüs ve nesih meşkine 

13 İnal, Son Hattatlar, s. 134.
14 İnal, Son Hattatlar, s. 154.
15 İnal, Son Hattatlar, s. 154-155.
16 İnal, Son Hattatlar, s. 160.
17 İnal, Son Hattatlar, s. 160.
18 İnal, Son Hattatlar, s. 160-161.
19 İnal, Son Hattatlar, s. 161.
20 İnal, Son Hattatlar, s. 161.
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başladı. 1305 de Tahsin Hilmi Efendiden icazet aldı. 1915 (1331 h.)’de vefat 
etti. Bu zat ketebesiz yazıların hangi hattatlara ait olduğunu tayin ettiği 
ve yazıya pek ziyade muhabbeti olduğundan topladığı iki sandık dolusu 
yazı ile pek çok levhanın Firuz Ağa yangınında eviyle beraber yandığı, 
Hattat Necmeddin Efendi’nin tevdi’ eylediği evrakta yazılıdır.21

Nuri Efendi

El-Hac Mehmed Nuri Efendi, Taşköprü kazasında Kozluca karyesi 
ahalisinden Zaim oğlu Ali Ağa’nın oğludur. 1868 (1285 h.)’de Orta Köy’de 
doğdu. Kırk günlük iken Beşiktaş’a getirildi. Vefatına kadar “Beşiktaşlı” 
namıyla yâd olunurdu.22

Zeki Dede’den ta’lik yazdı. Sülüs ve neshi evvela rüşdiye mektebinde 
Hademe-i Hümayun’dan ve Hattat Alâüddin Bey talebelerinden Süleyman 
Efendi’den, muahharen 1882 (1299 h.)’de zülüflü baltacılar imamı, Şevki 
Efendi talebesinden Nevşehirli Hoca Osman Efendi’den, 1883 (1300 h.)'de 
Alaaddin Bey’den sülüs ve nesih meşk etti. Alaaddin Bey’in rahatsızlığından 
dolayı 1888 (1305 h.)’de Muhsinzade Abdullah Bey’e intisap ve haftada iki 
defa on sekiz sene devam etti, ardından icazet aldı.23

Beşiktaş’ta Mektebi Hamidi’de sülüs ve nesh muallimliğini ifa etti. Bir 
aralık Bab-ı Âlî caddesinde dükkan açarak isteyenlere yazı yazdı. Bilahare 
Medresetü’l-Hattâtîn sülüs ve nesih muallimliğine tayin kılındı. Güzel 
sanatlar akademisine yazı hocası oldu.24

Tüccardan Tantavizade Halid Efendiye ve Prenses Fatma’nın zevci 
Mahmud Sırrı Paşa’ya orta, Gazi Osman Paşa’ya ufak kıt’ade ve Beşiktaş 
muhafızı Hasan Paşa’nın delaletiyle Çorum’da Ashabı Kiram’dan Suheyb-i 
Rûmî’nin türbesine büyük kıt’ada birer Mushaf-ı Şerif, Sultan Mehmed 
Reşad’a evradı mevleviyye, diğer zevata evrat ve Fütühat-ı Mekkiyye, dua, 
vs. ve müteaddid hilye-i şerife yazmıştır.25

Kastamonu’da Şa’ban-ı Velî dergahındaki yazılar, Bakırköy’de Kartal 
Tepe camiinin kubbesindeki süre-i İhlas, Çorum’da saat kulesinin yazıları, 
Azebkapusu’ndaki camiin musluklarının üstündeki yazılar, Üsküdar’daki 

21 İnal, Son Hattatlar, s. 206.
22 İnal, Son Hattatlar, s. 242.
23 İnal, Son Hattatlar, s. 242.
24 İnal, Son Hattatlar, s. 244.
25 İnal, Son Hattatlar, s. 245.
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Yalnız Servi camiindeki tarih taşının yazısı, Kartal camiinin kapısındaki 
“ve men dehalehâ kâne âminâ” levhası, Sadrı esbak Cevad Paşa türbesinin 
kapısındaki yazı Çorum’da ve diğer mahallelerdeki bazı asarı hayriyenin 
üstündeki yazılar onundur.26

Akademideki vazifesine yaşlılık sebebiyle devam edemeyince evinde 
oturup yazılar yazdırılmak suretiyle muallimlik ücreti tesviye edilirdi. En 
güzel yazanlardandı. Musiki erbabına ve hattatlara dair malumat sahibi 
idi. 1951 (1371 h.) Beşiktaş’ta vefat etti.27

Şevki Efendi

Mehmed Şevki Efendi, tüccardan Kastamonulu Ahmed Ağa’nın oğludur. 
1822 (1244 h.) de Kastamonu’da doğdu. Üç yaşında İstanbul’a geldi.28

Aksaray’da Yusuf Paşa’da sıbyan mektebinde okudu. Mukaddimatı 
ulûmu —Ragıp Paşa kütüphanesi birinci hafız-ı kütübü— hattat Hulusi 
Efendi’den —ki herkesin hüsn-i zannına mazhar bir zat idi— ve onun 
damadı Hoca İshak Efendi’den okudu.29

Yazıya merak ederek dayısından meşk almaya başladı. Dayısının (Hulusi 
Efendi) terceme-i halinde söylendiği vechile öğrencilerinin en güzidesi 
olan yeğenine 14 yaşında yazıdan icazet verdikten sonra “yazıyı ben bu 
güne kadar öğretebilirim. Bundan ilerisini Mustafa İzzet Efendi’den ve 
diğer hattatlardan öğren” demesiyle Şevki Efendi “ben sizden başka hocaya 
gitmem” cevabını verdi.30

Kamil Efendi şu sözleri ilave etti: “Şevki Efendi, ‘Yazıyı bana âlem-i 
rüyada talim ettiler.’ derdi.” En güzel yazıları 1290’dan sonra yazdıklarıdır. 
Ondan evvelki yazılarında kusurlar vardır.”31

1876’da (1292 h.) Umum Mekatib-i Askeriye hüsn-i hat muallimliğine 
tayin olundu. Sonradan Sultan Abdülhamid merhumun şehzadegânına da 
iki buçuk sene yazı talim etti. 1887 (1304 h.)'de vefat etti.32

Asrının en ileri gelen hattatlarındandır ki “Hattat-ı hatîr” unvanına 
layıktır. Asarı nefisesi, esbabı indinde haizi kıymettir. Pek çok öğrencisi 

26 İnal, Son Hattatlar, s. 245.
27 İnal, Son Hattatlar, s. 245.
28 İnal, Son Hattatlar, s. 397.
29 İnal, Son Hattatlar, s. 397.
30 İnal, Son Hattatlar, s. 397.
31 İnal, Son Hattatlar, s. 397.
32 İnal, Son Hattatlar, s. 399.
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vardır. Ellerde hilyeleri, levha ve kıt’aları ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde 
1284-1300’de yazdığı sülüs ve nesih yazıları mevcuttur.33

Bir gün evine gittiğim esnada Yahya Hilmi Efendi, duvara asılı nefis 
bir levhayı göstererek “hattatlar içinde en ziyade takdir ettiğim zat, Şevki 
Efendidir. Yazıyı kemali itina ile yazar, hatta bir çocuğa yazı talim etse 
onda da itina ederdi. Doğrusu hattın her nev’inde ibrazı kemal ile emsaline 
tefevvuk etmiştir” demişti.34

Kamil Efendi: “Şevki Efendi ağır, Yahya Hilmi Efendi sür’atle yazardı” 
derdi. Bayezid’deki kütüphane-i umumi birinci hafızı kütüb-i Hattat Ha-
san Tahsin Efendi, Şevki Efendi’nin yanındaki kemalini teslim eder. Fakat 
tekellüfle yazdığını söylerdi.35

Şevki Efendi

Mehmed Şevkî Efendi, Zağferanbolu (Safranbolu) esnafından Kürdzade 
Ahmet Efendi’nin oğludur. 1268 h.’de Zağferanbolu’da doğdu. Orada sıbyan 
mektebinde okudu. Mektebin kalfası Hattat Ahmed Efendi’den sekiz yaşında 
sülüs ve nesih meşk etti. Kendi ifadesine göre on yaşında Mushaf yazmağa 
başladı.36 1863-1871 (1280-1288 h.) senesine kadar Mushaf yazdı. Bunların 
beş-on adedini talebelerine vermek üzere 1871 (1288 h.)’de İstanbul’a geldi 
Hattat Hasan Rıza Efendi, bir nüshasını görüp takdir etti. Tekemmül için 
bir buçuk sene yazı taallüm etti.37

Müneccimbaşı Tahir Efendi’nin kitabetine alınarak 1871-1881 senesine 
kadar ifayı vazife etti. Mushaf yazmakta devam eyledi. Beyazıt Camiinde 
Tokatlı Ahmed Efendi’nin dersinden istifade etti.38

1901 (1319 h.)’de İstanbul’a tekrar geldi. Bayezıd’da mülga Maliye ne-
zareti binasının karşısında, muahharen oradaki dükkânların hedminde 
Hakkâklar çarşısında, dükkan açarak arzu edenlere Mushaf, En’am, delâil, 
şifa vs. yazdı. 39

1310 senesine kadar sağ eliyle gece gündüz yazı yazdı, eline ra’şe geldi. 
Tedavi edilse de faydası olmadı. Birinin on, diğerinin yirmi cüz’i yazılmış 

33 İnal, Son Hattatlar, s. 399.
34 İnal, Son Hattatlar, s. 399.
35 İnal, Son Hattatlar, s. 399.
36 İnal, Son Hattatlar, s. 399.
37 İnal, Son Hattatlar, s. 401.
38 İnal, Son Hattatlar, s. 401.
39 İnal, Son Hattatlar, s. 401.
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olan iki Mushafın ikmali için inayeti ilahiyeye sığınarak sol elle yazmaya 
başladı ve tamamladı. Hayatının sonuna kadar sol elle yazmaya devam etti.40

1345 senesine kadar “103” Mushafı Şerif “3” Şifa ve müteaddid Delailil-i 
Hayrât yazdı. Gözlüksüz yazardı ve tezhip de yapardı. 1948 (1368 h.)’de 
vefat etti.41

Vasıf Efendi

El-Hac Mustafa Vasıf Efendi, Kastamonu vilayetinde Aksu Karyesi 
ahalisindendir. “Kadıoğlu” namıyla yad olurdu. Gebecizade Mehmed Vasfi 
Efendiden yazı meşk etti. Üstadı ona “çömez” lakabını verdi. O lakapla 
iştihar etti. Sonra Laz Ömer Vasfi Efendi’den de telemmüz etti. Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde hocaları İbrahim Namık ve İsmail Zihnî taraflarından 
1208 de Mustafa Vasıfa sülüs ve nesihten verilmiş bir icazet kıt’ası vardır. 
Ancak (ona aidiyeti) şüphelidir. 1852 (1269 h.) vefat etti.42

Ellerde hilyeleri, sülüs ve nesih kıt’aları vardır. “Serlevha-i Hattatîn” 
unvanına layık olduğunu eserleri ispat ediyor.43

Âşir Efendi

Mustafa Âşir Efendi, Reisü’l-Küttab el-Hâc Mustafa Efendi’nin oğludur. 
1729 (1142 h.)’de doğdu. Padişahın teveccühüne nail oluşu, Şeyhülislam 
Hamidzâde Mustafa Efendi’nin huzurunu ihlal ettiğinden “hırsu tama’ gibi 
haller isnadı ile” 1890 (1204 h.)’de azil ve —abaü ecdadının vatanı olan— 
Kastamonu’ya nefyettirdi. Orada 1804 (1219 h.)'de irtihal etti.44

Mehmed Besim Efendi

“Sultan I. Abdülhamid asrı Dersi‘âmları meşahirinden Mekkei Müker-
remeden ma’zulen vefat eden Kastamonulu Halil Efendi’nin hafidi olup 
haddi zatında erbabı dirayet ve ma’rifetten olduğu müsellem ve istikameti 
tab’ına hüsn-i hattı ta’liki dahi delil ve alem olan Sahn-ı Seman müderris-
lerinden Mehmed Besim Efendi, bil itibar Musula-i Süleymaniye rütbesine 
ve 27 Cümada’l-Ûlâ 1248 tarihli ruus-i hümayunla kadri ref’ kılındı” (44 
numaralı “Takvimi vekayi”de görüldü).45

40 İnal, Son Hattatlar, s. 401.
41 İnal, Son Hattatlar, s. 401.
42 İnal, Son Hattatlar, s. 443.
43 İnal, Son Hattatlar, s. 444.
44 İnal, Son Hattatlar, s. 496.
45 İnal, Son Hattatlar, s. 514.
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Ta’lik hattatı olan bu zat hakkında bundan başka malumat yoktur. 
Yazısı da görülmemiştir.46

Vasfi Efendi

Mehmed Vasfi Efendi, Zağferanbolu (Safranbolu) dâhilinde Oğulveren 
Karyesi’nde Rençber Şakir Ağa’nın Oğludur. Takriben 1868 (1285 h.)’de o 
karyede doğdu. Gençliğinde İstanbul’a geldi.47

Bilahere Kastamonu Darü’l-Muallimîn Zağferanbolu ve Çatalca idadi 
mektepleri müdüriyetlerine ve Kastamonu Darü’l-Hılâfe Medresesi mu-
allimliğine tayin oldu. Vefatından bir sene evvel Kastamonu İmam-Hatip 
Mektebi müdüriyetine ve ilm-i hadis ve tefsir muallimliğine nasbedildi. 
1925 (1343 h.)’de vefat etti. Kastamonu’da Şa’bân-ı Velî türbesi haziresine 
defn olundu.48

Ta’lik hattı Fetvahane memurlarından Hasan Hüsni Efendi’den meşk 
etmiştir. Gayet güzel ta’lik yazardı.49

Sırrı Paşa

Selim Sırrı Paşa Kandiyeli Helvacızade Salih Efendi’nin oğludur. 1844 
(1260 h.) de Kandiye’de doğdu. Kandiye ulemasından Cevrî Efendi’den 
eğitim aldı.

Daha sonraları Karasi Mutasarrıfı, 1879 (1296 h.)’de Trabzon Valisi oldu. 
İnfisal ederek İstanbul’a geldikten birkaç ay sonra Kastamonu vesair illere 
tayin oldu. 1895 (1313 h.)’de vefat etti.50

Memur olduğu vilayetlerde nafi’ eserler vücuda getirmeğe çalıştı. Nesri, 
nazmına üstündür. Rık’a yazısı güzel ve kendine mahsus bir tarzdadır. 
Vilayetlerde maiyetinde bulunanlardan bazıları yazısını ve nesrini taklit 
etmişlerdir.51

Hilmi Efendi

Hasan Hilmi Efendi, Zağferanbolulu’dur. 1318 de İstanbul’da vefat etmişti. 
Pek nefis nesih ile müteaddid Mushaf-ı Şerif yazdığını, biraderzadesi ta’lik 

46 İnal, Son Hattatlar, s. 514.
47 İnal, Son Hattatlar, s. 629.
48 İnal, Son Hattatlar, s. 629.
49 İnal, Son Hattatlar, s. 629.
50 İnal, Son Hattatlar, s. 755.
51 İnal, Son Hattatlar, s. 756.
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hattatalarından Mehmed Vasfi Efendi söylemiştir.52 (Safranbolu o dönemde 
Kastamonu’ya bağlı olduğu için burada yer verilmiştir.)

Muhsin Bey

Muhsin Bey, Çömez Mustafa Vasıf Efendi’nin oğludur. Habib Efendi’nin 
ifadesiyle “Hüsn-i hatda mehareti müsellem olduğundan Abdullah Zühdi 
Efendi refakati ile Medine-i Münevvere yazılarını tertip ve tanzime nam-
zet oldu. 1887 (1304 h.) de vefat etti. Sultan Abdülaziz Han’ın sanduka-i 
mezarı camesi (puşidesi) onun yazısıdır.53

B. HATTAT FERİDE HANIM
Ferîde Hanım, Baharzâde Hamâmî Mehmed Râşid Efendi’nin kızıdır. 

1253/1837 yılında Kastamonu’da doğdu. Babası müderris, şair ve hattattır. 
Kastamonu’da cami, mescit ve hamamdan ibaret bir vakfı bulunan Firenk-
şah Cemaleddin Aksarâyî ahfadındandır. Râşid Efendi bir müddet “vakıf 
hamamını” bizzat idare ettiği için Hamâmî54 namıyla yâd olunmuştur.”55 
Aile öteden beri Baharzâde olarak tanınmaktadır. Feride Hanım’ın annesi 
hakkında detaylı bilgiye sahip değiliz. Ancak adının Rahime olduğunu 
Feride Hanım’ın divanındaki bir nottan anlamaktayız.56

Tahsil seviyesi yüksek bir aile içinde yetişen feride Hanım eğitimini 
büyük ölçüde babasından almıştır. Önce Kur’an-ı Kerim öğrenip hafızlığa 
çalışmış ve yedi yaşında hafız olmuştur. Daha sonra Arapça ve Farsça’yı 
öğrenip hat dersleri de almış sülüs ve nesih meşk ederek hat icazetine 
sahip olmuştur. Tuhfe-i Vehbî okuduğu sırada şiire ilgi duyup kendisi de 
şiir yazmaya heves eder. Annesinin istememesine rağmen babasının da 
teşviki ile şiire devam eder.57

Babasının şiirlerine nazireler yazdıktan sonra kendi tanzim ettiği şiir-
lerini de meydana getirmeye başlar. Hat sanatına karşı duyduğu ilgisi de 
şiirle beraber yürümüştür. İcazet aldıktan sonra on kadar Kur’an-ı Kerim 

52 İnal, Son Hattatlar, s. 785.
53 İnal, Son Hattatlar, s. 791.
54 Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri’nden naklen, II, 377-378; Bünyamin Çağlayan, Bahar-

zâde Ferîde Hanım Divanı, Ankara 2006, s. 2.
55 Çağlayan, s. 2. İbnulemin Mahmut Kemal İnal, Son asır Türk Şairleri, İstanbul 1969, I, 

408’den naklen.
56 Divanında annesi için yazdığı Mersiyenin sonundan. Çağlayan, s. 2.
57 Çağlayan, s. 2.
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ve aynı sayıda Muhammediye yazmıştır. Yazdığı eserlerden birinin torunu 
Raif Bey’in Kütüphanesinde bulunduğunu İsmail Hakkı nakletmektedir.58

Feride hanım 16 yaşlarında iken aslen Kastamonulu olan Ali Raif Efendi 
ile 1268/1852’de evlendi.59 Aynı yıl İstanbul’a yerleştiler. Daha sonra eşinin 
görevi doğrultusunda Batum’a gittiler. Batum dönüşü Raif Efendi fevkalade 
rahatsızlandı. Tebdil-i hava için Kastamonu’ya döndüler. 1274/1858’de Ali 
Raif Efendi burada vefat etti.60

Feride Hanım bir daha evlenmemiştir.61 Feride Hanım 1288/1872’de tekrar 
İstanbul’a gelir.62 Babasının yaşlı ve hasta olması sebebiyle Kastamonu’ya 
dönmeye mecbur kalır. İstanbul’da kaldığı süre iki yıl kadardır. Beş yıl 
sonra babasının vefatı üzerine bir daha acılara gark olur. Tek dayanağı 
olan annesinin ölümü onu büsbütün yıkar.63

Kastamonu’nun “Evliyalar Şehri” olarak tanındığı bilinmektedir.64 Bu 
şehrin bu yönünü en iyi yansıtan Şeyh Şaban-ı Veli’dir. Halvetiliğin Şa-
baniye kolunun kurucusu olan bu zat Kastamonu için bir manevi harç 
mesabesindedir. Devrin hayat tarzının bir gereği olarak insanlar meşrebi 
ve mizacına uygun olarak bir tasavvuf anlayışına intisap ederlerdi. Fe-
ride Hanım da yukarıda ifade edildiği üzere genç yaşta yaşadığı acı ve 
kederlerine karşın bir teselli bulmaya çalışır. Çağlayan’ın tespitlerine göre 
“alem bu ya” redifli gazelinin maktaında söylediği gibi şu ifadeler bunu 
doğrulamaktadır:

“Bu Ferîde âsitân-ı Pîre kıldı intisâbı
Dest-gîridir anın Şa’bân Baba âlem bu ya.”65

58 Çağlayan, s. 3, İsmail Hakkı (Uzunçarşılı), “Feride Hanım”, Doğu Mecmuası, 2 Cemazi-
yel-Ûlâ 1340, Kanun-ı Sânî 1338, sayı: 1, sayfa: 3’den naklen.

59 Çağlayan, s. 3.
60 Çağlayan, s. 4.
61 Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu kendisine ulaşan bir silsilenamede Şeyh Hacı Meh-

med Bey’in Baharzâde Feride Hanım’la evlenmiş olduğuna dair bir kayıt bulunduğunu 
fakat adı geçen hanımın Baharzâde olmasına ihtimal vermediğini, evliliği sözkonusu 
edilen kişinin aynı adı taşıyan başka bir hanım olduğunu ve mezarının Atabey Camii 
haziresinde Mehmed Efendi’nin mezarının yanında bulunduğunu ve de ölüm tarihinin 
1308 olduğunu fotoğraflarla da belgeler. (Çağlayan, s. 5, dpn. 8. Abdulkerim Abdulkadi-
roğlu, Kastamonu’da Bayrâmîlik ve Şemsizâde Ailesi, Ankara 2005, s. 110-112’den naklen.)

62 Çağlayan, s. 5.
63 Çağlayan, s. 7.
64 Her yıl Mayıs ayının ilk haftası Kastamonu’da Şeyh Şaban-ı Veli ve Evliyalar haftası 

olarak gelenekselleştirilmiş törenler düzenlenmektedir.
65 Feride Hanım, Divan, 13 b. (Çağlayan, s. 8, dpn. 12’den naklen.)
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Yine Çağlayan’ın tespitlerine göre Divan’ının 4 nolu şiirinde aynı durumu 
söyler. 11 nolu şiir Şeyh Şaban-ı Velî’ye medhiye olarak kaleme alınmıştır. 
12 nolu şiir “Halvetîyiz” rediflidir. 28 nolu şiiri ise Şabân-ı Velî Dergâhı’nın 
1261 yılında tamiri münasebetiyle yazılmıştır.66

Feride Hanım çeşitli vesilelerle şiirler kaleme almıştır. Bunlar genelde 
vilayet ve önemli makamlara gelen kimseler ve bunların eşlerine Kasta-
monu’ya gelme veya önemli günler vesilesiyle takdim olunan şiirlerdir.67 
Bunlar arasında Kastamonu Valiliğine atanan Sırrı Paşa’nın eşi ve aynı 
zamanda şair bir hanım olan Leyla Hanım’la olan hatıraları zikretmeye 
şayandır. Leyla Hanım’ın İstanbul’dan gıyaben tanıdığı Feride Hanımı 8 
Kasım 1881-4 Ocak 1883 yıllarında eşinin Kastamonu valiliği esnasında 
bizzat tanıma imkanı bulmuştur.68

Kastamonu’ya gelip burada evlenen ve Alişan Bey’in konağında kalan 
Erzurumlu Emrah ile karşılıklı şiir söyledikleri (müşaare) bildirilir.69

Feride Hanım 10 Cumâdâ’l-Ûlâ 1321/1903’te 66 yaşında vefat etti. 
Kastamonu’da Ağa İmareti olarak bilinen Yakup Ağa Camii haziresinde 
baba ve annesinin yanına defn olundu Ölümü üzerine Sofuzâde Mehmet 
Tevfik Efendi’nin söylediği ve mezar taşına yazılmış olan tarih şöyledir:

“Esüb bâd-ı ecel bağın baharın eyledi ifnâ
Bütün ehl-i kalem nazmı teessüf eylesün inşâ

Ferîd-i asr idi tab’-ı nezâhet perveri
Safây-ı rûhbahş eyledi her dil mürdeye gûyâ

Kadınken bezm-i ma’nâda ricâli eyleyüb râcil
Denildi zîr-i ünvânında üstâd-ı sühân-pîrâ

Getirdim çâr tekbir eyledim tarihini tam Tevfîk
Ferîde Hanımın olsun makamı Cennet-i a’lâ” (1321)70

Feride Hanım’ın şiirlerini toplamaya teşvik edenler Azmî Efendi, İn-
nu’l-İshâh Fevzî ve Hâcezâde Tevfik Efendi’dir.71

66 Çağlayan, s. 8.
67 Çağlayan, s. 8-9.
68 Çağlayan, s. 9-12.
69 Çağlayan, s. 12.
70 Çağlayan, s. 12-13.
71 Çağlayan, s. 14.



387

ıı. Bölüm: HAt sAnAtınDA osmAnlı Dönemi

Çağlayan “Hattat olması dolayısıyla Feride Hanım’ın kendi el yazısı ile 
düzenlenen bu divanın nerede olduğunu tespit edemedik” diyerek Feride 
Hanım’ın kendi el yazısı ile divanının varlığına işaret etmektedir.72 Feride 
Hanım Divanı’nın yazar tarafından incelenen nüshasının şaire hanımın oğlu 
Cemal Efendi’nin oğlu Raif Bey tarafından müsveddelerden faydalanarak 
tertip edilen Ankara Milli Kütüphane Yazma Eserler Bölümünde 436 kayıt 
numarası ile muhafaza edilen nüshadır.73

C. HATTAT EMRULLAH EFENDİ
Kastamonu Merkezli Candaroğulları Beyliği’nin ilme, sanata verdiği 

önemin bereketi olarak, takip eden yüzyıllar içinde değişik branşlarda 
bölgeden pek çok sanatçı çıkmıştır. Sanatın her bir dalında, Kastamonu 
merkez ve ilçelerinden yetişmiş sanatçıların sadece adlarını versek, epeyce 
bir yekûn tutar.74

94 yaşında olmasına rağmen güçlü hafızasıyla oğlu Abidin Demirkaya’ya 
1987 yılında yazdırdığı hayat hikâyesi metni Abdulkadiroğlu tarafından 
bizzat esere alınmıştır.75

Hattat Emrullah Demirkaya’ya mahalli bir sanatçı olarak ve yaptığı 
işlerle bir asırlık ömrü içinde sanata olan katkılarıyla bakmalıyız.76

Emrullah Efendi’nin hat sanatındaki yeri ve değerine dair Abdulka-
diroğlu’nun naklettiği bir olay da şu şekildedir: “Merhum Hâmid Aytaç’ı 
bir ziyaretimde, çantamın içinde Emrullah Efendi’nin bazı yazılarının 
fotoğrafları vardı. Gösterdiğimde şaşkınlık içinde şu cümleleri söylemişti: 
“Bu, şimdi nerede? Neden hayatını İstanbul’da kurarak sesini daha fazla 
duyurmamış? Şu kompozisyon kabiliyetine bakın efendim…” Abdulka-
diroğlu bu olayın ardından şu yorumu yapmaktadır: “Emrullah Efendi 

72 Çağlayan, s. 14.
73 Eser hakkında geniş bilgi için bkz. Çağlayan, s. 14–15. Ayrıca bkz. Bursalı Mehmed Tâhir, 

Osmanlı Müellifleri, II, 377-378, İstanbul 1338; Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Kültürümüzden 
Esintiler, Ankara 1997; (Eyüp Akman, “Kastamonulu Feride Hanım Divânı ve Divândaki 
Yerel Kültür Unsurları”, Müteferrika Kitâbiyat Dergisi, 2006 Kış, sy. 30, ss. 229-238; Eyüp 
Akman, Kastamonu Kaynaklarında Erzurumlu Emrah, Gazi Kitabevi Yay., Ankara 2011; 
Ahmet Talay Onay, Tokatlı Nuri, Çankırı 1933;) Eyüp Akman’dan naklen, “Ferîde Hanım, 
Bahârzâde”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Madde Yazım Tarihi: 02.09.2013, http://www.
turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=288.

74 Abdulkerim Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, Kastamonulu Sanatçılar Albümü, ss. 
20-79, Ankara 2005, s. 14.

75 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 14.
76 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 15.
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tasarlar ve hemen yazardı. Onlar en kısır bir dönemin kültüre ve sanata 
susamış; onları ayakta tutabilmek için maddi-manevi her türlü fedakar-
lıkta bulunmuş büyük kahramanlardır. Emrullah efendi şayet İstanbul’da 
yaşamış biri olsaydı, hat başta olmak üzere değişik zevkleri ve hünerleri 
ile emsali pek çok sanatçıları rahatlıkla geçebilirdi. Hilyelerdeki farklılık 
ve tekâmül; bazı sûrelerin anlamları ile birlikte levhalaştırılması… gibi 
hususlarda Emrullah Efendi hat sanatına yenilikler getirmiştir.”77

Hayatı

Emrullah Demirkaya, 1894 (1310) yılında Kastamonu’da doğmuştur. İl-
köğrenimini Kastamonu Yarabçı Mektebi’nde yaptı. İdâdî’de bir yıl okudu. 
1905 (1321) yılında Kastamonu Sanat Okulu’na girdi. 1912 (1328) yılında 
buradan mezun oldu. Kastamonu Matbaasında mürettiblik yaptı. Birinci 
Dünya Savaşı yıllarında, 1915 (1331) Eylül ayında İstanbul Harbiye Ne-
zareti’nde (Osmanlı Kara Kuvvetleri Karargâhı) askere alındı. Enver Paşa 
Başkumandanlık Karargâh Bandosunda (Muzıka-yı Hümâyun) Muzika Eri 
olarak görev yaptı. Askerliğini yaparken İstanbul Sanayi-i Nefise Mekteb-i 
Âlisi (Güzel Sanatlar Akademisi)’ne ve Medresetü’l-Hattatîn’e devam ederek 
hat ve tezhib sanatını öğrendi. Direklerarası Tiyatrolarındaki antraktlarda 
orkestra elemanı olarak görev yaptı. İstanbul’un işgalini gördü. Nefise 
Sultan ile Enver Paşa’nın düğün törenindeki büyük orkestrada trombon 
sanatçısı olarak yer aldı. 1919 yılında Kastamonu’ya izinli olarak geldi. Bu 
yıllarda başlayan Milli Mücadeleye katılmak için tekrar askere yazıldı. 
Kastamonu 14 Fırka, Ahz-ı Asker kaleminde yazıcı başçavuşluğu yaptı. 
Milli Mücadele döneminde Kastamonu Vilayet Matbaasında mürettib olarak 
çalışırken dokuz arkadaşı ile birlikte Kuva-yı Milliye bildirilerini bastı ve 
bildirilerin halka dağıtılmasını sağladı. Kastamonu ve yöresinde Miralay 
Osman Bey ile birlikte Kuva-yı Milliye teşkilatının kurulmasında etkin 
görevler üstlendi. Bu dönemde Kastamonu Müdafaayı Hukuk Derneği'nin 
başkanı Atabey Şeyhi Ahmet Ziya (Ziyaeddin) Efendi78 idi. Osmanlı Hü-
kümeti tarafından, Milli Mücadelenin yok edilmesi amacıyla oluşturulan 
Kuva-yı İnzibatiye askerlerine karşı Miralay Osman Bey ve Tenekeci 
(Gazzazzâde) Mehmed Efendi ile birlikte çalışarak elli-atmış kişilik bir 
milis kuvveti oluşturdular ve bu kuvveti Olukbaşı’nda yapılan bir törenle 

77 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 15.
78 Geniş bilgi için bkz. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Kastamonu’da Bayrâmîlik ve Şemsizâde 

Ailesi, Ankara 2005, s. 99 vd.
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İğdir ve Safranbolu havalisine gönderdiler. Ayrıca hilafet ordusuna karşı 
savaşan Miralay Nazım Bey kuvvetlerine de Kastamonu’dan asker temin 
ettiler. Emrullah Demirkaya bu sırada Mirliva Muhittin Paşa’nın emriyle 
Kastamonu’da ilk milli bandoyu kurarak eğitimlere başladı. Daha sonra, 
Mareşal Fevzi Çakmak zamanında bu ilk milli bando Ankara’ya çağrılarak 
Erkan-ı Harbiye Umumi Bandosu adını aldı. Milli Mücadelenin ilerleyen 
yıllarında batı cephesinde görevlendirildi ve Afyon’un Çay kasabasındaki 
Birinci Ordu Karargahında hesap memuru muavini olarak görev yaptı. 
İzmir’in kurtuluşunda, kente ilk giren birlikler arasındaydı. Sekiz yıl 
askerlik yaptıktan sonra terhis oldu ve memleketi Kastamonu’ya döndü. 
Daha sonraki yıllarda İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı.

II. Abdülhamid, Sultan Reşad ve Vahdeddin dönemlerine ve Osmanlı 
Devleti’nin yıkılışına tanık olan, Kurtuluş Savaşı’nın içinde yer alan ve 
genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarını bizzat yaşayan ve büyük 
hizmetleri geçen Emrullah Demirkaya, daha sonraki yıllarda memleketi 
olan Kastamonu’da PTT memurluğu, Ticaret Odası Başkatipliği, İl Özel 
İdaresi Daimi Encümeni Baş Mümeyyizliği görevlerinde bulundu ve 1953 
yılında İl Özel İdaresindeki görevinden emekliye ayrıldı.

Emrullah Demirkaya sanatçı bir kişiliğe sahipti. Batı musikisi ve nota 
icrasında hoca olup dönemin caz ve bando müziğini en iyi bilen ve icra 
eden kişilerden birisi idi. Kendisi ayrıca dönemin mahalli son hattatla-
rındandır. Medresetü’l-Hattâtîn’de Hacı Ahmet Kâmil (Akdik) Efendi’den 
sülüs yazıyı, İstanbul Sultan Selim Camii müezzini Hulusî Efendi’den talik 
yazıyı, Necmeddin (Okyay) Efendi’den rık’a yazısını meşk etmiştir. Hattat 
Hamid Aytaç ile Halim Özyazıcı arkadaşlarıdır. Tezhib, bakır işlemeciliği, 
ressamlık diğer vasıflarıdır. Kastamonu ve Konya Mevlana Müzeleri ile 
Kültür Bakanlığı arşivlerinde pek çok eseri mevcuttur.

İlk evliliğini akrabalarından Hamide Hanım ile, ikinci evliliğini ise 
Kastamonu’lu Sadık Efendi ve Aliye Hanım kızı Fikriye Hanım (Tezgören) 
ile yapmış, ikinci evliliğinden iki oğlu ve bir kızı olmuştur. Abidin 1945, 
Mukadder 1947, Zekâi 1954 doğumludur. (Fikriye Hanım Ankara’da vefat 
etmiş, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.) Emrullah Efendi’nin 
3 Eylül 1992 tarihinde sağ tarafına felç gelmiş, bir ay Kastamonu Devlet 
Hastanesi'nde tedavi görmüştür. Ancak yaşlılık nedeniyle sağlığına kavu-
şamamış 4 Ekim 1992 tarihinde Ankara Eryaman’da oğlu Zekâi Demirka-
ya’nın evinde 100 yaşına yakın iken vefat etmiştir. Cenazesi Kastamonu’ya 
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götürülerek Ahmetdede Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. Kastamonu 
Hamidiye Mahallesi Tepeyol Sokak Nu. 15’te bulunan ve özel bir müze 
gibi olan evi ölümünden sonra satılmıştır. Kabri Kırkçeşme Yokuşundan 
mezarlığa çıkışta, yolun bitip ikiye ayrıldığı yerin hemen solundadır.79

Kendi ifadelerine göre babası Rumeli göçmenlerinden Timurkaya’dır. 
Halkın ona “Demir Ağa” dediklerini nakleder. Annesi Kırım’ın Bahçesaray 
yöresinden Hz. Peygamber’in soyundan gelen Selime Hanım’dır. İkisi kız 
dört kardeştir.80

Yine kendi ifadelerine göre; “Ailem her ne kadar Kırım Tatar göçmeni 
olarak bilinse de aslen kökümüz Kastamonu’ya dayanır.” der. Dedesinin, 
dedesinin babası olan Topuzoğlu Derviş Ali, Kastamonu’nun Araç kazasının 
Alınkaya köyündendir. Kendi yaptığı araştırmalarda, bu köyde Topuzoğlu 
Derviş Ali adına bir vakıf ve caminin bulunduğunu evkaf kayıtlarından 
öğrenmiştir. Kırım’a gitme sebeplerini de şöyle anlatır: “Büyük dedem To-
puzoğlu Derviş Ali, III. Sultan Mustafa’nın Rusya’ya karşı açtığı Özi (1768-
1774) Muharebesine katılmak üzere yeniçeri olarak Rusya’ya gitmiş, savaş 
bitiminde memleketine dönmeyerek Kırım’ın Gözleve kazasına yerleşmiş, 
orada evlenerek çoluk çocuğa karışmış, yer yurt edinmiştir. Oğlu Murtaza 
ve torunları Murat ile Mustafa da Kırımda doğmuş ve orada yerleşmiştir. 
Dedesi Mustafa Ağa’nın anlattıklarına göre orada çok mamur ve müreffeh 
bir hayatları varmış. Ta ki 1855 Osmanlı-Rus Savaşı'nın (Sivastopol Harbi) 
başlamasına kadar. Harbin başlamasıyla Rus orduları Kırım’ı işgal eder ve 
aile her şeyini bırakarak Romanya içlerine doğru göç etmiştir. Romanya 
Dobruca eyaleti Tulcı sancağı Mecidiye kazası Başpınar (veya Taşpınar) 
köyüne yerleşerek orada yeniden çiftlik ve arazi edinmişler. 1877 (1293) 
Osmanlı-Rus Harbi başlayınca yeniden göç eden aile güneyde Selanik, 
İskeçe ve Gümülcine bölgelerine yerleşmiş. Ayastefanos Anlaşmasının im-
zalanmasından sonra Romanya’daki topraklarına yeniden dönen aile 1890 
(1306) tarihine kadar burada ikamet etmiştir. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi 
sonunda imzalanan Berlin Anlaşmasıyla Romanya resmen bağımsız bir 
devlet olunca ülkedeki Müslümanlara karşı baskılar artar. Dedesi de eşini, 
çocukları Zahit, Timurkaya ve Gülsüme ile torunlarını da yanına alarak 
1890 yılı bir yaz günü Köstence limanından gemiye binerek önce İstanbul’a 
oradan da Sinop’a geçerler. Sinop’tan da ata yurtları Kastamonu’ya hareket 

79 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 21-22.
80 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 22.
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ederler. Dedeleri binbir zorlukla geldikleri Kastamonu’da Rumeli muhacirle-
rinin yerleşmesi için Sultan II. Abdulhamit tarafından tahsis edilen ve daha 
sonraları Hamidiye Mahallesi olarak anılacak olan mahalleye yerleşirler.81

Dedeleri Kastamonu’da zorluklar yaşamışlar, Kastamonu –İnebolu arası 
taşımacılık işleri yapmışlardır. Emrullah Efendi ‘nin babası Timurkaya 1860 
(1276) da Romanya Mecidiye’de doğmuştur. Emrullah Efendi, babasından 
halim selim birisi olarak bahseder. Ailenin ekonomik durumu Emrullah 
Efendi çalışmaya başlayıncaya kadar sıkıntı içerisinde geçer.82 Birinci Dünya 
Savaşı yıllarının bütün acılarına ve çilelerine tanık olur.83

Hat Sanatı ile Tanışması

1914 yılından itibaren dört yıl devam eden Cihan Harbi boyunca İstan-
bul’dan bir yere ayrılmadı... Hat sanatı ile tanışmasını şu cümlelerle anlatır: 
“Bu arada Güzel sanatlara olan merakım nedeniyle boş zamanlarımda 
Medresetü’l-Hattâtîn ile Sanayi-i Nefîse Mektebi Âlisine (Güzel Sanatlar 
Akademisi) devam ediyor hat ve süsleme sanatlarını öğreniyordum. Ho-
calarımız o dönemin çok ünlü hattatları idiler. Rik’a yazısını Necmeddin 
(Okyar) Efendi’den, sülüs yazıyı Hacı Kamil (Akdik) Efendi’den, talik yazıyı 
Sultan Selim Camii müezzini Hulusî Efendi’den meşk ettim. Hattat Halim 
(Özyazıcı) Efendi ile Hattat Hamid (Aytaç) Efendiler o dönem arkadaşla-
rımızdandı. Kendi ifadeleriyle o yılları “Koğuşta geceleri herkes yattıktan 
sonra zor zahmet bulabildiğim kör bir lambanın ışığında hocalarımızın 
verdiği örnek yazıları meşk ederdim.” şeklinde anlatmıştır.84

Musiki Yönü

Ramazan ayında Şehzadebaşı’ndaki direklerarasında bulunan tuluat 
tiyatrolarında musikişinas arkadaşlarımızla antrakta çıkar, yani tiyatro 
oyununun ortasında verilen arada sahneye çıkar, konser verirdik. Bu 
sayede parasız kalmaz harçlığımı çıkartırdım. Çünkü ailemin bana para 
gönderebilecek maddi gücü yoktu.85

1919 yılının ilk aylarında tebdil-i hava için Kastamonu’ya döner. 1919 
yılının ilk aylarında izinli sayıldığı ilk günleri beş yıldır görmediği ailesi 

81 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 23.
82 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 23-24.
83 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 26-27.
84 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 28.
85 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 28.
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ile birlikte ve hasret gidererek geçirdi. O yıllar Anadolu’nun işgal edildi-
ği ve M. Akif’in Kastamonu Nasrullah Camii'nde vaaz verdiği, Açıksöz 
gazetesinde yazıların yayımlandığı yıllardı. Bu yıllarda Emrullah Efendi 
Vilayet Matbaasında mürettip olarak çalışmakta idi.86

Kendisi 1919 yılının (kendi ifadesi, sanıyorum) ikinci yarısında “Anadolu 
ve Rumeli Müdaafaai Hukuk Cemiyeti”nin Kastamonu Şubesi kuruldu. 
Cemiyet başkanı Atabey Şeyhi Ziyaeddin Efendi idi. 1920 yılının Eylül 
ayında Mirliva Muhittin Paşa, Kastamonu ve Bolu havalisi kumandanlığına 
atanmıştı. Kendisi de bu sıralarda Milli Mücadeleye katılmak için yeniden 
askere yazılmıştı. Kastamonu 14. Fırka ahz-ı asker kalem yazıcılığında 
görevlendirilmişti.87

Musiki: Kolordu kumandanı Muhittin Paşa bu sıralarda askerin moral 
gücünü yükseltmek için yeni bir bando takımı kurulmasından söz edi-
yordu. Emrullah Efendi Mızıka-i Hümayundan bazı arkadaşlarının burada 
bulunduğunu komutana ifade eder. Bunun üzerine Muhittin Paşa, 5. Hassa 
Alayı Mızıkasından ayrılmış usta Mehmet Ali Efendi’yi çağırarak gereken 
emirleri verir ve Mehmet Ali Efendi birkaç gün içinde otuz beş kişilik bir 
bando takımı oluşturdu. Emrullah Efendi de 2 Kanun-ı Sani 1337 (1921) 
tarihinde Kastamonu kumandanlığı Mızıka Bölüğü’ne verilir. Kastamonu 
ve Bolu Havalisi Bandosu adını alan bu takım Kuyudibi Medresesi'nde 
çalışmalarına başlar. 7–8 ay sonra TBMM’nin emrine istenen bu bando 
ilk meclis hükümetinin ilk bandosu olarak görev yapar. Kendisi bunun 
onurunu taşıdığını ifade etmektedir.88

Emrullah Efendi okuma yazma bilmesi ve güzel yazı yazması sebebiyle 
1921-1923 yılları arasında İzmit Nokta Kumandanlığı nezdinde, Batı Cephesi, 
Afyon-Çay Karargahında Yazıcı Kıdemli Küçük Zabit olarak görevlendirilir. 
Savaşta bizzat Yunan ordusuna karşı savaşmamakla beraber karargahta 
çok önemli görevler ifa ettiğini bizzat kendisi anlatmaktadır. O yıllarda 
yaşanan harplere ve İzmir’in kurtuluşuna tanık olur. Yaklaşık dokuz yıl 
süren askerliğin sonunda 3 Mayıs 1339 (1923) İzmit Nokta Kumandanlı-
ğından terhis olarak memleketi Kastamonu’ya döner.89

86 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 29.
87 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 30.
88 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 30.
89 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 31.
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Askerlik dönüşü telgrafhaneye memur olarak girer. Ardından Kastamonu 
Ticaret Odası’na Başkatip olarak girer. Bu sırada sergi ve fuarlara katılır. 
1937 veya 1938 yılında İl Özel İdare Daimi Encümen Mümeyyizliği ve 
Başkatipliği’ne alınır. Burada 1953 yılına kadar çalışır.90

Ticaret Odasında çalıştığı yıllarda akrabalarından Hamide Hanım ile 
evlenir. Ailevi nedenlerle ayrıldığı bu eşinden sonra 1944 yılında Kasta-
monu’lu Sadık Efendi’nin kızı Fikriye Hanım ile evlenir. Bu evliliğinden 
iki erkek bir kız olmak üzere üç çocuğu olur.91

Milli Mücadele yıllarındaki hizmetlerinden dolayı İstiklal Madalyası 
ile onurlandırılır.92

Emekliliğinden sonra Kastamonu’da yaşadı. Açtığı dükkanlarda levha 
yazdı, mühür kazıdı, hat sanatı ile uğraştı. Cumhuriyet'in ilanından beri 
çalışmalarını sürdürdüğü Halkevi bandosunda trombon sanatçısı olarak 
uzun yıllar görev yaptı. 1960’ta hacca gitti. 1975’li yıllardan sonra hat 
sanatına olan ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade etmiştir. Kendisi 
Kastamonu’daki evinde yetenekli ve gayretli olan gençlere hat sanatını 
öğretmeye çalışmıştır.93

Kendilerinin icazeti olmadığından dolayı talebelerine icazet vereme-
miştir. Fakat yine de hat dersi almak isteyenlere, özellikle de İmam Ha-
tip Lisesi’nden kendilerinden ders talep eden öğrencilere elinden geldiği 
kadar ders vermişlerdir. Bunlar arasında Musa Özdağ, Rafet Küllüoğlu 
gibi isimler daha sonraki nesillere bu emaneti aktarmışlar genç hattatlar 
yetişmesine vesile olmuşlardır. Üçüncü nesil diyebileceğimiz bu nesilden 
ise dünya çapında yarışmalarda dereceler almış ülkemizin önemli hattatları 
yetişmiştir. Bazı hattatlar dersleri İstanbul’da diğer hattatlarımızdan ikmal 
etmek suretiyle devam ettirmişlerdir. Emrullah Efendi’ye nispetle üçüncü 
nesil olarak adlandırabileceğimiz bu sanatkârlar arasında Tevfik Kalp, 
Ahmet Kutluhan, Ahmet Gedik ve Aziz Tekiner bildiğimiz bazı örnekler 
olarak zikredilebilir.

90 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 31.
91 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 32.
92 Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 32.
93 1989 yılında 95 yaşında verdiği mülakattan. Abdulkadiroğlu, “Emrullah Demirkaya”, s. 32. 

Ayrıca bkz. Nail Tan-Özdemir Tan, “Demirkaya, Emrullah”, Gurur Kaynağımız Kastamo-
nulular, III, 115.
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Yazdığı Eserlerden Bazıları

Kastamonu Deveciler Camii Mihrab yazısı,

Kastamonu Hamidiye Camii tavan ve mihrap yazısı,

Kastamonu Nasrullah Camii yazılarının onarımı ve mihrabın solunda 
pencere üzerine asılı levha,

Kastamonu Nasrullah Camii musalla taşı üzerindeki (duvarda asılı 
duran) levha,

Kültür Bakanlığı arşivinde bulunan yazılar (Türk el sanatları sergisinde 
satın alınmıştır.),

Ankara Milli Kütüphane tarafından satın alınan murakka’ları:

a. 06 Mil Yz.A 5267. Ka’b b. Zuheyr’in Kaside-i Bürde’si. 1404/1983 
Kastamonu. 1-24 arası parçalar sülüs, yazar hakkındaki malumat 25-26’da 
rik’a hattı ile.

b. 06 Mil Yz.A 5268. Kaside-i İstiğfâriyye. Metin Şeyh Mehmed Ebus-
suud’a ait. 1-6 arası parçalar sülüs, 7-10 arası parçalar rik’a hattı ile. İkinci 
kısmı biyografisine ayrılmış, 1403/1982 tarihli.

c. 06 Mil Yz.A 5269. Manzûmetü’l-Emâlî, 1-15 arası parçalar metin, 
16’da manzume hakkında bilgi var. 1403/1982 tarihli.

Kastamonu’da Sinanbey Camii tezyinatı.

Kastamonu Şeyh Şa’bân-ı Velî Camii'nde bulunan levha.

Kastamonu Müzesi’nde bir odayı dolduracak kadar sanatın her çeşi-
dinden örneklerin bulunduğu koleksiyonu.

Abdulkadiroğlu tarafından “sayıları yüzlerle ifade edilemeyecek kadar” 
şeklinde tanımladığı mihrap ve minber üstü yazıları, Çihar-yar-ı güzin 
levhaları, evlere ve iş yerlerine yazdıkları levhalar, binleri aşan mühürler, 
mevlid ve dua kitapları, En’amlar…94

Naaşı Ankara’dan Kastamonu’ya getirilerek Ahmed Dede Kabristanı’nda 
defnedilmiştir. Toprağa verilişi vefatının ertesi günü 5 Ekim 1992 Pazartesi 
günüdür.95

94 Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara 1997, ss. 
312-313.

95 Abdulkadiroğlu, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, s. 313.
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Abdulkadiroğlu, Emrullah Efendi hakkında İhsan Ozanoğlu’nun Kasta-
monu Meşhurları serisinden çıkmış küçük bir risalesi olduğundan bahsetse 
de bu eseri kendisinin de bulamadığını ifade etmektedir.96

Abdulkadiroğlu, Emrullah Efendi’yi şu şekilde tarif eder: “Emrullah 
Efendi, yaşadığı dönem itibariyle harp ve yokluk yıllarını görüp acılar 
çektiği için israfı hiç sevmez, benzerlerini değil, çok daha iyilerini her 
gün çöp sepetlerine attığımız kağıtları ve kartonları ustaca değerlendirerek 
beyazını, renklisini, çiçeklisini ayrı ayrı yerlerde kullanırdı. Çok yönlü bir 
sanat adamı olma özelliğini bir asırlık hayatı boyunca daima koruyabilmiş 
olan merhum, bu üstün sanat zevkiyle hayatın hep iyi taraflarını görerek 
çok sınırlı imkanlarda bile huzur bulmuştur. Son derece mütevazi, kana-
atkâr, şâkir ve sâbir biri idi. Sadece hattat olmadığından, onun en büyük 
özelliği, kompozisyon kabiliyeti idi. Yazmak istediği metni hafızasında 
tasarlayarak hemen yazardı. Bir sohbet esnasında Merhum Hâmid’e (Aytaç) 
tesadüfen çantamda bulunan, yazılarının fotoğraflarını gösterdiğimde bu 
konudaki şaşkınlığını gizleyemedi ve “Bu zât neden İstanbul’a gelmemiş, 
orada köhnemiş. Şu kâbiliyete, şu kompozisyon gücüne bakınız efendim…” 
demişti. Çevresini bulduğunda sanatın anlamı da başka olur. Emrullah 
Efendi Kastamonu’da da isim bırakacak çalışma ve hizmette bulunmuştur, 
ama askerliği hitamında meselâ İstanbul’a yerleşmiş olsaydı, dünya çapında 
eserlerin sahibi biri olurdu. Birçok sergiye de katılan Emrullah Hoca’nın 
en kayda değer sergileri Konya ve Ankara’da düzenlenenleridir.”97

Yine Abdulkadiroğlu’na göre “Emrullah Efendi’nin en bariz özelliği çok 
yönlü mahalli bir sanatçı olmasıydı. Aklâm-ı Sitte tabir edilen hat türle-
rini yazardı, bilhassa rik’a hattı fevkalade idi. Hiçbir örneği bulunmaması 
bakımından bu hat türünde bir Kur’an-ı Kerim yazmaya başlamıştı, fakat 
tamamlayamadı. En fazla sülüs, nesih, ta’lik, rik’a nevilerinde yazılar yazar, 
tezhib ve resim yapardı. İstif kâbiliyeti fevkalâdedir. Hakkâk ve nakkâş idi. 
İyi nota bilir ve enstrüman çalardı… Kültür Bakanlığı himayesinde mahallî 
sanatçı olarak Kastamonu’da hat dersleri verdi.”98

96 Abdulkadiroğlu, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, s. 314. Ayrıca bkz. Zühdü Yaman, 
“Hattat Hacı Emrullah Demirkaya”, Kastamonu’nun Sesi Dergisi, yıl: 1, sy. 8, Ağustos 1993, 
s. 32-33.

97 Abdulkadiroğlu, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, s. 315.
98 Abdulkadiroğlu, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, s. 311.
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NEFESZÂDE İBRAHİM B. MUSTAFA’NIN (1060/1650) 
“KİTÂB FÎ FEDÂİLİ’L-HAT VE’L-KİTÂBE” ADLI ESERİ

Ali Rıza AYAR
Yrd. Doç. Dr. Amasya Eğitim Fakültesi

Recep Orhan ÖZEL
Yrd. Doç. Dr. Amasya İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ
Son din İslam’ın okuma ve yazmaya büyük önem vermesi, Arap ya-

zısının tarihsel gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Bugün Arapça’nın 
yazıda kazandığı mesafe, büyük oranda Kur’an’ın Arapça nazil oluşu ile 
ilgilidir. Müslümanlar tarih boyunca Arapça’yı etnik bir olgu olarak değil, 
vahiy dili olarak algılamışlardır. Bu çerçevede İslam’a giren başta Fars ve 
Türk insanı, Arap yazısının gelişimine yön vermişler ve bunu bir nevi 
ibadet olarak telakki etmişlerdir. Eğitim-öğretiminin yegâne vasıtası olması 
dolayısıyla kalemin ve yazının İslam kültüründe çok büyük bir değer ka-
zandığını söyleyebiliriz. Birçok ayette “kitap” kelimesi kullanılmış ve yine 
Kur’an’da bir sûrenin adına da “Kalem” Sûresi denilmiştir.“ Oku“ emrinin 
gerçekleşebilmesi için insanların yazıya ihtiyaç duyacak olmaları doğaldır. 
Dolayısıyla Arap hattının gelişiminde manevi ve metafizik arka planın açık 
etkileri söz konusudur. Bu çalışmada Süleymaniye Kütüphanesinde kayıtlı 
Nefeszâde İbrahim b. Mustafa’nın (1060/1650) yazının faziletine ve hüsn-i 
hatta kullanılan teknik ve yöntemlere ilişkin telif ettiği risale tanıtılacaktır.



398

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

I. NEFESZÂDE İBRAHİM B. MUSTAFA
Hayatı hakkında çok ayrıntılı bilgimiz olmayan Nefeszâde İbrahim 

Efendi, M 17. asırda yaşamış olup babası Müderris-Hattat Amasyalı Mus-
tafa Nefeszâdedir. Müellif kendisini eserin mukaddime bölümünde, “Bu 
fakir, şerefli üstatların ayağının tozu, ceddi Kureyş’ten Hz. Hüseyin’e dayanan 
Kâtip İbrahimdir. Kıraat ehl-i olup “Nefeszâde” diye tanınmıştır.”1 Adet olduğu 
üzere kendisini bu tevazulu ifadelerle nitelemekte ve Hz. Hüseyin’e nispet 
etmektedir. Nitekim Müstakîmzâde (1202/1787) müellife “Seyyid İbrahim” 
başlığı altında yer vermektedir.2

Tuhfe-i Hattâtîn’de şöyle denilmektedir: “Târih-i Temîmi’de doğum yeri 
Mâverâünnehir olarak kaydedilir. Pederleri ile çocukluğunda şark cihetin-
den gelip Amasya yakınlarındaki Yenice Köyü’nde yerleşmişlerdir. Babası 
keşif ve kerâmet sahibi olup, oğlu İbrahim Efendi’nin çocukluğu yıllarında 
Bursa’ya göçerek bir hayli zaman ilim yolunda gayret sarfetmiştir…Daha 
sonra İznik’e giderek Piri Paşa’nın evlâdına, sonra Sultan II. Bâyezid Han’ın 
şehzâdelerinden Korkud’un yetiştirilmesi hizmetine tayin edilmiştir…”3

“Ağır başlı bir edip, dört başı mamur bir fâdıl, soyu sopu tertemiz, 
uzun boylu, gür sakallı, kalplerde yer etmiş biriydi. Sülüs ve nesihi Şeyh 
Hamdullah’la müştereken tahsîl etmiş, sahip olduğu kitapların çoğunu 
kendi eliyle yazmıştır. Ömrünün sonlarına doğru gözlerini kaybetmiş ise 
de, daha sonra bir gözü açılmıştır.”4

Müellif bazı çalışmalarda Amasya’ya nispetle “Amâsî” olarak da anıl-
maktadır.5

Kendi beyanına göre küçük yaşlardan itibaren yazı sanatını ve bu 
sanatın tarihsel birikimini tetkik ettiğini, yine bu sanatta kullanılan mal-
zemelere ve mürekkep yapımındaki terkip işlemlerine özel ilgi duyduğunu 
öğrenmekteyiz:

“Küçük yaşımdan bu yana, geçmiş dönemlerdeki hat üstatlarını araş-
tırıp, bütün teknikleri tespit ettikten sonra tecrübe ve denemelerle kâğıt 

1 Nefeszâde İbrahim b. Mustafa, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, Süleymaniye Ktp., Hafid Efendi, 
vr. 4.

2 Müstakîmzade Süleyman Sadeddin Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, naşir İbnülemin Mahmud 
Kemal, Ankara, Türk Tarih Encümeni, 1928, s. 46.

3 Müstakîmzâde, age, s. 46.
4 Müstakimzade, age, s. 46.
5 Mustafa Arslan, “Amasyalı Hattatlar”, Turkish Studies IPFL, Volüme 2/4, Fall 2007.
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hazırlama tekniklerini ve mürekkep yapımını, bir de farklı renklerin elde 
edişini imkânlar ölçüsünde öğrendim.”6

Sahasında ilk ve mükemmel sayılan “Kitâb fî Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe”yi 
yazan Nefeszâde İbrahim, Hattat Demircikulu Yusuf Efendi’den sülüs ve 
nesih yazılarını meşk ederek icâzet almıştır.7 Günümüze ulaşan hüsn-i hat 
eseri yoktur. Hat, tezhip ve minyatür gibi konularla ilgili alet ve araçların 
tekniklerini de anlatan bu eseri IV. Murad’a sunulmuştur.8

İstanbullu Hattat Nefeszâde İsmail Efendi ise (v.1679) onun akrabasıdır. 
Devhatü’l-Küttâb’ın yazarı Suyolcuzâde müellifle ilgili kısa bilgide, “Başka 
eserleri de vardır…”9 diyor. Fakat yaptığımız araştırmalarda kendisinin başka 
eserlerinin olduğuna dair bir bilgiye rastlanmamıştır.

Hat üzerine öteden beri bilgi edinen yazarın, belli bir süre elde ettiği 
bu birikim ve tecrübeyi kayda geçirme imkânı bulamadığını öğreniyoruz.10 
Böylelikle bu eser müellifin hat sanatında elde ettiği birikimin bir hasılası 
niteliği taşımaktadır.

II. FEDÂİLİ’L-KİTÂBE VE’L-HAT

1. Eserin Tam Adı:

Müellifin mukaddimede beyan ettiğine göre eserin asıl adı, “Kitâb-ı 
Küttâbiye ve Risâle-i Midâdiye ve Kırtâsiye”dir.11 Yani “Kâtiplerin kitabı 
ve mürekkep ve kâğıt hazırlama konusunda risâle.” demektir. Bu esere 
yazma eser kütüphane kataloglarında “Gülzâr-ı Savâb, Tezkiratü’l-Hattâtîn, 
Tabakâtü’l-Hattâtîn, Hat ve Kitâbete Ait bir Eser, Kitâb fî Fedâili’l-Hatti 
ve’l-Kitâbe, Risâle-i Küttâbiye, Risâle-i Midâdiye ve Kırtâsiye” gibi adlar 
da verildiği görülmektedir.

6 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 5.
7 Suyolcuzâde, Devhatü’l-Küttâb, haz. Kilisli M. Rifat, İstanbul, Güzel Sanatlar Ak. Neşr., 

1942, s. 10; Muhittin Serin, “Nefeszâde Seyyit İbrahim Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi 
(DİA), XXXII, 523.

8 Muhittin Serin, agm.
9 Suyolcuzâde, Devhatü’l-Küttâb, s. 10.
10 Nefeszâde İbrahim b. Mustafa, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, Süleymaniye Ktp. Hafid Efendi, 

No 292, vr. 5.
11 Nefeszâde İbrahim, age, vr. 5.
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2. Eserin Telif Sebebi:

Nefeszâde, bu alanda kemale ulaşılabilmenin oldukça zor bir süreç ol-
duğunu, hatta imkânsız olduğunu ifade etmektedir. Zira ona göre böylesi 
bir birikimin, bir kısmı tecrübe ve uygulama (deneme-yanılma) çalışmaları, 
bir kısmı da bütün bunların sonucunda ulaşılan nihai bilgilerin icra safhası 
şeklinde “iki ömür” gerektirmektedir. Ancak gayretlerinin sonucunda ulaştığı 
bilgilerin unutulup gitmemesi için telif işine yöneldiğini belirtmektedir.12

3. Eserin Yazma Nüshaları:

On sekiz nüshasının olduğu belirtilen eserin ulaşabildiğimiz nüshaları 
şunlardır:

1. Gülzâr-ı Savâb, İstanbul Millet Kütüphanesi, No: 34 Ae Tarih 806, 34 
vr. Rik’a, İstinsah Tarihi: 1225.

2. Gülzâr-ı Savâb, İstanbul Millet Ktp., No: 34 Ae Tarih 807, 106 vr, Nesih.
3. Gülzâr-ı Savâb; İstanbul Millet Ktp. No: 34 Ae Tarih 808, 70 vr., 

Nesih, İstinsah Tarihi: 1067.
4. Tezkiretü’l-Hattatîn; Süleymaniye Aşir Efendi, No: 289, 31 vr.
5. Tabakâtü’l-Hattâtîn, Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi, No: 1232, 33 vr.
6. Tezkiretü’l-Hattatîn-Gülzar-ı Savab, Süleymaniye-Bağdatlı Vehbi, 

No: 1234, 39 vr.
7. Hat ve Kitabete Aid Bir Eser, Süleymaniye Haci Mahmud Efendi, 

No: 5267, 68 vr.
8. Kitâb fî Fedâili’l-Hattı ve’l-Kitâbe, Süleymaniye Hafid Efendi, 292, 32 vr.
9. Kitâb fî Fedâili’l-Hattı ve’l-Kitâbe, Süleymeniye Hafid Efendi, 293, 42 vr.
10. Risâle-i Küttâbiye, Süleymaniye Yazma Bağışlar, No: 2593, 54 vr.
11. Gülzar-ı Savab, 4003, Topkapı Yeniler Ktp., No: 1744, 88 vr.
12. Gülzar-ı Savab, Vahit Paşa, 583, 59 vr., 1141.
13. Risâle-i Midâdiye ve Kırtâsiye, Amasya Yazma Eser Ktp., No: 05 

Ba, 1761/48. Nesih.
14. Risâle-i Kitâbiye ve Midâdiye Kırtâsiye, Kahire Hidiv Kütüphanesi 

Türkçe Yazmaları, No: 9068, Talik.
15. Midâdiye ve Kırtâsiye, Mısır Milli Ktp. Türkçe Yazmaları, S 4298, 

75vr., Nesih.

12 Kilisli M. Rifat, Gülzâr-ı Savab, İstanbul, Güzel Sanatlar Akademisi, 1938, s. 7.



401

ıı. Bölüm: HAt sAnAtınDA osmAnlı Dönemi

Ayrıca eserin birinci kısmı, “Tuhfetü’l-Küttâb ve Minhâtü’t-Tullâb” adıyla 
1767’de Kadızade Ahmed b. Halil tarafından kısaltılarak yazılmıştır. Bu 
nüsha Süleymaniye Kütüphanesi Âşir Efendi No: 450’de bir mecmuanın 
sonunda 12 varak halinde yer almaktadır.

Yine “Gülzâr-ı Savâb” adıyla Müstakîmzâde Süleyman Saadeddin tara-
fından 1738’de istinsah edilen nüshası, İstanbul Kütüphanelerinde mevcut 
diğer on sekiz nüshayla karşılaştırılarak, Kilisli Muallim Rıfat Bilge tara-
fından Güzel Sanatlar Akademisi Matbaasında 1938 yılında yayınlanmıştır. 
Ancak Kilisli bu çalışmasında eserdeki bazı bölümleri telhis etmiş ve 
kitabın sonuna “Lâhika” başlığı altında “Ahar ve mürekkep formülleri” 
konusunu eklemiştir.13

Nefeszâde’nin bu eserine 1737’de, Suyolcuzâde Mehmet Necip, “Devha-
tü’l-Küttâb” adlı bir zeyl yazmıştır. Müellif bu çalışmasında Nefeszâde’nin 
vefatından sonraki doksan yıllık dönemi (H 1060-1150) kaleme almıştır. 
Burada Hüsn-i hat sahasında temayüz etmiş sanatkârların hal tercüme-
lerini Arap alfabesine göre sıralamıştır. Bu da Kilisli Muallim tarafından 
1942’de sadeleştirilerek yayınlanmıştır.

Çalışmamızda Süleymaniye Kütüphanesi Hafid Efendi Bölümü 292 
numarada kayıtlı olan ve 32 varak’tan ibaret olan nüsha esas alınmıştır. 
Ayrıca aynı kütüphanede bulunan Hafid Efendi 293, Yazma Bağışlar 2593 
ve Amasya Yazma Eser Ktp. No: 1761/48 numaralı nüshalarından da ya-
rarlanılmıştır.

4. Eserin Muhtevası

Müellif, eserin iki bâp ve bir fasıldan olduğunu beyan etmektedir. 
Dünyayı, .آخَر باب  من  وخرجت  باب  من  دخلت  كدار  -diyerek, “Birin – الدنيا 
den girilip diğerinden çıkılan iki kapılı bir eve” benzeten müellif, eserini 
buradan aldığı manevi ilhamla iki baptan oluşturduğunu, ayrıca bir de 
yazının fazîletine dair bir fasıl eklediğini belirtmektedir.14

Müellifin fasıl diye isimlendirdiği kısımda, öncelikle sahabe devrinin 
hattatlarından 5 tanesi, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz Hasan, Hz. Hüseyin ve 
Abdullah b. Ömer yer alır. Daha sonra H 300–H 700 yıllarında meşhur 
olan 12 hattatın hal tercemelerini verir. Osmanlılar sahasında ise, Fatih 

13 Hidayet Yavuz Nuhoğlu, “Güzâr-ı Savâb”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), XIV, 260.
14 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 5.
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devrinden IV. Murad dönemine kadar, adı geçen 27 hattat tanıtılır. İşte 
eserin bu birinci kısmına “Tabakatu’l–Küttab” ismi verilmiştir.15

Eser, muhteva dikkate alındığında üç bölümden oluşmaktadır:

1. Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe

a. Yazının Fazileti

Nefeszâde, adından da anlaşılacağı üzere bu bölümde yazının faziletine 
ilişkin bazı açıklamalarda bulunmaktadır. Öncelikle Kur’an, hadis, saha-
be sözleri ve bazı kelâm-ı kibara yer vererek yazınının nakil yönünden 
değeri ortaya konulmaktadır. Öte yandan İsraili rivayetlere yer verildiği, 
sıhhat yönünden tenkide açık rivayetlerin kullanıldığı da görülmektedir. 
Söz konusu rivayetler her ne kadar rivayet ilmi yönünden eleştirilebilir 
olsa da yazıya verilen değer açısından onların önemli olduğu göz ardı 
edilmemelidir. İslam âlimleri arasında esasa zarı olmayan terğib ve teşvik 
babında serdedilen pek çok rivayetin kullanıldığı bilinmektedir.

Buna göre Allah (c.c.) Alak Sûresi’nde “Oku, çünkü, senin Rabbinin bağışı 
boldur. O, kalemle öğretendir. Öyle ki, insana bilmediğini öğreten de odur…”16 
buyruğu ile yazmayı kendine izafe etmiştir. Allah’ın (c.c.) yazma eylemi-
ni bizzat kendisine ait kılması, kulları için sayısız nimetleri arasında en 
büyük ikramının yazı olduğu anlamına gelmektedir.17

Müellife göre sırf bu ayet ve işaret ettiği mana, hat ilminin şerefini 
ortaya koymak için yeterlidir. Ayrıca Allah (c.c.) Kelâm-ı Kadîm’inde, “Nûn, 
kaleme ve yazılan satırlara yemin olsun.”18 şeklinde, insanların satır ve yazı 
haline getirdiklerine yemin etmiştir. Kendisine yemin edilen bir varlık 
gerçekten muazzam bir şey demektir.

Yine Kur’an-ı Kerim’de “Putların ilah oldukları iddianızda samimiyseniz, 
bu iddianızı ispatlamak üzere Kur’an’dan önce bir ilahi kelâm yahut herhangi 
bir bilgi kırıntısı getirin de görelim.”19

Tercümânu’l-Kur’an olarak bilinen İbn Abbas (r.a.) ayette geçen “her-
hangi bir bilgi kırıntısı” (ِعْلٍم من  اأثارٍة   ifadesine ilişkin şu açıklamada (اأْو 
bulunmaktadır:

15 Kilisli, age, s. 40.
16 Alak, 96/3-5.
17 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 5.
18 Kalem, 68/1-2.
19 Ahkâf, 46/4.
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“Yüce Allah’ın buyurduğu “ِعْلٍم من  اأثارٍة   .sözünden maksat hattır ”اأْو 
(Yazı ilmidir.)”20

Yine kendisi: “Hat, elin dilidir” (يد لسان  .demiştir (الخط 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) de vahiy kâtibi Muaviye’ye yazıyı güzel 
yazması için direktifler vermiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) bu tavsiyeleri 
hüsn-i hattın öğrenilmesi gereken bir ilim olduğunu ortaya koymaktadır.21

Rivayet olunduğuna göre Hz. Süleyman (a.s.) bir İfrit’e sözün ne ol-
duğunu sorar. O da “Söz, uçup giden bir rüzgârdır.” diye cevap verir. Hz. 
Süleyman: “Peki onun uçup gitmemesini sağlayacak bağ nedir?” deyince, 
İfrit cevabında, “yazılmasıdır” demiştir.

Cafer b. Yahya ve İbrahim b. Muhammed eş-Şeybânî (r.a.) ise, “Hat ve 
kitabet, bir hikmet ipliğidir ki, hikmet/bilgi onun sayesinde göze hitap 
eder, açıklanır.”22

Hat, elin dili, süsü ve bahçesi olduğu gibi ayrılık anında tatlı dilli bir 
dost, uzak yerlerde sırdaştır. Aynı zamanda kayda geçirilen bütün işlerin 
gizli hazinesi gibidir.

İbn Hilâl kendi risalesinde, kalemle yazmanın önemli bir iş olduğunu 
şu hadisle delillendirir: “İlmi yazı ile bağlayınız.”

Bu hadisi teyit eden Hz. Ali (r.a.) “İlimler kaçmaya meyyaldir. Onları 
yazı ile bağlayınız.” demiştir. Yine şöyle buyurur: “Çocuklarınıza yazı yaz-
mayı öğreterek ikramda bulununuz. Çünkü bu, mesleklerin en önemlisi 
ve sevinçlerin en büyüğüdür.”23

Bir beyitte şöyle denilir:

Kitâbetdir, bil ehemm-i umûr
Kitâbet eder âdemi pür sürûr.24

Hz. Ali b. Ebi Talip, güzel yazıyı tarif edip nitelerken şöyle der:

“Güzel yazı, gözlerin aydınlığı, kalplerin çiçeğidir.”25

20 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 3.
21 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 8.
22 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 5.
23 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 6.
24 “Yazı yazmak en mühim iştir /Çünkü o, insanı mutlu eder.
25 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 6.
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“Ey edep sahibi olan kimse! Hattı inceliğiyle öğren. Çünkü hat, edip 
için süstür. Eğer zenginsen, yazı senin için şereftir. Fakirsen, senin için 
iyi bir kazanç yoludur.”

“Güzel yazı fakir için mal, zengin için cemâl, hakîm için kemâldir.”26

Aynı şekilde Osman b. Bahr, hattı tarif ederken şöyle buyurur:

“Yazı sanatı ne güzel bir zevk, güzel bir zahire, iyi bir dayanak; yalnız-
lıkta iyi bir yoldaştır. Yazıda harflerin birbirine eklenmesi hoş olduğu gibi 
ayrı ayrı yazılışı da hoştur. Seyretmesi tatlı, güzel bir sanattır. Gurbet elde 
dert ortağı, hakiki bir dosttur. İyi bir misafir iyi bir vezir (yardımcı)dır.27

Nefeszâde nakil yönünden verdiği bu bilgilere ilâveten aklî yönden de 
bazı yaklaşımlar ortaya koyar. Bu bağlamda yazı ile peygamberlere gön-
derilen İlahî vahiyler arasında sıkı bir ilişki olduğunu beyan etmektedir. 
Belirttiğine göre eğer yazıda bahsedilen şeref olmasaydı, Allah (c.c.), Hz. 
Âdem’e, Hz. Hud (a.s.)’a ve bütün Nebilere (a.s.), sahifeleri yazılmış olarak 
göndermezdi. Aynı şekilde Tevrat levhalarını da Hz. Musa (a.s.)’ya yazılı 
olarak inzal buyurmuştur. Hat ve yazı yazmaya bu fazilet yeterlidir. Anlaşıl-
dığına göre müellif bazı nebilere verildiği ifade edilen ve “suhuf” diye tabir 
edilen vahiylerin yazı ile tespit edilmiş sayfalar olarak değerlendirmektedir.

Yine yazı işi sadece bir topluluğa mahsus değildir. Aksine, tüm be-
şeriyetin ona duyduğu ihtiyaç ön plandadır. Ayrıca insanların duygu ve 
düşünceleri fiili hayatta onunla ifade edilir ve asırlar içinde oluşan beşer 
hafızasının çok önemli bilgilerinin de nesillere aktarılması yazı ile mümkün 
olmaktadır. Hukukun korunması, haksızlıkların engellenmesi, şahitlerin 
ve sicillerin tespiti hep yazı ile ayakta kalmıştır.28

Yazının Fazîletine Dair Bir Menkıbe

Sultan II. Bayezid’le ilgili Hattat Hamdullah’ın şahsiyeti üzerinden anlat-
tığı menkıbe hem Hattat Hamdullah’ın değerini hem de yazının —hassaten 
Mushaf yazımının— faziletini ortaya koyması bakımından önemlidir:

Buna göre, Sultan II. Bayezid eser sahibi önde gelen âlimlerini toplar 
ve bu meclise Şeyh Hamdullah’ı da davet eder. Mecliste yer alan âlimlerin 
yazdıkları eserler, sultanın yanında hazır edilmiştir. II. Bayezid o sırada 

26 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 6.
27 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 6.
28 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 7.
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Şeyh’e, mecliste bulunanların hepsinin fevkinde bir yer göstererek onu 
diğerlerine takdim etmiştir. Sultan, ulemanın, Şeyhe yönelik gösterdiği 
bu hürmetten alındığını anlayınca Şeyh’in kaleminden çıkan bir Mushafı 
getirterek âlimlerin her birine “seyr-i ziyaret” ettirir ve ardından şöyle der: 
Böyle bir muhterem hattata önceki padişahlardan kimse sahip olmamıştır.” 
Bu sözü duyan ulema da padişahın sözlerini onaylarlar. Ardından orada 
önceden hazır ettiği ulemanın kıymetli kitaplarını üst üste koyarak, “Bu 
Mushafı bu kitapların üstüne mi koyalım yoksa bu kitapların altına mı 
koyalım? Onu diğer kitapların altına koymak caiz midir?” diye sordu. 
Ulema, “Kur’an-ı Azimü’şşanın hakkında “من تنزيل  المطهرون،  الا  يمسه   لا 
العالمين  buyrulmuşken onun üstüne başka kitapları koymak nasıl 29”رب 
caiz olsun?” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Sultan II. Bâyezid, mec-
listekileri hem ilzam etmek hem de latife yapma amacıyla, “Hz. Kur’an-ı 
Azîmüşan’ın kitabetini bu kişi (Şeyh Hamdullah) kadar ihya etmiş bir başka 
fert yoktur. Onu sizden geriye nasıl koyayım?!” der. Meclistekiler bu sözü 
doğrulayarak gurur-u ilmiyelerinden istiğfar etmişlerdir.30

b. Kalemin Fazileti

İslam kültüründe sadece yazı değil, yazı gibi yüce bir amacın hizmet-
kârı olan kalem de takdir ve övgüyle anılmıştır. Bu konuda başta Kur’an 
ve hadis literatürü birçok rivayete yer vermektedir. Nefeszâde bu bölümde 
kalemin faziletine dair de bazı rivayetler serdetmektedir.

Bu noktada öncelikle kalemin yaratılmış olmasından bahseder. Buna 
göre kalem tüm yaratılmışların ilkidir. Ubâde b. Sâbit’ten rivayet edildi-
ğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “…Hak Teâlâ’nın ilk 
yarattığı varlık kalemdir. Öyle ki, ona, “yazmayı” emretmiştir. Kalem de 
kıyâmet gününe kadar olacak işleri yazmıştır.” Bu hadisi İbn Abbas, Ata, 
Mücâhid ve bütün hadis âlimleri rivayet etmiştir.31

İbn Abbas şöyle nakleder:

“Hak Teâlâ kalemi yaratınca, ona kıyâmet gününe kadar olacak olay-
ları kayda geçmesini emretti. Kalem de açıklandığı üzere Levh-i Mahfuza 
kaydetti.”

29 Vâkıa, 56/79-80.
30 Nefeszâde İbrahim, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 15-16.
31 Nefeszâde İbrahim, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 6.
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Nefeszâde zaman zaman sembolik ve temsili anlatımlı rivayetleri de 
nakletmekten geri durmaz. Yine İbn Abbas’a atfen şöyle bir nakilde bu-
lunmaktadır:

“Kalem, mukadderatı yazmadan bin yıl önce Hak Teâlayı tesbih ve 
temcîd etmiştir. Aynı şekilde, kalem yeşil bir zümrüt olup, uzunluğu bin 
yıllık mesafededir. Ne zaman ki, Yüce Allah (c.c.) ona nazar eyledi. Bu 
bakış heybetinden ikiye ayrıldı ve her iki parça birbirinden ayrı düştü.”

Bu rivayete göre cemadattan olan kalemin İlahî bir emre muhatap olması 
zihinlerde soru işaretine yol açmaktadır. Bu bağlamda müellif, “Kalem, 
mükellef midir? Yoksa değil midir? diye muhayyel bir soru yöneltir ve 
buna şöyle cevap verir:

“Özelliği gereğince mükelleftir. O da, yazı yazma ve kayda geçmedir. 
Fakat insan her yönüyle mükelleftir.”

Yine İlahî emir alan kalemin yazdıkça kesilmesi ya da traşlanması da 
saygınlık açısından sorgulanmaktadır. Bu minvalde şöyle bir soru yöneltir: 
“Yüce Allah kaleme yemin edip, “Kaleme ve yazdıklarına yemin olsun...”32 
buyurmuştur. Peki niçin yazdıkça ucu kesilir?33

Şöyle cevap verilir: Burada kastedilen İlahî kalemdir ki, kesilmeye 
muhtaç değildir. Halbu ki, insanın kullandığı kalemin ucu bozulduğundan 
düzeltilmesine ihtiyaç vardır. Nitekim kömürleşen mum fitili daha parlak 
yansın diye kesilir.”

İbn Mukaffa’dan kalemle ilgili gelen rivayet şöyledir:

“Kalemler değerli ve akıllı insanların binek taşlarıdır. Kalem, insanın 
parmak uçlarının beyan ve ifadesidir. Bütün işlerin kıvamı ve mülkün 
devamı iki şeyle gerçekleşebilir. Biri kılıç, biri de kalemdir. Ancak kalem 
kılıçtan daha değerlidir.”

c. Yazının icadı

Müellif yazının icadı ile peygamberler arasında bir bağ kurmaktadır. 
Belirttiğine göre hattı ilk kullanan, insanlığın ilk atası Hz. Âdem Safiy-
yullah’tır. Yazıyı bir tür pişmiş çamur üzerine yazmıştır. Tufandan sonra 
oluşan topluluklar onun yazılarına rastlamamıştır. Bazı bilginlere göre, ilk 

32 Kalem, 68/1-2.
33 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 6.
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defa yazı yazanın İdris (a.s)’dır. Celâleyn Tefsiri’nde “… Kalemle öğretti.” 
ayeti tefsirinde “İlk defa yazı yazan İdris (a.s.)’dır.” diye zikrolunur.

Bazılarına göre ise ilk yazı yazan şahıs Hud (a.s.)’dır. Bazıları ise Hz. 
Âdem (a.s.)’e 21 sahife nazil olmuştur. En doğru olan, yazı yazma işinin 
bizzat Cenab-ı Hakk’ın feyzi ve ilhamı ile kazanıldığıdır. Müellifin bu 
açıklamaları arasında bir netlik olmasa da, yazının insanoğlu tarafından 
kullanımında vahyin önemli bir yardımı olduğu anlaşılmaktadır.

Nefeszâde Arapça’nın yazımına ilişkin de bazı bilgiler serdetmektedir. 
İbn Abbas (r.a.)’dan rivayetle, “Arap yazısını ilk önce kullanan üç kişi vardı. 
Tayy ile Bevlân kabilesinden olup Enbâr şehrine yerleşmişlerdi.

Bunların ilki Mirâr’dır ki harflerin şekillerini kullanmıştır. İkincisi 
Eslem’dir ki, harfleri bölümleyip alfabe haline getirmiştir. Üçüncüsü Amır 
olup, harflerin noktalarını belirlemiştir. Ondan sonra bu ilim Mekke’ye 
nakledilip öğrenildi ve diğer yerleşim alanlarına da yayıldı.

Cevheri de şunu nakletmektedir: “İlk defa harflerin şekillerini belirle-
yenlerin Tasım kabilesinden birkaç kişidir. Bu konuda bazıları altı kişinin 
harfleri icad ettiğini ileri sürerler. Tasım kabilesinden olan Adnan b. Üded 
yanında yetişmişlerdi. Bunlar Ebced, Hevvez, Huttî, Kelemen, Sa’fes, Karaşet 
isimlerini taşıyordu. Harfleri, kendi isimlerinde geçen seslerden oluşturdular.34

Nefeszâde bu isimlerin sembolik olarak bazı anlamlar yüklendiğini 
ifade etmektedir. Buna göre zikrolunan altı kelimenin arş-ı âlâda nur ile 
yazıldığını ve “arşa ait kelimeler” olduğunu İmam Cafer, İbn Abbas’tan 
rivayet eder.35

Ebced: Hz. Âdem itaatı bozunca yasak ağaçtan yemek istedi.36

Hevvez: Ayağı kaydı günah işledi de gökten yere indi.37

Hutti: Günahının affedileceği bildirildi.38

Kelemen: Yasak ağaçtan yedi ise de, tevbesi kabul edildi.39

Sa’fes: İsyan ettiği için naim cennetinden sürgüne gönderildi.40

34 Denildiğine göre bu terkipler ile Arap harfleri bitmiyor. Onun için bunlara “se’haz ve …” 
terkipleri de eklenmiştir. c. III, s. 13.

35 vr. 7.
36 Ebâ Âdemu et-tâ’ate ve vecede/veka’a olmalı/ fî ekli’ş-şecereti.
37 Zelle fehevâ mine’s-semâi ile’l-arz.
38 Huttat anhu hatâyâhu.
39 Ekele mine’ş-şecerati ve münne aleyhi bi’t-tevbeti.
40 Asâ fe’ührice mine’neîmi ile’n-nekdi.
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Karaşet: Âdem (a.s.) suçlu olduğunu ikrar edip cezadan kurtuldu.41

Bir kısım bilginlere göre bu ifadeler Medyen krallarının isimlerindendir.

Hafs b. Attab şöyle diyor: Bunlar Cin taifesi krallarının isimleri olup, Hz. 
Âdem (a.s.)’dan önce yeryüzünde yaşamışlardır. Sonra bu isimler Araplar 
arasında yayılmıştır.

Bazıları da şöyle der: Hz. İsmail’in oğullarından NEFİS ve NASR ile 
TEYMA ve DÛME bir kitap yazıp tamamını satırlar halinde toplamışlardı. 
Sonra buradaki harfleri tek tek ayırdılar.

Hişam b. Muhammed de babası Muhammed’den şöyle nakleder: “….Âlim-
lerden bana anlattılar ki, Arap yazısını ilk kullanan şahıs, Kinâne kabi-
lesindendir.”

Sîret-i İbn Hişam’da, Arap yazısını ilk kullananın, Himyer b. Seb’a 
olduğu yazılıdır. Öyle ki, bu harf bilgisi ona rüyasında öğretilmiştir.

İmam Süheylî “Kitâbü’t-Ta’rif” adlı eserinde demiştir ki; “En doğru gö-
rüş, Ebu Ömer b. Abdilberr tarafından rivâyet edilendir ki, Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’e dayandırarak anlatılır: “Lisân-i Arabî üzere ilk yazı yazan Hz. 
İsmail (a.s.)’dir.”

İbn Abbas (r.a.)’a sordular ki: “Harfleri ve yazmayı nereden öğrendiniz?”

Şöyle cevap verdi:

“Bize Harb b. Ümeyye öğretmiştir.”

“Peki Harb kimden öğrendi?” diye sordular:

“Yemen tarafından ansızın birisi gelip ona öğretti” dediler.

Hz. Hûd (a.s.) da yazı yazmayı öğrenmiştir.

Ebû Amr ed-Dânî “Kitâbü’t-Telbiye Ale’n-Nukat” adlı eserinde şöyle 
zikreder. “İlk defa, Yemen’de Ebû Süfyân b. Harb’ın amcası Ebû Süfyân 
b. Ümeyye tarafından, ona da Hire’li biri öğretmiştir.”

Ebû Süfyân b. Harb’ten Ömer b. el-Hattâb ve Kureş’ten de bir topluluk 
yazı yazmayı öğrenmişti. İslamiyetin geldiği sırada, sahabeden en az on 
kişi okuma yazma biliyordu.

Sa’d b. Zürâre, Münzir b. Amr, Übey b. Ka’ab, Zeyd b. Sâbit (r.a.) Arap 
yazısını ve İbraniceyi yazıp okurlardı. Ayrıca Rafi b. Malik, Useyd b. Hu-
dayr, … Hz. Osman, Hz. Ali en seçkin ve başta gelenlerdi.

41 Ekarra bi’z-zenbi fe’emine’l-ukûbete.
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2. Kâğıt Aharı ve Katîplere Gerekli Teknikler ve Yöntemler 
(Der Beyân-ı terbiye kerden Karâtîs-u Esbâb-ı küttâb-ı Enîs)

Bu ikinci kısım ise eserin asıl önemli bölümünü teşkil eder. “Der be-
yanı…” başlığı ile aharlar ve bunların hazırlanması, kalem ve mürekkep 
çeşitleri —özellikle Türk mürekkebi, is (dûde)— bunların i’mali ve kalemtraş 
ve diğer âletler hakkında kıymetli bilgileri kapsamaktadır.42

Öncelikle güzel yazı yolunda yolculuk edenler, “önce tavanı yap sonra 
nakışla” sözü gereği üzerine yazı yazılacak malzemeyi hazırlamalıdır. Aynı 
zamanda yazıyı oluşturmada gerekli malzemeleri de tam olarak bilmelidir. 
Bunun için hattat olacaklara tahsil yolu göründüğü gibi, bir mürşid-i kâmil/
üstât de gerekir. Nitekim bir Arapça şiirde şöyle denilmiştir.43

اإذا شئت اأن تخطي بحسن كتابة ومرتبة في العا لمين تزين
نها علي بهجة المليح تعين تخير ثلاثا واعتمدها فاإ

مدادا وطرسا محكما وبراعة اإذا اإجتمعت قرت بهن عيون
ولا بد من شيوخ يريك شخوصها يساعد في اإرشادها ويعين

ومن لا له شيخ وعاش بعقله فذاك هباء عقله وجنون

“Güzel yazı yazmak ve halk arasında mertebe ve paye ile muhterem 
olmak istersen,

Üç şey seç ve onlara dayan, çünkü bu üç şey yazının güzelliğine yardım 
eder

Üçten birisi mürekkep, birisi sağlam kâğıt, üçüncüsü kamış kalemdir.
Bu üçü bir araya gelirse bunların sayesinde gözler aydınlanır.
İnsan sevinç duyar. Bu üç şey elde edilmekle beraber bir de üstat lazımdır ki,
Sana yazıda harflerin şekillerini göstersin ve onları sana tanıtmaya 

yardım etsin.
Üstad edinmeyerek kendi aklıyla iş görmek, akıl kıtlığından ve deli-

likten ileri gelir.”

Hüsn-i hat sahasında ve güzel yazma konusunda gerekli araçların 
niteliğinin ne kadar önemli olduğunu Mir Ali Herevî’nin dört beyitlik bir 
Farsça şiiri şöyle ifade eder:

Ey yazı yolunda hayatını feda eden zât

42 Nefeszâde İbrahim, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 26.
43 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 26.
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Şu ince sözü benden dinle ve kalp huzuruyla rahatla
Beş şey var ki bir araya gelmedikçe hattat olmak akıllılar yanında 

muhaldir
Birincisi; dikkat yeteneği; ikincisi, yazı işinden anlamak; üçüncüsü, elde 

kuvvet; dördüncüsü, emek çekmek; beşincisi, yazı için lazım gelen kâğıt, 
kalem ve mürekkebin mükemmel surette mevcûdiyetidir

Eğer bu beşten dördü bulunup da yalnız birisinde bir kusur olacak olursa,
Yüz sene çalışsa bu çalışma hiçbir fayda sağlamaz

Yazar, bu bölümün devamında, hüsn-i hattın en önemli malzemesi olan 
kâğıdın hazırlanışını (ahar) tarif etmektedir.

Bir örnek verelim: “Önce beyaz şap, havanda iyice dövülür. Yeterli su ile 
kaynatılır. Küçük bir tekne içine dökülüp, hiç soğutmadan ilaçsız kâğıtları 
tek tek bu sudan geçirmek gerekir. Daha sonra ıslanan kâğıtlar gölge bir 
yerde kurumaya terk edilir.

İkinci işlem olarak bir miktar kaynar suya bir avuç ezilmiş nişastayı 
dökerek iyice kaynatmak gerekir. Bu malzemeyi küçük bir tekne içine 
aktarıp, önceden şaplanan ve kurutulan kâğıtlar bu karışımdan geçirilir 
ve gölgede yeniden kurutulur.

Üçüncü işlemde ise bu kâğıtlara mühre uygulaması yapılır. Ancak 
kâğıtların kalitesi ve güzelliği bekleme süresi ile orantılıdır.”44

3. Fî Ahvâli’l-Midâd ve’l-Kalemi’n-Nekkâd (Mürekkep ve 
Kalem Hazırlama)

Bu ikinci bap, hüsn-i hatta kullanılan mürekkebin ve kalemin hazırlanışı 
ile kalemlerin açılması ile ilgilidir.

Burada is çıkarma işlemi önem arz eder. Bunun için yüz dirhem halis 
bezir yağı, birkaç tane toprak çanak içerisine doldurulur. Rüzgâr almayan 
bir yerde ağızlarına kadar toprağa gömülürler. Serçe parmağı kadar fitil-
lerle yakılırlar. Üzerlerine kapak şeklinde birer çanak yerleştirilir. Yanma 
işlemi bitince kapaklarda oluşan is, tavuk kanadıyla geniş bir kâğıt üzerine 
süpürülür. Aynı işlem tekrarlanarak, is miktarı çoğaltılır.

Oluşturulan bu is (dûde), iki üç kat sünger kâğıdına sarılıp ekmek 
hamuru içine kapatılır ve pişirilir. Böylece bezir yağından oluşan is, mü-
rekkep yapmaya hazır hale gelir. Elde edilen bu dûde, bal kıvamındaki 

44 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 26-29a.
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Arap zamkı içine iyice karıştırılarak bir havanda on bin kere dövülür. Elde 
edilen karışıma belirli ölçüde mazı suyu, zac-ı Kıbrıs (göztaşı) ve bir miktar 
demir pası dökülerek iyice kaynatılır. Mürekkep şerbeti elde edilmiş olur.

Bu şerbetin üzerine havandaki dûdeden bir hafta süreyle eklemeler 
yapılır. Ardından gül suyu, zağferan suyu ve mersin ağacı meyvesinin 
suyu ilave edilip iyice karıştırılır. Özel bir süzgeçten geçirilerek, bir cam 
şişede muhafaza altına alınır.45

Daha sonra kalem ve kalemtraşın, güzel yazı için ne kadar önemli olduğu 
örneklerle anlatılmıştır: Yazı yazan kişinin en az iki kalemtraşı olmalıdır. 
Biriyle kalemi açar, diğeri ile kalemin ucunu keser. Fakat kalem ve yazıya 
hürmeten açılan kalem ve kesilen uçlardan oluşan yongalar bile koruma 
altına alınır. Ayak altına atılmaması prensip haline getirilmiştir. Bu konuda 
Hz. Ali’nin şu sözü önemlidir: “Koyun sürüsü arasından geçmedim. Kalem 
yongasının üzerine oturmadım. İç giysimi ayakta giymedim. Öyleyse bu 
sıkıntı ve elem bana nereden geldi?”46

Bu ifadelere göre, yazı işleminde kullanılan her araç ve gereç gibi 
malzeme artıkları bile saygın bir anlam taşımaktadır. Bu konuda en ufak 
bir ihmal veya duyarsızlık edep dışı sayılmıştır.

Sonuç

17. yüzyılda yaşayan ve “Hüsn-i Hat” ile ilgili yetkin bir eser yazan NE-
FESZADE İBRAHİM, bu alanda kültür tarihimizin ilklerindendir. “Gülzâr-ı 
Savâb” diye bilinen bu önemli eserinin orijinal adı, “Kitâb-ı Küttâbiye ve 
Risâle-i Midâdiye ve Kırtâsiye”dir. IV. Murad Han’a takdim edilen müellifin 
bu eseri, çok sayıda çoğaltılarak ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Bugün 
özellikle Süleymaniye Kütüphanesi’nde değişik zamanlarda yazılan nüsha-
ları yer alır. Tanıttığımız bu esere 1737’de zeyl olarak Eyüplü Suyolcuzâde 
Mehmet Necib Efendi tarafından yazılan “Devhatü’l-Küttâb”ın önsözünde 
başka eserinin de olduğu bilgisi vardır.

Bu tanıtımda Süleymaniye Kütüphanesi Hafîd Efendi Bölümü, 292 
numarada kayıtlı, 32 varaktan oluşan nüsha esas alınmıştır.

Üç bölümden oluşan bu eserin ilk kısmında, yazı ve güzel yazı yazmanın 
tarihsel önemi ele alınmıştır. İkinci bölümde yazı için lazım olan kâğıdın 

45 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, 29b-31b.
46 Nefeszâde, Fedâili’l-Hat ve’l-Kitâbe, vr. 31b.
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hazırlanması ve kâtiplere gerekli teknik ve yöntemlere yer verilmiştir. Üçüncü 
bölümde ise, mürekkep ve kalem hazırlama konusu ele alınmıştır. Bugün 
bile konuyla ilgilenenlerin azami surette yararlanabileceği bilgiler vardır.
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OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİNDE HÜSN-İ HATTIN YERİ 
VE HÜSN-İ HAT DERSLERİ

Ayşe ÖZDEMİR KIZILKAN
Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

GİRİŞ
Saraylısından alaylısına sayısız hattatın yetiştiği Osmanlı Devleti’nde, 

hüsn-i hatta verilen özel önem, hat sanatının gelişmesine şüphesiz büyük 
katkı sağlamıştır. Öyle ki, hattat olmak isteyen bir kişi, istidadı ve kabiliyeti 
varsa, bunu geliştirmek istediğinde gerekli altyapıyı kendisinde zaten hazır 
bulurdu. XIX. yüzyılın sonlarına doğru güzel yazı yazmak, yazmanın (bu-
günkü kompozisyon dersi) kurallarından sadece biri olup hüsn-i tasavvur 
ve tasvir, imlâ, terkib-i elfaz, edat-ı rabt, atıf ve zamirler, sadelik ve tehzib 
diğer kuralları arasında yer almaktaydı.1 Bu kuralların öğretildiği yani bu 
dersin verildiği kurumlar ise batıdan mülhem ortaöğretim kurumlarıydı.

Osmanlı Devleti’nin eğitim kurumlarında Batıyı örnek alması üzerine, 
II. Mahmud döneminde sıbyan mekteplerinin düzeltilmesi ve onlara bağlı 
olarak yeni ve ikinci sınıfı olan mekteplerin açılması kararlaştırılmıştır. 
Bu mekteplerin adı bizzat Sultan tarafından rüşdiye mektepleri olarak 
konulmuştur.2 Kuruluş amacı Osmanlı’da orta öğretim ihtiyacını karşılamak 
olan rüşdiyelere, gerekli öğretmenlerin yetişmesi için, 16 Mart 1848 tari-
hinde İstanbul’un Fatih semtinde bir “Dârü’l-Muallimîn” (öğretmen okulu) 

1 Celile Ökten, “Yazma Dersinin Serüveni: İnşâdan Kompozisyona”, Türkiyat Mecmuası, C. 
23/Bahar, 2013, s. 99.

2 Fatma Kaya Doğanay, “Rüşdiye Mekteplerinde Tarih Dersi”, s. 108 ve ayrıntılı bilgi için bkz. 
Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, Türkler, C. 
15, s. 44-45.
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açılmıştır. Okulun ilk müdürü Cevdet Efendi tarafından 1851’de hazırlanan 
Dârü’l-Muallimîn Nizamnâmesi, dikkatle incelendiğinde, bu okulun gerçekte 
bir “Rüşdî Dârü’l-Muallimîn” (orta öğretmen okulu) olduğu ortaya çıkar. 
Bu okul açıldıktan sonra, sayısı 3-5’i geçmeyen “Rüştiye Mekteplerinin” 
çoğaltılması yoluna gidilmiş, kısa bir süre sonra da “Sıbyan Mektebi” adı 
verilen ilkokulların sayısı artırıldığından, ilkokul öğretmenine olan ihtiyaç 
da giderek artmış ve “Dârü’l-Muallimîn-i Sıbyân” (ilk öğretmen okulu) 
1868’de açılmıştır. Bundan sonra eski “Dârü’l-Muallimîn”, “Dârü’l-Mu-
allimîn-i Rüşdî” şeklini almıştır.3 Bu okullarda düzenli ve muntazam bir 
biçimde hüsn-i hat derslerinin gösterildiği anlaşılmaktadır.

1869 senesinde Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin yayınlanmasından 
sonra “idadî” adı verilen mekteplerin açılması düşünülmüş, ancak ilk idâdî 
1873 yılında İstanbul’da açılabilmiştir. Bu kurumlarda da verilen dersler 
arasında hüsn-i hat dersi bulunmaktadır.4

İdâdî okullarının bir basamak üstü sultânî okullarıdır. Fakat Galata-
saray Mekteb-i Sultanîsi dışında, uzun süre Sultanî açılmamıştır. Sultanî 
okulları, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra asıl gelişmeyi göstermişlerdir. 
Eğitim Bakanı Emrullah Efendi, fazla verim alınamayan taşra idâdîlerini 
ıslah etmek istemiş ve 23 yatılı idâdîden 10 tanesini sultanîye çevirmeyi 
planlamıştır. Bakanlık yeni sultanîleri Eylül 1910’da açmıştır. Ancak yeni 
sultanîlerden de istenilen başarı elde edilemeyince, 1913 yılında sultanî 
programları üzerinde yeni düzenlemeler yapılmış ve öğretim devre-i ula 
ve devre-i saniye olarak ikiye ayrılmıştır. Yedi yıllık idâdîlerle, sultanî 
diplomalarının öğrenciye aynı hakkı sağlaması üzerine Mekâtib-i Sultanî-
ye Nizamnamesi yedi yıllık idâdîlerin hepsini sultanîye çevirmiştir.5 1892 
yılında beş yıllık idâdîlerin haftalık ders programlarında hüsn-i hat dersi 
her sene haftalık bir saat olarak yer alırken, yedi yıllık idâdîlerin ders 
programlarında da sadece son iki sene bu ders verilmeyip yine haftalık 
bir saat olarak beş sene okutulmuştur.6

Ortaöğretim kurumlarının genel yapısı hakkında verilen bu kısa bil-
gilerden sonra, konunun hat derslerinin eğitim kurumlarında yer alışı ve 

3 Necdet Hayta, “XX. Yüzyıl Başlarında Dârü’l-Muallimîn”, s. 1013-1014.
4 Ertan Gökmen, “Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri”, s. 102-109.
5 Mustafa Ergün, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1904-1914), Ankara, 1996, s. 

228-235.
6 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, TTK, 1999, s. 131-132.
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hüsn-i hat derslerini verenler olarak iki temel başlık altında incelenmesi 
uygun görülmüştür.

Müfredatta Hat Dersleri

Hüsn-i hat derslerinin Osmanlı eğitim sistemine tam olarak ne zaman ve 
nasıl girdiği net bir biçimde bilinen bir husus olmamakla beraber, Osmanlı 
arşivlerinde araştırmacıların istifadesine sunulan hüsn-i hat dersleriyle 
alakalı belgelere bakıldığında, şu ana kadar ulaşılabilen en eski belgenin 
tarihi hicri 12067 miladi 1791 yılına ait olduğu görülür. Bu belgede hüsn-i 
hat muallimi tayini ile ilgili olmakla birlikte, tayin yapılması beklenen 
kurum olarak karşımıza İstanbul Mimar Ayas Ağa mahallesindeki Am-
cazade Hüseyin Paşa Darü’l-Hadisi çıkmaktadır. Mezkur dersin verildiği 
kurumun bir Darü’l-Hadis yani yükseköğretim kurumu olması ve ilk ya 
da ortaöğretimde hat dersinin verilmesiyle alakalı başkaca belgeye henüz 
ulaşılamamış olması, hüsn-i hat derslerinin Osmanlı’da ne zamandan beri 
verildiği sorusunu kesin bir biçimde cevaplama hususunda temkinli dav-
ranmayı mecbur tutmaktadır. Ancak, Ömer Özyılmaz’ın “Osmanlı Medre-
selerinin Eğitim Programları” isimli eserinde belirttiğine göre, Erzurumlu 
İbrahim Hakkı’nın “Tertib-i Ulûm” adlı eserinde hat dersiyle alakalı bir 
başlık bulunmaktadır. Burada sülüs, nesih, talik, divani gibi yazı çeşitleri 
de belirtilmesine rağmen başkaca hiçbir bilgiye yer verilmemektedir.8 
İbrahim Hakkı Hazretleri’nin, XVIII. yüzyılda yaşamış bir âlim olduğu 
dikkate alınırsa, hattın medreselerde bir ders olarak verilmesinin tarihi de 
akıllarda bir zaman mefhumu oluşturmaya yardım edebilir. Eldeki bilgi ve 
belgeler ışığında bu soruların cevaplarının bulunamayışı konu hakkında 
çok daha fazla sayıda ve tererruatlı araştırmaların yapılması gereğini de 
beraberinde getirmektedir.

İlmî bir çalışmadan ziyade bir sanat olarak kabul edilen hat dersleri, 
tabii olarak uygulamaya dayalı derslerdi. Sıbyan mekteplerinden itibaren 
yazı talimi adıyla müfredatta yer alan hüsn-i hat dersi,9 genellikle inşâ, 
kitabet, imlâ, Türkçe hatta bazen tarih vb. diğer alanların hocaları tara-
fından verilmiştir. Bu duruma o dönemde öğretmen okullarında bugünkü 
anlamda uzmanlaşmanın olmamasının doğal bir sonucu olarak bakmak da 

7 BOA., C. MF., 54/2653, 27 S. 1206-4 Ekim 1791.
8 Ömer Özyılmaz, Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları, Ankara, Kültür Bakanlığı 

Yay., 2002, s. 57.
9 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, TTK, 1999, s. 57-63.
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mümkündür. Diğer bir ifadeyle, bıranşı sadece hat derslerini vermek olan 
bir hoca yoktur. Hat dersi veren hüsn-i hat muallimlerinin tamamının 
Osmanlıca yazı türlerinin hepsini vermekle görevli olduğu söylenemez. 
Hocaların arasında yazısının güzelliği ve yetkinliğine göre; rik’â hocası, 
sülüs hocası, divanî hocası gibi bir ihtisaslaşma olduğu göze çarpar.10

İçinde bulunulan yüzyılın diplomasi yüzyılı olması ve diplomasi ve 
siyasette herşeyin kayıt altına alınması esas olduğundan, özellikle II. 
Abdülhamit döneminde rüşdiyelerin öncelikli amacı neredeyse devlet ka-
demelerine kâtip yetiştirmek olmuştur.11 Bu nedenle bu kurumun hemen 
her mezunu birer yazı ustası olarak görülmüş, okulu bitiren kaligrafik 
olarak yazısı güzel pek çok kimse devlet memuru olabilmenin genel şart-
ları dışında, özel başkaca bir vasıf aranmaksızın Bâb-ı âli’de kâtip olarak 
çalışmaya başlamıştır. Zaten ileride de görüleceği üzere çok sayıda kâtip 
aynı zamanda hüsn-i hat muallimliği yapmıştır. Çünkü ulaşılan belge-
lerden edinilen bilgiler, hat muallimlerinin arasında nüfus memurluğu,12 
tahrirat katipliği,13 zabıt kâtipliği14 gibi işlerde kâtip olarak çalışanların 
bulunduğunu göstermektedir. Rüşdiye mekteplerinde bu dersi verenler, 
aslında Dârü’l-Muallimîn-i İbtidaiyye ve Rüşdiyeler’de hat dersini almış15 
ve pedagojik formasyonu bulunan hocalar olması gerekirken her zaman 
bu mümkün olamamıştır. İhtiyaç duyulduğu zamanlarda öğretmen okul-
larından mezun olmayan çeşitli memurlar tarafından da bu derslerin ve-
rilmesi şartlar gereğidir. Burada bir mesleki ihtiyaca yönelik yazı yazma 
faaliyeti ve bunun uygulama ile öğretilmesinden ibaret bir durum söz 
konusudur. Estetik kaygılar içerisinde ortaya bir sanat eseri çıkarmak 
ya da bir sanatkâr yetiştirmek gibi gayeler bu kurumların aslî amacı 
olmadığından, gerçekte öğretmen olmayan bu memurlar tarafından hat 
derslerinin verilmesi de eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması adına 

10 Osmanlı arşiv belgelerinde konuyla ilgili çok sayıda, “rik’a hocası, sülüs hocası, ta’likhocası 
…Efendi” gibi hüsn-i hat hocalarının alanlarını gösteren ibareler mevcuttur.

11 Mustafa Ergün, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1904-1914), Ankara, 1996, s. 
208.

12 BOA., MF. MKT., 335/43, 18 R. 1314.
13 BOA., MF. MKT., 317/13, 19 Z. 1313.
14 BOA., MF. MKT., 256/9, 16 L. 1312.
15 Dârü’l-Muallimînler’de bir ve ikinci sınıfta hüsn-i hat dersleri okutulmaktadır. Bkz. Seyit 

Taşer, “Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Dârü’l-Muallimînler”, Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, s. 674.
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kabul edilebilir bir durumdur. Ancak elbette hat sanatkârı olmak isteyen 
zevk-i selim ve istidat sahibi kişiler için bu eğitimlerin birer başlangıç 
oluşturduğu söylenebilir.

İptidai mekteplerde, rüşdiyelerde ve idâdîlerde bu dersin okutulduğu 
anlaşılmakla beraber ders saatleri de haftalık birer en çok ikişer saat ol-
muştur. Hüsn-i hat dersinin beş senelik idâdîlerde her sene haftada birer 
saat verildiği yedi yıllık vilayet idâdîlerinde ise, yine her sene haftada 
birer saat verildiği görülmektedir.16 Mekteb-i Sultanî öğrencileri de sınıf-ı 
ibtidai, sınıf-ı taliye ve sınıf-ı âliye bölümlerinin her birinde hüsn-i hat 
dersi almışlardır. Hat dersi aynı şekilde vilayet sultanîlerinde de verilmiştir.17

1876-1878 seneleri arasında Devlet Sâlnameleri’nde belirtildiğine göre; 
Dersaâdet ve Bilâd-ı Selâse’de bulunan rüşdiyelerin birinci ve ikinci se-
nesinde sülüs ve rik’a, üçüncü senesinde yalnızca rik’a, son senesinde 
ise rik’a ve divanî yazı türleri hat derslerinin müfredatı içerisinde yer 
almaktaydı.18 Burada dikkati çeken bir husus; 1869 Nizamnamesi’ne göre 
açılması planlanmış olan kız rüşdiyelerinin ders programlarında hat der-
sinin yer almayışıdır.19

Öğretmen adayları yetişirken Dârü’l-Muallimînler’dehem birinci sınıfta 
hem de ikinci sınıfta hüsn-i hat dersi alırlardı. İki senelik Vilayet Dârül-
muallimîn-i Sıbyân’larının birinci ve ikinci sınıfında rik’ahatı gösterilirdi.20

Kızlar için açılan iptidai mektepler ve rüşdiyelere öğretmen yetiştirmek 
adına, 1870 tarihli Nizamnamenin yayınlanmasından sonra kurulan Da-
rülmuallimâtlar’da önceleri sülüs ve nesih hatı, 1877’den sonra ise okulun 
üç senesinde de sülüs ve rik’ahattı dersleri verilmiştir.21

Hat Muallimleri

Hüsn-i hat derslerini verebilmek bilgi ve salahiyetin yanısıra işin do-
ğası gereği özel bir beceri ve kabiliyet de isteyen bir işti. Hat muallimliği 

16 Gökmen, “Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri”, s. 113.
17 Kodaman, “Abdülhamid Devri…”, s. 141-143.
18 Salname-i Devlet-i Osmaniye, 1294, s. 391-393; Salname-i Devlet-i Osmaniye, 1295, s. 257-

259; Salname-i Devlet-i Osmaniye, 1296, s. 75-76.
19 Fatma Kaya, “Kal’a-i Sultanîye Sancağı’nda Eğitim Kurumları”, s. 239 ve Muammer Demirel, 

“Türk Eğitiminin Modernleşmesinde…, s. 55.
20 Hayta, “XX. Yüzyıl Başlarında Dârü’l-Muallimîn”, s. 1019-1020.
21 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, C. 1-2, İstanbul, Eser Matbaası, 1977, s. 668-674.
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yapan kişilerin arasında hattat unvanlı kişilere nadiren rastlanır.22 Daha 
önce de belirtildiği gibi hüsn-i hat muallimliği yapan kişiler arasında 
nüfus memurluğu,23 tahrirat katipliği,24 zabıt kâtipliği,25 kerevit kâtipliği 
gibi işlerde çalışmış kimseler bulunmaktadır. Asıl işi muallimlik olmayıp 
herhangi bir devlet dairesinde vazife almış kişiler ihtiyaç olduğu takdirde 
mahallindeki bir eğitim kurumunda hüsn-i hat dersleri vermişler fakat 
bunlar maaş ve emeklilik gibi durumlar sözkonusu olduğunda memuriyet-i 
asliyeleri üzerinden muameleyetabi tutulmuşlardır.26 Ancak asli vazifeleri 
muallimlik olmadığı halde bu işi yapanlara yaptıkları hocalık karşılığı 
ayrıca ücret ödenmiştir.27

Bu göreve tayin edilebilmenin ön şartı; tüm memurlar için istenen 
Tezkere-i Osmaniye ve tercüme-i hal varakası dışında iyi bir elyazısına 
sahip olmak zorunluluğu idi. Zaten ataması yapılan bu muallimlerin el 
yazısının örneği mutlak surette isteniyordu. Hatta istenen elyazısı örneği 
yalnızca bir çeşit olmayıp hat dersinin verildiği rik’a, nesih, sülüs, talik gibi 
diğer yazı çeşitlerini de kapsamaktaydı. Mesela tahrirat kâtipliği yaparken 
Halep’in Bâb Rüşdiyesi’ne hüsn-i hat muallimi olarak tayin edilen Esad 
Bey’in gönderdiği hat örneğinin sadece rik’a olması yeterli görülmemiş 
kendisinden sülüs hattı numunesi de istenmiştir.28 Aynı şekilde 08 S 1311 
tarihli Maarif Mektubi Kalemi’nden gönderilen bir belgede Hama Mekteb-i 
İdadisi’ne hüsn-i hat muallimi olarak seçilen Mustafa Lütfi Efendi’nin29 de 
yazı örnekleri istenmiştir. Şahsın 8 Mayıs 1893’te başlayan buradaki görevi 

22 12 Cemaziyelevvel 1309’da Hattat Şeyh Osman Efendi’nin vefatıyla boşalan Teberderan 
Hademesi hüsn-i hat muallimliğine yine hattat unvanlı el-hac Mehmed Melik Efendi 
tayin edilmiştir. Bkz. BOA., İ. DH., 1260/98959.

23 BOA., MF. MKT., 335/43, 18 R. 1314.
24 BOA., MF. MKT., 317/13, 19 Z. 1313.
25 BOA., MF. MKT., 256/9, 16 L. 1312.
26 Bu durumun müşahhas örneklerinden biri olarak Bursa Vilayet Mektûbi Kalemi hule-

fasından Mehmed Said Efzâ’nın maaşını esasen bağlı bulunduğu memurluk üzerinden 
alması ve emekli aylığının dahi bunun üzerinden tespit edilmesinde görmek mümkündür. 
Bu şahsın muallimlik yaptığı sürede maaşından ayrıca bir tekaüd aidatı kesilmemesi 
lazımken, kesinti yapılmış ancak daha sonra farkına varılınca, kesintinin yapıldığı 301 
senesi temmuzu 21’i ile 307 senesi kanunisani sonuna kadar şahsın maaşından ayrılan 
2157 guruş 20 paranın ne yapılması gerektiği Evkaf Sandığı’na sorulmuştur. Bkz. BOA., 
MF. MKT., 162/68, 18 Ş. 1310.

27 Bkz. BOA., BEO., 96/7158, 05 R.1310. Belgede Taberderan hademesi hüsn-i hat muallimliğine 
tayin olunan hattat Mehmet Melik Efendi’nin maaşına zam yapılması istenmektedir.

28 BOA., MF. MKT., 571/45, 21 R. 1319/8 Temmuz 1901.
29 BOA., MF. MKT., 167/118, 21. L. 1310/8 Mayıs 1893.
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bir yıl bile sürmemiştir.30 İlk vazifelendirildiği zamanda istenen elyazısı 
örneği muhtemelen ilgili makamlara geç ulaşmış ve Mustafa Lütfi Efen-
di’nin yazısının elverişli olmadığı kanaatine varılmıştır. Bunun üzerine 
onun yerine uygun birinin bulunarak elyazısı numunelerinin gönderilmesi 
istenmiştir.31 Mezkur örnek nevi şahsına münhasır da değildir. Aynı duruma 
Aydın İdadisi’nde de rast gelinmektedir ki; bu mektebin ulum-i diniyye, 
Farsça ve hüsn-i hat muallimi Hafız Mustafa Efendi izin almaksızın İs-
tanbul’a gittiğinden yerine seçilen Giritli İbrahim Edhem Efendi’nin de 
yazısı beğenilmemiş, onun da yerine yine mahallinden münasip birisinin 
bulunması istenmiştir.32 Benzer şeyler bir dönem için Ustrumca Rüşdiye-
si’nde de yaşanmış, hüsn-i hat dersi verecek hoca bulunamayınca aynı 
mektepte muallimlik yapan Zeynel Abidin ve Hasan Efendilerin bu işe 
uygun oldukları düşünülmüş ancak adı geçen şahısların yazısı Maarif 
tarafından beğenilmediğinden, yerlerine başkasının seçilip numune hattı 
gönderilmesi istenmiştir.33 Osmanlı Arşivi’nde bu hususta yapılacak basit 
bir araştırma bile, konuyla ilgili ne kadar çok belgenin olduğunu göster-
meye yetecek mahiyettedir.

Ender de olsa hüsn-i hat hocalığının babadan oğula geçtiği durumlar 
da söz konusudur. Mesela bu durumlardan birine Mihrişah Sultan ve Şah 
Sultan İbtidaiye mekteplerinin hüsn-i hat muallimi Hafız Mehmed Zekai 
Efendi’nin vefatıyla rastlanmaktadır. Ölen hüsn-i hat hocasının yerine 
oğlu Hafız Ahmed Efendi’nin tayini istenmiştir.34 Yine İstanbul Zeyrek’te 
bulunan Şebsefa Hatun Mekteb-i İbtidaisi hüsn-i hat muallimi Hasan 
Hilmi Efendi vefat ettiğinde, yerine oğlu Mehmed Raşid Efendi’nin tayin 
edildiği Evkâf Nezareti’ne bildirilmiştir.35

Sultanî okullarının en önemlisi olan, Galatasaray Mekteb-i Sultanî-
si’nde bir dönem bu dersi aynı zamanda Fransızca muallimi olan Mösyö 
Alphonso Lestel’in verdiği bilinmektedir. Bu şahsın okula muzır gazete 
ve risale getirerek dağıttığı yolundaki haberler üzerine tahkikat yapılmış 

30 Adı geçen bu şahsın memuriyet-i asliyesinin tasdik edildiği haberini veren belge 07. C. 
1311/16 Kasım 1893, tarihli olup Maarif Mektubî Kalemi’nce 21. L. 1310/ 8 Mayıs 1893 
tarihinde örnek el yazısı istenmiş nitekim yazısı elverişli bulunmadığından 08. S. 1311 
tarihinde yerine uygun birinin bulunması talep edilmiştir.

31 BOA., MF. MKT., 178/124, 08. S. 1311.
32 BOA., MF. MKT., 180/25, 29. S. 1311.
33 BOA., MF. MKT., 137/72, 21. Ş. 1309.
34 BOA., MF. MKT., 383/56, 27. Ş. 1315.
35 BOA., MF. MKT., 197/113, 20. C. 1312.
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ve ilişiği kesilmiştir. Mösyö Lestel’in memleketine dönmek istemesiyle de 
memuriyeti boyunca emeklilik için kesilen aidatların kendisine ödenmesine 
karar verilmiştir.36

Sonuç

İmkânlar ölçüsünde Osmanlı orta öğretim kurumlarında hüsn-i hat 
dersleri ve bu dersleri veren muallimlerin durumu hakkında bilgi verilmeye 
çalışılan bu bildiride, verilen örneklerden yola çıkılarak şunları söylemek 
mümkündür: Osmanlı Devleti yazı talimi adıyla sıbyan ve iptidâî mektep-
lerde başlattığı bu derse mutlak surette önem vermiştir. Bu nedenle dersi 
orta öğretim kurumlarında ve bu kurumlara öğretmen yetiştiren okullar-
da muntazam bir şekilde fasılasız okutmuştur. Eğitim müesseselerindeki 
hüsn-i hat dersini veren hocaların hepsi muallim mekteplerinden mezun 
olmuş şahıslar değildir. Elbette bu dersi veren şahıslar arasında inşâ ve 
kitabet, Türkçe ve imlâ derslerini verdiği için zaten öğretmenlik vasfını 
haiz kişiler de bulunmaktadır ancak ihtiyaç halinde herhangi bir devlet 
memuriyetinde vazifeli kimseler hüsn-i hat muallimliğine getirilebilmiş-
tir. Bu durumun sebebinin ise yetişmiş öğretmen eksikliğinin çok olması 
dolayısıyla öğretmenlerin mahallinden temin edilmeye çalışılması olduğu 
açıktır. Öğretmen ihtiyacının mahallinden karşılanması sancak merkezle-
rinde kurulan Dârü’l-Muallimînlerle mümkün olmuştur. İstanbul’da veya 
vilayet merkezlerinde Dârü’l-Muallimîn eğitimi gören bireylerin tüm mek-
teplerdeki öğretmen ihtiyacını karşılayabilmesi mümkün olamadığından 
Dârü’l-Muallimînlerden yetişen öğretmen bulunamadığı takdirde, yazısı 
elverişli görülen bir memur bu işe vazifelendirilmiştir.

Ayrıca hüsn-i hat hocalığı yapanların arasında az sayıda da olsa, hattat 
unvanına sahip kişilerin varlığı görülmektedir. Devletin bu kişilerin özlük 
haklarını ve ücretlerini düzenlerken de dikkatli davrandığı, memuriyet 
vazifesinden aldığı maaşın yanısıra bu şahıslara öğretmenlik vazifesi için 
de ücret ödediği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar hattatlar uzun dönem usta-çırak ilişkisiyle yetişmiş ol-
salar da çocuklara küçük yaşlardan itibaren aralıksız şekilde verilen hat 
eğitiminin, hat sanatının gelişmesi ve hattat üstadlarının yetişmesinde 

36 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için şu belgelere bakılabilir: BOA, Bâb-ı Ali Evrak Odası 
(BEO), 2398/179816, BEO, 2289/171637, MF. MKT., 752/5, MF. MKT., 451/69, MF. MKT., 
766/49.
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önemli bir payı olması kaçınılmazdır. Sanata ve sanatkâra büyük önem 
veren Osmanlı Devleti’nin bu uygulamasının, eliyle yazı yazmayı nere-
deyse unutan günümüz insanı ve eğitimcileri açısından dikkatle okunması 
gereken bir ders niteliğinde olduğu söylenebilir.

Kaynakça

a. Arşiv Belgeleri
BOA., BEO., 96/7158, BEO, 2398/179816, BEO, 2289/171637, MF. MKT., 335/43, MF. 

MKT., 317/13, MF. MKT., 256/9, C. MF., 54/2653, İ. DH., 1260/98959, MF. MKT., 
335/43, MF. MKT., 317/13, 19 Z. 1313, MF. MKT., 256/9, MF. MKT., 162/68, MF. 
MKT., 178/124, MF. MKT., 180/25, MF. MKT., 137/72, MF. MKT., 383/56, MF. MKT., 
197/113, MF. MKT., 571/45, MF. MKT., 167/118, MF. MKT., 752/5, MF. MKT., 451/69, 
MF. MKT., 766/49.

Salname-i Devlet-i Osmaniye, 1294.

Salname-i Devlet-i Osmaniye, 1295.

Salname-i Devlet-i Osmaniye, 1296.

b. Telif Eserler
Demirel, Muammer, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, Türkler, 

C. 15, 44-64.

Doğanay, Fatma Kaya, “Rüşdiye Mekteplerinde Tarih Dersi”, Atatürk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Enstitüsü e-dergi, Sayı 25, 2010.

Ergin, Osman Nuri, “Türk Maarif Tarihi”, C. 1-2, İstanbul, Eser Matbaası, 1977.

Ergün, Mustafa, II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1904-1914), Ankara 1996.

Gökmen, Ertan, “Aydın Vilayeti İdâdî Mektepleri”, Otam, Sayı 23/Bahar 2008, 101-129, 
(2010).

Hayta, Necdet, “XX. Yüzyıl Başlarında Dârü’l-Muallimin”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Dergisi, Prof. Dr. Reşat Genç’e Armağan Özel Sayısı, 2009.

Kaya, Fatma, “Kal’a-i Sultanîye Sancağı’nda Eğitim Kurumları”, Atatürk Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Dergisi, e-dergi, C. 9, Sayı 1, 2007.

Kodaman, Bayram, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, TTK, 1999.

Ökten, Celile, “Yazma Dersinin Serüveni: İnşâdan Kompozisyona”, Türkiyat Mecmuası, 
C. 23/Bahar, 2013.

Özyılmaz, Ömer, Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları, Ankara, Kültür Bakanlığı 
Yay., 2002.

Taşer, Seyit, “Konya Vilayeti Sancak Merkezlerinde Eğitim Veren Dârü’l-Muallimînler”, 
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 674.





423

OSMANLI DEVLETİNDE; HATTATLIK, MÜSTENSİHLİK 
(NASİH, NESSAH) VE DARÜTTIBAA (İLK MATBAA)’NIN 
KURULUŞUNUN GECİKMESİNE HATTATLARIN ETKİSİ

Selim ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi

GİRİŞ
Türkler, sanatlarını tarih öncesi çağlardan itibaren dönem dönem değişik 

din, iklim ve coğrafyanın medeniyetlerin izlerini alarak Anadolu’da İslam 
medeniyeti çerçevesinde yepyeni bir senteze kavuşturmuşlardır.

Bu sentez Osmanlı Devleti ile birlikte zirveye taşındı. Fatih Sultan 
Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra dünyanın merkezi konumundaki 
şehir, onun iradesiyle Doğu ve Batı dünyasının sanat merkezi haline geti-
rilme seferberliği başlatıldı. Sonunda İstanbul Türk – İslam medeniyetinin 
en canlı örneği oldu. Bu merkezde en güzel şekilde icra edilen ve tüm 
dünyada kabul gören sanatlardan biriside yazı sanatı oldu. Bunu İslam 
âlemin de devamlı dile getirilen şu meşhur söz tescil etmektedir. “Kur’an-ı 
kerim Hicaz’da nazil oldu. Mısır’da okundu. İstanbul’da yazıldı.”1

Türkler İslam öncesi kültürlerinde geliştirdikleri kitabe ve kitap ya-
zılarındaki tecrübelerini Müslüman olduktan sonra İslam yazılarında 
da göstermiş ve İslam yazı sanatı olan hat sanatına değişik üsluplar 
kazandırmada tarihi görev üstlenmişlerdir. Çünkü milletlerin gelenek ve 
zevkleri yazı estetiğini etkilediği gibi sanatların şahsiyeti de yazıya ayrı 
bir özellik kazandırır.

1 M. Uğur Derman, “Hat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XVI, İstanbul 1999, 
s. 431.
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Osmanlı Devleti döneminde, XVI. yüzyıldan sonra İslam sanat birikim 
ve tecrübesini devr alan, hat sanatını icra eden Osmanlı hattatları özellikle 
kitap sanatları ve celi yazılarda yeni üsluplara yönelmişlerdir. Sanatsever 
Osmanlı sultanları, şehzade ve devlet adamları hat sanatını, hattatları ve 
bu sanatın gelişmesi için her türlü destek ve imkânı sağlamışlardır.

Osmanlı toplumunda hat sanatı ile icra edenleri olan hattatların üstün 
tutulması ve ilgi gösterilmesi sanatın değişik ekol ve tarzlarda gelişmesine 
ve üslup sahibi büyük hattatların yetişmesine yol açmıştır.

Türk-İslam âleminde kitaplar yüzyıllarca elle yazılarak çoğaltılmış ve 
zaman içinde bu saha ile ilgili gelenekler ve kurallar ortaya konularak bir 
medeniyet doğmuştur. Bu medeniyetin ana unsuru olan yazıyı geliştiren 
ve onu zirveye çıkaran Türkler olmuştur. Sanatı icra eden Türk hattatları, 
İslam âleminin ortak yazısı olan bu yazıya yeni bir ufuk açmış, renk katmış 
ve ona milli sanat damgasını vurarak güzel bir sanat haline getirmiştir.

Bizde çalışmamızla, Osmanlı Devleti’nde hem sanatlarını icra eden hem 
de toplumun bilgi edinme ihtiyacına yazdıkları kitaplarla büyük hizmette 
bulunan hattatlar ile müstensihleri, daha sonra topluma verilen bu hizmeti 
üstlenen teknik icat olan matbaanın Osmanlı Devleti’ne gelişine hattatların 
etkisinin değerlendirmesini yapacağız.

Osmanlı Devleti’nde Hattatlık ve Müstensihlik (Nasih, Nessah)

Arap harflerinden doğan İslam yazısını sanat gayesi ile en güzel şekilde 
yazan ve öğretene “hattat”2, Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp, güzel 
bir şekilde yazma sanatına ” hat” (hüsn-i hat, hüsnü’l hat)3 denir. Hat İslam 
kültüründe “yazı” ve “güzel yazı” anlamında kullanılmıştır.4 Yalnız İslam 
yazısı için kullanılan tabirlerdir.

Hat sanatındaki güzellik sadece şeklî değildir. Onun asıl zarafet ve gü-
zelliğini İslam’ın manevi boyutu belirler hat sanatı yüzyıllarca mimariden 
yazma eserlere kadar Türk İslam medeniyetinde çok geniş bir kullanım 
alanına yayılarak gelişse de, onun temelinde daima dinî bir vecd ve heye-
can vardır. Kalemle meydana getirilen ölçü ve orantılı çizgilerin musikisi, 
harflerin uzunluklarıyla enleri ve incelikleriyle kalınlıkları arasındaki 

2 Derman, “Hattat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XVI, İstanbul 1999, s. 493.
3 Derman, “Hattat”, s. 427.
4 Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 2003, s. 20.
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farklar istif ve tertip yazının büyüklüğündeki her türlü işaret ve tezyinat 
hüsn-i hata güzellik verir.

Fakat onun esas amacı “okunabilir olması”dır. Böylece hat sanatını di-
ğer sanat dallarından ayıran en önemli özellik şekil ve mana arasındaki 
uyumluluktur. Diğer bir ifade ile hat sanatı hem seyredilebilir hem de 
okunabilirdir. Hat sanatı, yalnızca çizgiler arasındaki uyumdan oluşmayıp, 
aynı zamanda mana ile de bütünleşmektedir. Bir caminin mihrabına celî 
sülüsle Ayete’l Kürsî’nin yazılması, merkezî kubbesine Allah’ın birliğini ve 
kudretini ihtiva eden İhlâs Sûresi’nin nakşedilmesi, bir medresenin kapısı 
üzerine ilmî ve âlimi öven ayet ve hadislerin hak edilmesi bir mezar taşı 
üzerine dünyadaki her şeyin fânî olup Allah’ın bâkî olduğunu vurgula-
yan cümlelerin yazılması gibi daha bir çok özellik şekil-mekân-anlam 
ilişkisinin sonucudur.5

Hattın soyut bir sanat olması onun sadece resim sanatı olduğunu dü-
şündürmemelidir. Çünkü ilâhi, dinî ve tasavvufî bir geleneği olan mânâ 
ve ruh yönü ağır basan, böyle bir sanatı icra eden hattat bu dünyanın ya 
da eşyanın ötesinde var olan anlamı arayan kişidir. Dolayısıyla hat sanatı 
ile resim ifâ ettiği fonksiyon ve gaye bakımından bir birinden ayrılmak-
tadır. Hat sanatının Türk İslam medeniyetinde üstlendiği rol, resmin Batı 
medeniyetinde oynadığı rolden çok daha farklıdır.6

İslam sanatının en güzel ve en önemli kolu olan hat sanatını icra eden 
sanatkârlar, yani hattatlar tarih boyunca yaptıkları işlerden dolayı hep 
itibarlı şahsiyetler olmuşlardır. Bu itibarı elde etmek içinde ömür boyunca 
belirli bir disiplin içerisinde ve sabır ile çalışmışlardır. İşte bir hat üstadının 
rahle-i tedrisinde belli kaideler etrafında eğitim alıp, yazılarına imza atma 
yetkisine sahip olan talebe yetiştiren sanatkâra verilen en eski ad “Kâtip”, 
“Muharrir” ve “Verrak” kelimeleri olmuştur. İlk defa hangi tarihte kulla-
nıldığı kesin olmamakla birlikte, IV. Yüzyıldan sonra “Hattat” denilmeye 
başlandığı tahmin edilmektedir.7

Osmanlı kültüründe de güzel yazı yazan sanatkâra “Kâtip”, “Hattat” 
ve “Hoşnivis” (güzel yazan) denilmekle beraber, yazı çeşidine göre ta’lik 

5 Süleyman Kınlı, Hat ve Hattâtân’da Osmanlı Hattatları, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2007, s. 4.

6 Abdülhamit Tüfekçioğlu, “Osmanlı Döneminde Hat Sanatı” Osmanlı Ansiklopedisi, C, 11, 
Ankara 1999, s. 50.

7 Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 20.
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nüvis (ta’lik yazan), celî nüvis (celî yazan), siyakat nüvis (siyakat yazan) 
gibi farklı ifadelerde kullanılmıştır. Fakat genelde İslam yazılarını güzel 
yazma ve öğretme yeteneğine sahip olan sanatkârlara “hattat”, bu sanata 
da “hattatlık” denilmiştir.8

Hat Eğitimi ve Hattatlık

İslam dünyasında hat sanatının eğitim ve öğretimi diğer sanat alanla-
rında olduğu gibi köklü bir disiplin içerisinde geleneksel usul ve kaidelere 
bağlı kalınarak usta-çırak ilişkisi çerçevesinde kişiye özel “meşk usulü” ile 
olduğu gibi mektep sahipleri eliyle de yapılmaktaydı. Hattat olmak için 
üstat seviyesine erişmiş bir hattattan ders almak gerekirdi.9 Hat eğitiminde 
kendi kendini yetiştirme usulü hataya açık ve verimsiz olduğu gibi uzun bir 
zamana yayılacağından pek benimsenmese de, Mahmud Celâleddin Efendi 
gibi hiçbir hocadan düzenli ders almadan daha önceki hat üstatlarının 
yazılarını tetkik ederek, kendini yetiştiren büyük sanatkârlarımızda vardır.10

Hattat olmak için bir hat üstadından alınması gereken dersin ne kadar 
sürdüğü bilinmemekle beraber talebenin hat sanatını öğrendiği kanaati 
belirdiği zaman sona erdiği hattat biyografilerinin incelenmesinden an-
laşılmaktadır. Yetenekli talebeler üç veya dört yılda icazet almaya hak 
kazandığı gibi derse başladıktan yedi veya sekiz yıl sonra icazet alabilen 
öğrencilerde olmuştur.

Hat eğitimi için talebeye verilen ve hoca tarafından yazılan örnek 
satıra “meşk”, yazı öğrenmeye “meşk almak”, yazı öğretmeye “meşk etmek” 
veya “meşk vermek” adı verilir. Bu eğitimin sonunda hat sanatında belirli 
bir seviyeye ulaşmış, yeterli bilgi ve liyakat elde etmiş talebeye sanatında 
eser vermeye, yazdığı eserin imzasını koymaya ve talebe yetiştirmeye hak 
kazandığına dair izin belgesi özelliğine sahip “icazetname” verilirdi. Böylece 
hat sanatı, bir usta hattat daha kazanmış olurdu.11

Osmanlı Devletinde hat sanatı eğitimine ilk kez “Sıbyan Mektepleri”nde 
başlanırdı. Buralardaki eğitimin amacı hattat yetiştirmek değil, daha ziyade 
eli yazıya, bir dereceye kadar ölçülü olmaya alıştırmaktır. Bunun yanında 
burada almaya başladığı hat dersini kabiliyetiyle ileriye götüren hattatlarda 

8 Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 20.
9 Zeliha Ulusal, Hat Sanat Tarihi ve Medresetü’l-Hattatın, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Rize 2008, s. 3.
10 Kınlı, Hat ve Hattâtân’da Osmanlı Hattatları, s. 41.
11 Derman, “Hattat”, s. 496; Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul 1982, s. 9.
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olmuştur.12 Halka açık olan bu sıbyan mektepleriyle aynı seviyede olan 
ama saray erkânının çocuklarının gittiği “Şehzâdegan” mekteplerinde de 
hat sanatı eğitimi verilirdi.13

Sanat eseri ve sanatkâr yetiştirme amacına yönelik faaliyette bulu-
nan hattatlar, Enderûn-ı Hûmayun, Divan-ı Hümayun, Galata Sarayı, 
Muzıka-i Hümayun gibi resmi medrese veya mektep gibi vakıf öğretim 
kurumlarında hat eğitimini ve öğretimi vermekteydiler. Ayrıca hattatlar 
eğitim kurumları dışında kendi evlerinde hiçbir maddi çıkar beklemeden, 
zenginlerin konaklarında kararlaştırılan ücret karşılığında da özel dersler 
verip yetiştirmişlerdir.14

Hat sanatı talebeye “müfredat meşki” ve “mürekkebat meşki” adı verilen 
iki aşamada öğretilirdi. Talebe müfredat meşkini bitirdiğinde hat sanatına 
kabiliyetinin bulunup bulunmadığı hocası tarafından anlaşılacak duruma 
gelmiş olur. Mürekkebat meşkinde ise talebeye tertip ve terkip kabiliyeti 
geliştirecek faaliyetler yaptırılırdı. Bu aşamanın sonlarına yaklaşıldığında 
talebe her meşki bir öncekinden daha gelişmiş olarak yazabilecek seviyeye 
ulaşmış olur. Böylece başarılı olan hattat adayı üç veya dört yılda müfredat 
ve mürekkebat meşklerini bitirerek icazet almaya hak kazanırlardı.

Yazılarına imza atma yetkisini almaya “icazet alma” bu husustaki yazılı 
vesikaya “icazetname” denir. Yazıların altına imza konurken “ketebehû” (bunu 
yazdı) kullanıldığı için icazetin bir adı da, “ketebe kıtası” dır.15

Hat eğitim ve öğretiminde asırlarca devam eden bu yöntem XX. yüz-
yılın başlarına kadar devam etti. II. Meşrutiyetin ilanı sonrası yeni eğitim 
çalışmaları kapsamında, 31 Mayıs 1914 tarihinde “Medresetü’l-Hattatîn” 
adıyla yeni bir okulun açılmasıyla hattatların yetiştirilmesi görevini bu 
okul üstlenmiş oldu.16

Medreselerin 1924 yılında kapatılması üzerine, “Hattat Mektebi” adı ile 
çalışmalarını bir sanat okulu olarak devam ettirdi. 1928 tarihinde harf 

12 Derman, “Hattat”, s. 494.
13 Abdülhamit Tüfekçioğlu, “Tarihte ve Günümüzde Hat Sanatının Öğretim Metotları” 2000 

Yıllarda Türkiye’de geleneksel El Sanatlarının Sanatsal, Tarımsal ve Ekonomik Sempoz-
yumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1999, s. 276.

14 Derman, “Hattat”, s. 494.
15 Kınlı, Hat ve Hattâtân’da Osmanlı Hattatları, s. 42.
16 Aynur Erbaş, “Geçmişimizde Hat Sanatı”, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Orta Öğretim-

de, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri, (18-20 
Kasım 1992 İzmir), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1994, s. 147.
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inkılâbı sonrasında ise Arap harflerinin terk edilmesi sebebiyle “mana ve 
gayesi kalmamıştır” gerekçesiyle kapatıldı. Daha sonra mektep “Şark Tezyini 
Sanatları Mektebi” adı ile yeniden açılarak faaliyetlerine başladı. Kısa süre 
sonra “Türk Tezyini Sanatları Mektebi” olarak adı değiştirilen mektep 1936 
yılında Güzel Sanatlar Akademisine bağlandı.17

Günümüzde hat eğitimi başta Güzel Sanatlar Fakültelerinin Geleneksel 
El Sanatları Bölümleri olmak üzere İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip Liseleri 
gibi resmi kurumların yanı sıra birçok hat sanatkârının özel atölyelerinde 
meşk usulüyle geleneğe uygun biçimde sürdürülmektedir.

Hat sanatını icra eden hattatları üç grupta toplamak mümkündür.

1. Meşk Hocası; Sadece yazı öğretenler. Resmi veya vakıf mekteplerinde 
belli bir ücret karşılığı görevlerini icra edenler.

2. Eser Veren Hattatlar; Matbaanın olmadığı dönemlerde matbaa gibi 
çalışarak eser yazan veya kitap istinsah eden hattatlar (Müstensihler).

3. Hem Talebe Yetiştiren Hem Eser Veren Hattatlar; hat sanat tarihi-
mizin üstatları bu gruptandır.18

Hat sanatının, hattatlar tarafından kullanıldığı birçok alan vardır. 
İslam’ın ilme ve kitaba verdiği önemin sonucu hat sanatının ilk güzel 
örnekleri kitap sanatları alanında görülmüştür. Başta İslam’ın temel kitabı 
insanlık için hidayet ve rahmet kaynağı Kuran-ı Kerim, en’am, ve cüzler, 
hadis kitap ve mecmuaları, yazı albümleri, levhalar, ilmî ve edebî eserler 
hattatlar tarafından büyük sabır, emek ve titizlikle en güzel şekilde yazıl-
mıştır. Tezhip ve cilt sanatlarının farklı üslupları ile İslam medeniyetinin 
şaheserleri ortaya konulmuştur.

Hat sanatı; Güzel yazı, Mushaf, kitap ve murakka’ların dışında, devlet 
teşkilatında, mimaride, ahşap, maden, kumaş ve çini sanatlarında sosyal 
hayatın her safhasında en ince duygularla özenle işlenmiştir.19 Ayrıca ağaç, 
deri, mühür, yüzük, meskûkât, seramik kandil, miğfer üstü, kılıç üstü gibi 
çok değişik sahalarda da uygulanmaya çalışılmıştır.20

17 Erbaş, “Geçmişimizde Hat Sanatı”, s. 148.
18 Kınlı, Hat ve Hattâtân’da Osmanlı Hattatları, s. 41.
19 Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 36.
20 Derman, “Hattat”, s. 436.
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Hattatların sanat hayatları dokuz döneme ayrılır. Bunlar; “evâil” (baş-
langıç), “evâsıt” (orta), “evahir” (son) ayrıca her bir dönem kendi arasında 
üçe ayrılır. Böylece bir hattatın sanat hayatı dokuz döneme ayrılmış olur.

Hattatlar arasında kıdemi ve dirayeti ile ön sırayı alan “reisü’l-hattâtin” 
unvanı verilir. Bu unvanın beş yüz kuruşluk tahsisatı var idi. Yaşayan 
hattatların en yaşlısına bir saygı nişanesi olarak “şeyhü’l-hattâtin” denilirdi. 
Bu unvanın ise resmi tarafı yoktu.

Hattatlar tarih boyunca hanedanların, hükümdarların ve devlet büyük-
lerinin himayesini almışlar ve onlardan hep destek görmüşlerdir. Böyle 
olduğu içinde, hat sanatı hep en güzele ulaşma hedefi ile gelişimini ve 
ilerlemesini sürdürmüştür.

Müstensihlik (Nasih, Nessah)

Bir kitabın veya yazılı bir metnin nüshasını çıkarma onu harfi harfine 
kopya etmeye istinsah denirdi. Bu işi yapanlara ilk defa “Kâtip” veya “Ver-
rak” denirken daha sonra “Nâsih”, “Nessah” ve “Müstensih” gibi isimlerde 
verilmiştir.21

Kelime Kur’an-ı Kerim’de “İşte kitabımız, yüzünüze karşı gerçeği söylü-
yor; çünkü biz sizin yaptıklarınızı hep istinsah ediyorduk.” (el-Câsiye, 45/29) 
şeklinde geçmektedir.

Yazının icadı ve ona bağlı olarak yazılı metinlerin ortaya çıkmasıyla 
istinsah yapılmasına başlanmıştır. Tarihin bilinen en eski medeniyetlerinde 
müstensihler tarafından yazılı metinlerin istinsah yoluyla çoğaltıldığı gibi 
İlahî kitaplarında aynı usul ile yazıldığı belirtilmektedir. Kur’an-ı Kerim 
ayetleri indikçe sahabe tarafından yazılıp, ezberlenirdi. Hz. Ebubekir 
zamanında bir araya toplanarak “Mushaf” haline getirildi. Hz. Osman 
zamanında da istinsah usulü ile müstensihlere çoğalttırılmıştır. Ayrıca 
hicretin ilk yıllarından itibaren hadislerin öğreniminde de istinsah usulü 
benimsenmiştir.

İslam dünyasında istinsahla geçinen müstensihler vardı. Bunlardan 
yazısı güzel olanlarında kazancı çok iyi idi. Kitap ticaretinin doğup geliş-
mesini de etkileyen istinsah usulü özellikle X. yüzyıla kadar çok önemli 
bir meslek kabul edilirdi.

21 Nebi Bozkurt, Nevzat Kaya, “İstinsah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XXI, 
İstanbul 2001, s. 369.
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Osmanlı Devleti’nde matbaanın yaygınlık kazanmasından önce kitapları 
çoğaltan yazıcılara “Nasih”, “Nessah” ve “Müstensih” denilirdi.22 Bunların 
hüsn-i hatta uyma gibi bir zorunlulukları olmadığından sadece sipariş 
edilen eseri istinsah ederlerdi. İstinsah’ı icra eden müstensihlerden ica-
zetnamesi olmayanların teamül gereği imza koymadıkları görülmektedir.

Osmanlılarda el yazması kitaplar “müstensih”ler tarafından çoğaltılırdı. 
Bu iş bir meslek ve bir geçim kaynağıydı. Evliya Çelebi’nin (1611-1682) 
yazdığına göre hayatını kitap yazıp çoğaltarak, adeta bir canlı matbaa gibi 
çalışarak kazanan müstensihler23 kendi esnaf teşkilatları olan loncalarını 
da kurmuşlardı.24 Müstensihler geçimlerini kaybetme, işsiz ve aşsız kal-
ma kuşkusuyla matbaanın Arap harfleriyle baskı yapmasına muhalefet 
etmişlerdir.

Matbaanın Osmanlı ülkesine girmesine karşı tepkilerini bir meslek ve 
menfaat dayanışması içerisinde ortaya koymaları yüzünden haksızca itham 
edilen müstensihler, kitap basımının çok güçlükle yapıldığı XV. ve XVI. 
yüzyıllarda matbaalardan daha süratle kitap çoğaltmışlardır. Sanat kaygısı 
taşımayan müstensihlerin çoğalttığı eserlerde rastlanan imla hatalarını, 
hattı sanat gayesiyle meslek edinmiş hattatlar sorumlu tutulmuşlardır.

Dârüttıbbaâ (İlk Matbaa)’nın Kuruluşu

Padişah III. Ahmed’in fermanı, devrin Şeyhülislamı Yenişehirli Abdullah 
Efendi’nin verdiği fetva ile İbrahim Müteferrika Temmuz 1727 tarihinde 
İstanbul’daki evinde ilk Türk matbaasını kurdu. 1729 yılında da ilk kitap 
basımı yapıldı.

Kurulan matbaanın adı “Darüttıbâat-ı Mâmur” idi. halk arasında ve bazı 
resmi kayıtlarda “Basmahâne”, “Tab’hane” ve “Kâhâne-i Basma” adlarıyla 
da anılmıştır. Daha sonra ise “Darüttıbâat-ı Âmire”, “Tabhâne-i Hümayun”, 

22 Derman, “Hattat”, s. 497.
23 Şinasi Acar, “Müteferrika Öncesinde Osmanlıda Matbaa”, Toprak İşveren, s. 94, Haziran, 

2004, İstanbul 2012, s. 8.
24 Türk toplumun hayatında her çeşit esnaf ve sanatkâr “lonca”lar halinde toplanmıştı. 

Bu loncalar özel örf ve gelenekleri olan, esnafı denetleyen, nitelikli işçi yetiştiren, iş ve 
sanat ahlakını koruyan ve işçiyi himaye eden esnaf teşekkülleriydi. Bkz. İsmet Binark, 
“İmparatorluk Devri Türkiye’sinde Esnaf Teşkilatı”, Önasya Dergisi, c. 6, s. 64, Aralık 
1970, s. 11-12.
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“Tabhâne-i Amire”, “Dârüttıbâati’s-Sultaniye”, ”Matbaa-i Âmire”, ”Milli Matbaa” 
ve “Devlet Matbaası” gibi değişik adlarla da isimlendirilmiştir.25

Matbaa ilk Türk matbaası olmasından ziyade İslam dünyasında bir 
Müslüman tarafından kurulan ve işletilen ilk olma özelliğini taşımaktaydı. 
Fakat Osmanlılar büsbütün matbaaya yabancı değillerdi. Çünkü Padişah 
III. Murad (1574-1595) 1494’te Roma’da Arapça basılan Nasîrüddn-i Tusî’nin 
“Kitâb-ı Tahrîr-i Usûlli Oklides ” (Euklid’in eserinin yorumu) serbestçe sa-
tışı ile ilgili olarak verdiği Ekim 1588 tarihli ve bu eserin basımına ilave 
edilmiş fermanla, ilk Türkçe basıma izin verdi.26 Yani 1590’larda İtalya’da 
Arap harfleriyle basılan dinî içerikli olmayan kitapların ticareti serbest 
bırakılmıştı.27 Böylece Avrupalılar kendi ülkelerinde Arap harfleriyle kitap 
basmakta ve bunları Osmanlı topraklarında pazarlamakta idiler.

Yine Arap harfleriyle 1593’te İbn-i Sina’nın “Kitap el-Kaanûn fi’t-Tıb”(Tıp 
Yasası) kitabı basıldı.28 Sonuçta Osmanlı devleti sınırları içerisine resmi 
olarak basılmış eserlerin serbestçe girmesi sağlanmış oluyordu. Bu da 
basma kitaplara karşı ciddi bir ön yargının olmadığını göstermektedir. 
Aynı zamanda 1666’da Arap harfleriyle Türkçe olarak ilk İncil’in tercü-
mesi yayınlandı.29 Osmanlı ülkesinde zaman içersinde basma eserlerin 
çeşitliliği arttı.

Diğer taraftan ilk defa XV. yüzyılda açılan matbaa, bu yüzyılın sonlarına 
doğru Osmanlı devletine iltica eden İspanyol Yahudileri tarafından 1493’de 
İstanbul’a getirildi. Ardından Selanik, Halep, Şam ve İzmir gibi şehirlerde 
de kurdukları matbaalar ile din ve dilbilgisi kitaplarının yanı sıra tarih ve 
sosyoloji kitaplarının basımı gerçekleştirildi.

Bunu 1567’de yine İstanbul’da Ermenilerin kurdukları matbaa takip 
etti. Ermenilerde dilbilgisi ve dinî ağırlıklı kitapların yanı sıra takvim ve 
ayin kitaplarını bastılar. Diğer azınlık Rumlar da 1627 yılında İstanbul’da 
ilk matbaalarını kurarak pek çok dinî kitap bastılar.30

25 Turgut Kut, “Dârüttıbâa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. IX, İstanbul 1994, 
s. 10.

26 Kemal Beydilli, “Matbaa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. XXVII, Ankara 
2003, s. 107.

27 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ankara 2007, s. 136.
28 Acar, “Müteferrika Öncesinde Osmanlıda Matbaa”, s. 13.
29 Beydilli, “Matbaa”, s. 107.
30 İbrahim Müteferrika, Milletlerin Düzeninde İlmi Usuller, sadeleştiren; Ömer Okutan, 

İstanbul 1999, s. 11; Beydilli, “Matbaa”, s. 106-107; Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi, C. I, 
Başlangıçtan Tanzimat’a Kadar, İstanbul 1980, s. 22-25.
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Avrupalı büyük devletlerin daha sonra XIX. yüzyılın başlarında itibaren 
Osmanlı devletine azınlıkların haklarının düzenlenmesi, reformların yapıl-
ması hakkındaki baskılar yapmasının gerçekçi olmadığı anlaşılmaktadır. 
Çünkü Osmanlı Devleti’nin Türk vatandaşlarına vermediği matbaa kurma 
hakkını, iki yüz yıl önce vatandaşı olan azınlıklara vermiştir.

Osmanlı Devleti’nde azınlıklar matbaalarını kurarak faydalanmaya baş-
lamalarından yaklaşık iki yüz otuz beş yıl sonra ilk Türk matbaasının açıl-
masıyla, Türklerde matbaadan yaralanma imkânına kavuşmuş olacaklardır.

İbrahim Müteferrika tarafından kurulan matbaa Osmanlı Türk coğraf-
yasında bir Müslüman devletin kendi kültürüne ait ve kendi kültürü için 
ihtiyaç duyulan eserleri basmak amacıyla devletin himayesinde kurulan 
bir matbaa idi.31

Türk matbaacılığının ve yayım hayatının başlamasında önemli yeri olan 
İbrahim Müteferrika Macar asıllı olup, 1692 yılında Osmanlı himayesine 
girerek vatandaş oldu. Türkçe öğrenip İslamiyet’i kabul ettikten kısa bir 
süre içinde Bab-ı Âlide yükselmeye başlayarak müteferrikalık32 yani pa-
dişahın özel hizmetine bakan görevli konumuna gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmeden önce matbaa hakkında bilgi 
sahibi olan İbrahim Müteferrika, İstanbul’da ilk Türk matbaasının açıl-
masında kendisine yardımcı olan dönemim sadrazamı Damad İbrahim 
Paşa ve Yirmi Sekiz Mehmed Çelebi Efendi’ye matbaa açma düşüncesini 
söyleyen kişiydi.33

1720-1721 yıllarında Paris’te elçi olarak bulunan Yirmi Sekiz Mehmed 
Çelebi Efendi’nin yanında olan oğlu Mehmed Efendi burada kitapların 
matbaada nasıl kolayca çoğaltıldığına şahit olup, bu duruma hayran kalır. 

31 Hidayet Nuhoğlu, “Müteferrika Matbaası ve Bazı Mülahazalar”, Osmanlı Ansiklopedisi, 
C. VII, Ankara 1999, s. 223.

32 Müteferrika “saray hizmetine seçilmiş kişi” anlamındadır. Osmanlı’da iyi eğitim görmüş, 
sanatında kendisini göstermiş kişileri saraya alırlar ve bunlara müteferrika denirdi. Pa-
dişahın maiyetinde bulunarak ona hizmet ederlerdi. Müteferrikalık, sarayın en seçkin 
ve saygın hizmetlerinden biri idi. İbrahim Efendi de 18 Nisan 1716 tarihinde Dergâh-ı 
Âli Müteferrikalığı’na atanmış sonraları görevi ismi ile özdeşleşmiş ve bu adla anılır 
olmuştur. Müteferrika aynı zamanda bilim adamı, diplomat, mihmandar, çevirmen, ta-
rihçi, coğrafyacı, yayıncı, düşünür ve yazardır. Bkz. Şinasi Acar, “Müteferrika Öncesinde 
Osmanlıda Matbaa”, s. 1.

33 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul 2010, s. 56; Nurullah Çetinkaya, Matbaanın 
Osmanlı Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya 201, s. 52.
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Etkilendiğinden de Osmanlı Devletine getirilmesine karar verdiği belirtilir.34 
Bu gelişme Said Mehmed Efendi ile İbrahim Müteferrika’nın tanışmasına 
ve matbaanın kurulmasının gerçekleşmesinde büyük rolü olmuştur.35

Yirmi Sekiz Mehmed Çelebi ve oğlu Said Mehmed Efendi Paris’ten 
döndükten sonra İbrahim Müteferrika ile Said Mehmed Efendi’nin ortak 
bir matbaa kurmak üzere anlaştıkları ve hazırlıklara başladıkları İbrahim 
Müteferrika’nın, Sadarazam Damad İbrahim Paşa’nın verdiği rapordan 
anlaşılmaktadır.36

Sadrazama, Şeyhülislam ve Ulemaya “Vesiletü’l-Tıbaa” (Matbaanın Ge-
rekleri) adlı raporda, matbaa’nın kurulmasını gerektiren sebepler ve sağla-
yacağı faydalar belirtilmektedir.37 Matbaa’da basılan ilk eser olan “Vankulu 
Lügat”nın içinde de konulan bu raporda basımın önemini belirtmek için 
İsrailoğullarının kutsal kitaplarına değer verip saklamadıklarından, bugün 
kavimlerini kanıtlayacak kitaplarının yok olduğunu, Cengiz han’ın kitap-
ları Ceyhun, Hülagu’nun Dicle nehirlerine attıklarını örnek göstermiş ve 
matbaanın kurulmasıyla en kıymetli kitapların sonsuza kadar korunabi-
leceğini belirtmiştir.38 Bu açıklamaların amacı, matbaanın tutunabilmesini 
sağlamaktı. Müteferrika raporunda matbaa usulünün sadece yazma satanın 
değişik bir şekli olduğu hakkında ısrar eder. Ardından on madde halinde 
matbaanın faydalarını sıralar. Maddeler arasında matbaanın yaptığı görevi 
yerine getiren müstensihlerin yaptığı istinsah usulü hakkında açıklama-
larda yer almaktadır.

İstinsah usulü ile matbaa karşılaştırılarak, istinsah usulüne kıyasla aynı 
gayretle matbaa usulüyle bir cilt değil, binlerce cildin basılabileceği, bu 
suretle bir nüshanın fiyatı daha ucuz olacağından, öğrenciler dâhil fakir 
olanlarında kitap satın alabileceklerini açıklar. Böylece müstensihlerin 
muhalif olma etkisi zayıflatılmak istenecektir. Yani raporda dönemin ta-
assup havası okşanmış, bu suretle yapılması muhtemel itirazlar önlenmeye 

34 İsmet Binark, “Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri” VIII. Türk 
Tarihi Kongresi (11-15 Ekim 1976) Bildirileri, Ankara 1976, s. 43; Hakan Yüksel, Osmanlı 
İmparatorluğuna Matbaanın Girişi ve Toplumsal Yanlılıkları, (Yüksek Lisans Tezi) Ankara 
üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, s. 131.

35 Binark, “Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri”, s. 42; Çetinkaya, 
Matbaanın Osmanlı Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi, s. 52.

36 Alpay Kabacalı, Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Matbaa, Basın ve Yayın, İstanbul 2000, 
s. 18.

37 Çetinkaya, Matbaanın Osmanlı Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi, s. 53.
38 Selim Nuzhet Gerçek, Türk Matbaacılığı I, İstanbul 1939, s. 50-51.
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çalışılmış, matbaanın İslamiyet’e faydaları dolayısıyla İslam kültürüne 
yapacağı hizmetler üzerinde özellikle durulmuştur.39

Bunun yanında Müteferrika raporun sonunda matbaada fıkıh, tefsir, 
hadis, kelam, konulu değil lügat, tarih, tıp, fizik ve astronomi ve bunlarla 
ilgili coğrafya alanındaki kitapların basılacağı ve bu amaçla Sultanın fer-
manına, Şeyhülislamın fetvasına ve ulemanın en önde gelen mensuplarının 
takrizlerine (övme) ihtiyaç olduğunu beyan eder.40

Böylece dinî bir tepkinin oluşmasının önüne geçilmesi düşünülmekteydi. 
Ayrıca, matbaanın caiz olup olmadığı hakkındaki fikirlerinde önlenerek, 
matbaanın faydalı ve gerekli bir icat olduğuna toplumun ikna edilmesi 
mümkün olabilecekti.

Müteferrika’nın “Matbaanın Gerekleri” adlı raporu 1726’da Sadrazam İbra-
him Paşa’ya sunulur. Bunun yanında matbaanın kurulması için Sadrazamın 
dikkatine diye bir de dilekçe eklenir. Dilekçede, Müteferrika yapmak iste-
diklerini, gerekçelerini ve işin mahiyetini ayrıntılı şekilde açıklar. Sadrazam 
da istekleri olumlu karşılar. Böyle bir yeniliğin muhalefetle karşılanması 
ihtimali karşısında şer’i bir fetva ile önüne geçilmesi düşüncesiyle bu 
konudaki dinî düşüncesi alınmak üzere Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah 
Efendi’den fetva alınması emredilir.

Bu gelişme üzerine müteferrika, Şeyhülislam’a bir dilekçeyle müraca-
at ederek matbaanın açılabilmesi için fetva verilmesi talebinde bulunur. 
Müracaatı değerlendiren Şeyhülislam, Müteferrika’nın dilekçesinin altına 
“el-cevap” diye başlayan ve itirazları önleyecek üslupta olumlu cevap be-
lirten fetvayı verir.41

Fetvanın alınmasından sonra Sadrazam’ın, padişah III. Ahmed’e (1703-
1730) “tefsir, hadis, fıkıh ve kelam” kitaplarını basmamak şartıyla matbaanın 
kurulmasına izin veren hatt-ı hümayunu imzalatmasıyla, Temmuz 1727’de 

39 Binark, “Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri, s. 43.
40 Maddeler hakkında geniş bilgi için bkz, Çetinkaya, Matbaanın Osmanlı Eğitim Tarihindeki 

Yeri ve Önemi, s. 53-55.
41 Binark, “Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri”, s. 44; Osman 

Ersoy, “Türkiye’ye Matbaanın Girişi”, 250. Yıldönümü Dolayısıyla, 29 Mart 1979’da Türk 
Tarih Kurumunda Verilen Konferans, s. 61, Fetvanın metni için bkz. Osman Keskioğlu, 
“Türkiye’de Matbaa Te’sisi ve Mushaf Basımı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, c.15, S,1 Ankara 1967, s. 123; Çetinkaya, Matbaanın Osmanlı Eğitim Tarihindeki 
Yeri ve Önemi, s. 57.
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resmen matbaa kurulmuş olur.42 Aynı fermanla Müteferrika’nın dilekçesinde 
belirttiği dört kişide matbaaya musahhih olarak tayin edilir. Ayrıca yüksek 
seviyeli ulemadan olan on altı kişinin matbaanın kurulmasına ve topluma 
yararını onaylayan takrizleri de alınır.43 Okuyucuların ilk basılan kitaplara 
güvenin sağlanması için söz konusu Padişah’ın fermanı, Şeyhülislam’ın 
fetvası ve ulemanın takrizi ilk basılan esrede aynı şekilde yayınlanır.44

Matbaanın açılmasından sonra müteferrika; 31 Ocak 1729’da ilk olarak 
“Kitâb-ı Lügat-ı Vankulu” adlı, “Mehmed el-Vani”nin (öl. 1592) Arapça-Türkçe 
sözlüğünü ve 17 Şubat 1741’de “Hasan Şu’ûri”nin (öl. 1693) “Kitâb-ı Lisân 
el-Acem el-Müsemmâ bi-Ferheng-i Şuûri”nin Farsça-Türkçe sözlüğünün ba-
sımını yapar. İki eserin de sözlük olması ilginçtir. Müteferrika döneminde 
matbaada basılan toplam eser sayısı on yedidir.45 Devletin de, matbaanın 
kurulması ve işletilmesine göstermiş olduğu manevi kolaylığın yanında 
gerekli olan desteği de sağladığı görülmektedir.

Darüttıbaa (İlk Matbaa)’nın Gecikmesine Hattatların Etkisi;

İnsanlar gelenek ve göreneklerine bağlı olduklarından ilk anda her yeni 
gelişmeye karşı tepki gösterip, itirazda bulunmaları olağan bir durumdur. 
Çünkü onu kabullenmeleri zaman almaktadır. Böyle bir durum karşısında 
sağduyularının sesini dinleyenler, yollarına devam eder ve ilerlerler. Bu 
hassasiyeti gösteremeyenler ise direnir, donar kalırlar.

Bu durum sadece Türk toplumu için değil, bütün toplumlar için ge-
çerlidir. Dünya tarihi bunun örnekleri ile doludur. Örneğin; matbaa icat 
edildiğinde Avrupa’da yer yer karşı tepki ve itirazlarla karşılaşıldı.

Fransa’da matbaacıların sayısı artınca, müstensihler Paris parlamentosu-
na matbaacıları şikâyet etmişler ve sihirbaz olduklarını ileri sürmüşlerdir. 
Parlamento müstensihleri haklı bularak, matbaacıları hapse attırmış, basılan 
kitapların müsaderesine karar verilmiştir.

İngiltere 1476’da Westminister’de ilk matbaayı kuran William Caxton, 
ilk bastığı eser üzerine rahiplerin tepkisiyle karşılaşmış ve dinsizlikle 

42 Zeki Tez, Kâğıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi, İstanbul 2008, s. 280.
43 Çetinkaya, Matbaanın Osmanlı Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi, s. 57.
44 Binark, “Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri”, s. 43-44.
45 Osman Ersoy, Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler, Ankara 1959, s. 17; Binark, 

“Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri”, s. 45.
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suçlanmıştır. Yine aynı yüzyıllarda Avrupa’da dönemin idarecileri mat-
baacılığa karşı daima düşmanca bir tavır takınmışlardır.

Batılı yazar Jacob Buckhandt, İtalya’da Rönesans Kültürü adlı eserinde, 
“Birden bire ortaya çıkan basılmış kitaplara karşı başlangıçta gösterilen 
çekingenlik ve mukavemeti tabiî görmek lazımdır. Urbino hükümdarı 
Federigo, basılmış bir kitap sahibi olmaktan utanç duyardı.” demektedir.46 
Yine 1501’de Papa Aleksandr Katolik mezhebine muhalif kitap basan 
matbaacılar aleyhine umumi aforoz ilan etmişti.47 Bütün bunlara rağmen, 
matbaa gelişimini sürdürdü.

Batı’da değiş dönemlerde matbaa gibi yenilik hareketlerine karşı itiraz 
ve direnmeler olmuştur. Öyle ki, ilmi düşüncelerin ve teknik icatların son 
derece geliştiği yüzyıllarda bile Avrupa medeniyetinin ne kadar zorluklarla 
karşılaşarak ilerlediği ve taassubun ne derece bir engel oluşturduğuna dair 
değişik örneklerde vermek mümkündür.

Buradan da her toplumda ve her dönemde yenilik hareketlerine başlan-
gıçta bir karşı koyma olduğu görülmektedir. Bunu da toplumların kültür 
değişimleri açısından tabiî karşılamak gerekir.

Osmanlı toplumunda yalnız matbaa konusunda değil, büyük sanayi 
inkılâbını gerçekleştiren Avrupa’nın gerek fikrî alandaki, gelişmelerinden 
ve gerekse teknik alanda ileri doğru attığı adımları takip etmekte de geç 
kalmıştı.

Türklerin matbaayı kısıtlı olarak kullanmaya başlaması, Batı’da benim-
senmesinden iki yüz otuz beş yıllık gecikme sonrasında mümkün olmuştur. 
Şimdiye kadarda bu konu ile ilgili değişik düşünceler ileri sürülmüştür. O 
dönemin sosyal yapısını da dikkate alarak gecikmenin sebeplerinden birisi 
olarak gösterilen hattatların etkisini kısaca değerlendirelim.

Osmanlı’da kitap; kâğıdı, mürekkebi, hattı, tezhibi ve cildiyle bir sanat 
eseri haline getirilmiştir. Ayrıca el yazması kitaplar çeşitli renkte beze-
meler ve minyatürler içermekteydi. Kitabın maddesel yapısına içeriğine 
verilen önemle orantılı ve ona yaraşır nitelikte bir değer verilmekteydi. 
Dolayısıyla kitapçılık bir sanat kolu haline gelmişti. Bu sanat çalışanla-
rının ürettiği yazma kitapların temin edilmesinde bir sıkıntı söz konusu 

46 Jacob Bruckhardt, İtalya’da Rönesans Kültürü, çev. Bekir Sıtkı Baykal, İstanbul 1974, s. 
300.

47 Keskioğlu, “Türkiye’de Matbaa Te’sisi ve Mushaf Basımı”, s. 121.
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değildi. “sahaf ”lar her zaman talebi olacak eserleri önceden müstensihlere 
istinsah ettirerek yeterli sayıda bulundurmakta idiler. Burada söz konusu 
olan “arza talep yaratma” değil “talebe göre arz imkânı sağlama”dır. Batı’da 
arza talep yaratma öncelik aldığı halde Osmanlı’da talep ve talebe cevap 
verecek arz öncelik almaktaydı.

Aynı zamanda yazma kitabın Türk benliğinin kudretini ortaya koymak, 
yaratıcı zengin Türk muhayyilesinin ve Türk zevkinin inceliğini bütün-
lüğünü meydana çıkarmak bakımlarından ayrı bir değer ölçüsüne sahip 
olduğu kabul edilmekteydi.48

Türklerde yazma kitaba karşı duyulan ilgi ve rağbet çok eskilere dayan-
maktaydı. Türkler basma kitabın okunmasının daha kolay olduğunu kabul 
etmekle beraber, işlek olmayan bir yazıyla da yazılmış olsa, yazma kitabı 
en güzel basmalara uzun zaman tercih etmişlerdir.49 Bu tercih yazma nüs-
haların basma nüshalardan daha pahallı olmasına rağmen devam etmiştir.

Buna karşı matbaa baskısı kitaplar, yüzeyleri pütürlü kaba kâğıtları, 
renksiz, kara ve kuru yüzlü sayfaların düzensizliğiyle çekicilikten ve 
bütünüyle estetikten uzak bulunmaktaydı. Bundan dolayı basma kitabın 
müşterisi yoktur. Müslüman toplum o zamanlar basılı kitaba ihtiyaç 
duymamaktadır. Çünkü Müslüman toplumda bilgi ağız-kulak yoluyla 
dolaştığı için kitapların basma teknolojisi yoluyla çoğalmasına da uzun 
zaman ihtiyaç duyulmamıştır.

Osmanlı Devleti’nde matbaanın gecikmesinin sebepleri arasında yer alan 
etkenlerden birisi de o dönemin yaşam düzeninde önemli bir yer tutan, 
kaynağını dinî ve milli geleneklerden alan eski esnaf teşkilatı loncaların 
durumu olmuştur. Eski toplum hayatında her çeşit esnaf sanatkâr loncalara 
ayrılmıştı. Bu loncalar özel örf ve adetlere sahip olup, o dönemlerde yete-
nekli işçi yetiştirmiş, iş ve sanat ahlakını koruyup, işçiyi himaye etmiştir.50

Kitap sanatı esnafından olan ve bir loncaya bağlı bulunan, sayılarının 
90.000 civarında olduğu söylenen hattatlar ve müstensihler,51 matbaanın 

48 Binark, “Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri”, s. 35.
49 Binark, “Türk Kitapçılık Tarihinde Hat Sanatı ve Kütüphanecilik”, Türk kültürü, sayı 41, 

Ekim, 1966, s. 470-485.
50 Binark, “Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri”, s. 35.
51 XVIII. yüzyılda Osmanlı topraklarında 80.000 müstensihin bulunduğu, yine aynı kaynaktan 

hareketle bu sayının 90.000 olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu sayının sadece İstan-
bul’da çalışan müstensihlerin sayısı olduğu belirtilse de bu abartılıdır. Çünkü Osmanlı’da 
hane sayısı olarak temel kabul edilen sayı “5” dir. Bunu İstanbul’daki müstensih sayısı 



438

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Osmanlı Devleti’ne getirilmesi karşısında meslek ve geçimlerini kaybetme-
mek sosyal bir güvence kaynağı olarak gördükleri loncaların dağılmasını 
engellemek düşüncesiyle karşı olmuşlardır. Yani karşı olma matbaa ile 
rekabet edemeyerek işlerini kaybetme endişesinden kaynaklanmaktaydı. 
Yoksa yeniliğe karşı olmaktan değildi.

XVII. ve XVIII. yüzyılda İstanbul’u ziyaret eden birçok Batılı gözlemci, 
matbaanın kullanılmamasının esas nedeni olarak hattat ve müstensihlerin 
kendi kaygılarından dolayı karşı olmalarıyla izah etmişlerdir.

1787 yılında Osmanlı Devleti’nde İsveç elçisi olan Mouradgea d’Ohs-
son; yazma kitapların alım satımının sayısız denecek kadar hattat ortaya 
çıkardığını, bunların devamlı surette kitap istinsahı ile meşgul olduklarını, 
bu arada pek çok kitapçı dükkânının doğduğunu sahaf denile bu dükkân-
ların İmparatorluğun şehirlerinde ticaret yaptığını, sahaflardan ayrı olarak 
müstakil gezici esnafın52, hanları, konakları, şehrin çeşitli mahallelerini 
durup dinlenmeden gezerek kitap sattıklarını, yazma esrelerin çokluğu 
ve matbaa karşısında müstensihlerin birden bire dilenecek hale gelmeleri 
kokusunun, Osmanlılarda matbaacılığın gecikmesine en büyük sebep 
olduğunu ileri sürer.53

Matbaanın kurulmasına itiraz eden hattatların, bu tepkilerinin diğer 
bir yönü de, matbaacılığı kendileri için büyük bir ticari kazanç kaynağı 
olarak gören Rum ve Yahudilerin memleket sınırları içerisinde ve özellikle 
İstanbul’da etrafı rahatsız edecek şekilde faaliyet göstermelerindendir. Yani 

olarak belirtilen 90.000 ile çarparsak sadece İstanbul’da ki müstensih ailelerin nüfusunun 
450.000 olduğunu, yani neredeyse şehrin toplam nüfusunu eşit olduğunu buluruz. Buda 
mümkün değildir. Bu dönemdeki İstanbul’un nüfusu hakkında farklı kaynaklarda çok 
farklı tahminlerde bulunulmuştur. Örneğin; XVIII. Yüzyılın başlarında 800.000 olduğu 
belirtilmektedir. Bkz. Sedat Murat, Dünden Bugüne İstanbul’un Nüfusu ve Demografik 
Yapısı, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul 2006, s. 25. Yine aynı yüzyılın sonlarında 
ise 426.000 olarak gösterilmektedir. Bkz. Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, 
çev. Bahar Tırnakçı, İstanbul 2010, s. 214. Ama bu rakamın 6.000 kadarının İstanbul’da 
çalıştığına dair verilen bilgiler daha makul kabul edilebilir. Bu sayının eserlerin yeterli 
sayıda çoğaltılabileceğini göstermesi yanında ekonomik kaygılardan hareketle matbaa-
ya karşı çıkılabilecek önemli bir kitlenin varlığına da işaret eder. Bkz. Kemal Beydilli, 
“Matbaa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C, XXVII, Ankara 2003, s. 108. Aynı 
zamanda, hattatlar üç gruba ayrılmaktaydı. İkinci gruptaki eser veren hattatlar; Mat-
baanın olmadığı dönemlerde matbaa gibi çalışarak eser yazan veya kitap istinsah eden 
hattatlardı. Bu grupta bütün hattatların içerisindeki belli bir sayıya sahip olan gruptu.

52 Bu gezici satıcılara Bohçacı adı verilmekteydi. Bunlar yazma kitapları koyunlarında 
veya bir bohçaya sararak konakları dolaşarak satışını yaparlardı. Bkz. İsmet Binark, Eski 
Kitapçılık Sanatlarımız, Ankara 1975, s. 88-95.

53 Binark, “Türkiye’ye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri”, s. 36.
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yalnız kendi kazançları için matbaacılığın daha geniş alanda yapılmasını 
düşünen azınlıklara Türkler daima ihtarda bulunmakta idiler.

Matbaanın Müteferrika tarafından açılmasıyla birlikte on üç yıl içeri-
sinde bastığı kitap sayısı on yedi idi. Bunlar yirmi dört cilt halinde toplam 
on iki bin beş yüz adet basılmıştır.54 Bu sayı son derece az ve hattatlarla 
rekabet edecek seviyede değildi.

Osmanlı Devleti’nde kitap ihtiyacının yeterli sayıda hattat ve sahaflar 
tarafından karşılandığı ve bu özel durumdan basma kitaplar fazla ilgi 
duyulmadığı anlaşılmaktadır.55 Müslümanların daha pahallı olsa da el 
yazmaları tercih ettiklerinden56 talep olmamaktaydı. Aynı zamanda el 
yazmaların yeterli olmasından basma kitaplara ihtiyaç duyulmamaktaydı.57

Kitap ihtiyacı yazma olarak karşılanan, okuru sınırlı ve basma kitaba 
talebi olmayan bir toplumu göz ardı ederek matbaanın geç kurulduğu 
görüşünü “Bekleyen yolcusu olmayan durağa otobüsün geç veya erken gelmesi 
ne ifade eder ki?”58 Sorusu en iyi şekilde açıklamaktadır.

Fakat maksat ne ise hüküm ona göredir. Kuralı doğrultusunda önce 
dinî olmayan kitapların basımına izin veriliyor. Daha sonra dinî kitapların 
basımı başlıyor. Ardından 1847’de İstanbul’da maarif nezaretince “Musaf ” 
basımı da gerçekleştiriliyor. Böylece basma kitapların bütün alanları kap-
lamasıyla matbaa büyük bir gelişme içerisine girmesiyle hattat ve müs-
tensihlere duyulan ihtiyaç azalmaya, bu sanat kolu ile bağlantısı olan eski 
kitapçılık sanatkârının, dolayısıyla bu sanat teşkilatının örf ve adetlerinin 
de gerilemesi başlamış oluyor.

Sonuç olarak; İslam yazılarını güzel yazma ve öğretme yeteneğine sahip 
olan sanatkârlara hattat, bu sanata da hattatlık denir. Türkler bu sanatı 
icra eden hattatlar aracılığıyla, ona değişik üsluplar kazandırarak, renk 
katarak ve milli sanat damgasını vurarak güzel bir sanat haline gelmesine 
büyük katkı sağlamışlardır.

Müslüman toplumda bilgi ağız-kulak yoluyla dolaştığı için kitapların 
basma teknolojisi yoluyla çoğalmasına uzun zaman ihtiyaç duyulmamıştır. 

54 Çetinkaya, Matbaanın Osmanlı Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi, s. 87.
55 Nuhoğlu, “Müteferrika Matbaası ve Bazı Mülahazalar”, 211-225.
56 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s. 18-19.
57 İlber Ortaylı, Milliyet Gazetesi sayı, 20, 9Ağustos 2001, sayfa, 2.
58 Kemal Beydilli, “Müteferrika ve Osmanlı Matbaası, 18. Yüzyılda İstanbul’da Kitabiyat”, 

Toplumsal Tarih, sayı 128, Ağustos 2004, s. 51.
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Osmanlılarda matbaanın yaygınlık kazanmasından önce el yazması kitap-
lar istinsah usulü ile müstensihler tarafından çoğaltılırdı. Müstensihlerin 
hüsn-i hatta uyma gibi bir zorunlulukları olamadığından sadece sipariş 
edilen eseri istinsah ederlerdi. Dolayısıyla yaptıkları iş, bir meslek ve 
geçim kaynağı idi.

Osmanlı toplumu yazı kültürüne alışmış olduğundan matbu kitaplara 
karşı tutumu ve daha genel olarak Osmanlı’da baskı kültürünün geliş-
mesi süreci beklenildiği gibi fazla olumlu ve hızlı olmamıştır. Osmanlı 
ülkesine matbaanın girmesine karşı müstensihler tepkilerini bir meslek 
ve menfaat anlayışı içinde ortaya koydularsa da haksızca itham edildiler. 
Ama müstensihler geçimlerini kaybetme işsiz ve aşsız kalma endişesiyle 
matbaanın Arap harfleriyle baskı yapmasına esnaf teşkilatları olan loncaları 
aracılığıyla muhalefet etmişlerdi.

Osmanlı Devleti’nde matbaanın açılışından sonra basılı kitapların 
okunmasının daha kolay ve ucuz olmasına rağmen tercih edilmediği, buna 
karşı yazma kitaplara duyulan ilgi ve rağbetin sürdüğü anlaşılmaktadır. 
Yazma kitap ihtiyacı da yeterli sayıdaki hattat ve sahaflar tarafından 
karşılanmaktaydı. Yani nesnel şartlar gerektirmedikçe dışarıdan alınan 
kültürel yenilikler toplumsal hayatta benimsenmesi kolay olamamaktadır.
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OSMANLI DEVLETİ RESMİ YAZI STİLLERİNDEN 
DÎVÂNÎ’NİN MENŞEİ, MİSYONU, ÇEŞİTLERİ VE EĞİTİM 

ÖĞRETİMİ

Hüseyin GÜNEŞ
Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ
Yazıların kaynağı, özellikleri ve ömürleri ne olursa olsun Ademoğlu’nun 

toplum ve medeniyet hayatında hafıza ve tefekkür işlerini gören birtakım 
ruhani oluşumlardır. Yapılarındaki girinti ve çıkıntılar, arz ettikleri umu-
mi manzarayı hayalen kavrayabildiğimizde muazzam ve canlı bir dimağ 
şebekesi oluşturmaktadır.1 Bütün yazıların doğuşunda hakim olan umumi 
ve hususi sebepler bulunmaktadır. Genel sebepleri ihtiyaç, maksat, lüzum 
ve zaruret; özel sebepleri de cahil, çocuk, sanatkâr, hasta, ihtiyar, sinirli 
yazıları vb. şekilde örneklendirebiliriz. Bu nedenle tamamen sebepsiz, 
maksatsız, faydasız sayılabilecek bir yazı yoktur.2

Arap yazısının menşei üç gurupta toplanabilir. Birincisi; bir kısım nas-
lar öne sürülerek Arap yazısının İlahî bir kaynağa dayandırılmasıdır. Bu 
görüşe göre tüm yazıların vâzıı Hz. Âdem’dir. Arap yazısını ilk öğrenen 
de Hz. İsmail’dir. İkinci görüş; “cenubi Arap yazısı” ya da “Himyeri” diye 
anılan bu yazı Yemenliler’den Suriye ve Irak’ta yaşayan Araplara, sonrada 
bu bölgeden Hicaz’a intikal etmiştir. Üçüncü görüşe göre Arap yazısı Nebat 
yazısından gelişmiş olduğu kabul edilmektedir.3

1 Mahmud Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, Neş. Haz. Uğur Derman, Ankara 1981, s. 7.
2 Yazır, Kalem Güzeli, s. 14-15.
3 Geniş bilgi için bak: Yazır, Kalem Güzeli, s. 53; M. Nihat Çetin, “İslam Hat Sanatının 

Doğuşu ve Gelişimi” İslam Tetkikleri Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
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İlk dönemde Kur’an yazısı olarak ma‘kılî yazı kullanılmış, Şâmî (yu-
varlak) yazı çok bozuk olduğundan resmî alanda değil, halk arasında 
resmî olmayan yazışmalarda daha çok kullanılmıştır. Bu durum İslam’da 
yazının daha başlangıçta sadece ilmî bakımdan değil, sanatsal yanıyla da 
ele alındığını göstermektedir.4

İslam Dini’ni kabul eden hemen hemen bütün kavimlerin dinî bir gay-
retle benimsediği Arap yazısı hicretten birkaç asır sonra İslam Ümmeti’nin 
ortak değeri haline gelmiş, asıl ve başlangıcı için doğru olan “Arap Hattı” 
sözü zamanla “İslam Hattı” vasfını kazanmıştır.5

Hulefâ-i Râşidîn döneminde İslamiyet’in hudutları, yapılan fetihler 
dolayısı ile Hicaz bölgesinin dışına taşmış, yazı da, bu yeni fakat önemli 
şehirlerde bu yerlerin isimleriyle anılmaya başlamıştır. Önceleri Mekkî ve 
Medenî şeklinde isimlendirilirken, daha sonraları bölgeye nispetle Hicâzî, 
Basrî gibi adlarla anılmıştır. Hz. Ali döneminde (M 656/661) Kûfe’nin siyasî, 
askerî ve ilmî bir merkez haline gelmesiyle yazı burada büyük bir gelişme 
göstermiş, Arap yazısı bu dönemde nispeten disipline girmiş ve bu zamana 
kadar çeşitli yer isimleriyle anılan bu yazı, bu defa Kufe şehrine nispetle 
Kûfî (Kûfî Hattı) adını almıştır. Bu durum Abbasiler döneminde yetişen İbn 
Mukle’ye kadar (M 940), o dönem içinde Mekkî, Medenî, vs. gibi çeşitli 
adlar altında zikredilen yazıların yerine kullanılır bir şekil almıştır.6

Emeviler devrinde yetişen meşhur hattat Kuteybe el-Muharrir, Kûfî’ye 
şekil vererek onda değişiklik yapmış ve dört çeşit yazı meydana getirmiştir. 
Bu yazıların Celîl, Tumâr, Sülüs ve Nısf olduğu belirtilmektedir. Kuteybe’nin 
herhangi bir yazısı elimizde olmamakla beraber onun Kûfî’yi az çok tadil 
ettiği ve ondan birkaç yazı çeşidi meydana getirdiği düşünülmektedir. Bu 
dönemde kufî yazı zorlanmış, kalem değişik şekillerde tutularak kağıt 
üzerinde kaydırılması ve küçük ya da iri şekillerde yazılması suretiyle 
değişik isimler verilen bazı yazı çeşitleri ortaya çıkmıştır.7

Abbasiler’in ilk döneminde ibn Mukle (öl. 940) o zamana kadar uzun 
tecrübe ve arayışlarla elde edilen harf şekillerini belli ölçülere bağlamış,8 

Dergisi, İstanbul 1995, c. Volume IX, s. 3-4.
4 Yazır, Kalem Güzeli, s. 58-59.
5 M. Uğur Derman, “Hat”, TDV İslam Ansiklopedisi, DİA, İstanbul 1997, c. XVI, s. 427.
6 Ali Alparslan, “İslam Yazı Sanatı”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Komisyon, 

Çağ Yayınları, İstanbul 1990, c. XIV, s. 458.
7 Alparslan, “İslam Yazı Sanatı”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, c. XIV, s. 458.
8 Süleyman Berk, Hat Sanatı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, s. 13-14.
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artık yazı Kûfî’nin etkisinden kurtulup, Aklam-ı Sitte”ye dönmeye başla-
yarak, sahip olduğu hendese bilgisinin de etkisi ile yazıya yeni bir şekil 
verilmiştir.9 İbn Mukle’den bir asır sonra gelen ibn Bevvâb (öl. 1022) ibn 
Mukle’nin seviyesine ulaşmak için yıllarca onun yazılarını incelemiş ve 
taklit etmiştir. İbni Bevvâb’dan iki asır sonra gelen Ya’kub el-Musta’sımî 
(öl. 1298) yazıya yeni bir nefes vermiştir. Onun çalışmaları ile “Aklâm-ı 
Sitte”nin kaideleri daha da geliştirilerek yazı güzelleşmiştir. Yakut’un Hat’a 
getirdiği en önemli yenilik; o güne kadar düz kesilen kalemin ağzını eğri 
kesmesi ve eğimini artırmasıdır. Yakutî’nin bilhassa muhakkak ve reyhânî’de 
ortaya koyduğu estetik kurallar, ahenk ve nispet Osmanlı Hat Mektebi’nin 
doğuşuna kadar İslam aleminde ideal örnekler olarak kabul edilmiştir.10

Selçuklular döneminde mimari eserlerde celî sülüs ve kûfî kullanılmakla 
birlikte birincisi daha çok tercih edilmiştir. Celî sülüs hem yalın hem de 
zemini süslü olarak, kûfî ise tezyînî olarak kullanılmıştır. Bu dönemdeki 
harflerin ortak özelliği cılız, dik ve yukarıdan aşağı doğru incelmiş olmasıdır. 
Ayrıca yazıda kalem hareketlerinin özelliklerini görmek mümkün olmamıştır.11

Hat yazı sanatı en hızlı gelişmesini Osmanlı döneminde gerçekleştir-
miştir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren yazı sanatında 
ekoller ortaya çıkmış ve yaklaşık her yüz yılda bir gelişme yaşanmıştır.12 
Burada Osmanlı dönemi ekolleri ve yaptıkları katkılardan bahsetmeyeceğiz. 
Ancak yazı/hat sanatının hem bir sanat, hem de bir resmî görevi yerine 
getirmesi bakımından önemli bir misyona sahip olan, aynı zamanda da 
Osmanlı’ya özgü Divânî yazı türü üzerinde duracağız.

I. DİVÂNÎ YAZININ ORTAYA ÇIKIŞI VE MİSYONU
Osmanlı’nın devlet yazışmalarında kullanılan Dîvânî yazı türü, daha 

önce İran’da kullanılan tevki‘ ve onun incesi rikâ‘ hattından geliştirilmiştir. 
Tevkî‘ (bkz; Ek: 1) ve onun incesi olan rikâ‘ (bkz; Ek: 2) hattının mahalli 
anlayışlarla işlenmesi sonunda İran’da ortaya çıkışıyla bu yazıya ta‘lik 
adı verilmiş; bu kadim ta‘lik hattı, o ülkede devlet yazışmalarını yürüten 
münşîler tarafından çokça kullanılıp geliştirilmiştir. Kuruluşundan itibaren, 

9 Alparslan, “İbn Muklenin İslam Yazısına Hizmeti”, Tarih boyunca Paleoğrafya ve Diplo-
matik Semineri, 30 Nisan/2 Mayıs Sempozyum Bildirileri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi, 1986, s. 11.

10 Berk, Hat Sanatı, s. 14.
11 Berk, Hat Sanatı, s. 16.
12 Berk, Hat Sanatı, s. 19.
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devletin resmi yazısı olarak tevki‘ ve nadiren rikâ‘ hattına yer veren Os-
manlılar, Fatih’in Akkoyunlular’la savaşması (1472) sonunda, onların dîvân 
katiplerinin İstanbul’a getirilişiyle ta‘lik hattını tanımaya başlamışlardır. 
Anılan yazının kısa zamanda büyük bir değişikliğe uğramasıyla Dîvanî 
Hat Osmanlı karakterini kazanmış olarak ortaya çıkmıştır.13 Bu durum bize 
devletler arasında meydana gelen savaş gibi siyasî olayların hat sanatında 
birtakım yeni türlerin ortaya çıkmasına katkı sağladığını da göstermiştir.14 
Bunun harekelerle bezenmiş ve daha gelişmiş şekli de celî dîvânî adıyla 
üst seviyedeki resmi yazışmalara XVI. asırdan itibaren tahsis olunmuştur. 
Resmî işler haricinde kullanılmasına cevaz verilmeyen ve sadece Divan-ı 
Hümayûn’da öğretilen her iki yazı da, bilhassa XIX. yüzyılda en mü-
kemmel seviyesine ulaşmış, bu durum XX. yüzyılda da devam etmiştir. 
Okuyup yazılması diğer yazı nevilerine göre daha zor olan ve satır sonları 
yükseltilerek bitirilen bu iki yazı türü, kolay okunmanın ve araya bir şey 
yazılıp tahrifata uğratılmanın önüne geçmek için özel olarak seçilmiştir. 
Böylece resmî yazışmalar da teminat altına alınmıştır.15

Yukarıda da ifade edildiği gibi Osmanlı’dan önce de kullanıldığında 
şüphe olmayan dîvânînin ilk örneklerine Fatih döneminde rastlanmıştır. 
Bu tarihten önceki evrak kaybolduğundan, dîvânînin ortaya çıkış tarihi 
hususunda müspet bir şey söylemenin mümkün olmadığı konunun uz-
manlarınca vurgulanmaktadır.16

Padişah fermanları, menşurları, şikayet, mühimme ve ahkam defterleri, 
devletin resmî kararları (bkz; Ek: 3) Dîvân-ı Hümâyûn’da bu hat çeşidi ile 
yazılmıştır. Bu sebeple bu yazıya, “dîvâna mensup” anlamına gelen dîvânî 
adı verilmiştir. Tevkî‘ ve ta‘lik hususiyetleri taşıyan bir yazı çeşidi olmasına 
rağmen daha çok ta‘lik yazısının tesirini taşımaktadır.17

Dîvânî yazının ilk numunelerinden, bu yazının önceleri oldukça açık seçik 
(bkz; Ek: 4) olarak yazıldığı zamanla inkişaf ederek komplike bir durum 
aldığı anlaşılmaktadır. (bkz; Ek: 5) Bu gelişmenin nedenlerinden biri olarak; 

13 Derman, “Osmanlı Türklerinde Hat Sanatı”, Osmanlı, Ankara 1999, c. XI, s. 17.
14 Abdulhamit Tüfekçioğlu, “Osmanlı Döneminde Hat Sanatı”, Osmanlı, Ankara 1999, c. XI, 

s. 45.
15 Derman “Osmanlı Türklerinde Hat Sanatı”, Osmanlı, c. XI, s. 17.
16 Alparslan, “Osmanlı’da Hat Sanatınının Gelişmesi ve Bunun Nedenleri”, Osmanlı, Ankara 

1999, c. XI, s. 40.
17 Muhittin Serin, “Osmanlı Hat sanatı”, Osmanlı, Ankara 1999, c. XI, s. 31; Alparslan, “Os-

manlı Hat Sanatı”, Osmanlı, c. XI, s. 35.
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bu yazı ferman ve berat gibi önemli emirleri ihtiva ediyor, bu emirlerde 
yerlerine atlı postacılar tarafından ulaştırılıyordu. Bu ulaşım sırasında emir 
ve fermanların bazı kelimelerinin silinip yerlerine başka bir şey yazılması ya 
da ek yapılması muhtemel görünüyordu. Bu durumun önüne geçmek için 
dîvânîde harflerin ve kelimelerin birbirine çok yakın adeta iç içe yazıldığı 
(bkz; Ek: 6) ve bu yüzden birleşik şekillere yönelindiği ileri sürülmektedir.18

Osmanlı’nın kurduğu nizamın kuvvet, ihtişam, asalet, ulviyet ve azametini 
sembolize eden dîvânî yazıda dik hatların sola doğru yükselerek meydana 
getirdiği cereyan, harflerin iç içe yer yer büyüklük ifadesi ile kıvrılıp mü-
balağalı bir şekilde uzaması ile doğan estetik, bu yazının en bariz karak-
teristiğini oluşturmuştur. (bkz; Ek: 7) Başındaki tuğra ile fermanların aldığı 
şekil karşısında devletin hüküm ve iradesini görmemek mümkün değildir.19

Osmanlı hattatları dîvânî hattında İran üslubunu tamamen değiştirerek 
korunması ve yazılması kolay göze hoş gelir bir şekle sokmuşlardır. Bu 
hattatlar içinde en meşhuru Matrakçı Nasuh’tur. Fatih devri ricalinden Tâ-
cuddîn, yaptığı bazı ıslahatla dîvânî hattının bu günkü şeklinin var edicisi 
olarak bilinmektedir.20 Bu konuda Mustafa Âlî, Menâkıb-ı Hünerverân adlı 
eserinde; “Dîvânî yazının Fatih devri ileri gelenlerinden Tâcüddîn tarafından, 
o güne kadar kullanılmış olan şeklinde yapılan bazı düzenleme ve deği-
şikliklerle kullanmaya başladığı,21 bu yazıyı okunması ve yazılması kolay 
bir hale getirdiği, bu üstatların en meşhurlarının da Katîb Tâc (Tâceddîn), 
Tâcî Beyzâde ve Matrakçı Nasuh” olduğunu belirtmektedir.22

İlk numuneleri açık seçik olan dîvânî zamanla, bilhassa XIX. yüzyılda 
Bâb-ı Âlî kaleminde geliştiği ve güzelleştiği ifade edilmiştir. Kullandığı 
evrakta herhangi bir değişiklik yapılmasını önlemek için dîvânînin kendine 
has harfleri ve birleşme şekilleri oluşturulmuştur.23

Dîvânî yazı dikkatle incelendiğinde harf ve kelimelerin aralarında boşluk 
bırakılmadığı ve bu uygulamanın özel bir maksat taşıdığı anlaşılmaktadır.24

18 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yay., 1999, s. 192.
19 Serin, “Osmanlı Hat sanatı”, Osmanlı, c. XI, s. 31.
20 Serin, “Osmanlı Hat sanatı”, Osmanlı, c. XI, s. 31.
21 Serin, “Osmanlı Hat sanatı”, Osmanlı, c. XI, s. 28; Şule Aksoy, “Osmanlı Sultanlarının 

Tuğraları ve Tuğralı Belgeler”, Osmanlı, c. XI, s. 71.
22 Serin, “Osmanlı Hat sanatı”, Osmanlı, c. XI, s. 28.
23 Alparslan, “Osmanlı’da Hat Sanatınının Gelişmesi ve Bunun Nedenleri”, Osmanlı, c. XI, 

s. 40.
24 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 192.
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II. DÎVÂNÎ YAZININ ÖZELLİKLERİ
Dîvânî yazıda harflerdeki yuvarlak kısımlar azaltılmış, düz gibi olan 

kısımlar bırakılmış, ancak dönüşlerde ve kavislerde çabuk kırılma ve 
bükülme ile yuvarlamalara yer verilmiş, böylece yazıda surat kazanılmaya 
çalışılmıştır. Bazen de kalemin akış hızını göstermek için geniş kavisler 
yapılmıştır. Dîvânî yazının önemli özelliklerinden biride harf aralarında 
boşluk bırakılmaması, hece ve kelimelerin bir öncekinin üstünden baş-
lanarak bir satır yazının iki kanal üzerine yazılmış gibi görünmesidir. 
Yazıların bu derece sıkışık ve birbiri üzerinden başlayarak yazılmasındaki 
esas amacın, daha sonra araya metnin anlamını değiştirecek herhangi bir 
kelime veya harf ilavesini önlemek olduğu ifade edilmiştir.25 Dîvânî ya-
zının özelliklerinden bir diğeri de satır sonuna gelindiğinde bazı harf ve 
heceler biraz sıkıştırılarak, üst-üste yazılmış, böylece satır sonlarında bir 
üst satıra yaklaşacak, hatta değecek şekilde yukarıya doğru bir yükselme 
meydana getirilmiştir. Bu tarz yazım hem kağıt tasarrufunu sağlamış, hem 
de yazıya ve belgeye ayrı bir güzellik/estetik katmıştır.26

Kudsi metinlerde, resmî belgelerde ve yazışmalarda ayrı ayrı kullanılan 
“nesih”, “muhakkak”, “reyhanî”, “sülüs”, “ta‘lik”, “rik’a‘”, “dîvânî”, “siyâkat” 
gibi hatların her birinin kendisine has bir özelliği vardı. Mesela rik’a 
çok pratik ve estetik bir hattır. Fermanları süsleyen dîvânînin ise ihtişam 
duygusu veren bir havası bulunmaktadır.27

Ferman, berat ve menşurlarda tuğra, dîvânî ve celî dîvânî yazıları için 
siyah, kırmızı, yeşil ve mavi mürekkeplerin, ayrıca altın mürekkebinin 
satırlara göre kullanılması, bu iki yazı çeşidinden hangisi ile yazılacağı, 
zeminin zerefşan (altın kakmalı) bırakılması gibi hususlar Osmanlı teşri-
fatına göre özel manalar ifade etmektedir.28

Padişah iradelerinin sahip olduğu önemden dolayı, dîvân katipleri ve 
hattatlarını, bu irade ve fermanlara padişahın azamet ve kudretine uy-
gun bir yazı bulmaya zorlamış olabileceği düşünülmektedir.29 Bu hususta 
Baltacıoğlu’da padişahın güç, kudret, irade, kendi başına buyruk demek 
olduğunu, sultanların iradesini kağıt üzerine geçirmek için kullanılan 

25 Mübaha Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul 1994, s. 61-64.
26 Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), s. 61-64.
27 Yusuf Alan, “Ruhun Geometrisi: Hat Sanatı”, Sızıntı Dergisi, Mayıs, 1993, (sayı 172), s. 47.
28 Derman, “Hat”, DİA, c. XVI, s. 437.
29 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 192.
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yazıda da bu ihtişamın görünmesi ve şekillenmesinin taktire şayan bir 
durum olduğunu ifade etmektedir.30

Burada Dîvânî Hat ile ilgili bir hususa daha dikkat çekmek gerekmek-
tedir. Hattatlarımız yazdıkları eserlere muhakkak isimlerini koyarlardı. 
Bunun istisnası Dîvân-ı Hümâyûn’dan çıkan dîvânî yazılardır. Dîvân-ı 
Hümâyûn’dan çıkan değerli evrakın tuğrasında da yazı kısmında da katip 
imzası hiçbir şekilde yer almamıştır. Bu nedenle ilk dönem dîvânî ve celî 
dîvânî yazılarının hattatlarının kimler olduğu bilinmemektedir. Söylentiye 
göre bu yazıları yazan hattatlara, dîvânî ve celî dîvânî’yi Dîvân-ı Hümâyûn 
dışında kullanamayacakları hususunda yemin ettirilmekteydi.31 Ancak son 
dönemlerde yetişen “dîvânî” “celî divânî” hattatlarının kağıdın arkasında 
imzalarını bulundurmaları adet haline geldiğinden, yazıların hattatlarını 
tanımak mümkün olmaktadır.32 Dîvânî ve celî dîvânî bizden Arap ülkelerine 
de geçmiş ve oralarda da kullanılmaktadır.33

III. DÎVÂNÎ YAZI ÇEŞİTLERİ
Dîvânînin “dîvânî” “celî dîvânî” ve “dîvânî kırması” olmak üzere üç 

çeşidinden bahsedilmektedir.

1. Dîvânî

Yukarıda dîvânî yazı ile ilgili genel bilgiler sunuldu. Burada kısaca 
dîvânînin özelliklerinden söz edelim. Diğer yazıların aksine bu yazıda 
harfler ve dolayısı ile kelimeler ayağa kalkmış bir durumda olup sola 
doğru eğiktir. Satır sonları hafifçe yukarıya doğru yükselir. Ba, kâf, lâm 
ve nun harflerinin son kısımları kelimelerin sonunda uzamış durumdadır. 
Sin ve şin harfleri hem keşîdeli hemde keşîdesiz yazılmıştır. Kendinden 
sonra gelen harflerle birleşmeyen elif, dal, re, za, ja, vav harfleri bu ya-
zıda kendinden sonra gelen harflerle birleştirilmiştir. Bu durum yazının 
okunmasını da zorlaştırmıştır.34 (bkz; Ek: 8, 10)

30 İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türkiye’de Yazı Sanatı, Ankara 1958, s. 67.
31 Derman, “Hat”, DİA, c.XVI, s. 436.
32 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 194.
33 Alparslan, “Osmanlı’da Hat Sanatınının Gelişmesi ve Bunun Nedenleri”, Osmanlı, c. XI, 

s. 41.
34 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 194.
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2. Dîvânî Kırması

Dîvânî hattın, suratle yazıldığında bazı kaidelerine pek dikkat edilme-
den yazılan şekline “dîvânî kırması” (bkz; Ek: 8, 10) denilmiştir. Dîvânîye 
nispetle birleşik şekillerinin daha fazla olması ve bazı harflerin tam ola-
rak yazılmaması dolayısı ile okunması ayrı bir alışkanlık isteyen “dîvânî 
kırması”nın çok karışık olanları yanında oldukça okunaklı olanları da 
vardır. Sanat tarafı olmayan bu yazı daha ziyade mühime defterlerinin 
yazılmasında35 ve dîvân kaleminde ferman ve berat müsveddelerini kayıt 
defterlerine geçirmek için kullanılmıştır. Dîvânî kırması, dîvânî ile rika‘nın 
birleşmesinden meydana gelmiş bir yazı olarak ta vasıflandırılmıştır.36

Günlük ve pratik işlerin zorlamasıyla dîvânînin dikey harflerinin, biraz 
kırılması sadeleşmesi, kavis ve meyillerinin azaltılmasından meydana gel-
miştir. Kolaylık ve süratle yazılabilmesi için ortaya çıkmıştır. Yuvarlaklığı 
az, düzlüğü çok ve köşeli olması onun kûfi ile ilişkisini de göstermektedir.37

Dîvânî kırması daha ziyade ameli işlerde ve günlük yazılarda, mek-
tuplarda kullanıldığı için bu yazı ile yazılmış levha ve kitabe parmakla 
gösterilecek kadar azdır.38

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren yazılan tüm fermanların dîvânî 
kırması hattı ile yazılması bir gelenek olmuştur.39

3. Celî Dîvânî

Bu yazı mana itibarı ile her ne kadar dîvânî’nin irisi anlamına gelirse 
de aralarında mühim farklar bulunmaktadır. Dîvânî yazı gibi, bununda 
ne zaman ve kim tarafından icad edildiği bilinmemektedir. XVI. Yüzyılda 
yaşamış olan Hattat Tâcuddin’in bu yazının gelişmesinde rolü olduğu ka-
bul edilmektedir. Bu devirde celî dîvânî henüz cılız bir görünümde ortaya 
çıkmıştır. Dîvânî gibi bu yazı da zamanla gelişmiş ve en güzel şekline 
Bâb-ı Âlî kaleminde ulaşmıştır.40

35 Alparslan, “Dîvânî”, TDV İslam Ansiklopedisi, DİA, İstanbul 1994, c. IX, s. 445.
36 Mehmet Zeki Pekalın, “Dîvânî Kırması”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 

MEB Yayınları, İstanbul 1993, c. I, s. 467; Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 192.
37 Alparslan, “Osmanlı’da Hat Sanatınının Gelişmesi ve Bunun Nedenleri”, Osmanlı, c. XI, 

s. 41.
38 Alparslan, “Osmanlı’da Hat Sanatınının Gelişmesi ve Bunun Nedenleri”, Osmanlı, c. XI, 

s. 41.
39 Aksoy “Osmanlı Sultanlarının Tuğraları ve Tuğralı Belgeler”, Osmanlı, c. XI, s. 72.
40 Alparslan, “Osmanlı’da Hat Sanatınının Gelişmesi ve Bunun Nedenleri”, Osmanlı, c. XI, 

s. 41.
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Celî dîvânî, dîvânî’ye nispetle daha geniş ağızlı bir kalemle yazılmıştır. 
Harfler daha farklıdır ve süslüdür. İstifli (kompozisyonlu) yazılmıştır. Ana-
tomisi daha girifttir. Harfleri birbirini kesmiş ve birbiri üstüne oturmuştur. 
Aklâm-ı Sitte’de kullanılan okutma ve süs işaretleri kullanılmıştır.41 Sülüs 
kendi celîsi’nden ayrılmaz, ancak dîvânî kendi celîsi’nden ayrılmıştır. Dîvânî 
celîsi asıl dîvânîye nazaran mufassal ve daha mütekâmildir. Dîvânî’de olan 
büzülme ve uzama istidadı, celîsi’nde daha bariz bir derecede olmuştur.42 
Dîvânî ve celî dîvânî, yazı birbirine yakın olduğundan birini yazan öbü-
rünü de yazabilirdi.43

Celî dîvânî, ferman, berat ve anlaşmaların yazılmasında biri altın biri 
siyah mürekkeple (bazen kırmızı ve siyah mürekkeble) yazılan satırlarının 
sonu bu yazıda da yukarıya doğru kalkar. Başta süslü büyük tuğrayı da 
ihtiva eden bir ferman geniş ebadıyla muhteşem bir şekil arz eder. İnsan 
bir fermanda büyüklük, kuvvet ve yükselme fikrinin tasvirini bulur.44

Dîvânî harekesiz yazılan bir hat türüdür. Buna karşılık XVI. Yüzyıldan 
itibaren İstanbul’da meydana getirilen celi dîvânî harekeli ve Sülüs tarzı bir 
yazı şeklini almıştır. Ahersiz kağıda yazıldığından devletin resmi yazışma-
larına tahsis edilerek, devlet sırlarının herkes tarafından öğrenilmemesine 
ve tahrif edilmemesine yardımcı olmuştur.45

Celî dîvânî yazı, önceki asırlarda daha cılız görünüş, kompozisyon ve 
işaret eksikliğinden, yersiz keşidelerden yavaş yavaş kurtulmuş,46 en güzel 
örneklerini XIX. yüzyılda vermiştir. Bu yüzyılda tuğralı belgelerin yazısı 
bazen zerefşanlı bir bant üzerine yazılmış, bazen satırların yazılmasına 
esas olan kalıpla yazılar kapanarak etrafları zerefşanlanmıştır. Bütün bu 
süslemeler dîvânî yazıyı bir belge yazısı olmaktan çıkararak, okunması 
gerçekten çok güç bir sanat yazısına dönüştürmüştür.47

41 Alparslan, “Osmanlı’da Hat Sanatınının Gelişmesi ve Bunun Nedenleri”, Osmanlı, c. 11, 
s. 41.

42 Pakalın, Mehmet Zeki, “Divanı Celisi”, a.g.e., c. I, s. 467.
43 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 194.
44 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 193.
45 Derman, “Celî Dîvânînin Tekâmülüne dair”, Tarh Boyunca Paleoğrafya ve Diplomatik Se-

mineri, İstanbul 1998, s. 15-18, 231-238.
46 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 193.
47 Aksoy, “Osmanlı Sultanlarının Tuğraları ve Tuğralı Belgeler”, Osmanlı, c. XI, s. 71-72.
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IV. DÎVÂNÎ YAZININ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE MEŞHUR 
DÎVÂNÎ HATTATLARI
Osmanlı’daki dîvân usulü Emevi ve Abbasilerden devam ede gelen 

müesseseler arasında yer almaktadır. Dîvân katiplerinin yetiştirilmesi 
de bu daire içerisinde yürütülmüştür. Katiplerin, dünyevi fayda gayesine 
yönelik diğer sanatların meslek teşkilatına benzer bir teşkilatı ve çırak 
usta münasebetine dayanan bir yetişme usullerinin olduğu söylenmekte-
dir.48 Yine Dîvân-ı Hümâyûn’da katip olmak için medrese tahsilinin şart 
olmadığı, katiplik mesleğinde yetişmek için mutlaka dîvân kalemlerine 
devam ederek, orada üstadların ve halifelerin nezareti altında uzun bir 
mümarese devresi geçirildiği belirtilmiştir. Dîvâ-ı Hümâyûn’da inşa katibi 
olmak için funûn el kitâbât ve’t-tarassut’u hakkıyla tahsil etmek gerektiği 
ifade edilmiş, hüsn-i hatta ve fenni hesapta usta olmanın yetmeyeceği 
belirtilmiştir. Bütün bu katipler için iyi yazı yazma melekesini kazanmış 
olmak şart koşulmuştur.49 Bu bilgi de Dîvân-ı Hümâyûn katiplerinin bu 
müessese içerisinde hat meşk eylediklerini göstermektedir.

Hat sanatı taklidi olarak doğup gelişmiş bir sanattır. Önceleri bu sa-
nata emek verenler aynen hocaları gibi yazmayı, üsluplarında bu yoldan 
ayrılmama ilkesini benimsemişlerdir. Fakat daha sonraki yüzyıllarda taklit 
keyfiyetine farklı bir yorum getirilmiş, her yeni hattat yetişkin ve bu 
hususta ehil olduğunu ispatladıktan sonra kendi sanat yorumunu ortaya 
koymayı tercih etmiştir. Hattatlık dilinde o hattatın çığırına girmek ma-
nasına “falancaya taklit veya eserine taklit” denmiştir. Bu seviyeye gelmiş 
bir hattat, arzu ettiği zaman hocasının veya eski bir üstadın “eserini taklit 
etmeyi”, bunu da kitabesinde belirtmeyi vazife saymıştır. Hattat karşısına 
aldığı bir yazıyı o anda hafızasına geçirip nakşetmiş ve elleri ile de kağıt 
üzerine fotoğrafla geçirilmişçesine aynısını yazmıştır. Tahmin edilemeyecek 
kadar zor olan bu taklit hüneri, ancak seçilen hattatın şivesi iyice tetkik 
edildikten sonra gerçekleştirilebilmiştir.50

Yazı sahasında temel eğitimleri almış olan ve Dîvân-ı Hümayûn kalemine 
memur olarak giren katipler yazı alanında asıl eğitimlerini bu kalemlerde 
tamamlamışlardır. Bu kalemler yalnızca devlet işlerinin görüldüğü yerler 
olarak kalmamış birçok hat üstadının da yetiştiği yerler olmuştur. Hat 

48 Halil İnalcık, “Reîs-ul-Küttâb”, MEB İslam Ansiklopedisi, İA, İstanbul 1993, c. IX, s. 676.
49 İnalcık, Halil, “Reîs-ul-Küttâb”. MEB, İA, c. IX, s. 677.
50 Derman, “Hat”, DİA, İstanbul 1997, c. XVI, s. 431-432.
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sahasında birer sanat yazısı olarak nitelendirilen ve kendileriyle muhteşem 
sanat eseri ortaya konulan yazı türleri olan dîvânî, celi dîvânî ve tuğra bu 
kalemlerde gelişip ortaya çıkmış ve Dîvân-ı Hümayûn’da meşk edilmiştir.51

Topkapı Sarayı’nda bulunan Enderun Mektebi dışındaki Edirne, Sutan 
Ahmet, İbrahim Paşa, İskender Çelebi gibi saraylarda da birçok dersin 
yanında hat derslerinin de verildiği görülmektedir. Bu mektepler aynı 
zamanda bir çok hattatın yetişmesine de kaynaklık etmişlerdir.52

Osmanlı devlet yönetim merkezi Bâb-ı Âli’de hat sanatı icra edilmiş, 
Bâb-ı Âli katiplerinin yetiştirilmesi de yukarıda belirtildiği gibi usta çırak 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bâb-ı Âli’de Dîvân-ı Hümayûn ve Kethüda 
Bey dairesinde sülüs, reyhanî, ta‘lik, dîvânî ağırlıklı olarak öğretilmiştir.53

Topkapı Sarayı ile aynı tarihte inşa edilen Şehzâdegân Mektepleri’nde 
de halka açık Sıbyan Mektepleri programı uygulanmış, burada da az da 
olsa yazı sanatına yer verilmiştir.54

Osmanlı döneminde külliyelerin bazılarında “meşk hâne” yada “yazı 
odası” adıyla hat çalışmaları yapılan yerler oluşturulmuş, dergahlarda ve 
özellikle de Mevlevi dergahlarında hat sanatı ile meşgul olunmuş, önemli 
diyebileceğimiz Mevlevi hattatları yetişmiştir.55

Osmanlı’da XIX. Yüzyılda açılan Sıbyan Mektepleri,56 Rüşdiye okulları,57 
Dârü’l-Muallimât, Mektebi Sutanî 58 vb. okullarda okutulan ders programları 
incelendiğinde de genel adıyla hat dersinin konulduğunu, bazen de sülüs, 
rik’a vb. yazı türlerinin dersler arasında yer aldığı görülmektedir.

Hat sanatının dolayısı ile tezhip, cilt, minyatür gibi güzel sanatların öğ-
renimi ve eğitimi amacıyla 1914 yılında59 İstanbul’da “Medresetü’l-Hattâtîn” 

51 Zeliha Ulusal, Hat Sanat Tarihi ve Medresetü’l-Hattatîn, Basılmamış Doktora Tezi, Rize 
2008, s. 31.

52 Ülker Akkutay, Enderun Mektebi, Ankara 1984, s. 70.
53 Mehmet İpşirli, “Bâbı Âlî”, DİA, İstanbul 1991, c. IV, s. 381-382.
54 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, Eser Neşriyat, İstanbul 1977, s. 6.
55 Ali Haydar Bayat, “Hüsn-i Hat Sanatında Mevlevilik ve Mevleviler”, 4. Milli Mevlana 

Kongresi, 1989, s. 85-89.
56 Yücel Gelişli, “Osmanlı İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri”, Türkler, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara 2002, c. XV, s. 53.
57 Muammer Demirel, “Türk Eğitiminin Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri”, Türkler, 

Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, c. XV, s. 76-77.
58 Hüseyin Dilâver, “I. Meşrutiyet Dönemi’nde Yayınlanan Bir İstatistik Mecmuasına Göre 

Osmanlı Maarifi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, c. XV, s. 120.
59 Medresetü’l-Hattâtîn’in 1915 yılında kurulduğuıda ifade edilmektedir. Bir anlamda İstan-

bul’un hat sanatındaki yerinin bir tanığıdır. Bu müessese, hat sanatının görkemli tarihinin 
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adıyla bir okul kurulmuştur. Okutulan dersler arasında sülüs, celi sülüs, 
nesih, ta’lik, rik’a, dîvânî, celi dîvânî, tuğra dersleri de yer almıştır. Tev-
hid-i tedrisat kanunuyla okulun adı 1925 te “Hattat Mektebi, Şark Tezyini 
Sanatları Mektebi” ve Güzel Sanatlar Akademisinin bünyesinde “Geleneksel 
Sanatlar Dalı” şeklinde değiştirilmiştir.60

Burada şu hususa dikkat çekmemiz yerinde olacaktır. Divâni ve celî 
dîvânînin yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi Divân-ı Hümayûn dışında 
yazılmasına müsaade edilmediği için bu yazıları yazan hattatların Divan-ı 
Hümâyûn’da yetiştikleri görülmektedir. XIX. yüzyılın sonlarına doğru 
açılan okullarda genel olarak hat derslerine yer verildiği görülmektedir.

İlk dönemler Divân-ı Hümâyûn’dan çıkan resmi evraka imza atmak adeti 
olmadığından Divân-ı Hümâyûn’dan çıkan gerek dîvânî, gerek celî dîvânî 
yazıların kimler tarafından yazıldığını bilmek mümkün değildir. Ancak 
son devirde kağıdın arkasında yazıyı yazanların imzalarını bulundurmaları 
adet olmuş, bu durumda bu yazıların hattatlarının bilinmesini sağlamıştır.61 
Bu hattatlardan meşhur olanlarından bazılarına burada kısaca değinelim.

Mümtaz Efendi: (1810-1871) Asıl adı Ebu Bekir Mümtaz Efendi’dir. 
Balmumcu esnafından Eğinli Mustafa Ağa’nın oğludur. Dîvân kalemine 
girerek birçok bölümde görev yapmıştır. Bir ara Sakız adasına sürülmüş, 
daha sonra tekrar geri dönmüş ve resmi görevine devam etmiştir. Hızlı 
ve güzel yazması ile meşhurdur62 yazıyı Divan-ı Hümâyûn’da kimden 
öğrendiği bilinmemektedir. Divan-ı Hümayûn’un adeti üzere kendisine 
“mümtaz” lakabı verilmiştir. Dîvânî, celî dîvânî ve rik’a yazıları ile şöhret 
bulmuştur. Dîvânî de en meşhur talabesi Nâsih Efendi’dir.63

Vahdetî Efendi: (1833-1871) Asıl adı Mehmet Şevket Vahdetî’dir. Babası 
Hacı Nuri Efendi’dir ve İstanbul’da doğmuştur. Dîvânî icazetini Nâsih 
Efendi’den almıştır. 14 yaşında Dîvân-ı Hümâyûn’a girmiş ve çeşitli bö-
lümlerde yükselerek görev yapmıştır. Bir çok yazı çeşidini yazma yanında 

şahidi olduğu gibi, söz konusu sanatın zor zamanlarının da hüzünlü bir izleyicisidir. 
Müessese için, İstanbul’da Cağaloğlu yokuşunda, daha önce Sıbyan Mektebi olarak hizmet 
veren ve halen ayakta olan kâgir bina tahsis edilmiştir. Bkz. Köksal Alver, “İstanbul’un 
Meşhur Hattatları”, Kalem Güzeli, http://www.kalemguzeli.org, (Giriş tarihi, 28.10.2013)

60 İbrahim Ateş, “Vakıf Hat Okulu”, Vakıflar Dergisi, XXII, Ankara 1991, s. 5-14.
61 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 193.
62 Mehmet Süreyya, Sicilli Osmânî, Yayına haz., Nuri Akbayar, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 

1996, c. 4, s. 1214.
63 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 194.
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iyi bir ressam, hünerli bir kağıt oymacısı (katı‘) ve usta bir hakkaktır. 
Daha sonraları para ressamı olarak ta çalışmış, bu sebeple Avrupaya’da 
gönderilmiştir. Bazı Osmanlı banknotlarının yazısını yazdığı bilinmektedir. 
Celî yazıda Râkım tarzını benimsemiştir.64

Şefik Bey: (1820-1880) İstanbul’da doğdu. Babası Süleyman Nadir Bey’dir. 
Ali Vasfi Efendi’den sülüs-nesih yazılarını öğrenmiştir. Onun vefatından 
sonra Mustafa İzzet Efendi’ye devam etmiştir. Ta’lik yazıyı da Ali Haydar 
Bey’den öğrenmiştir. 1845’te Muzika-i Hümâyûn ve saray yazı hocalığına 
getirilmiştir. Öğrencileri arasında Hasan Rıza ve Çırçırlı Ali Efendi’ler 
ilk akla gelenlerdir. Sülüs, nesih, celî dîvânî yazıda ve liyakatte en üst 
derecelere yükseldi.65

Nâsih Efendi: (1813-1885) Asıl adı el Hâc Hoca Bekir Nâsih Efendi’dir. 
İstanbulludur. Divan-ı Hümâyûn’da kendisine “Nâsih” mahlası verilmiştir. 
Zamanla yazıda terakki ederek hutût-ı mütenevvia hocalığına tayin edil-
miştir. Yazıdaki mahareti dolayısı ile Osmanlı Devleti’nin çeşitli nişanlarına 
nail olmuştur. Hocası Mümtaz Efendi’dir.66

Ferid Bey: (1858-1925) İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mustafa Ferid 
olup babası, Dîvân-ı Hümâyûn Muhimme Odası hulefâsından ve Şâbâniyye 
tarikatı şeyhlerinden Ali Necib Efendi’dir. Dîvân-ı Hümâyûn’da tuğra çek-
mesini, ve celî dîvânî yazılarını Sami Efendi’den öğrenen Ferid Bey burada 
ferman, berat ve menşur yazarak sanatını icra etti. Medresetü’l-Hattâtîn’de 
hocalık yaptı. En Tanınmış öğrencisi Halim Özyazıcı’dır.67

Sami Efendi: (1833-1912) İstanbul’da doğan ve XX. yüzyılda yetişen 
hattatların celî sülüs, celî talik, dîvânî ve celî dîvânî hocası olan hat üstadı 
Sami Efendi, Yorgancılar Kethüdası Hacı Mahmud Efendi’nin oğludur. 
İlk yazılarında “yorgancızade” imzasını kullanmıştır. Sami Efendi, dîvânî 
yazılarını ve tuğra çekmeyi küçüklüğünde memur olarak girdiği Dîvân-ı 
Hümâyûn’da Nasih Efendi’den öğrenmiştir.68

64 M. Şinasi Acar, Ünlü Hattatların Mezarlar: Gelimli Gidimli Dünya, Gözde yayınevi, İstanbul 
2004, s. 88.

65 Kalem Güzeli, “Şefik Bey” http://www.kalemguzeli.org, (Giriş tarihi, 28/10/2013)
66 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 194.
67 İbnülemin, “Ferid Bey (Mustafa)”, Son Hattatlar, s. 778; Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı 

Tarihi, s. 194.
68 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 179; Kalem Güzeli, “Sami Efendi”, http://www.

kalemguzeli.org, (Giriş tarihi, 28/10/2013)
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Kamil Akdik: (1862-194) İstanbul’da doğdu. Sami Efendi’den sülüs ve 
nesih hattı öğrenip icazet aldı. 1909’da Nişân-ı Hümâyûn Kalemi mümey-
yizliği ve hat hocalığı yaptı. Medresetü’l-Hattâtîn sülüs ve nesin hocalığını, 
1918’de Galatasaray Sultanîsi’nin rik’a hocalığını üstlendi. Sultan V. Mehmed 
Reşad tarafından “Reîsü’l-Hattâtîn” unvanıyla ödüllendirildi.69

İsmail Hakkı Altunbezer: (1869-1946) Sülüs ve nesih hattı babasından 
öğrendi. Tuğra çekme, dîvânî ve celî hatları Sami Efendi ile meşk etti. 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin resim bölümünden birincilikle mezun oldu. 
Yazılarının tezhibi ile de ilgilendiği için “Altınbezer” soyadını aldı.70

Halim Özyazıcı: (1898-1964) İstanbul’un Haseki semtinde doğdu. Rüş-
tiye’yi bitirdikten sonra Sanayi-i Nefise Mektebi’ne gitti. Medrestü’l-Hat-
tâtîn’de hat dersi aldı. Yazıya rik’a ile Hamid Aytaç’la başladı ve daha sonra 
Ferid Bey’den dîvânî, Hasan Rıza ve Kamil Akdik’ten süllüs ve nesih, 
Hulusi Efendi’den talik meşki aldı. Uzun süre serbest çalıştı. 1948 yılından 
1962 yılına kadar Güzel Sanatlar Akademisi’nde hat öğretmenliği yaptı.71

Ali Alpasrlan: (1923-2006) Hattın son dönemin büyük üstatlarından Prof. 
Dr. Ali Alparslan 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Hattat Necmeddin Okyay’dan 
nesta‘lîk ve rik‘a derslerine devam ederek icazetname aldı. Hattat Halim 
Özyazıcı’dan dîvânî ve celî dîvânî öğrendi. Emekli olduktan sonra çağrıl-
dığı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Geleneksel 
Türk El Sanatları Bölümü’nde hat dersleri veren Ali Alparslan özellikle 
ta’lik hattının son büyük üstatlarından biri olarak kabul edilmektedir.72

Sonuç

Osmanlı’da Devletin resmî yazışmaları için geliştirilen ve uzunca bir 
süre resmi yazışmalarda kullanılan dîvânî yazı türü tanıtılmaya çalışılmıştır.

İslam’ın neşri ile meşhur olan Arap/İslam yazısı sadece bireyler/toplum-
lar arasında iletişim aracı olmakla kalmamıştır. Emeviler ve Abbasilerden 

69 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 197; Kalem Güzeli, “Hacı Ahmed Kamil Akdiki”, 
http://www.kalemguzeli.org, (Giriş tarihi, 28/10/2013)

70 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 197; Kalem Güzeli, “İsmail Hakkı Altunbezer”, 
http://www.kalemguzeli.org, (Giriş tarihi, 28/10/2013)

71 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 182; Kalem Güzeli, “Halim Özyazıcı”, http://www.
kalemguzeli.org, (Giriş tarihi, 28/10/2013)

72 Alparslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Kitap tanıtımı ve yazarın hayatının verildiği sayfa; 
Kalem Güzeli, “Ali Alparslan”, http://www.kalemguzeli.org, (Giriş tarihi, 28/10/2013)
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başlamak üzere bu yazıyı daha kullanışlı/pratik hale getirme çabaları ya-
nında insanların ruhunu okşayan, gönlüne sürur, gözüne de hoş gelecek 
şekilde sanatsal bir hüviyet kazandırma çalışmaları da başlatılmıştır. İran, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde ve coğrafyalarında bu çalışmalarda 
önemli mesafeler alınmıştır. Osmanlı’da özellikle Hattat Şeyh Hamdullah, 
Ahmet Karahisari, Hafız Osman vb. ile hat sanatı hem zirveye ulaşmış 
hem de bu sanat artık ecdadımızla özdeşleşmiştir.

Osmanlı bununla da yetinmemiş ağırlıklı olarak İran’da kullanılan “ta‘lik” 
hattan ilhamla dîvânî yazıyı geliştirmiştir. Devletin dîvândan geçen ferman, 
menşur, berat ve tayinler vb. resmi yazıları/kararları Dîvân-ı Hümâyûna 
nispetle “dîvânî” adı verilen bir yazı türü ile yazılmıştır.

Bu yazı türü bir yandan estetik ölçüler dikkate alınarak, bir taraftan 
güvenlik kaygısı düşünülerek, bir taraftan da devletin azametini ortaya 
koyan bir anlayış vurgulanmak maksadıyla ortaya konmuştur. Yazının 
öğreniminin usta çırak usulü ile Dîvân-ı Hümâyûn’da öğretilmesi, Dîvân-ı 
Hümâyûn dışında öğretilmesi ve kullanılmasının yasak olması, ilk dönem 
dîvânî ve celî dîvânî yazılarında hattatlarının imzasının bulunmaması, bu 
nedenle de hattatlarının bilinememesi bu yazının dikkat çeken özellile-
rinden bazılarıdır.

Çalışmamızda Osmanlıya mahsus bu yazı türü, menşei, hangi neden-
lerle geliştirildiği, çeşitleri, özellikleri, eğitiminin ne şekilde ve nerelerde 
verildiği üzerinde durulmuştur.

Ecdadın diğer bütün sanatlarda olduğu gibi, sanatı sanat için yap-
madığına, hat sanatı da dahil bütün sanatları birey yada toplumun bir 
ihtiyacını karşılayan müesseselerinde etkin bir şekilde kullandığına şahit 
olmaktayız. Böylece bu müesseselerin ruhi/manevi bir hüviyetinin de 
oluşturulması sağlanmıştır. Han, hamam, köprü cami vb. bunun en güzel 
örneklerini oluşturmaktadır. Nitekim dîvânî yazı da böyle bir işlev gör-
müştür. Devletin en üst makamından/yöneticisinden çıkan yazılar alelade 
bir şekilde değil, okuyanların ruhuna da hitap edecek incelik, estetikle ve 
azamette yazılmıştır.

Kaynaklar
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http://www.webhatti.com/tarih/94406-osmanli-ferman-ornekleri.html (Giriş tarihi, 
28/10/2013)

Ekler

EK 1:  Tevki‘ yazı örneği. Sülüs’ün kurallarına bağlı olup onun biraz küçük boyda olanıdır. 
En belirgin özelliği birleşmeyen harflerinde birbirine bağlanabilmesidir. 

(Kaynak: http://www.hattatahmet.com/index.php/hat-sanat/yaz-cesitleri)

EK 2:  Rikâ‘ yazı örneği. Tevkî’nin kurallarına bağlı olup  
onun nesih gibi küçük yazılanıdır. 

(Kaynak: http://www.hattatahmet.com/index.php/hat-sanat/yaz-cesitleri)
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EK 3:  Berât I. Abdülhamîd Dönemi H 07.05.1193 / M 23.05.1779  
Konusu Konya’nın İnsuyu Kazâsı’ndaki Sorak Köyü derbendçilik görevinin, eşkıyaya 

mâni olmak ve gerekli vergileri ödemek şartıyla, Teberdâr (baltacı) Mehmed’e verildiğine 
dâir. Yazı çeşidi ilk satır, celî dîvânî; diğer satırlar, dîvânî hattı ile yazılmıştır. 

(Kaynak: http://www.webhatti.com/tarih/94406-osmanli-ferman-ornekleri.html)
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EK 4:  XIV. Yüzyıl celî dîvânî örneği 
(Kaynak: Ali Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, Yapı Kredi Yay., 1999, s. 193)

EK 5:  Şefik Bey’in kayık formunda tertip ettiği celi dîvânî yazı XIX. yüzyıl gelişmiş şekli. 
(Kaynak: Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 193)
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EK 6:  Berât Abdülmecîd Dönemi H 17.08.1264 / M 19.07.1848  
Konusu Kâbe ve Ravza-i Mutahhara’nın rub’ (1/4) kırat ferâşet görevine sahip Fatma 
Sultan’ın ölümü üzerine, bu görevin, Şehzâde Ahmed Celâleddin’e verildiğine dâir.  

Yazı çeşidi berât, nesih ve celî dîvânî hat ile yazılmıştır.  
Dîvân-ı Hümâyûn’dan çıkan emir, ferman vb. yazıların bazı kelimelerinin silinip 

yerlerine başka bir şey yazılması ya da ek yapılması ihtimalinin önüne geçmek için 
dîvânîde harflerin ve kelimelerin birbirine çok yakın adeta iç içe yazıldığı görülmektedir. 

(Kaynak: http://www.webhatti.com/tarih/94406-osmanli-ferman-ornekleri.html)
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EK 7: Dîvânî yazının özelliklerinden biri harf aralarında boşluk bırakılmaması, hece ve 
kelimelerin bir öncekinin üstünden başlanarak bir satır yazının iki kanal üzerine 

yazılmış gibi görünmesidir. Bir diğer özelliği de satır sonuna gelindiğinde bazı harf ve 
heceler biraz sıkıştırılarak, üst-üste yazılmış, böylece satır sonlarında bir üst satıra 
yaklaşacak, hatta değecek şekilde yukarıya doğru bir yükselme meydana getirilmiş 

olmasıdır. Bu tarz yazım hem kağıt tasarrufunu sağlamış, hem de yazıya ve belgeye ayrı 
bir güzellik/estetik katmıştır. (Kaynak: Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 193)

EK 8:  Dîvânî yazı örneği. 
(Kaynak: Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, s. 193)
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EK 9:  Kırık dîvânî yazı örneği. 
(Kaynak: 3 numaralı Mühimme Defteri, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tıpkı Basım, 

Ankara 1991, s. 522)
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EK 10:  Dîvânî ve dîvânî kırmasına örnek.  
Fermân III. Ahmed Dönemi H 02.06.1132 / M 11.04.1720  

Konusu Yenişehir-i Fener Kazâsı’nın bazı köylerine ait mukataa gelirlerinin, Matbah-ı 
Âmire’ye ocaklık olarak verildiği ve yeniden sayılmasına dâir. Yazı çeşidi fermân, dîvânî 

hat; derkenârlar ise, dîvânî ve dîvânî kırması hatlarıyla yazılmıştır. 
(Kaynak: http://www.webhatti.com/tarih/94406-osmanli-ferman-ornekleri.html)
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HUKUKSAL VE AHLAKÎ BOYUTUYLA HAT

Enbiya YILDIRIM
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İslam medeniyetinin dünyaya tebessüm eden ve her zaman canlılığını 
koruyan iki aslî yönü vardır. Bunlardan biri mimari diğeri de hattır. İslam 
ümmeti asırlar boyunca gönüllerindeki güzellikleri bu iki sanat dalıyla 
hayata yansıtmıştır. Bu yüzdendir ki, İslam uygarlığının temel unsurları 
sayılırken akla ilk olarak taş ve kalem gelir.

Azametlerine paralel olarak bu iki sanat dalı sadece birer “fen” olarak 
kalmamıştır. Her dönemde binlerce çalışanları olmuş ve bu arada her 
birini ilgilendiren hukuk ve ahlak evrilerek kemâle ermiştir. Dolayısıyla 
gerek mimarî ve gerekse hat, güzel bir yapı yapmaktan veya bir duvara/
bir levhaya gözü okşayan bir yazı yazmaktan ibaret değildir. Özellikle hat, 
binlerce insanın geçim kaynağı olması hasebiyle —bu alandaki ilişkilerin 
hem hukuk hem de ahlak açısından nasıl olması gerektiği hususunu— be-
raberinde taşımıştır. Bunun sonucu olarak, karşılaşılan problemler önünde 
İslam hukuku kendi cevaplarını sunmuş, beraber çalışmanın gerektirdiği 
ahlakî sorumluluklar da konuyla ilgili çalışmalarda ele alınmıştır. Tüm bu 
süreç devam ederken hat kendi kaide ve kurallarını da geliştirmiş, başta 
hadisçiler olmak üzere İslam âlimleri yazım esnasında dikkat edilmesi 
gereken hususları çalışmalarında genişçe ele almışlardır. Söz konusu imla 
kuralları, hattın gelişiminin arka planında bulunan büyük emeği ve dökülen 
teri anlamamıza yardımcı olacak azamettedir.

Mimariyi bir yana koyarak konunun sadece hat boyutunu özetle ele 
alacağımız bu tebliğimizde görüleceği üzere, yazı esnasında dikkat edil-
mesi gereken tüm hususlar ele alınmıştır. Bunun yanında yazı mesleğini 
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yürütenlerin karşılaştıkları hukuksal sorunlar fukaha tarafından cevap-
lanmaya çalışılmıştır. Bu açıdan bakıldığında hattın kendi hukukunu 
doğurduğunu bile söylemek mümkündür. Ayrıca yazı sanatının bünye-
sinde geliştirdiği, Kur’an ve sünnetten beslenen bir ahlak anlayışı vardır. 
Kalemler, hokkalar ve mürekkepler ile diğer yazı malzemesinin karşılıklı 
olarak kullanılması, yazılan yazıların emanet bırakılmasında dikkat edilecek 
hususlar, aynı mecliste yazan kimselerin birbirlerine karşı takınacakları 
tavırlar ile yazım esnasında dikkat edilmesi gerekenler gibi özellikle ahlak 
içinde değerlendirilebilecek pek çok husus “yazı ve yazı meclisleri” çerçe-
vesindeki klasik kitaplarımızda genişçe ele alınmaktadır. Bahsettiğimiz bu 
hususların her biriyle ilgili yazılmış onlarca şiir de ulemanın çalışmalarını 
süslemektedir.

Bu tebliğin günümüzde hat sanatıyla meşgul olanlara —ne kadar önemli 
bir görev ifa ettiklerini keza sorumluluklarını tekrar hatırlatacağını— söz 
konusu alana merak duyanların ilgisini artıracağını ve sonra yapılacak 
olan bilimsel çalışmalara ışık tutacağını düşünmekteyiz.

I. YAZIM KURALLARI
İlk dönemlerden itibaren yazım esnasında dikkat edilmesi gereken hu-

suslar üzerinde çok yoğun bir şekilde durulduğunu görmekteyiz. Çünkü 
yazılanın sonraki nesillere sağlıklı olarak ulaştırılması, muhtevanın dinin 
bir parçası olması hasebiyle çok önem arz etmekteydi. Bu yüzden de dikkat 
edilmesi gereken prensipler saf bir yazım tavsiyeleri olmaktan öte İslam 
için yapılan ibadetin hakkıyla ifa edilmesi dolayısıyla sevabı hedefleyen 
bir çabaydı. Zaten istenilenlerin bir kısmı doğrudan edep boyutu olan 
hususlardı.

Burada konunun iki temel yönünü ele almak istiyoruz.

a. İmla kaideleri

Muktedir bir hattata “hat ne zaman güzel diye vasıflandırılmayı hak 
eder” sorusu yöneltildiğinde şu cevabı vermiş: “Yazının kısımları dengeli, 
elifi ve lâmı uzun, satırları düzgün, yükselişleri inişleriyle uyumlu, harflerin 
gözleri açık, ra’sı nûn’una benzemeyen, kağıdı parlak, mürekkebi siyah, 
bölümleri arasında farklılıklar bulunmayan, bakıldığı anda gözde şekillenen, 
akıllarda etki bırakan, kısımları ayrıştırılabilen, geçişleri insicam gösteren, 
kapalı olanı açık olana uyum sağlayan, verrâkların yazı tarzından uzak, 



471

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

yazarların yapmacıklıklarından berî, yazanı için ona nispet edilebilecek 
durumda ve güzellikte olandır.” Hattat böyle dedikten sonra vasfettiği 
yazının şu şiirde tarif edilen hat gibi olacağını ekler:

أْرَقُش اإَِذا َما َتَجلََّل ِقْرَطاُسُه َوَساَوَرُه الَْقَلُم الا

نَانِيِر َبْل اأنَْقُش َن ِمْن َخطِِّه ُحلًَّة َكَمَثِل الدَّ َتَضمَّ

أْخَفُش ُحُروفاً تُِعيُد لَِعْيِن الَْكِليِل نََشاًطا َوَيْقَرُؤَها الا

Kağıdı çok güzel olduğunda
Güzel bir kalem eşlik ettiğinde

Hattından çıkar güzel bir elbise
Dinarlar gibi hattâ daha süslüce
Harfler tembel göze dinçlik verir

Zor gören kimse dahi okuyuverir.1

Yazıda güzellik aslî unsur olduğundan dolayı ilgili kitaplarda yazımda 
dikkat edilecek hususlarla ilgili temel bilgilere yer verilir. Hadis usûlü 
kitapları ise bu hususta en derli toplu malumatı bulabileceğimiz eserlerdir. 
Burada özet bilgi vermek suretiyle yazımda nelere dikkat edilmesi gerektiği 
hususundaki tavsiyeleri sunmak istiyoruz. Söz konusu bilgiler bizlere, ilk 
dönemlerden itibaren kendi yazısının kurallarını belirleyen İslam mede-
niyetinin gücünü nerelerden aldığını anlamamıza da yardımcı olacaktır. 
Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken hususlar ana hatlarıyla şunlardır:

1. Besmele yazımı: Hz. Peygamber’e nispet edilen iki hadiste şöyle 
geçer: “Besmelesiz başlanan işlerin sonu neticesizdir.”2 “Bismillahirrahmanir-
rahim her kitabın anahtarıdır.”3 Bu rivayetler yanında Müslümanların zihin 
dünyalarında her işin başında besmele çekilmesi gerektiği vardır ve buna 
son derece dikkat edilir. Kur’an ve hadisleri veya İslamî ilimlere dair 
eserleri yazma durumunda olan hattatların söz konusu usûle çok daha 
fazla dikkat edecekleri, yazıya besmele çekmeden başlamayacakları keza 
besmeleyle taçlandırmadan bir eseri kitabete başlamayacakları aşikardır.

1 Askerî, Dîvânu’l-Meânî, II/424; Sûlî, Edebu’l-Kuttâb, s. 50; Hatîb, Câmi’, I/263; İbn Sâyiğ, 
Tuhfetu’l-Elbâb, s. 5-6.

2 Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II/158. Aclûnî hasen olduğunu söyler. Bkz. Keşfu’l-Hafâ, II/119.
3 Hatîb, Câmi’, I/264; Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I/277.
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Esasında yazılan ne olursa olsun besmeleyle başlanmalıdır. Bu hususta 
sınırlandırma olmaz. Matematik kitabı yazılsa bile durum böyledir. Nitekim 
şiir kitabı yazımında da besmele zikredilecek mi meselesi tartışılmış, İbn 
Şihab ez-Zuhrî “Gelenek şiir kitaplarının başına besmele yazılmamasıdır.” 
demiştir ancak Saîd b. Cubeyr ve sonradan gelenlerin çoğu şiir kitaplarının 
başında da besmele yazılmasını benimsemişlerdir. Bunu nakleden Hatîb 
diyor ki: “Bizim tercih ettiğimiz de budur.”4

Nasıl yazılacağı husuna gelince, besmele yazılan satıra başka bir şey 
yazılmaz.5 Nitekim İbn Abbas’tan “Bismillahirrahmanirrahim yazdığınız 
satıra başka bir şey yazmayın.” dediği aktarılmıştır.6 Hz. Ali’den de: “Bir 
adam Bismillahirrahmanirrahim’i güzel yazdığından dolayı mağfiret edildi.” 
diye nakledilmiştir.7

2. Bir ismin nasıl okunacağını anlayabilmek için önüne ve ardına bak-
mak veya mana yardımıyla bunu anlamak neredeyse imkansızdır. Nitekim 
Ebû İshak İbrahim b. Abdillah en-Necîremî bu hususta şöyle demektedir: 
“En dikkatli yazılması (zabtedilmesi) gerekenler insan isimleridir. Çünkü 
isimlerde kıyas olmaz. Ne öncesinde ne de sonrasında nasıl okunacağına 
delalet eden bir şey bulunmaz.”8 Ezcümle başka isimlerle karışma olmaması 
için isimleri açık ve belirgin yazmak, okunuşuna dair izahta bulunmak 
gerekir. Bu nedenle gerek bir ilim meclisinde ve gerekse kendi başına 
yazarken en çok dikkat edilmesi istenen husus daha sonra okunurken 
hataya düşme ihtimali yüksek olan kelimeleri çok açık ve yanlış okumaya 
mahal bırakmayacak şekilde yazmaktı. Söz konusu tehlikeden dolayı tashîf 
ve tahrîften (kelimenin yanlış yazılması veya yanlış harekelenmesinden) 
kaçınacak şekilde isimleri ve harfleri şekilleri ve noktalarıyla birlikte 
yazmak son derece önemliydi.9

4 Hatîb, Câmi’, II/120; Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 188.
5 Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 188. Mektup ve benzeri yazılarda besmelenin sayfanın neresine 

yazılacağı hususunda bkz. Sûlî, a.g.e., s. 36.
6 Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 189.
7 Hatîb, Câmi’, I/260.
8 Hatîb, Câmi’, II/136; Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 190; Suyûtî, Tedrîb, II/69.
9 Muhaddisler hadis ilminde birikimli olmayan kimsenin benzer kelimelerde )بِْشر  =  )ُبْسر 

َعِبَدة(  = )ُعَبْيدة  َعيَّاش(   tashîf ve tahrife düşme olasılığı yüksek olduğundan bu )َعّباس= 
kimselere güvenmemek, nüshalarından istinsah etmemek gerektiğini söylerler. Bkz. 
Hatîb, Câmi’, I/269; Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 189. Bunun yanında muhaddisler isnadlarda ve 
metinlerde tashîf yapanları eleştirmişler ve yaptıkları tashifleri toplayan, okuyucuları 
uyaran özel çalışmalar yapılmıştır. Bkz. Hatîb, Câmi’, I/285; Askerî, Tashîfâtu’l-Muhaddisîn; 
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Bunun nasıl yapılacağı hususunda pek çok yöntem tavsiye edilmiştir. 
Örneğin söz konusu kelimenin hizasında haşiyede ayrıca yazılması gibi. 
Satırların arasının dar olması ve yazıların küçük olması durumunda bu-
nun kelimenin üzerinde yapılmasının karışıklığa neden olabileceği ifade 
edilmiştir.10 Bazıları haşiyede kelimenin tamamını değil de işkal arz eden 
–nun ve ye gibi– harflerinin ayrı ayrı yazılarak zabtının belirtilmesinin 
daha doğru olacağını belirtmişlerdir.11 İbn Dakîk el-Îd de ayrı ayrı yaz-
manın müşkil kelimelerin zabtına aşırı titizlenen mutkin âlimlerin adeti 
olduğunu belirtmiştir.12

Hadisçilerin bu hususta ne kadar titiz davrandıklarına örnek olarak 
Abdullah bin İdris’in anlattığı önemlidir: “Ebu’l-Havrâ’dan (الحوراء  gelen (اأبو 
hadisi yazdım. Daha sonra isimde tashîfe düşüp Ebu’l-Cevzâ (الجوزاء  (اأبو 
diye okumaktan korktum. Bu nedenle ismin altına hûru ayn/huri (حور 
yazdım.”13 (عين

Bahis konusu mevzuda, kelimelerin yanlış okunmasına imkan vermeye-
cek şekilde yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin İbn Hacer Buhârî şerhinde, 
bir hadisin senedinde geçen “حلحلة بن  عمرو  بن   Muhammed b. Amr) ”محمد 
b. Halhale) için şöyle söyler: “وبعد ساكنة  لام  بينهما  مفتوحتين  بمهملتين   حلحلة 

Sehâvî, Fethu’l-Muğîs, III/73. Tashîf ve tahrîften korunmanın ne kadar önemli olduğunu 
gösterecek ve nükte kabul edilebilecek üç örnek vermek istiyoruz:

1- Fadl b. Yusuf el-Cu’fî anlatıyor: Bir adam Ebû Nuaym’a hadisini kırâat ederken 
“Anneniz size rivayet etti (اأمَُّك َثْتَك   der. Bunu derken “Umey es-Sayrafî size rivayet (َحدَّ
etti (ْيَرِفي ابضَّ اأَمّي  َثَك   demek istiyordu. Ebû Nuaym ona der ki: Yavaş hele! Anam ne ”(َحدَّ
zaman hadisle meşgul oldu ki? Hatîb, Câmi’, I/286.

2- Ubeydullah b. Ömer el-Kavârîrî anlatıyor: Bir genç Hammad b. Zeyd’in rivayetini ona 
kırâat ederek “Ebû İsmail! Amr sana Câbir’den Hz. Peygamber’in ekmekten nehyettiğini 
الُْخْبِز) نََهىَعِن  سلم  و  عليه  الله  صلى  النبيَّ   tahdis etti” der. Hammad buna tebessüm (اأن 
eder ve der ki: “Yavrum! Rasûlullah ekmekten men ettiyse insanlar o zaman neyle ya-
şayacak? Oysa Hz. Peygamber muhâbere* alışverişinden men etmiştir (صلى النبيُّ   نََهى 
الَْخْبِر َعِن  سلم  و  عليه   Hatîb, Câmi’, I/292.*Tohum çalışandan olmak üzere arazinin .(الله 
ekilmesi. Toprak mahsul vermezse çalışan emeği ve tohumu açısından zarar etmekteydi. 
Muhâbereden nehy hususunda bkz. Muslim, rakam 2855.

3- Abdullah b. Ebi’l-Feth anlatıyor: Ebû Hafs b. Şâhin Emâlî’sinde tashife düşerek “Mah-
fedeki kadının korumasız olarak yolculuk yapması yakındır” (بَِغْيِر الظَِّعيَنُة  َتِسيَر  اأْن   ُيوِشُك 
ْيِن) ”hadisini Hz. Peygamber’den “mestsiz olarak (َخِفيٍر ُخفَّ  .şeklinde rivayet etmiştir (بِلاَ 
Bkz. Hatîb, Câmi’, I/296 Hadis için bkz. Buhârî, rakam 1324; Ahmed b. Hanbel, Musned, 
30/197; 32/124.

10 Suyûtî, Tedrîb, II/70. Konu çerçevesinde bkz. Yılmaz, Hat Sanatında Satır Sistemi, 18.
11 Suyûtî, Tedrîb, II/70; Cezâirî, Tevcîhu’n-Nazar, II/780.
12 İbn Dakîk el-Îd, el-İktirâh fî Fenni’l-Istılâh, s. 22.
13 Iyâd, İlmâ’, s. 155; Hatîb, Câmi’, I/270; Suyûtî, Tedrîb, II/69.
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هاء ثم  مفتوحة  لام   .Halhale kelimesi iki hâ’nın noktasız haliyledir) 14”الثانية 
Her ikisinin harekesi de fethadır. İkisinin arasında harekesi sükun olan 
bir lâm vardır. İkinci hâ’dan sonra ise harekesi fetha olan lâm vardır.) 
Hadislerde geçen ve anlaşılması zor olan kelimelerle ilgili de aynı yöntem 
takip edilmiştir.

3. Yazıyı güzel yazmak için elinden gelen gayreti göstermek gerekir.15 
Bir mazeret yoksa küçük ve ince yazıdan kaçınmak gerekir.16 Çünkü en 
ihtiyaç duyulan anda insana hiyanet eder. Lakin böylesi yazı, kağıtta ya-
zacak yer bulamayan veya yolculuk nedeniyle yükünü azaltmak isteyen (ki 
ilim yolculuğu yapanların çoğunda bu durum vardı) veya imkansızlıklar 
nedeniyle fazla kağıt satın alamayan kimseler için söz konusu olabilir.17 
Ancak gönül hoşnutluğuyla razı olunmuş bir olgu değildir, mecburen ka-
bullenilmiştir. Yazıyı büyük yazmakla ilgili olarak İbn Hukeyme el-Abdî 
şunu anlatıyor: “Ben Mushaf yazardım. Bir Mushafı yazarken Hz. Ali 
bana uğradı ve yazıma bakmaya başladı. Sonra “Kaleminin ağzını büyüt.” 
dedi. Ben de kalemin arkasındaki kattasını meyilli kestim. Sonra tekrar 
yazmaya başladım. Hz. Ali bu sefer şöyle buyurdu: “Evet Mushafını bu 
şekilde nurlandır, Allah’ın nurlandırdığı gibi.”18

Yazıyı küçük yazmamak hususunda bilginlerin çok fazla uyarısı vardır. 
Daha sonra karşılaşılan zorlukları iyi bildiklerinden konunun üzerinde 
hassasiyetle durmaktaydılar. Nitekim Ebûbekr Ahmed b. Ali es-Sâbitî ho-
calardan birinin küçük yazı gördüğü zaman şöyle dediğini nakleder: Bu 
(kullanıp tükettiği malzeme yerine) Allah’ın kendisine başkasını vereceğine 
güveni olmayanın yazısıdır.”19

14 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X/106.
15 Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 184.
16 Kütüphanelerimizde bulunan yazmalara göz gezdirildiğinde şu husus dikkatimizi çeker: 

Hattatlar veya verrâklar eliyle istinsah edilmiş olan eserlerde yazılar son derece okunaklı, 
satırlar düzgün, aralarında makul boşluklar vardır. Lakin ihtisas gerektiren alanlardaki 
genellikle öğrenciler eliyle istinsah edilen nüshalara bakıldığında ise yazılarının kısmen 
özensiz, son derece sıkışık, satırların düzeninin de istenildiği gibi olmadığı görülür. 
Öğrencilerin bir an önce nüshayı bitirme telaşları ile yazılarının hattatlar kadar güzel 
olmamasının sonucu böyle olmaktaydı.

17 Bkz. Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 185, 186, 187; Sehâvî, Fethu’l-Muğîs, II/169. Bir öğrenciye “Niye 
pek ince ve küçük yazıyorsun?” diye sorulunca şu cevabı verir: “Paranın, kağıdın, bo-
yundaki yükün azlığından dolayı.” Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 187.

18 Sûlî, a.g.e., s. 185; Hatîb, Câmi’, I/260.
19 Sûlî, a.g.e., s. 186.
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Yazıyı küçük yazmanın bir mahzuru da şudur: Görmesi zayıf olan kişi 
ondan yararlanamaz. Keza sonra kendisinin görmesi zayıfladığında oku-
yamayabilir.20 Göz bozukluklarında sadece merceklerden yararlandıldığı 
dönemler göz önüne getirilecek olursa, yazının okunabilir büyüklükte 
olmasının önemi bir başka açıdan daha ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında 
göz bozukluğu olmasa bile kendi yazdığını okuyamama söz konusu ola-
bilir. Nitekim Ahmed b. Hanbel amcasınınoğlu Hanbel b. İshak’ın küçük 
yazıyla yazdığını görünce uyarır: “Böyle yapma. En ihtiyaç duyduğun 
günde sana ihanet eder.”21

Konumuzla ilgili olarak şöyle bir nükte aktarılır: Muhammed b. Yahya 
anlatıyor: “Katiplerden biri arkadaşına küçük uçlu kalemle bir yazı yazar. 
Arkadaşı da ona şöyle yazar: Bana yazı değil muska yazmışsın.”22

4. Kişi seriyyu (serîu)’l-kalem (hızlı yazan biri) veya hızlı yazmak 
durumunda kalmış olabilir. Böylesi durumlarda harfleri birbirine katarak 
yazmamak gerekir. Hattın belirgin olmasına çalışmak icap eder. Özellikle 
hocaların öğrencilerine yazdırdığı meclislerde buna dikkat etmek önemliydi. 
Meşk ve talik ile yazmamak tavsiye edilirdi.23 Hz. Ömer’in bu bağlamda 
“En kötü yazı meşk (hızlı yazmak), en kötü kıraat hızlı okumak, en güzel 
yazı da en belirgin yazılandır.”24 dediği nakledilir.25

5. Yazımda başkalarının bilmediği kısaltmalar ve deyimler kullan-
mamalıdır. Bununla birlikte kitabın başında veya sonunda bu kısaltmalar 
açıklanırsa bunda beis yoktur. Yine de en doğrusu böylesi bir yoldan 
kaçınmaktır.

6. İki hadisi birbirinden ayırt etmek için aralarına bir daire çizmek 
güzel olur.26 Hadisleri diğer nüshalardaki hadislerle karşılaştırdıktan sonra 
“sağlamasının yapıldığı” anlamında dairenin içine bir nokta da konulabilir 
veya düz bir çizgi çizilebilir. Bazı bilginler bu veya bu manaya gelecek bir 
işaret olmadan yazmalardaki hadislere güvenilmeyeceğini belirtmişlerdir.27

20 Bkz. Suyûtî, Tedrîb, II/70.
21 Sûlî, a.g.e., s. 185; Suyûtî, Tedrîb, II/71.
22 Sûlî, a.g.e., s. 185.
23 Nevevî, Takrîb, s. 12.
24 Hatîb, Câmi’, I/262.
25 Bkz. Suyûtî, Tedrîb, II/70. Ayrıca bkz. Kalkaşendî, Subhu’l-A’şâ, III/26.
26 Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 191; Hatîb, Câmi’, I/272.
27 Hatîb, Câmi’, I/272; İbnu’s-Salâh, Mukaddime, s. 150.
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Bu maddede zikrettiğimiz husus sağlama yapmanın önemini göstermek-
tedir. Bilginler, yazılan nüshanın hocanın nüshasıyla veya başka güvenilir 
bir nüshayla karşılaştırma işine mukâbele/muâraza demektedir. Mümkünse 
bunu öncelikle hocanın kendi nüshasıyla yapmak en güzeliydi. Mümkün 
olmuyorsa güvenilir, hocanın onayından geçmiş bir nüshayla yapmak da 
olabilirdi. Kopya edile edile gelen nüshalarla yapılan sağlama pek güven 
verici kabul edilmezdi.28

Mukâbelenin önemiyle ilgili olarak Hişâm b. Urve şunu anlatır: Ba-
bam bana “yazdın mı” diye sordu. “Evet” dedim. “Karşılaştırdın mı?” dedi. 
“Hayır” deyince, “öyleyse yazmadın” karşılığını verdi.29 Yahya b. Ebî Kesîr 
de “yazdıktan sonra bunu muâraza etmeyen kişi tuvalet ihtiyacını görüp 
de suyla istinca yapmayan kişiye benzer.”30 diyerek yapılan işin önemine 
dikkat çeker.

Esasında düzeltmeleri yapmanın niye önemli olduğu izahtan vâreste bir 
durumdur. Her şey bir yana bir eserde düzeltmelerin yapılmış olması onu 
okuyanda güven duygusu oluşturur. Okuyucu onun kontrolden geçtiğini 
anlar. Bu yüzden Şâfiî “İlaveler ve düzeltmeler gördüğün kitabın sıhhatine 
hükmet” demiştir.31 Ebû Zeyd Saîd b. Evs en-Nahvî ise konuya noktayı koyan 
sözü söylemiştir: “Kitap (düzeltmelerle) kararmadıkça, aydınlık vermez.”32

7. Allah’a izafetle söylenen Abdullah ve Abdurrahman gibi isimlerin ilk 
kısmını (عبد) satırın sonunda, kalan kısmı da (الرحمن  takip eden satırın (الله, 
başında yazmak iyi karşılanmamıştır. Aynı şekilde Rasûlullah ifadesini ikiye 
ayırarak (رسول) ve (سلم و  عليه  الله  صلى   ve benzeri şekilde yazmak da (الله 
doğru bulunmamıştır. Keza anlamın bozulmasına neden olabilecek ve hoş 
olmayan manalara gelebilecek cümle bölmelerinden de kaçınmak gerekir. 
Örneğin “النَّاِر فِي  َصِفيََّة  اِْبِن   kelimesini (قاتل) ”ifadesini yazarken “katil ”َقاِتُل 
satırın sonuna, “İbn Safiyye cehennemdedir” (النار في  صفية   ifadesini de (ابن 
diğer satırın başına yazmak gibi. Anlama açısından bir problem doğurma-
yacaksa izafetleri ayırmakta, muzafı satırın sonuna, diğer kısmını da diğer 
satırın başına yazmakta bir beis yoktur. Subhane’llâhi’l-azîm ifadesinde 

28 Hatîb, Câmi’, I/275; Suyûtî, Tedrîb, II/77.
29 Hatîb, a.g.e., I/275; Sehâvî, Fethu’l-Muğîs, II/186.
30 Hatîb, a.g.e., I/275; Sehâvî, a.g.e., II/186.
31 Hatîb, a.g.e., I/279; Kifâye, 242.
32 Hatîb, a.g.e., I/277.
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العظيم) ,ifadesini satırın sonuna (سبحان)  ifadesini de diğer satırın başına (الله 
yazmak gibi. Ama güzel olan hepsini aynı satırda yan yana yazmaktır.33

8. İstinsah ettiği nüshada yer almasa bile Allah Teâlâ’nın isminin geç-
tiği her yerde ta’zîm ifadelerini yazmak tavsiye edilmiştir: Azze ve celle, 
subhânehû ve teâlâ gibi. Keza sahabi ve diğer ulema için radıyellahu anh, 
rahimehullah gibi ifadelerin yazılması da tavsiye edilmiştir.34

Hz. Peygamber’e gelince, isminin her geçtiği yerde salât-u selâmın 
eksiksiz yazılması tavsiye edilmiştir. Bu nedenle sadece salât veya sadece 
teslîm ile yetinmek hoş karşılanmamıştır. Çünkü ayette “سلم و  عليه   35”صلوا 
diye geçmektedir. Bununla birlikte aleyhi’sselâm ifadesinin yazılabileceği 
ancak kısaltmaya gidilmeyeceği söylenmiştir. Keza (صلعم) gibi kısaltmalar 
da uygun bulunmamıştır. İnsanın istinsah ettiği nüshada salât kısa şekilde 
yazılmış olsa bile açık yazması tavsiye edilmiştir.36

Salâtın yazılması hususu çok önemsenmiştir. Bunun pek çok manevî 
faydası olduğu dile getirilmiştir. Gafil kalanın manevî ikramdan mahrum 
kalacağı belirtilmiştir. Teyit etmek için de Hz. Peygamber’e salât getirmeye 
dair hadisler delil olarak kullanılmıştır. Ayrıca salât getirmenin sadece 
yazıyla kalmaması dil ile de söylenmesi gerektiği de belirtilmiştir.

9. Atladığı bir yer varsa ve bu bir kelime ise, yeterli yer olduğunda 
iki satır arasına düşen yerin önüne bunu yazar. Yer yoksa düşen yerin 
satırının hizasında kenarda (haşiyede) yazar.37 Birkaç kelime olduğunda 
yazmak için, unutulan yerden satırın üstüne doğru bir çizgi çizip sonra 
bunun yönünü iki satır arasında sağ tarafta yazacaksa sağa doğru dön-
dürüp bırakır. Unutulan yeri haşiyeden bu çizgiye doğru yazar. Atlanan 
kısmı yazmaya başlamadan önce önüne “اللحق lahak” yazması uygun bu-
lunmuştur. Eğer yazılacak şey birkaç satır ise bunu aşağıdan yukarı doğru 
yazmak gerekir. Böylece son bölümü kitabın iç kısmında kalmış olur. Söz 
konusu işlemi sol tarafta yapacak olduğunda aynı şekilde yazar. Unutulan 

33 Nevevî, Takrîb, s. 13; Sehâvî, Fethu’l-Muğîs, II/178.
34 Suyûtî, Tedrîb, II/76.
35 Ahzâb, 33/56.
36 Bkz. Suyûtî, Tedrîb, II/74-6. Hatîb Bağdadî Hz. Peygamber’in adı yazıldığında yanına 

salât-u selamın da yazılması gerektiği hususunda eserinde bir bölüm açmıştır. Câmi’, 
I/270.

37 Hatîb, a.g.e., I/278.
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kısmı yazdıktan sonra ibarenin bitimine düzeltme yapıldığını göstermek 
amacıyla (صح/sahha) yazar.38

11. Okuyucunun yanlış yazıldığını düşünebileceği ancak rivayet ve metin 
olarak öyle gelmiş olan yerlerde rivayetin o haliyle geldiğini anlatmak ve 
hataya düşülmediğini belirtmek için ibarenin üzerine “صح” veya çengeli 
çizgi şeklinde uzatılmış bir sâd (صــ) yazılır. Okuyucu onun yazımda hata 
yapmadığını, ibareyi bu şekilde gördüğünü anlamış olur. Yanlış olduğunu 
düşündüğü ibareyi değiştirmesi doğru olmaz. Çünkü kendisinin yanlış 
anlamış olma ihtimali vardır veya bir başkası o rivayetin doğru halini bu-
labilir. Bir de tadbîb (التضبيب) ve temrîd (التمريض) denilen bir uygulama vardır. 
Problemli olan ve okunuşu belirlenemeyen kelimenin üzerine konulan bir 
işarettir. Sad’ın ilk harfi tam yazılır, sonra bir çentik atılıp bırakılır: (ص).39

12. Kitaba ondan olmayan bir şey yanlışlıkla yazılmışsa, bunu silmek, 
kazımak veya çizgi çekmek suretiyle iptal etmek mümkündür. Bıçakla 
kazınması sonradan bakanların zihinlerinde soruların uyanmasına ve 
güvenlerinin sarsılmasına neden olabilir. Bu nedenle hadis yazılan meclise 
bıçak getirilmesi doğru görülmemiştir.40 Mâlikî mezhebi imamlarından 
Sahnûn’un yanlış yazdığı yeri diliyle yaladığı rivayet edilmektedir. En gü-
zeli, okuyanın aklında şüphe uyandırmamak için çizgi çekmektir. Böylece 
okuyucu ne olup bittiğini anlar. Silip kazıdığında ise okuyucu şüphelene-
bilir. Bu çizgiye “darb” (الضرب) veya “şak” (الشق) denmektedir.

Çizginin nasıl çekileceği hususunda en kabul gören görüş, yanlış 
üzerinden çekilerek ikiye ayrılması suretiyle olacağıdır. Bazıları yanlış 
yazının belirgin olması için çizginin üst tarafına çekilmesi gerektiğini 
de söylemişlerdir. Bazıları parantez benzeri başlangıç ve bitiş yerini gös-
teren iki kavisi önermişlerdir. Başka öneriler de vardır. Özellikle uzun 
olan ibarelerin üzerini çizmektense parantez türü uygulamanın daha iyi 
olacağı belirtilmiştir.41 Çizgi çekme hususu o kadar detaylı bir şekilde ele 
alınmıştır ki, yanlışlıkla iki kez yazılan ibare karşısında ne yapılacağı 
bile anlatılmıştır.42

38 Iyâd, İlmâ’, s. 164; Hatîb, a.g.e., I/279; Râmehurmuzî, el-Muhaddisu’l-Fâsıl, s. 606; Suyûtî, 
Tedrib, II/81.

39 Iyâd, İlmâ’, s. 166; Sehâvî, Fethu’l-Muğîs, II/199; Suyûtî, Tedrîb, II/82.
40 Bkz.Iyâd, İlmâ’, s. 170; Râmehurmuzî, el-Muhaddisu’l-Fâsıl, s. 606.
41 Bkz. Hatîb, Câmi’, I/278; İbnu’s-Salâh, Mukaddime, s. 105; Sehâvî, Fethu’l-Muğîs, II/204.
42 Hatîb, Câmi’, I/276; Irâkî, en-Nuket ve’l-Îzâh, s. 217.
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13. Bir sayfayı yazıp da çevirmek istediğinde iki sayfa arasına bir 
sayfa koymalı veya talaş serpmelidir ki metin mahvolmasın. Serpilecek 
talaşın hind ardıcı olması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte başka talaş 
da olabilir. Toprak serpmekten ise sakınmalıdır.43 Toprak serpiştirilmesi 
hususunda bazı hadisler zikredilmiştir lakin sahih değillerdir.44

b. Mushafın yazılması

Fıkıh ve adab kitaplarımızda Mushafın nasıl yazılacağı hususu ele 
alınmıştır. Bu durum yazım etrafında gelişen birikimi yansıtması açısından 
önemlidir. Özetle şu bilgileri görmekteyiz:

Rivayete göre Hz. Ömer Kur’an’ın tamamını küçücük bir Mushafa 
yazan kişiye kızmış, ona vurarak şöyle buyurmuştur: “Allah’ın kitabına 
saygı gösterin.”45 Bu rivayet, valilere gönderdiği fermanlarda insanlara ön-
celikle Allah’ın kitabının öğretilmesini emreden halifenin Kur’an metninin 
korunmasındaki hassasiyeti olarak anlaşılabilir. Nitekim İmam-ı A’zam ile 
İmam Ebû Yusuf da küçük Mushaf yapılmasını, yazılarının küçük ve ince 
yazılmasını mekruh görürlerdi. Muhtemelen onlar bu kabulleriyle tenzîhî 
mekruhu murad etmişlerdi, yoksa böyle yapanın günaha gireceğini değil.

Bununla birlikte Mushaf yazmak isteyen kişinin dikkat etmesi gereken 
hususlar özetle şunlardır: En güzel ve en açık yazı ile en güzel beyaz ka-
ğıt üzerine en güzel mürekkep ve en güzel kalemle yazmalıdır. Satırların 
arasını açmalı, harfleri büyükçe yazmalıdır. Mushafı altın, gümüş veya 
benzeri değerli bir şeyle yazmakta beis yoktur. Hırsıza davetiye çıkardığı 
için bunu hoş görmeyenler de vardır. Sûre başlarında sûrenin ismi ve kaç 
ayet olduğu yazılabilir. Kur’an sayfalarına başka şeyler yazılmasının önüne 
geçmek amacıyla bazıları on ayette bir ta’şîr işareti koymayı ve ayet sa-
yılarını yazmayı uygun görmemişlerdir. Bununla birlikte Arap olmayanlar 
göz önünde bulundurarak cevaz verenler de vardır.

Mushaf eskiyip okunamaz hale gelir ve dağılarak kaybolup gideceğin-
den korkulursa temiz bir beze sarılıp toprağa gömülür. Gömüldüğü yerin 
necaset atılan ve ayak altı olan bir yer olmaması gerekir. Bunun yanında 
toprağı kazıp içine koyarak üzerine toprak atmak da doğru değildir. Bu bir 
nevi hakarettir. Bunun yerine toprağı kazdıktan sonra yanlamasına toprak 

43 Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 191.
44 Sûlî, a.g.e., s. 191; Hatîb, Câmi’, I/272.
45 Hindî, Kenzu’l-Ummâl, II/332, s. 4165.
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içinde lahd açılmalıdır. Ancak kazılan çukura konulup üzerine tavan gibi 
bir şey yapılırsa, üzerine doğrudan toprak atılmamış olacağından bu da 
caizdir. Okunamaz hale gelen eskimiş Mushaf ateşte yakılamaz, bununla 
yeni bir Mushaf ciltlenemez. Kur’an’ın hiçbir parçası telef olacağı bir ze-
mine konulamaz. Yüksekçe bir yere konulmalıdır.

Parçaları yere düşüp insanlar farkında olmadan üzerine basabileceği 
endişesi olduğunda ayetlerin duvarlara yazılması uygun bulunmamıştır. 
Hakir görmek anlamına geldiğinden Allah adının tükürükle silinmesi de 
mekruh görülmüştür.

Mushafı yazıp satmaya gelince, caizdir. Nitekim bu husus kendisine 
sorulan Muâz b. Cebel, böyle yapanların Mushafın kağıtlarını ve el emek-
lerini sattıklarını söyleyip bir beis olmadığını ifade etmiştir.46

II. YAZININ HUKUK İÇİNDE YER EDİNMESİ
Hat bir iş alanı olduğundan ister istemez kendi hukuksal sorunlarını 

da beraberinde getirmiştir. Çünkü yazım ameliyesi sadece yazmak değil, 
siparişten yazım malzemesinin teminine kadar pekçok hususu içine alan 
ticari bir faaliyettir. Bu nedenle yazı ve yazı malzemesi etrafında fıkıh 
kitaplarımızda çeşitli meselelerin ele alındığını görmekteyiz.

Öncelikli olarak senet, kayıt defteri, vesika, mahkeme katipliği gibi 
hususlarda yazıcılık yapanların ücret almaları meselesini ele alan fakihler,47 
yazıların nasıl yazılması gerektiği hususunu da dile getirmişlerdir. Buna 
göre kâtiplik yapacakların yazılarının nasıl olması icap ettiğiyle ilgili bilgiler 
dikkatimizi çekmektedir. Bu hususta şu malumata rastlamaktayız: “Mah-
keme katibinin yazısının güzel ve açık olması, harfleri belirgin yazması, 
tertibine dikkat etmesi yani aralarına başka bir şeyin eklenebileceği bir 
boşluk bırakmaması, karışıklık ve hata meydana gelmemesi için kelime-
lerin benzerlerinden ayrıştırılmasına dikkat etmelidir: Seb’a yerine tis’a, 
selâs yerine selâsîn yazmaması gibi.”48

Bunun yanında yazı siparişiyle ilgili çeşitli meselelerin de fıkıh ki-
taplarında kendine yer bulduğunu tespit etmekteyiz. İslam hukukçuları 
bu bağlamda birine bir kitabı istinsah etme işinin verilmesini icâre akdi 

46 Konu hakkında bkz. Şeyh Nizam, el-Fetâva’l-Hindiyye, V/323; Seyyid Alizâde, Şerhu 
Şir’ati’l-İslâm, s. 77-82; Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s. 431.

47 Şeyh Nizam, el-Fetâva’l-Hindiyye, IV/605.
48 Şirbînî, Muğni’l-Muhtâc, VI/282.
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çerçevesinde değerlendirmişler ve ortaya çıkabilecek problemlere cevaplar 
sunmuşlardır. Örneğin Mecelle’nin 443. maddesi çerçevesinde Dureru’l-Huk-
kâm’da şunları okumaktayız:

Madde 443: “Akdin gereğini yerine getirmeye mani bir özür ortaya 
çıkarsa icâre akdi fesholur.” Hanefîler’e göre, meşrû bir özre binaen bir 
kira akdi feshedilebilir. İcâreye konu olan şey (ma’kûdun aleyh), doğası 
itibariyle icâre akdinin gereklerinden olmadığı halde taraflardan birinin 
zararına sebep oluyorsa böyle bir akit feshedilir. Çünkü akdin muktezâsından 
olmadığı halde taraflarından birini zarara sokmak caiz değildir. Bu cümle-
den olarak, bir kitabı yazmak üzere icâre akdi yapılan bir hattât, yazmak 
için gerekli olan kağıt ve mürekkebin teminiyle yükümlü tutulursa veya 
hattâta kağıt ve mürekkep kendisinden olma külfeti yüklenirse, dilerse bu 
akdi feshedebilir. Çünkü burada hattâtın zarar göreceği açıktır. Bu akit de 
icâre akdi olmak özelliğini kaybetmiştir. Oysaki esas olan şahsın sadece 
yazma işlemiyle yükümlü olmasıdır. Malzemeyi temin veya bedelini eda 
yükümlülüğünün kiralayan şahsa ait olması gerekir.49

Sipariş edilen nüshadaki yazım hatalarıyla ilgili olarak da karşımıza 
şu bilgi çıkmaktadır:

Kişi bir hattatla bir eseri yazmak üzere icâre akdi yapsa, ancak hattat 
yazımında hatalar yapsa, bakılır: Eğer her sayfada hata varsa, dilerse yazı-
lan kitabı kabul ederek ecr-i müsemmâyı aşmamak kaydıyla ecr-i mislini 
verir. İsterse kitabı hattata bırakır, kağıt ve mürekkep bedelini öder. Ancak 
hatalar kitabın bazı sayfalarında ise kitabı kabul etmesi ve doğru yazılan 
sayfaların payı ne kadar ise ecr-i müsemmâ üzerinden bunu ödemelidir. 
Hatalı sayfaları da ecr-i misil üzerinden ödemesi icap eder.50

Aynı kitabın iki nüshası arasında fiyat farkı olabilir mi meselesinde 
de fakihlerin yaklaşımı ince ayrıntıları ne derece göz önünde bulundur-
duklarının bir göstergesidir. Buna göre, aynı kitabın da olsa elle yazılmış 
nüshalar kıyemîdir, aynı kitabın matbu nüshaları ise mislîdir. Örneğin, 
Fetâvâ Bezzâziye’nin iki nüshası aynı tür kağıda yazılsa veya iki nüshayı 
da aynı hattat yazmış olsa durum böyledir. Zira nüshalardan birinin hattı 
ve mürekkebi diğer nüshadan daha iyi olabilir. Bu durumda kıymeti de 
fazla olur. Keza iki farklı hattatın yazdığı aynı eserin nüshalarından biri, 

49 Bkz. Ali Haydar, Dureru’l-Hukkâm, II/413.
50 Bkz. Ali Haydar, a.g.e., II/556.
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yazısının, kağıdının ve mürekkebinin daha iyi olması sebebiyle diğerinden 
değerli olabilir.51

Bu örnekler bizlere yazım işine yönelik hukuksal meselelerin İslam 
hukuku içerisinde ele alındığını gösteren örneklerdir. Benzer misaleri 
çoğaltmak mümkündür.

III. YAZIYLA İLGİLİ AHLAKÎ BOYUTLAR

a. Ödünç kitap vermeye teşvik

Başta hadis kitapları olmak üzere yazmaların istinsah edilmesi için baş-
kalarına emanet verilmesi hususu klasiklerimizde özel bir yer tutar. İlmin 
yayılması ve geniş kitlelere ulaşması önemli oranda bu yolla olacağından 
dolayı herhangi bir eserin yazmasını yanında alıkoyarak cimrilik etmek 
doğru bulunmamıştır. Örneğin Ebû Vehb Muhammed b. Muzâhim: “İlmin 
ilk bereketi kitapları ödünç vermektir.”52 Yahya b. Maîn de “Hadislerini 
başkalarına vermekte cimrilik yapan ve vermeyen kişi felah bulmaz.”53 
Sufyânu’s-Sevrî ise “İlmini gizleyen üç şeye müptela olur: Ya unutur 
aklında kalmaz, ya ölür ondan yararlanamaz, ya da kitapları elinden çı-
kar.”54 demişlerdir. İlim üstadlarının bu sözleri sahip olunanı başkalarıyla 
paylaşmak ve kitmân-i ilimden sakınmak hususunda yeterli uyarılardır.

Ödünç vermek teşvik edilirken ödünç vermeyen kimseler ise kınanmıştır. 
Ahmed b. Yahya b. Zeyd anlatıyor: Ebu’l-Atâhiye’ye kardeşlerinden biri 
gelerek “Şu defteri bana ödünç verir misin?” dedi. O da “Bundan hoşlan-
mıyorum.” cevabını verdi. Kardeşi “Bilmiyor musun, güzelliklere, hoşlanıl-
mayan şeylere göğüs gererek ulaşılır.” Bunun üzerine defteri ona verdi.55

Başkalarının yazma nüshayı çoğaltmasına imkan tanınması bağlamında 
ilgili eserlerde pekçok şiir bulunmaktadır. Bunlardan birinde Ebu’l-Kerem 
Hamîs b. Ali b. Ahmed el-Havzî şöyle demektedir:

أْهِل الِْعْلِم َمْبُذولٌَة اأْيِديِهْم ِمْثُل َيِدي ِفيَها كُْتِبي لِا

َمَتى اأَراُدوَها بِلاَ ِمنٍَّة َعاِريًَّة َفْلَيْسَتِعيُروَها

51 Bkz. Ali Haydar, a.g.e., X/110-1.
52 Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 193.
53 Hatîb, Câmi’, I/240.
54 Hatîb, a.g.e., I/240.
55 Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 193; Hatîb, a.g.e., I/241.
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يَها َحاَشاَي اأْن اأْكُتَمَها َعْنُهْم ُبْخلاً َكَما َغْيِرى ُيَخفِّ

أْشَياِخ نُْمِضيَها اأَعاَرنَا اأْشَياُخَنا كُْتَبُهْم َو ُسنَُّة اْلا

Kitaplarım ehl-i ilme sunulmuştur
Elleri benim ellerim gibi sayılır

Her ne vakit ödünç kitap isterler

Başa kakma olmadan elde ederler.

Onlardan asla gizlemem bir şeyi
Başkasının cimrilikle gizlediği gibi

Hocalar kitaplarını bize ödünç verdi

Yaptığımız sürdürmektir adetlerini.56

b. Ödünç kitap alanın dikkat etmesi gerekenler

Bu hususta zikredilen tavsiyeler ahlakîdir. Buna göre, ödünç kitap alanın 
kitap sahibine teşekkür etmesi, duayla da olsa karşılık vermesi gerekir. 
Kitapla işini bitirdiğinde elde tutmaması, kısa sürede iade etmesi57 keza 
sahibi talep ettiğinde iade etmesi icap eder. Kitabı alıkoymaya gelince, bu 
hainlik olarak tanımlanmıştır. Zuhrî, Yunus b. Yezîd’e “Yunus! Kitap hain-
liğinden sakın!” der. O da “Kitap hainliği nedir ki?” diye sorar. “Sahibinden 
alıkoymandır.” cevabını verir.58 Fudayl b. İyâd da “Verâ veya ilim sahibi 
kişi, bir başkasının dinlediği hadislerin bulunduğu nüshayı veya kitabını 
alıkoymaz. Böyle yapan kişi esasında kendisine zulmetmiştir.”59

Bunun yanında ödünç alan sahibinin izni olmadan kitapta bir yeri dü-
zeltmemelidir. Keza sahibinin rızası olmadan kitabın sağına soluna notlar 
yazmamalıdır. Sahibinden izin almadan bir başkasına emanet vermemelidir. 
Sahibi dilediğin gibi yararlan demedikçe içinden bir yeri istinsah etmeme-
lidir. Zira mutlak ödünç vermek istinsahı kapsamaz. Kağıdı kitabın üzerine 
koyarak ondan bir şeyi istinsah edemez. Hokkayı emanet kitabın üzerine 
koyamaz. Mürekkebe batırılmış kalemi kitabının üzerinden geçiremez. 

56 Sûlî, a.g.e., s. 193.
57 Bkz. Sûlî, a.g.e., s. 194.
58 Sûlî, a.g.e., s. 194.
59 Hatîb, Câmi’, I/243. Keza bkz. Sûyûtî, Tedrîb, II/90.
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Emanet kitabı açık bir şekilde yere koyamaz. Ya iki şey arasına ya da bir 
sandalye üzerine koyması gerekir. Ki böylece şirazesi dağılmasın.60

c. Emanet kitap karşılığında rehin almak

Kitabın ödünç verildiği kimsenin tanınmaması veya iade edip etme-
yeceğinden endişe edilmesi gibi durumlarda rehin alınması geleneği söz 
konusuydu. Bu da herkesin aldığını iade etme hususunda aynı hassasiyeti 
göstermediğinin öteden beri cari olan bir durum olduğunun en güzel 
göstergesidir. Bu nedenle bazı ilim erbabı ödünç verilen kitap karşılığında 
rehin almayı uygun görmüşlerdir.61 Nitekim İbrahim b. Meymûn es-Sâiğ 
kendisinden ödünç kitap isteyen Seken’den rehin olarak bir kitap ister. O 
da bir Mushaf getirir.62

Konuyla ilgili şiirlerden bir örnek sunmak istiyoruz. Muhammed b. 
Halef b. el-Merzubân’dan:

ْهِن الَْوثِيِق ا ِحِب بِالرَّ ْفَتَر لِلصَّ اأِعِر الدَّ

اإِنَُّه لَْيَس َقِبيًحا اأْخُذ َرْهٍن ِمْن َصِديِق

Ver dosta defteri sağlam bir rehin karşılığında
Yoktur bir çirkinlik arkadaştan rehin almanda.63

d. Başkalarının yazdıklarını çalmak

Başkalarının emek vererek yazdıkları yazıları, sayfaları veya kitapları 
çalmak haramdır. Bunun ilim adına yapılıyor olması bu gerçeği değiştir-
mez. Hatîb bununla ilgili olarak şöyle der: “İlim sayfalarını çalmak dinar 
ve dirhem çalmak gibidir.”64

Yazım çerçevesinde klasiklerimizde ele alınan konular elbette sadece 
bunlarla sınırlı değildir. Bu bağlamda mürekkebin kullanımı da özel bir 
yer tutar. İlim meclislerinde yandakinin hokkasından yararlanmanın caiz 
olduğuna dair bahis bile vardır.65 Bunun kuralı ise, başkasının hokka-
sından yararlanmak isteyen kişinin ondan izin alması veya buna bir şey 

60 Ödünç kitap alanın dikkat etmesi gereken hususlar için bkz. İbn Hacer el-Heytemî, 
el-Fetâva’l-Hadisiyye, s. 230.

61 Bkz. Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 196; Hatîb, Câmi’, I/244.
62 Bkz. Sûlî, a.g.e., s. 196.
63 Sûlî, a.g.e., s. 196.
64 Hatîb, Câmi’, I/242.
65 Bkz. Makdisî, el-Âdâbu’ş-Şer’iyye, II/152-3.
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demeyeceğini bilmesidir.66 Eğer razı gelmeyeceğini bilirse ondan kullan-
maması gerekir.67

IV. SONUÇ
Kısa çalışmamızda sunmaya çalıştığımız üzere, yazı her boyutuyla 

tekemmül etmiş bir sanat dalıdır. Hukuk, hadis ve ahlak başta olmak 
üzere İslamî ilimlerin her biri onun bu kemâlatına katkı vermiştir. Bu da 
sadece yazım kurallarını değil yazım çerçevesindeki temel konuları da ele 
alan, derli toplu bir “usûl/metodoloji kitabı”nın yazılmasının artık vakti 
geldiğini göstermektedir.

Tebliğimizi hüsn-i hitâm olması kabilinden yazı ve hukuk çerçevesinde 
klasiklerimizde zikredilen iki rivayetle tamamlamak istiyoruz:

1. İnsanlar, güzel yazısını elde edebilmek amacıyla, Şâfiî fukahasından 
Muhammed b. el-Mubârek b. Muhammed el-Bağdâdî’ye (552/1157), sebepsiz 
yere fetva sorarlarmış.68

2. Adamın birisi bir başkasından alacağı olduğunu ve elinde de borç-
lunun el yazısıyla yazılmış borç kağıdı olduğunu iddia eder. Karşıdaki ise 
yazının kendi hattı olmadığını söyler. Yazının kendisine ait olmadığını 
ispat etmek için de insanların önünde bir şeyler yazmaya başlar. Onlar da 
iki yazıyı birbiriyle karşılaştırırlar ve benzemediklerini söylerler. Ardından 
borç senediyle birlikte meseleyi Süleyman b. Vehb’e taşırlar ve vereceği 
karara her ikisi de razı olacaklarını belirtirler. Süleyman borçlu olduğu 
iddia edilene uzunca bir metin yazdırır. Ancak adam uzun yazı sırasında 
bazı harfleri tıpkı borç senedindeki gibi yazar. Süleyman bu yolla anlar 
ki borç kağıdındaki yazı onundur. Adamın yapmaya çalıştığı, iki yazı 
benzeşmesin diye farklı yazmaya çalışmaktan ibarettir. Adam çaresiz ka-
lınca borcunu ikrar eder. Süleyman’a bunu nasıl tespit ettiği sorulunca şu 
cevabı verir: “Kağıdın tamamında yapmacık bir yazı kullanıyordu ancak 
alışkanlık kazandığı için (bazı harfleri) borç kağıdındaki gibi yazıyordu.”69

“Türkiye’de sadece resmi kütüphanelerdeki yazmaların sayısı 300.000’dir. 
Mecmua-i resailler dikkate alındığında bu rakam 500.000’e yükselir. Söz 

66 Nitekim İbnu’l-Mubârek şöyle demiştir: “Ehl-i hadisin hokkalarından mürekkep almak 
için izin istemeye gerek yoktur.” Sûlî, Edebu’l-İmlâ, s. 176.

67 Şeyh Nizam, el-Fetâva’l-Hindiyye, IV/415.
68 İbn Kadî Şehbe, Tabakâtu’ş-Şâfiiyye, I/324, s. 297.
69 Bkz. Sûlî, Edebu’l-Kuttâb, s. 44.
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konusu koleksiyonların %80’i ise, Kültür Bakanlığı’na bağlı kütüphane-
lerdedir. Bunların % 80’i Arapça, % 15’i Türkçe ve % 5’i de Farsça’dır. 
Türkiye’deki kütüphanelerde bulunan yazmaların dışında özel kurum ve 
şahısların elinde de 100.000 dolayında yazma olduğu tahmin ediliyor… 
Sadece Osmanlı Arşivleri’ndeki 150 milyon belgenin varlığı bile”70 ne büyük 
bir mirasla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

Hatla ilgili bir kitap çalışması çerçevesinde emekli olan hattat hoca-
mız Prof. Dr. Muhittin Serin’in telefonu lazım oldu bana. 4 Mart 2013 
Pazartesi akşam birkaç kişiyi aradım, lakin telefonunu temin edemedim. 
Salı günü sabahleyin mezkur çalışmam çerçevesinde çeşitli konular için 
15’e yakın kişiyle telefon görüşmesi yaptım, bir 20 kişiye de mesaj attım. 
Bu telefon trafiğinden sonra değerli hattatlarımızdan Ali Rıza Özcan beni 
aradı ve “hocam” dedi, “Muhittin Hocamızın telefonunu öğrendim, yazar 
mısınız?” Ben ilk önce toparlanamadım, “hangi Muhittin Hoca?” dedim. 
“Sabah benden telefonunu istemiştiniz ya?” dedi. Doğrusu ona telefon 
açtığımı hatırlayamadım ve kafam karıştı. Madem benim açtığımı söy-
lüyor, “aramışımdır” deyip telefon numarasını aldım. Kapattıktan sonra 
bu “Muhittin Hoca”nın kim olduğunu yine çıkaramadım, çünkü hattat 
hocamızı sabahleyin aradığımı hatırlamıyordum. Tereddüde düştüm. Bu 
sefer Özcan Bey’i ben aradım ve “Üstadım, benim sizden telefon numarası 
istediğime emin misiniz?” diye tekrar sordum. “Muhittin Serin hocanın 
telefonunu sabah istemiştiniz ya” deyince, ha hû deyip teşekkür ettim ve 
telefonu kapattım. Allah’ım bu ne iştir diyerek telefonumda aradığım tüm 
numaralara baktım; evet, onu kesinlikle aramamıştım. Sonra gönderdiğim 
mesajlara baktım. O sabah mesaj gönderdiklerim içinde o da vardı ve 
yazmasını istediğim bir hattı ikmal etmesini istirham ediyordum. Telefonu 
kapattıktan 15 dk. sonra Amasya İlahiyat’ın dekanı Şuayp Özdemir Hoca 
aradı: “Hocam, sende Muhittin Serin hocamızın telefonu var mı? Sabah 
birkaç kişiyi aradım, telefonunu alamadım.”Hemen ona numarayı verdim. 
Özcan hocamızdan telefonu isteyen meğerse o imiş. Ama Allah’ın işine 
bakın ki, o telefon numarası bir garip yolla ilk önce bana sonra dekan 
hocamıza ulaşacaktı. Özcan Hoca onu benim aradığımı sanmıştı. Belki 
de gönderdiğim mesajdan dolayı karıştırmıştı. Şu ara hattatların yaşam 
öykülerine bakarken hep benzer şeyler okuyorum. Demek ki bu bir manevi 
esinti ve benim de bundan nasibim varmış. Rabbim sen nelere kadirsin.

70 Duman, El Yazmaları Dünyasında Türkiye’nin Yeri, s. 1, 2.
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Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

GİRİŞ
İnsanın dünya hayatını tasarımlamak için gelmiş olan İslam Dini, in-

sanda var olan sanatsal eğilimi de yönetmiş, bu eğilimin dinin doğrudan 
yasaklamadığı alanlarda kullanılmasını sağlamıştır. Bu itibarla İslam Top-
lumunda, hakkında kimi yasaklayıcı haberler bulunan resim ve heykelcilik 
yerine, minyatür, hat ve tezhib gibi sanatlar gelişmiştir.

Kültürümüzde çok özel bir yeri olan hat levhaları, her kesimden, herkese 
hitap eden mesajlar içerirler. Bu levhalar, yalnızca estetik-sanatsal güzel-
likleri sergilemek için asılmazlar. Öyle olsaydı, bunlarda yazı kullanılmaz, 
tezhib-resim ve şekillerle yetinilirdi. Onun için bu levhalardaki amaç, 
izleyenlere göz zevki yaşatıp dinlendirmenin yanında, onların yazılanları 
okumaları, anlamaları ve gereklerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Her 
hat levhası, asıldığı yer, hitap ettiği kitle, vermek istediği mesaj açısından 
özenle seçilmiş ve büyük emeklerle hazırlanmıştır. Her hat levhası, asıl-
dığı yerde kendisini görüp okuyanlara sürekli mesajını sunan bir vaiz, bir 
öğretmen, bir öğütçü konumundadır.

İslam sanatında önemli bir yeri olan ve daha çok Müslümanlara has 
bir sanat dalı olarak gelişen yazı sanatı, aslında bir nevi sözün resmidir. 
Yazı yalnızca düşünceyi anlatmakla kalmaz, insanî duyguları da anlatan 
bir dil ve bir resimdir. Hat, sanatkârı hattatların sanatlarını sergiledikleri 
ve herkese hitap edecek şekilde ev, işyeri ve cami gibi yerlere asılan hat 
levhalarının hammaddesini de büyük ölçüde Kur’an ayetleri oluşturmuştur. 
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Hattatlarımız, hayatın hemen her alanı ilgili, her zaman, her seviyede her 
insana mesaj verici, özlü pek çok ayeti seçmiştir. Sözgelimi Yüce Allah, 
Hz. Peygamber ve genel dinî/ahlakî ilkelerle ilgili ayetler vb.

Son derece anlamlı bir cümle, mahir bir sanatkârın elinden geçerek çok 
daha anlamlı ve etkileyici bir hal almıştır. Tabi ki bu hedefin gerçekleşme-
si, yazılanların yazan ve okuyanlar tarafından doğru bur şekilde okunup 
anlaşılmasıyla mümkün olacaktır. Bu eserleri sadece bir sanat eseri olarak 
görmek de yeterli değildir, onları sanat zevkinden uzak olarak değerlendir-
mek de yerinde değildir. Belki Mutlak Sanatkâr Yüce Allah’ın cümlelerini, 
O’nun sanatkâr kullarının aşk, şevk, vecd dolu; duygular yüklü kalem ve 
fırçaları ile sergilenişini birlikte görmek ve değerlendirmek gerekir.

Esefle söylemeliyiz ki, bugün bu amaçların tam olarak yerine getirildi-
ğini söylemek zordur. Hatta kimi zamanlar, bu levhaları hazırlayan yahut 
asanlar bile levhadaki yazılanlardan ve levhanın vermek istediği mesajlardan 
habersiz olabilmektedir. Elifbâyı bilmedikleri halde hatla uğraşanlar, küllü 
hattâtin cehûlün/her hattat cahildir sözünü doğrulamaktadır. Bu yüzden 
büyük emeklerle hazırlanan bu eserler, atıl duruma düşmektedirler.

Sunacağımız bu tebliğde, asırlardır camilerimizin, evlerimizin, medrese-
lerimizin duvarlarını süsleyen, çok saygın hat ve tezhib ustalarının uzun 
emeklerle özenle hazırladıkları levhalarda yaygın olarak seçilen ayetleri 
tespit edip bunların sunmak istediği mesajlara genel olarak dikkatleri 
çekmek istiyoruz. İlmihallerimiz, bu levhaları zaman zaman okunmak 
kaydıyla, duvarlara asmanın caiz olduğunu söylerken, onların vermek 
istediği mesajların farkında olmaya dikkatleri çekmiştir. Bunun için bu 
levhalardaki yazının okunabilir bir istifle yazılmasının gereği, olmazsa 
ilk bakışta kolayca okunamayacak yazıların okunuşları ve tercümelerinin 
levhanın altında verilmesine vurgu yapacağız. Böylece kültür dünyamızı 
süsleyen bu eserlerin amaçlarına uygun olarak en güzel şekilde değerlen-
dirilmesine katkıda bulunmuş olacağız.

YAZININ ÖNEMİ VE DİLİ
Kur’an, açık olarak canlı resmi ve heykel yapmayı yasaklamamıştır.1 

Ancak bu konuda Hz. Peygamber’den gelen bazı hadisler, canlı resim ve 

1 Hatta “Cinler, Süleyman için, o ne dilerse, mabedler, heykeller, büyük havuzlara benzer 
çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı.” (Sebe’, 34/13) ayetinden resim yapmanın 
caizliği bile çıkarılmıştır. Bkz. Suyûtî, İklîl, s. 215. Mevdûdî, ayetteki ‘timsaller’in put heykel 
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heykel yapmayı yasaklamıştır. İbn Dakîk el-Îd bu yasağın, İslam’ın ilk 
dönemlerinde putperestleri puta tapmaktan vazgeçirmek için getirilmiş 
olduğunu, ama bu yasağın artık geçerli olmadığını söyler. Aslında bu 
yasaklamada bir sınırlamanın olduğu, sanatın değil putperestlik ve ona 
benzemenin hedeflendiği aşikârdır. Nitekim tarihin çeşitli dönemlerinde 
Müslümanların bu yasağa tam olarak uymadıkları da bir vakıadır. Fakat bu 
konuda yasaklayıcı görüşler, resim ve heykelciliğin pek fazla gelişmemesine 
neden olmuş; ama bunun yerine ‘Hat/Güzel yazı Sanatı’ yaygınlaşmıştır.

İslam sanat anlayışında Müslüman, sanata aldanmaz. Çünkü ona göre 
sanat hedef değil araçtır.2 Asıl sanatkâr da Allah’tır. Kukla oyununda oldu-
ğu gibi ipler tamamıyla Allah’ın elindedir.3 İslam’da sanat, sanat için değil 
Allah için olan bir araçtır. Sanat, halin yansımasıdır. Hayat düsturu olan 
İslam, Müslümanların sanat alanını da şekillendirmiştir.

Kur’an’ın bir sûresinin adı kalemdir. Rivayetlere göre Yüce Allah’ın ilk 
yarattığı şeylerin başında kalem yer alır. Kalem ile ilgili ayetler vardır 
Kur’an’da. Tarihin devrelerinde kalem şekil olarak değişse de,4 eğitimi gör-
selle destekleyen kalemin yazdıkları geçmişi geleceğe taşıma, birikimlerin 
unutulmadan kuşaklara aktarımı, bilginin kalıcılığını sağlama gibi çok 
önemli bir görevi üstlenmiştir.

Kalemle ilgili ayetler şöyledir:

Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi 
misli deniz de yedekte bulunup yazılsa yine de Allah’ın sözleri bitmezdi. 
Doğrusu Allah güçlüdür, hâkimdir.5

Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük 
kerem sahibidir.6

Nun; kalem ve onunla yazılanlara and olsun!7

olmayıp, bina ve eşyaların süslemesinde kullanılan manzara resimleri, çiçekli düzenlemeler 
gibi çeşitli dekorasyonlar olabileceğini söyler. Bkz. Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 505.

2 Nitekim şair bu hususu şöyle dile getirir: Anladım işi sanat Allah’ı aramakmış/ Marifet 
bu, gerisi yalnız çelik çomakmış. Necip Fazıl, Çile, s. 33.

3 Bkz. Lois Massıgnon, “İslam Halklarının Sanatsal Yaratım Yöntemleri”, Sanat Dünyamız, 
Sayı, 73, s. 41-43.

4 Levh-i Mahfûz’un kalemi ile insanın tarih boyunca kullandığı kalemler hep farklı ol-
muştur. Çivi yazısını yazan kalem, kamış kalem, kurşun kalem, dolmakalem, tükenmez 
kalem, tebeşir, daktilo tuşları, bilgisayar tuşları, dijital tuşlar ve benzeri kalemler.

5 Lokman, 31/27.
6 Alak, 96/3-5.
7 Kalem, 68/1.
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Son ayette kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin edilmesi kalemin ve 
yazının önemine vurgu içindir. Çünkü kalem, dilin kardeşi, aklın bineği, 
Mevlâ’nın en kapsamlı nimetidir.8 Çünkü kalem, Yüce Allah’ın kitaplarının 
ve insanlığın hayrına olan pek çok hikmetin yazıldığı aletin adıdır. Bu 
yemin, aynı zamanda kalem ve kalemşorların sorumluluğuna da dikkat 
çekmektedir. Gerçekten de toplumun aydınlatılmasında, bilginin doğru 
bir şekilde aktarılmasında ve kalıcı hale gelmesinde, bilginin gelişmesinde 
kalem ve yazının önemi büyüktür. Ayetin başında yer alan Nûn kelimesi-
nin de mürekkep konulan hokka ve divit olduğu söylenmiştir.9 Bu da yazı 
malzemesine verilen önemi gösterir.

Peygamberimizden gelen bir rivayete göre Yüce Allah’ın ilk yarattığı 
şey kalemdir.10

Kalem ve güzel yazı ile ilgili çok şey söylenmiştir: Güzel yazı, ellerin 
lisanı, kalbin sürurudur. (Ali b. Ubeyd) Yazının çirkinliği, irfân hastalığıdır. (İbn 
Abbâs)11 Kişinin yazısının güzel, ifadesinin fasîh olması mürüvvetini gösterir. 
(Fudayl b. Süheyl)12

İslam Kültüründe güzel yazı sanatı demek olan hat sanatı, diğer kül-
türlerde olmadığı kadar gelişmiştir. İslamî hat sanatı, Müslümanlara özgün 
özellik ve güzelliklere sahiptir. Hat sanatının bu kadar gelişmesinin ve 
yayılmasının sebeplerini öncelikle kaleme ve yazıya bu kadar önem veren 
Allah Kelamı Kur’an’ı muhafaza etme gayretinde aramak gerekir.

Kâmil anlamda hat sanatının temeli, Fatih’in oğlu II. Beyazıt’ın valiliği 
sırasında Amasya’da tanıştığı Şeyh Hamdullah’ı (840/1436-926/1520) İstan-
bul’a davet etmesiyle orada atılmıştır. İstanbul’da bu sanat öyle gelişmiş 
ve sistematik hale gelmiştir ki, bu konuda Kur’an Hicaz’da indi, Mısır’da 
okundu, İstanbul’da yazıldı sözü meşhur olmuştur. İslam şehirlerinin mi-
marî yapılarına kazınmış hat levhaları, okunması gereken birer kütüphane 
özelliğindedir.

8 İbn Atıyye, el-Muharrarü’l-Vecîz, Kalem Sûresi.
9 Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIX, 15.
10 Tirmizî, Tefsîr 68/1.
11 Maverdî, Edebü’d-Dünyâ ve’d-Dîn, s. 3.
12 Zernûcî, Şerhu Ta’lîmü’l-Müteallim, s. 20-21.
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HAT LEVHALARININ LİSAN-I HÂLİ
İslam sanatında önemli bir yeri olan ve daha çok Müslümanlara has 

bir sanat dalı olarak gelişen yazı sanatı, aslında bir nevi sözün resmidir. 
Yazı yalnızca düşünceyi anlatmakla kalmaz, insanî duyguları da anlatan 
bir dil ve bir resimdir. Hat, sanatkârı hattatların sanatlarını sergiledikleri 
ve herkese hitap edecek şekilde ev, işyeri ve cami gibi yerlere asılan hat 
levhalarının hammaddesini de büyük ölçüde Kur’an ayetleri oluşturmuştur. 
Hattatlarımız hayatın hemen her alanı ilgili, her seviyede her insana mesaj 
verici, özlü pek çok ayeti seçmiştir. Yüce Allah, Hz. Peygamber ve genel 
dinî prensiplerle ilgili ayetler. Kültürümüzde çok önemli bir yer tutan hat 
sanatındaki ayetler koleksiyonunu biz, alt başlıklar altında sunmayı uygun 
gördük. Elbette bu koleksiyon, bizim burada derlediklerimizden ibaret de-
ğildir. Çünkü bu alan, yazı sahibinin eğilim ve zevkine göre değişkenlik 
arz eden oldukça geniş bir alandır. Bunları şu başlıklarda özetleyebiliriz:

1. Yüce Allah ile İlgili Ayetler
2. Peygamberler ve Hz. Peygamber’le İlgili Ayetler
3. Kur’an’la İlgili Ayetler
4. İlimle İlgili Ayetler
5. Genel Ahlak Kurallarıyla İlgili Ayetler
6. Dua Örnekleri Sunan Ayetler
7. Ölüm ve Ahiretle İlgili Ayetler

1. Yüce Allah ile İlgili Ayetler

Kur’an-ı Kerim’de isim ve sıfatlarıyla Yüce Allah’ı tanıtan, O’nu hatır-
latan, O’nun büyüklüğüne ve sayısız nimetlerine dikkat çeken pek çok 
ayet yer alır. İşte onlardan birçoğu ya bütün olarak ya da bir bölümüyle 
hat levhalarımıza taşınmıştır. Şimdi kısa kısa bu ayetler üzerinde durarak 
onların hat levhalarına yazılış esprisini ortaya koymaya çalışalım:

اإِنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َواإِنَُّه بِِاْسِم اللَِّه الرَّْحَماِن الرَِّحيِم
“Doğrusu o mektup Süleyman’dandı r, rahman ve rahîm olan Allah’ ın 

adıyladır.”13

Hz. Süleyman Peygamber’in mektubuna besmele ile başladığını bildi-
ren bu ayet, hat levhalarına yazılarak okuyuculara besmele hatırlatması 

13 Neml, 27/30. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 50.
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yapılmak istenmiştir. Yukarda da geçtiği üzere İslam geleneğinde her 
hayırlı işe besmele ile başlanır. Bu, yapılan işin Allah adına olması, O’nun 
yardımına güvenilerek yapılması anlamını taşır. Buna göre inanan insan, 
başında besmele çekmesi uygun olmayan çirkin işlerden kaçınır ve yapa-
cağı her güzel işe de Allah’ın adıyla başlar. Bu yüzden besmele yazımının 
hat sanatında ayrı bir yeri vardır. Besmele, çok çeşitli yazı çeşitleriyle hat 
sanatının serlevhası olmuştur. Aslında kültürümüze yerleşmiş olan ‘Evvel 
Allah, Yâ Allah, Allah’ın izniyle..’ gibi pek çok ifade de aslında besmeleyi 
çağrıştırır.

َهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي
“Bu, Rabbimin lütfundandır.”14

Maddî manevî pek çok nimete eren Hz. Süleyman Peygamber, kendisine 
Sebe’ Kraliçesi’nin tahtı bir anda getirilince bu cümleyi söyleyerek Yüce 
Allah’ın kendisine sunduğu nimetlerin birer sınav aracı olduğunu dile 
getirmiştir. Nitekim ayet, “Rabbim bana bunları, şükür mü edeceğim, yoksa 
nankörlük mü edeceğim denemek için verdi.” şeklinde devam etmektedir. 
Bu cümleyi görüp okuyan insan, içerisinde bulunduğu her nimeti, Yüce 
Allah’ın kendisine bir lütfu olduğunu ve nimetin bir sınav aracı olduğunu 
düşünür ve ona karşı şükrünü yerine getirmeye çalışır.

وا نِْعَمَة اللَِّه َلا تُْحُصوَها اإِنَّ اللََّه لََغُفوٌر َرِحيٌم َواإِْن َتُعدُّ
“Allah’ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Hakikaten 

Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir.”15

Yüce Allah, bu ayetten önceki ayetlerinde denizlerin, göklerin ve yer-
yüzünün envai çeşit nimetleriyle insanların emrine sunulduğunu hatırla-
tıyor. Sonra da nimetlerinin sayısız olduğuna dikkat çekiyor. Gerçekten de 
bugün, bilimsel araştırmalar çok ileri noktalara ulaşmasına rağmen, daha 
yeryüzünün karalarında ve denizlerindeki bitki ve hayvan çeşitleri kesin 
olarak tespit edilememiştir. Aynı şekilde gökyüzündeki cisimler, onların 
sayıları ve mahiyetleri de net olarak bilinememektedir. Bunun yanında 
pek çok insan, içerisinde yaşadığı pek çok nimetin ya farkında değildir, ya 
da onları gereği gibi değerlendirememektedir. Hava, su, sağlık, boş vakit, 
insan olma nimetleri bunların başında gelir. Sonuçta nimetlere layıkıyla 

14 Neml, 27/40. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, I, 164.
15 Nahl, 16/18. Ayrıca bkz. İbrahim, 14/34. Bkz. Özel Mehmet, Türkiye’nin Şaheserleri, s. 312.
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şükür de edilememektedir. Nitekim aynı anlamdaki İbrahim Sûresi 34. 
ayeti insanın çok zalim ve pek nankör olduğunu vurgulayarak sona erer. 
Ama tüm bunlara rağmen, kullarına sayısız nimetler bahşeden Yüce Allah, 
şükür ve kulluktaki eksikliklerine rağmen onlara karşı son derece lütufkâr 
ve merhametlidir. İşte bu ayet, hem kullara nimet hatırlatması yapmakta, 
hem de sayısız pek çok nimetin içerisinde yaşadıklarının farkında olarak 
nimet sahibine gereği gibi şükretmelerini hatırlatmaktadır.

َفاْذكُُرونِي اأْذكُْركُْم َواْشُكُروا لِي َوَلا َتْكُفُرونِي
“Öyle ise siz Beni anın ki, Ben de sizi anayım. Bana şükredin; sakın 

bana nankörlük etmeyin!”16

Yüce Allah, bir önceki ayetinde insanlara peygamber gönderdiğini, o 
peygamberin onlara Kitap ve hikmet başta olmak üzere bilmedikleri pek 
çok şeyi öğrettiğini hatırlatıyor. İnsanlık için son derece önemli olan bu 
büyük nimet hatırlatmasından sonra da Allah Teâlâ, kullarının kendisini 
anmasını ve nimetlerine karşı şükredip nankörlük etmemelerini onlardan 
istiyor. Allah’ı zikir, her an O’nu hatırlamak, O’nun bizi görüp gözettiğinin 
farkında olmaktır. Gerçek anlamda Allah’ı anma, O’nun isteklerine uygun 
davranmaktır. Gönlün Allah’ı unutmaması, dilin O’nu yüceltmesi ve dav-
ranışların O’nun istekleri doğrultusunda olması tam anlamıyla zikirdir. 
Nitekim Said b. Cübeyr, ayeti açıklarken şöyle demiştir: “Siz Beni, bana itaat 
ederek anın; Ben de sizi bağışlayarak ve size merhamet ederek anayım.”17 Yine 
gönlün nimet sahibini tanıyıp bilmesi, dilin teşekkür ifadelerini söylemesi 
ve nimetlerin nimetin asıl sahibi Yüce Allah’ın istekleri doğrultusunda 
kullanılması da gerçek anlamda şükürdür. Ele aldığımız bir önceki ayette 
Yüce Allah’ın kulları üzerindeki nimetlerinin sayısız olduğunu belirten 
Kur’an, nimete şükredilirse nimetlerin artırılacağını, nankörlük edilirse 
bunun azap nedeni olacağını18 da özellikle vurgular. Buna göre insan, 
içerisinde yaşadığı her halde, sayısız nimetler içerisinde yüzdüğünün bilin-
cinde olmalı ve bu bilinçle Yüce Allah’a teşekkürü hiç eksik etmemelidir. 
İşte nimete şükrün en güzel göstergesi olan zikir ve şükrü emreden bu 
ayet, hat levhalarına yazılmakla, insanlar Yüce Yaratıcı’ya karşı en asil bir 
göreve davet edilmektedirler.

16 Bakara, 2/152. Bkz. Yaşayan Konyalı Sanatçılar, s. 20, 25.
17 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, I, 196.
18 Bkz. İbrahim, 14/7.
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نُوٌر َعَلى نُوٍر
“Nur üzerine nurdur...”19

Ayetin baş tarafı, Yüce Allah’ın göklerin yerin nuru olduğunu bildirmek-
tedir. Allah’ın göklerin ve yerin nuru olması, orada bulunanların işlerini 
düzenlemesi ve onları yaratılış gayeleri doğrultusunda hareket etmeye sevk 
edecek dosdoğru yola iletmesi olarak anlaşılmıştır.20 Ayetin devamında ise 
O’nun nuru, kristal bir fanus içerisinde bulunan inciye benzer bir yıldız 
gibi olan lambaya benzetilmekte ve onun her zaman ışık veren, aydınlatan 
nur katmanı olduğu anlatılmaktadır. Kur’an, kendisi için ‘nûr’ kelimesini 
kullandığı gibi, peygamber ve Allah’ın hidayeti için de bu kelimeyi kullanır. 
Buna göre asıl ışık kaynağı Yüce Allah’tır, O’na bağlanan imanlı kimse 
de O’nun nuruyla aydınlanır. Dolayısıyla mümin de aydınlığı bulmuş 
ve etrafına ışık saçan kimsedir. Nitekim İbn Abbas, ‘Nur üzerine nurdur’ 
ifadesini müminin iman ve amel aydınlığı olduğunu söylemiştir. Übey b. 
Ka’b ise, inanan kimsenin nurunun beş şekilde kendisini göstereceğini, 
onun sözünün, amelinin, dünyada gireceği yerin, çıkacağı yerin ve sonuçta 
ahirette varacağı yerin hep nur olduğunu söyler.21 Bu ifade, hat levhalarına 
yazılarak bu engin anlamlara işaret edilmiş ve İslam insanın hep nura/
ışığa/aydınlığa sevdalı, niyetiyle, sözüyle, eylemiyle nuru yansıtan, etrafına 
ışık saçan bir kimse olması gerektiğine dikkat çekilmek istenmiştir.

َركُْم َتْطِهيًرا َوُيَطهِّ
“O sizi tertemiz temizlemek ister...”22

Yüce Allah, Peygamberimizin aile halkına bir kısım temel yüküm-
lülüklerini hatırlattıktan sonra şöyle buyuruyor: Elbette Allah, sizden 
kirleri gidermek ve sizi tertemiz paklamak ister. Aslında Yüce Allah’ın tüm 
kullarını sorumlu tuttuğu yükümlülükler, onların hayrına ve yararınadır. 
O, kullarını her çeşit maddî ve manevî kirden arındırmak ve korumak 
için; onları dünya ve ahirette mutlu bir hayata kavuşturmak için, onlara 
birtakım şeyleri emretmiş ve yasaklamıştır. Kullara düşen, Yüce Allah’ın 
istediği her şeyin kendi hayrına olduğunun bilincinde olarak onları yerine 

19 Nur, 24/35. Bkz. M. Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, s. 226; Derman, M. Uğur, Türk 
Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 53.

20 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, III, 289.
21 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, III, 291.
22 Ahzab, 33/33. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 375.
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getirmektir. Hatta Allah’ın kulu için takdir ettiği, uygun gördüğü bazı 
şeyler, onun hoşuna gitmeyebilir, nefsine ağır gelebilir. Ama kul, olayların 
arka planını her zaman doğru olarak kestiremeyeceğinin farkında olmalı 
ve karşılaştığı her şeyde bir hayır olduğunu düşünmelidir. İşte bu ifade, 
bu gerçeği hatırlatmak için hat levhasına kazınmıştır.

نَبِّْئ ِعَباِدي اأنِّي اأنَا الَْغُفوُر الرَِّحيُم
“Kullarıma, Benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber 

ver.”23

Cennetliklerin nimetler içerisinde yüzeceklerini açıklayan ayetlerden 
sonra gelen bu ayet, Yüce Allah’ın kullarına karşı ne kadar bağışlayan 
ve acıyan olduğunun herkese önemle duyurulmasını istemektedir. Ayet, 
Ka’be’nin örtüsü üzerinde de yazılıdır. Bir sonraki ayette de ‘Gerçekten 
benim azabımın da elem verici bir azap olduğunu da bildir...’ buyurulmuştur. 
Böylece kulların ümit ile korku arasında yaşamaları arzulanmıştır. Buna 
göre insan, asla Allah’ın rahmetinden ümidini kesmemeli ve asla aşırı gü-
vene kapılıp yapması gerekenleri terk etmemelidir. Yüce Allah’ın rahmeti, 
azabına baskın geldiğinden dolayı, rahmetini bildiren ayet ötekinden önce 
gelmiş ve rahmetini öne çıkaran ayet hat levhası için seçilmiştir. İşte bu 
ilanın yapılmasına bir katkı sağlamak amacıyla ayet, levhalara yazılmıştır.

َواللَُّه َغالٌِب َعَلى اأْمِرِه
“ Allah, emrini yerine getirmeye kadirdir.” 24

Ayet, pek çok dersleri yanında, bizlere en zor şartlarda bile ümit aşıla-
yan Yusuf kıssası içerisinde geçmektedir. Hz. Yusuf’un kıskanç kardeşleri 
tarafından atıldığı kuyudan, yolcular tarafından çıkarılıp Mısır’a götürülüp 
köle olarak saraya satılması ve sarayda iyi bir konuma gelmesi anlatıldıktan 
sonra Yüce Allah’ın emrini yerine getirmeye kadir olduğu vurgulanmaktadır. 
Ayet, Yüce Allah’ın nelere kadir olduğunu, dilediği/karar verdiği bir şeyin 
gerçekleşmesinin önünde hiçbir engelin duramayacağını açıklamaktadır. 
Bu cümleyi okuyan kimse, ayetin telmih ettiği bu kıssayı hatırlamakta 
ve tüm ümitlerin bittiği bir anda bile Yüce Allah’ın nelere kadir olduğunu 
anlar ve ye’se kapılmadan yoluna devam eder.

23 Hıcr, 15/49. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 795.
24 Yusuf, 12/21. Bkz. M. Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, s. 175.
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اإِنَّ اللََّه َعَلى كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر
“Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”25

Yine Yüce Allah’ın erişilmez gücünü bildiren, Yüce Mevla’nın dilediği 
her şeyi, kolaylıkla ve en mükemmel bir biçimde var edebileceğini; istediği 
emri ve kararı verebileceğini; dilediğine dilediği kadar ömür verebileceği-
ni; dilediğini affedip dilediğine azap edebileceğini bildiren onlarca ayette 
geçen bir cümle. Bir taraftan Yüce Allah’ı tanıtan, diğer yandan insanlara 
ümit ve moral veren bir ayet. O’nun yardımı, O’nun dilemesi nelere kadir 
değildir ki!?

ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِنيَن َولَِكنَّ الُْمَناِفِقيَن َلا َيْعَلُموَن َولِلَِّه الِْعزَّ
“Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve müminle-

rindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.”26

Yüce Allah’ın isimlerinden biri de Azîz’dir. Azîz, erişilmez güç ve kud-
ret sahibi, izzet veren, izzet kaynağı anlamlarına gelir. Öyle olunca izzet 
isteyen, dünya ve ahirette onurlu ve şerefli bir hayatı arzu eden Azîz olan 
Yüce Allah’a bağlanmalı ve O’na dayanmalıdır. Kur’an izzet isteyenlere, iz-
zetin bütünüyle Allah’ın olduğunu söyler.27 İşte peygamberler ve müminler 
bunun için izzet sahibidirler. Bunun farkına da bu izzeti tadan ve yaşayan 
kimseler varır. İçi başka, dışı başka olanların bunu anlaması imkânsızdır. 
Bu gerçeği bilen kimse, izzeti, şan ve şerefi ancak Allah katında, Peygam-
ber ve müminlerin yanında arar. Zira bunların dışında izzet gibi gözüken 
şeyler geçici, aldatıcı ve basit şeylerdir.

اِحِميَن َفاللَُّه َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو اأْرَحُم الرَّ
“ Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir.”28

Yüce Allah’ın en hayırlı, en üstün bir koruyucu olduğunu bildiren bu 
cümle, Hz. Ya’kub’un sözü olarak Kur’an’da yer alır. O bu sözü, ‘Babacığım 
küçük kardeşimizi de bizimle birlikte Mısır’a gönder, biz onu iyi koruruz’ diyen 
oğullarına karşı söylemiştir. Bununla, siz daha önce de iyi koruyacağınıza 
söz vererek benden Yusuf’u alıp götürmüştünüz, şimdi de kardeşini benden 
istiyorsunuz. Oysa ben biliyorum ki, en iyi koruyan Yüce Allah’tır. O’nun 

25 Bakara, 2/20, 106, 109, 148, 259, 284. Bkz. Rado, Şevket, Türk Hattatları, s. 10.
26 Münafikûn, 63/8. Bkz. Rado, Şevket, Türk Hattatları, s. 9.
27 Bkz. Nisâ, 4/139; Fâtır, 35/10.
28 Yusuf, 12/64. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 36.
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koruması yanında, sizin korumanızın pek fazla bir önemi olmaz. Sizin 
korumanız, O’nun palanını asla değiştirmez. Onun için şunu iyi bilin ki, 
asıl koruyucu, merhametlilerin en merhametlisi Yüce Allah’tır. Dolayısıyla 
ben, dünyevî tedbirlerimi almakla birlikte, hem kendimi, hem sizi, hem de 
kardeşinizi Allah’ın korumasına bırakıyorum ve O’nun bana merhamet 
edeceğini umuyorum. İşte Hz. Yakub’un bu güzel niyet ve temennilerini 
hatırlatan bu cümle, aslında hayata yön veren bir düsturdur. Bunu bilen 
kimse, kul olarak alacağı tedbirleri almaktan geri kalmaz, ama Yüce Al-
lah’ın yardımını istemeyi de asla ihmal etmez.

ِميُع الَْعِليُم َفَسَيْكِفيَكُهْم اللَُّه َوُهَو السَّ
“Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.”29

Bu cümle, ‘o kitap ehlinden ve diğer inkârcılardan olan müşrikler sizin 
inandığınız şeylere inanırlarsa doğru yola gelmiş olurlar; eğer bundan yüz 
çevirirlerse onlar ayrılıklara düşmüş olurlar. Onlara karşı sana Allah yeter..’ 
şeklinde ayette geçmektedir. Hz. Osman’ın şehid edildiğinde kanının bu 
cümle üzerine damladığı zikredilir. Nâfi’ o Mushafı kendisinin bizzat 
gördüğünü söyler.30 Ayet, inkârcıların entrika ve düşmanlıklarına karşı, 
Yüce Allah’ın Peygamber’e ve onun izinde giden müminlere yeteceğini, 
onlara yardım edeceğini bildiriyor ve Yüce Allah’ın söylenen her şeyi 
işiten ve yapılan her şeyi bilen olduğuna dikkat çekilerek sona eriyor. 
Ayet, inananlara moral ve ümit aşılarken; onlara düşmanlık besleyenlere 
tehditler savurmaktadır. Sürekli olarak hak-batıl mücadelesinin içerisinde 
olan Müslüman bu cümle ile bilenerek ve yalnızca Yüce Allah’a güvene-
rek yoluna devam edecektir. İşte bu hatırlatma için ayet, hat levhalarıyla 
gündeme taşınmıştır.

َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت كُلِّ َشْيٍء َواإِلَْيِه تُْرَجُعوَن
“Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! 

Siz de O’na döndürüleceksiniz.”31

Yasîn Sûresi’nin bu son ayeti, hem sûreyi bir cümle ile özetlemekte, 
hem de en veciz bir şekilde Yüce Allah’ın azametini özetlemektedir. Her 
şeyin hükümranlığını elinde tutan Yüce Allah’tır ve O’na döndürüleceksiniz. 

29 Bakara, 2/137. Bkz. Lale Mecmuası, Sayı 7, s. 15.
30 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, I, 188.
31 Yasîn, 36/83. Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 7.
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Ayette iki çok önemli gerçeğe vurgu yapılmaktadır: Yüce Allah’ın büyüklüğü 
ve yaptıklarından sorgulanmak üzere kulların yalnızca O’nun huzuruna 
çıkarılacağı gerçekleri. Aslında bu iki gerçek, İslam insanının iç ve dış 
donanımını sağlayan şeylerdir. Yüce Allah’ı layıkıyla tanıtan ve hesap 
şuurunu belleklere kazıyan iki gerçek. O, hem ruhlar âleminin sahibidir, 
hem cisimler aleminin; hem mana aleminin, hem madde aleminin. O, her 
şeyin sahibi olarak, her şeyde dilediğini yapmaya da kadirdir. O’nun ege-
menliği tüm her şeyi kuşatmıştır. Evrende olan her şey, isteyerek yahut 
istemeyerek olsun O’nun yasalarına boyun eğer, O’nun yaratıklar için 
biçtiği kurallara uyar. Ve insan nerede, hangi konumda, ne kadar yaşarsa 
yaşasın, sonuçta O’na dönecek, O’nun huzuruna çıkarılacaktır. Bu bilinçte 
olan bir insanın, Yüce Allah’ı hesaba katmadan O’na rağmen yaşaması 
nasıl mümkün olabilir ki?! İşte bu tevhidî gerçek, bir levhaya yazılarak 
insanlığın gündemine taşınmıştır. Bu cümle, aynı zamanda Allah’ın nasıl 
yüceltileceğini göstererek bir tesbih örneği de sunmaktadır.

َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوَلاكُْم َفِنْعَم الَْمْولَى َونِْعَم النَِّصيُر
“..Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin Mevlâ’nızdır. Ne güzel Mevlâ’dır, 

ne güzel yardımcıdır!..”32

Kur’an, bundan başka dört ayette33 daha ‘i’tisâm’ kökünü kullanarak 
Allah’a sımsıkı sarılıp dini yalnızca O’na has kılmaktan, Allah’ın ipine 
yapışmaktan bahseder. Koruma anlamına gelen ‘asm-ismet’ ile aynı kökten 
türeyen i’tisam kelimesi sarılmak, tutunmak, sımsıkı yapışmak anlamına 
gelir. Bu ise Allah’a güvenip dayanma, O’nun yardımıyla güç kuvvet ka-
zanma demek34 olup O’nun istekleri doğrultusunda bir hayatı yaşayarak 
O’nun yardımını haketmekle olur. Allah’a güvenip dayanan bir kimse için, 
O en güzel bir dost ve yardımcıdır. O kişi, en sağlam bir kaleye sığınmış, 
en güçlü birinin korumasına girmiş demektir. Ayet, hem Yüce Allah’ın 
en güzel dost ve yardımcı olduğunu hatırlatmakta, hem de müminlerden 
Allah’a itaat ederek O’na güvenip dayanmaları istenmektedir. Cümle bir 
levhaya yazılarak bu tevhidî gerçeğe dikkatleri çekilmek istenmiştir.

Bu başlık altında derlediğimiz bu ayetler, bizlere Yüce Allah’ı en an-
lamlı ve en kapsamlı şekilde tanıtan, bize O’nu ve bize bahşettiği sayısız 

32 Hac, 22/78. Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 12.
33 Bkz. Âli İmran, 3/101, 103; Nisâ, 4/146, 175.
34 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, III, 237.



499

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

nimetlerini hatırlatan ve bizden O’nun istediği kullar olmamızı isteyen, bu 
noktada bize birtakım sorumluluklar yükleyen cümlelerdir. Tarih boyunca 
Allah’ı inkâr eden bunca insan yanında; Allah’a inandığını söyleyen pek çok 
insanın, Yüce Allah’ı eksik ve yanlış tanıyıp O’na layık olmadığı sıfatlar 
yakıştırdığı göz önünde bulundurulduğunda, Allah’ı doğru ve kapsamlı 
bir biçimde tanıtan bu gerçeklerin insanlık için ne kadar önemli olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkar. İşte bu öneme binaen seçilen bu ayetler hat 
levhaları vasıtasıyla, sürekli gözler önünde tutulmak istenmiştir.

2. Peygamberler ve Hz. Peygamber’le İlgili Ayetler

قُْلَنا َيانَاُر كُونِي َبْرًدا َوَسَلاًما َعَلى اإِْبَراِهيَم
“Biz, ‘Ey ateş İbrahim için serinlik ve esenlik ol!’ dedik.”35

Hz. İbrahim Peygamber, putperest kavmi ile sıkı bir mücadeleye girip, 
son aşamada onlara bir ders vermek için putlarını kırıp geçirince, onlar 
onu ateşe atmak üzerinde anlaşırlar. Sonuçta Hz. İbrahim ateşe atılır, ama 
Yüce Allah’ın izniyle ateş onu yakmaz. İşte bu ayet, Yüce Allah’ın ateşi 
İbrahim Peygamber için serin ve esenlik yapışını anlatmaktadır. Bu cümle 
hat levhalarına yazılmakla bu tarihi olaya telmih edilmiş ve İbrahim Pey-
gamber gibi tevhid mücadelesi yapanların Allah’ın yardımına er veya geç 
mazhar olacakları anlatılmak istenmiştir.

َناٌت َمَقاُم اإِْبَراِهيَم ِفيِه آَياٌت َبيِّ
“Orada apaçık ni şaneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır...”36

Ayet, Mekke’deki nişanelerden bahsediyor ki, bunlar tevhid dininin 
alametleridir. Ka’be, Safa-Merve tepeleri, Arafat, Mina, Müzdelife ve bu-
ralarda yapılan ritüeller bu alametlerin başında gelir. Makam-ı İbrahim 
de bunlardan biridir. O, Hz. İbrahim Peygamber’in Ka’be’yi inşa ederken 
kullandığı ve üzerinde ayak izleri olan taşın adıdır. Bir başka görüşe göre 
onun gelinine başını yıkatırken ayaklarını bastığı, yahut Hz. Hacer’in oğlu 
İsmail’i üzerinde yıkadığı taştır.37 Nitekim Bakara Sûresi 125. ayetinde 
Makam-ı İbrahim’in namazgah edinilmesi emredilmiştir. Buna göre Ma-
kam-ı İbrahim’in bütünüyle harem bölge olduğu da söylenmiştir.38 Kısaca 

35 Enbiya, 21/69. Bkz. Yaşayan Konyalı Sanatçılar, s. 12.
36 Âli İmran, 3/97. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 423.
37 Bkz. İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, I, 142; Hamevî, Mu’cemü’l-Büldân, V, 191-192.
38 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, I, 168.
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söylemek gerekirse Makam-ı İbrahim, peygamberlerin atası Hz. İbrahim 
Peygamber’den kalma önemli sembol hatıralardan biridir. Bu cümle, hat 
levhasına yazılmakla, Büyük Hac ibadeti ve o ibadetin yapıldığı yerler 
hatırlatılmak istenmiştir. Zaten günde beş vakit namaz kılan Müslümanlar, 
kıbleye yönelmekle bunu fiilen hatırlamaktadırlar.

َولََقْد آَتْيَنا لُْقَماَن الِْحْكَمَة
“Andolsun Biz Lokman’a hikmet verdik.”39

Peygamber olup olmadığı tartışmalı olan Hz. Lokman, kendisine hikmet 
verilen bir kimsedir.40 Hikmet, söz ve eylemde isabet, ileri görüşlülük, 
doğru anlayış sahibi olmak anlamına gelen bir kavramdır. Hikmetin 
asıl kaynağı, bir adı da Hakîm olan Yüce Allah’tır. O, hikmeti hak eden 
kullarına bahşeder. Bu yüzden hikmete ermek için, Yüce Allah’ı tanımak 
ve O’na yönelmek gerekir. Hz. Lokman, dinî ilimlerde yetkin bir otorite 
olduğu gibi, hem veciz ve anlamlı sözleriyle, hem de sağlıkla ilgili yararlı 
öğütleriyle meşhur olan bir kimsedir. O, hem kendi döneminde, hem de 
sonraki dönemlerde bu konuda şöhret kazanmış bir kimsedir. İşte bu ayet, 
herkesin görebileceği levhalara yazılarak hem Lokman Hekim’in hikmetle-
rine telmih yapılmak, hem de insanlar hikmete ve hikmetli söz söylemeye 
teşvik edilmek istenmiştir.

ًرا َونَِذيًرا َيااأيَُّها النَِّبيُّ اإِنَّا اأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir 

uyarıcı olarak gönderdik.”41

Kur’an’da Peygamberimizle ilgili pek çok ayet vardır. Bu ayet, onun 
insanlara gönderiliş gayesini en anlamlı ve kapsamlı bir şekilde özetle-
yen bir cümledir. Peygamberimiz bir hakikat tanığı olarak; doğru yolu 
benimseyenlere dünya ve ahiret mutluluklarını müjdeleyici, yanlış yolda 
gidenleri ise dünya ve ahiret bahtsızlığı ile uyarıcı olarak gelmiş bir elçidir. 
Peygamberimizin bu belirgin özellikleri, onun izini takip eden davetçilerde 
de bulunması gereken hususlardır. İslam davetçisi söz ve eylemleriyle ha-
kikatin tanığı olmalı, önce müjdeci sonra da uyarıcı olarak yoluna devam 
etmelidir. Söz ve gidişatı birbiriyle çelişmemeli; konuşmalarında ne sadece 

39 Lokman, 31/12. Bkz. M. Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, s. 116.
40 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, III, 443-444.
41 Ahzab, 33/45. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 195.
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müjdeci ne de sadece uyarıcı olmalıdır. İşte ayet, bir hat levhasına yazılarak 
hem insanlara veciz bir biçimde Peygamberimiz tanıtılmak istenmiş, hem de 
onun yolunda olanlarda olması gereken özellikler hatırlatılmak istenmiştir.

َوَما اأْرَسْلَناَك اإِلَّا َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن
“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”42

Ayet, Peygamberimizin tüm alemlere ancak rahmet olarak gönderildi-
ğini bildiriyor. Bu ifade onun peygamberliğinin evrensel ve tüm insanlığın 
hayrına oluşunu özellikle vurguluyor. Gerçekten de onun gelişi, tıpkı 
yağan rahmet yağmurlarından yararlanmanın herkese açık oluşu gibidir. 
O, bir tek insanın doğruyla tanışmasını, dünyalardan daha değerli sayan 
insanlık sevdalısı bir insandır. Nitekim Peygamberimiz kendisi, ‘Ben la-
net etmek için değil, ben ancak rahmet için gönderildim’ buyurmuş; İbn 
Abbas da ‘O âlemlere rahmet olarak gelmiştir, ona uyan kimse dünya ve 
ahirette rahmete nail olur; ona uymayan kimse ise, diğer peygamberleri-
ne baş kaldıran toplumların aksine dünyada azaba uğramaktan kurtulur’ 
demiştir.43 Ayet, pek çok tabloya yazıldığı gibi, Peygamberimizi en güzel 
bir biçimde tanıtan tablolar demek olan ‘hilye’lere yazılmıştır. Bununla, 
bu güzel cümleyi duyan herkes Hz. Peygamber’in rahmet ve merhamet 
aguşuna davet edilmek istenmiştir.

َواإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم
“Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”44

Ayette geçen ve ahlak anlamına gelen ‘huluk’ kelimesine İslam dini, 
Kur’an ve güzel huy anlamları da yüklenmiştir. Ayet, pekiştirme edatlarıyla 
Hz. Peygamber’in çok yüce bir ahlak üzere olduğunu vurgulamaktadır.45 
Bu ayet peygamberliğin daha ilk yıllarında inmiştir. İniş tertibinde ikinci 
sırada olan Kalem Sûresi’nin bu ayeti indiğinde, henüz dinin bütün emir 
ve yasakları açıklanmamıştı. Buna göre ayet, Hz. Peygamber’in, peygamber 
olmadan önce de büyük bir ahlak üzerinde olduğuna işaret etmektedir. 
Gerçekten de Hz. Peygamber, her zaman günahlardan korunmuş, yaşadığı 

42 Enbiya, 21/107. Ayet genelde Hilyelerin ortasında bulunur. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem 
Güzeli, I, 221; M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarihi Deyimler, I, 842; Derman, M. Uğur, Türk Hat 
Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 18, 19, 42, 47, 49.

43 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, III, 201-202.
44 Kalem, 68/4. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, I, 118.
45 Bkz. Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIX, 18.
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toplum içerisinde doğruluğu, dürüstlüğü, yardımseverliği, mazlumların 
yanında yer alışı ile tanınmaktaydı. Kur’an, Hz. Peygamber’i bize örnek 
alınması, izlenmesi gereken ‘en güzel model’ olarak tanıtmıştır. İşte onun 
ahlakî güzelliğini anlatan bu ayet, tablolaştırılarak insanlar onun ahlakıyla 
ahlaklanmaya yönlendirilmek istenmiştir. Bu ise Hz. Peygamber’i tüm 
yönleriyle doğru bir biçimde tanımakla mümkündür.

َوَما َرَمْيَت اإِْذ َرَمْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى
“Attığında sen atmadın, ama Allah attı...”46

Bedir savaşı ile ilgili olarak inen bu ayet, Allah’ın yardımının her zaman 
Hz. Peygamber’le beraber olduğunu vurgulamaktadır. Nitekim Müslümanlar, 
Yüce Allah’ın yardımıyla sayılarının azlığına rağmen Bedir’de kendilerinden 
çok daha techizatlı ve sayıca çok olan bir orduyu yenip perişan etmişlerdir. 
Bu husus ayetlerde açık bir şekilde şöyle belirtilmiştir: “Andolsun ki sizler 
güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir’de size yardım etmiştir..”47 “Andolsun 
ki Allah, bir çok yerde ve Huneyn savaşında size yardım etmişti..”48 Bu 
ifadeler, Allah yolunda olunduktan sonra Yüce Allah’ın yardımının herkes 
için söz konusu olacağına da işaret etmektedir. Ayet, ayrıca zafer kazanan-
ların zafer sarhoşluğuna kapılıp şımarmamalarının, kazandıkları şeylerin 
Allah’ın lütuf ve yardımıyla olduğunun bilincinde O’nu unutmayıp O’na 
şükretmelerinin gereğine de dikkat çekmektedir. İşte bu ayet levhalara 
yazılmakla hem bu tarihî gerçeğe telmihte bulunulmuş, hem de Allah’ın 
yardımının hak eden kullarıyla beraber olduğu vurgulanmak istenmiştir.

َك اإِلَى َمَعاٍد اإِنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك الُْقْرآَن لََرادُّ
“Kur’an’ı sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere döndü-

recektir...”49

Bu ayette Yüce Allah, Peygamberine, sonuçta onu döndürülecek yere 
döndüreceğini va’dederek tepki ve engellere aldırmadan tebliğ ve irşad gö-
revine devam etmesini istemiştir. Ayette geçen döndürülecek yerden maksat 
kıyamet olup o gün Yüce Allah, hem Peygamberine görevini yerine getirip 
getirmediğini soracak, hem de ümmetine ona karşı yükümlülüklerini yerine 

46 Enfal, 8/17. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 435.
47 Âli İmran, 3/123.
48 Tevbe, 9/25.
49 Kasas, 28/85. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 457.
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getirip getirmediklerini soracaktır. Nitekim bir ayette şöyle buyurulmuştur: 
“Andolsun ki Biz, kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız, pey-
gamberlere de soracağız.”50 Hz. Peygamber’in döndürüleceği yerin ahirette 
cennet, yahut dünyada Mekke olduğu da söylenmiştir.51 Hz. Peygamber’e 
hem sorumluluğunu hatırlatan ve hem de ona dünya ahiret müjdeleri 
sunan bu ayet, hat levhalarına yazılmakla, onun yolundan gidenlere de 
aynı şeyler hatırlatılmak istenmiştir.

ٌد َرُسوُل اللَِّه َوَكَفى بِاللَِّه َشِهيًدا ُمَحمَّ
“Şahid olarak Allah yeter. Muhammed Allah’ın Rasülüdür.”52

Ayetler hem Hz. Peygamber’in, şeksiz ve şüphesiz Allah’ın elçisi olduğunu 
bildirmekte, hem de bu gerçeğe Yüce Allah’ın tanık olduğu vurgulamakta-
dırlar. Peygamberimizin en meşhur ismi ‘Muhammed’ ismi de ayette açık 
olarak geçmektedir. Son Peygamber’in, peygamberliği ile ilgili bu Kur’an 
gerçeği tablolaştırılarak herkese hatırlatılmak istenmiştir.

ًرا بَِرُسوٍل َياأْتِي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه اأْحَمُد َوُمَبشِّ
“Benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici 

olarak geldim...”53

Peygamberimizin adı dört ayette Muhammed54 ve bir ayette Ahmed 
olmak üzere toplam beş ayette geçmektedir. ‘Ahmed’ Allah’ın medhini 
çokça yapan kişi, çokça medhedilen ve kullar arasında çokça övülen kişi 
demektir. Arap edebiyatında bu isim peygamberimizden önce hiç kullanıl-
mamıştır. Mevdûdî, Muharref İncil nüshalarında bu anlamları çağrıştıran 
pek çok ifadeden bahseder.55 Bu ayette Hz. İsa, İsrailoğullarına adı Ahmed 
olan peygamberin geleceğini müjdelemekte, bu müjdeyi sonraki kuşaklara 
ulaştırmalarını istemektedir. Peygamberimizin isminin de açıkça geçtiği 
Hz. İsa’nın bu müjdesi bir hat levhasına yazılarak hem peygamberlerin 
birbirlerini tasdik ve teyid edici olarak geldikleri vurgulanmış hem de 
her insanın tıpkı Hz. İsa gibi, Hz. Ahmed’in mesajını başkalarına taşımanın 
gereğine işaret edilmek istenmiştir.

50 A’raf, 7/6.
51 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, III, 402-403.
52 Fetih, 48/37-38. Bkz. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 55.
53 Saff, 61/6. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, I, 193.
54 Bkz. Âli İmran, 3/144; Ahzâb, 33/40; Muhammed, 47/2; Fetih, 48/29.
55 Bkz. Mevdûdî, Tefhîmü’l-Kur’an, VI, 270-287.



504

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

َوَمْن ُيِطْع اللََّه َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما
“Kim Allah ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”56

Hz. Peygamber, insanlara Yüce Allah’ı O’nun dinini ve Kitabını tanıtan 
kimsedir. Onun söz ve davranışlarından oluşan Sünneti, Kur’an’ın doğru 
bir biçimde anlaşılması ve pratik hayata dökülmesidir. Bu yüzden Kur’an, 
Hz. Peygamber’e iman etmeyi, imanın şartlarından; onu izleyip ona itaat 
etmeyi de Müslümanlığın şartlarından saymıştır. Peygamber’e itaat, onu 
tanımak, onu izlemek, onun söylediklerini yerine getirmek, onu sevmek ve 
onun yolunda gitmekle olur. İşte ayet, Peygamber’e itaat etmenin önemine 
vurgu yapmakta ve ona itaat edenlere mükafatlar va’dederek ona itaate 
yönlendirmektedir. Ayet, hat levhalarıyla insanların gündemine taşınmak 
ve içerdiği bu gerçeklere dikkat çekilmek istenmiştir.

َمْن ُيِطْع الرَُّسوَل َفَقْد اأَطاَع اللََّه
“Kim Rasûl’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur...”57

Bu cümle, Peygamber’e itaat etmenin önemini en çarpıcı şekilde vurgu-
layan ayetlerin başında gelir. Ayet, peygambere itaati, Allah’a itaat olarak 
tanımlamıştır. Çünkü kendi hevasından bir şey söylemeyen ve hep vahiy 
doğrultusunda konuşan peygamberin söyledikleri Yüce Allah’ın söyledik-
lerine ters düşmez. Zaten Allah Teâlâ’nın mesajını bize ulaştıran kimsedir 
peygamber. Yüce Allah her topluma mutlaka peygamber göndermiştir, ama 
insanların peygamberlere tavırları farklı farklı olabilmiştir. Kimi zaman 
olmuş insanlar peygamberlerini öldürebilmişler, onlara olmadık eziyetler 
etmişler; bazen de onları Allah’ın oğlu mesabesine çıkarabilmiştir. Kur’an 
tüm bunlara dikkat çekerken doğru bir peygamber anlayışının oluşturması 
için pek çok açıklamalarda bulunmuştur. Son Peygamber Hz. Muhammed’in 
gelmesinden sonra da insanların ona karşı tavırlarında benzerlikler olmuştur. 
Kimi onu insanüstü bir varlık haline getirirken; kimi de onu, görevi Allah’ın 
kitabını insanlara ulaştırmakla sınırlı olan pasif bir aracı olarak algılamıştır. 
Oysa Peygamber bir insandır, ama kendisine vahyedilen bir insandır. Ona 
hem Kitap verilmiştir, hem de Kitabın doğru anlaşılması, yorumlanması ve 
pratiğe dökülmesi demek olan Hikmet verilmiştir. Dolayısıyla Peygamber’i 
dışlayarak, onun açıklamalarını ve yaşayışını görmezden gelerek Kur’an’ın 

56 Ahzab, 33/71. Bkz. Lale Mecmuası, Sayı 7, s. 17.
57 Nisa, 4/80. Bkz. Rado, Şevket, Türk Hattatları, s. 275.
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öngördüğü İslamî bir hayatı yaşamak tamamen imkânsız olmasa bile, eksik 
ve yanlışlarla dolu olacaktır. İşte bu ayetle, Peygamber’in dindeki yerine 
dikkat çekilmek istenmiştir.

اإِنَّ اللََّه َوَمَلائَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيااأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما
“Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salât ederler. Ey müminler! Siz 

de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”58

Ayet, Yüce Allah’ın ve meleklerinin Peygamber’e salat ettiklerine dik-
kat çekerek, müminlerin de ona salat etmelerini istemekte ve onları tam 
anlamıyla salat etmeye yönlendirmektedir. Allah’ın Peygamber’e salatı, 
O’nun melekler katında Peygamberini övgüyle anması ve ona bolca rah-
met etmesi; meleklerin salatı, onların Peygamber’e dua etmeleri ve onun 
için istiğfarda bulunmaları; müminlerin ona salat ve selamı ise; onların 
onu saygıyla, övgüyle anmalarıdır.59 Kur’an, Peygamberimizin müminlere 
son derece düşkün olduğundan bahseder60 ve onların hepsine kol-kanat 
germesini,61 onlara dua (salat) etmesini ister.62 Peygamberimize, kendisine 
nasıl salat ve selam edileceği sorulunca da o şöyle deyin buyurararak 
namazlarda okunan salavat dualarını talim etmiştir: “Allahım, Muhammed 
ve âline salat et. Tıpkı İbrahim ve âline salat ettiğin gibi. Doğrusu Sen 
övülmeye layıksın ve yücesin. Allahım, Muhammed ve âlini mübarek 
kıl. Tıpkı İbrahim ve âlini mübarek kıldığın gibi. Doğrusu Sen övülmeye 
layıksın ve şanı yüce/iyiliği bol olansın.”63 Hz. Peygamber, bizlere dünya 
ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteren kimsedir. Dolayısıyla biz ona 
teşekkür borçluyuz. Peygamber’e salat ve selam etmek, onu saygıyla an-
mak, ona inananlar olarak ona karşı görevlerimizin başında gelir. Bunu, 
onu tanımak ve onun yolunu izlemek izlemelidir. İşte bu ayet, levhalara 

58 Ahzab, 33/56. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, I, 239; Bkz. Derman, M. Uğur, Türk 
Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 51. Ayet ayrıca Bursa Yeşil Camii dış penceresi ile 
Edirne Muradiye Camii mihrabında da yazılıdır. Bkz. Tüfekçioğlu Abdülhamit, Erken 
Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, s. 140, 226.

59 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, III, 506-507.
60 “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız 

ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” 
Tevbe, 9/128.

61 “Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir.” Şuarâ, 26/215, Hıcr, 15/88.
62 “Onların mallarından sadaka al; bununla onları temizlersin, arındırıp yüceltirsin. Ve 

onlar için dua et (salli). Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Allah işitendir, bilendir.” 
Tevbe, 9/103.

63 Buhârî, Tefsîru Sure, 33/10, Deavât, 31, 32; Müslim, Salat, 65-69; Ebû Davûd, Salat, 179; 
Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXII, 43-44; Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 233-235.
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kazınarak, ümmetten olan herkes, Peygamber’e karşı en temel görevleri 
konusunda uyarılmışlardır. Ayet, Hz. Peygamber’e salat ve selamın birlikte 
getirilmesini de istemektedir. Buna göre onun ismi anıldığında, ‘Sallalla-
hü aleyhi vesellem’ (Allah, ona salat ve selam etsin) yahut ‘Aleyhissalâtü 
vesselâm’ (Salat ve selam ona olsun) demek gerekmektedir.

Bu başlık altında derlediğimiz ayetlerde, Hz. İbrahim Peygamber ve 
Hz. Lokman ile ilgili ayetlerin yanısıra, daha çok son Peygamber Hz. 
Muhammed ile ilgili, onu tanıtan, onun yüce ahlakına dikkat çeken, onun 
Allah’ın elçisi olduğunu vurgulayan, ona itaat edilmesi gerektiğini belirten 
ve ona karşı görevlerin başında onu sevgi-saygı ve övgüyle anmanın gel-
diğini bildiren ayetler yer almıştır. Levhalar aracılığıyla sürekli gündemde 
tutulmaya çalışılan bu ayetlerle, insanlara Peygamber hatırlatılmış ve ona 
karşı görevlere dikkat çekilmiştir.

3. Kur’an’la İlgili Ayetler

َبْل ُهَو قُْرآٌن َمِجيٌد ِفي لَْوٍح َمْحُفوٍظ
“Hakikatte o Levh-i mahfuzda bulunan şerefli Kur’an’dır.”64

Ayet, Kur’an’ın Allah katında özel bir yerde korunmuş65 şerefli bir kitap 
olduğunu haber vermektedir. Müşrikler, Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu 
hep inkâr etmişlerdir. Kur’an ise pek çok ayetinde, onun Allah katından 
inmiş ve indiği gibi korunmuş bir kitap olduğunu vurgular ve Kur’an’ın asla 
insan sözüne benzemediğini, onun gibisini insanların söyleyemeyeceğini 
bildirir. İşte Yüce Kur’an’ın her türlü değişiklik ve tahriften korunduğunu 
bildiren bu ayet, levhalara kazınmakla bu gerçek bir kez daha hatırlatıl-
mak ve insanlar o şerefli kitabı okumaya, onu anlayıp gereklerini yerine 
getirmeye yönlendirilmişlerdir.

ْكَر َواإِنَّا لَُه لََحاِفُظوَن لَْنا الذِّ اإِنَّا نَْحُن نَزَّ
“(Zikri) Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koru-

yacağız.”66

Ayetten önceki üç ayette şöyle buyurulmuştur: “Dediler ki: ‘Ey kendisi-
ne Zikir indirilen! Sen gerçekten bir delisin! Eğer doğru söyleyenlerden 

64 Burûc, 85/21-22. Bkz. M. Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, s. 223.
65 Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, s. 689; İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-Mesîr, IX, 79.
66 Hıcr, 15/9. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, I, 190.
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idiysen, bize melekleri getirseydin ya!’ Oysa Biz, melekleri ancak hak ile 
(azapla) indiririz. O zaman onlara fırsat ta tanınmaz!” Bu cümlelerden 
de anlaşılacağı üzere, söz konusu ayette geçen ve öğüt anlamına gelen 
Zikir kelimesi, Kur’an demektir. Ayet, Kur’an’ın her türlü değişiklik ve 
tahriften korunmuş olduğunu / korunacağını ve onun korumasını bizzat 
Yüce Allah’ın üstlendiğini bildirmektedir. Ayetteki ‘onu biz koruyacağız’ 
ifadesindeki zamirin Hz. Peygamber’e gittiği de söylenmiştir.67 Ayet, hat 
levhalarına taşınmakla, Kur’an’ın eşsizliğine ve korunmuşluğuna dikkat 
çekilmek istenmiştir.

اأَلا بِِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ الُْقلُوُب
“Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ın Zikriyle huzur bulur.”68

Ayette geçen ‘Allah’ın Zikri’ ifadesi, hem Allah’ı anmak, O’nun engin 
rahmet ve mağfiretini, hem de O’nun birliğine işaret eden delilleri hatırla-
mak olarak anlaşıldığı gibi; Kur’an olarak da anlaşılmıştır. Çünkü Kur’an’da 
okuyucusunun gönlünü yatıştıran, onu gerçek imana erdirip huzura ka-
vuşturan eşsiz delillerle dolu bir kitaptır.69 Ayet hat levhalarıyla insanların 
gündemine taşınarak onlar, hem sürekli Allah’ı anmaya hem de O’nun son 
kitabı Kur’an’ı okuyup anlamaya ve gereklerini yerine getirmeye teşvik 
edilmiştir. Zira gönüllerin huzur ve sükûna ermesi, ancak ruhî gıdaları 
sağlıklı bir biçimde almalarıyla mümkündür. Ruhî gıdaların başında ise, 
Allah’ı anmak ve O’nun kelamını okuyup anlamak gelir.

Kur’an ile ilgili olarak derlediğimiz bu ayetlerde Kur’an’ın eşsizliği, onun 
gönüllere huzur veren, doyuran, yatıştıran Allah kelamı olduğu ve diğer 
kutsal kitapların aksine bozulmadan, herhangi bir değişikliğe uğramadan 
bize ulaştığı vurgulanmış ve bu şekilde insanlar Kur’an’a yönlendirilmeye 
çalışılmıştır.

4. İlimle İlgili Ayetler

َوَفْوَق كُلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم
“Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır.”70

67 Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 388.
68 Ra’d, 13/28. Bkz. Lale Mecmuası, Sayı 7, s. 18-19.
69 Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 359.
70 Yusuf, 12/76. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 821.
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Yüce Allah’ın Hz. Yusuf’a birtakım planlar öğrettiğini anlatan ayette 
geçen bu cümle, her bilenin üzerinde bir daha iyi bilenin olduğunu haber 
vererek, ilim sahiplerinin farklı seviyelerde olabileceğine, birbirlerine ihtiyaç 
duyabileceklerine ve tüm ilim adamlarının üstünde, ezelî ve ebedî ilim 
sahibi olan, ilmi tüm her şeyi kuşatan Yüce Allah olduğunu bildirmekte-
dir. Zaten ilimlerin asıl kaynağı O’dur. O’dur insana bilmediğini öğreten. 
Kalemle yazı yazmasını öğreten. İnsanı öğrenmeye kabiliyetli kılan hep 
O’dur. Hz. Âdem’e ve onun şahsında bütün insanlığa tümüyle eşyanın 
isimlerini öğreten O’dur. Ayet, levhalara yazılmakla, ilim adamlarına çok 
önemli bir mesaj verilmek istenmiştir. Buna göre hiç kimse, bilimsel yet-
kinliğine güvenmemeli, kendisini başka ilim adamlarından ve özellikle de 
görünene, görünmeyeni bilen Yüce Allah’tan müstağni görmemelidir. Bu 
cümle ilim adamlarının mütevazı olmalarının gereği yanında sahilsiz bir 
derya olan ilimde doyumsuzluğa da işaret etmektedir.

اإِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعَلَماُء اإِنَّ اللََّه َعِزيٌز َغُفوٌر
“Kulları  içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz 

Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.”71

ألَْباِب قُْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن اإِنََّما َيَتَذكَُّر اأْولُوا اْلا
“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akı l 

sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”72

İlmin önemine, ilim sahibi olmanın, aklı kullanmanın önemine dikkat 
çeken bu ayetler, kısaca açıklanmıştı.

İlimle ilgili olarak buraya derlediğimiz bu ayetlerde, ilim öğrenmenin 
önemi, fazileti, dünya ve ahirette insana kazandıracağı meziyetlere dikkat 
çekilerek insanlar, ilim sahibi olmaya, ilimle uğraşmaya, ilim adamlarının 
değerini anlayıp onlara saygı duymaya ve eğitim öğretim işinde herkesin 
üzerine düşeni yapması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

5. Genel Ahlâk Kurallarıyla İlgili Ayetler

نَساُن اأْن ُيْتَرَك ُسًدى اأَيْحَسُب اْلاإِ

71 Fatır, 35/28. Bkz. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 64; Bkz. 
Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 8.

72 Zümer, 39/9. Bkz. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 67.
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“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!”73

İnsan ne dünyada başıboş bırakılmıştır, ne de kabirde yüzüstü bıra-
kılacaktır. O, dünyaya bir sınav için gelmiş ve Yüce Yaratıcı tarafından 
ona birtakım sorumluluklar yüklenmiştir. O, öldükten sonra da diriltilip 
yaptıklarından sorgulanmak üzere Yüce Rabbin huzuruna çıkarılacaktır. 
Ama pek çok insan bunun farkında değildir. Kimi bu gerçeklere inanır, 
fakat gereğini yapmaz. Kimi de bunları inkâr eder. İşte bu ayet, bir hat 
tablosuna taşınarak, tüm insanlar başıboş bırakılmadıkları konusunda 
uyarılmak istenmiştir.

اإِنَّ اأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه اأْتَقاكُْم
“Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanın ız, O’ndan en çok 

korkanınızdır.”74

İnsanlar, farklı kabile ve ırklara mensup olarak, farklı zamanlarda 
ve farklı konumlarda yaratılmışlardır. İnsan, kabilesini, ırkını, rengini, 
yaratılacağı zaman ve mekanı kendisi tayin etmez. Bunların hepsi Yüce 
Yaratıcı’nın plan ve programına göre gerçekleşir. Dolayısıyla bunların 
hiç biri insan için, üstünlük ve ayrıcalık sebebi değildir. Bu yüzden bu 
ayetin baş tarafında, insanların farklı kabile ve ırklara ait olarak yaratı-
lışlarının sebebinin, birbirleriyle tanışmak olduğu vurgulanmıştır. Ne var 
ki tarih boyunca bazı insanlar ırklarını, renklerini, boylarını, kabilelerini 
bir ayrıcalık ve üstünlük sebebi olarak görmüşlerdir. Oysa insanın iradesi 
dışında gerçekleşen şeyler ona bir üstünlük kazandırmaz. İnsana saygınlık 
ve değer kazandıran, kendi hür iradesiyle yaptıkları güzelliklerdir. Kur’an, 
insanın Yaratan’ına ve diğer yaratılanlara karşı sorumluluklarını ‘takva’ diye 
adlandırmıştır. İşte tablolaştırılarak gözler önüne serilen bu ayet cümlesi 
ile, tüm bu gerçeklere dikkat çekilmek ve insanlar takva sahibi olmaya 
yönlendirilmek istenmiştir.

قُْل كُلٌّ َيْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه َفَربُُّكْم اأْعَلُم بَِمْن ُهَو اأْهَدى َسِبيًلا
“De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda 

kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabb’iniz en iyi bilendir.”75

73 Kıyame, 75/36. Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 9.
74 Hucurat, 49/13. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, II, 301.
75 İsra, 17/84. Bkz. Rado, Şevket, Türk Hattatları, s. 10.
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Ayet bir tabloya yazılmakla, insanların karakter, mizaç yapılarına göre 
hareket edeceklerine dikkat çekilmekte ve böylece hem insanlar iyi karak-
ter ve davranış sahibi olmaya yönlendirilmekte, hem de çeşitli davranışlar 
sergileyen insanların değerlendirilmesi yapılmakta ve onların yaptıklarının 
normal karşılanması sağlanmıştır. Buna göre herkes, sütünün, mayasının 
gereğini yerine getirecektir. O halde çok olumsuz bir davranışta bulunan 
birisiyle karşılaşıldığında, hayal kırıklığına düşmeye gerek yoktur. Kimin 
en doğru yolda olduğunu en iyi bilen de Yüce Yaratıcı’dır.

يَِّئاِت اإِنَّ الَْحَسَناِت ُيْذِهْبَن السَّ
“Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir.”76

Ayet, yanlış yapan, günah işleyen insanları iyi ve güzelliklere yönlen-
dirmektedir. Ayete göre, yapılan iyilik ve güzellikler, işlenen kötülüklere 
keffaret olacaktır. Ayetin baş tarafında namaz emri yer almıştır. Hadislerde 
de abdest ve beş vakit namazın günahlara keffaret olacağı bildirilmiştir. 
Yine Peygamberimiz Hz. Muaz’a hitaben “Ey Muaz! Kötülüğün peşinden hemen 
bir iyilik-güzellik yap ki, o kötülüğü yok etsin...” buyurmuştur.77 İyilik-güzel-
liklerin, kötülükleri gidermesi, hem onların günahlarını silmesi/örtmesi 
olarak anlaşılabilir, hem de günahların insanda ve çevresinde bıraktığı 
olumsuzlukları gidermesi şeklinde anlaşılabilir. Evet, iyilik ve güzellikler, 
kötü ruhları arındırır, kötüleri iyiler haline getirir. Öyleyse insanlar, hep 
iyi ve güzelin adamı olmalıdırlar; insan olmaları hasebiyle herhangi bir 
kötülük yapınca da, hemen iyilik ve güzelliğe yönelmelidirler.

ا تُِحبُّوَن لَْن َتَنالُوا الِْبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّ
“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça birre/iyiye ere-

mezsiniz.”78

İyiliği en geniş anlamda ve en çarpıcı bir şekilde işleyen bu ayet, in-
fâkın boyutlarını da çok güzel bir şekilde açıklamaktadır. Birr, her çeşit 
iyiliği;79 infâk da her türlü harcamayı, başkaları için özveride bulunmayı 
içerisine alır. İyiliğe ermek için, infak etmek, ama sevdiğimiz şeylerden 
harcamak gerekir. Harcanacak olan şeylerin ille de maddî şeyler olması 

76 Hûd, 11/114. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 207.
77 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, II, 462-464.
78 Âli İmran, 3/92. Bkz. Yaşayan Konyalı Sanatçılar, s. 16; Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 

11.
79 Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, I, 277.
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şart değildir. Ayette ‘mâ’ ifadesiyle infakın çok kapsamlı bir amel oluşu 
vurgulanmıştır. Buna göre, maddî ve manevî sahip olunan her şeyi harca-
mak, onu insanlığın hizmetine sunmak infakın içerisine girer. Mal, mülk, 
badenî yardım, fikirle, sözle yardım vb. hepsi infakın içerisinde yer alır. 
İşte iyiliğe ermek, erdem sahibi olmak infak sahibi olmakla mümkündür. 
Ve infak edilen şeyler, sevilmeyen, işe yaramayan şeyler değil; sevilen, 
işe yarayan, değerli şeyler olmalıdır. Ayet, bir hat tablosuna yazılmakla, 
insanlara bu infak şuuru hatırlatılmak ve insanlar iyilerden olmaya yön-
lendirilmek istenmiştir.

َوَتَعاَونُوا َعَلى الِْبرِّ َوالتَّْقَوى
“İyilik ve takva üzere yardımlaşın..”80

Sosyal bir varlık olan insan, iyilerden olabilmek için diğer insanların 
yardımına muhtaçtır. Zaten İslam’ın pek çok emri ancak toplu olarak ifa 
edilebilir ve toplum içerisinde yaşanabilir. İşte bu ayetinde Yüce Allah, 
kullarına iyilik ve takva üzerine yardımlaşmalarını emretmektedir. Ayette 
geçen iyilik, O’nun emrettiklerini yerine getirme, takvâ ise O’nun yasak-
larından kaçınma olarak anlaşılmıştır.81 Ayetin devamında da “Günah ve 
düşmanlık konusunda yardımlaşmayın” buyurulmuştur. Buna göre günah 
(ism) Allah’ın emrettiklerini terk etmek ve onlara aykırı davranmak; düş-
manlık (udvân) ise, O’nun belirlediği sınırları aşmaktır. Dolayısıyla insanlar 
birbirlerini, bir yandan iyilik ve güzelliklere yönlendirmeli, diğer taraftan 
da her çeşit kötülük ve çirkinliklerden alıkoymalıdırlar. Nitekim hadiste 
“Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et” buyurulmuş ve “zalime 
yardımın, onu zulmünden alıkoymak olduğu” açıklanmıştır.82 İşte bir hat 
tablosuna taşınan bu ayetle, insanlara birbirlerine karşı yapmaları gereken 
bu sorumluluk bilinci hatırlatılmak istenmiştir.

ْت لِْلُمتَِّقيَن أْرُض اأِعدَّ َماَواُت َواْلا َوَساِرُعوا اإِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
“Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği 

gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun!”83

80 Maide, 5/2. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, II, 304.
81 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, II, 6.
82 Bkz. İbn Kesîr, Tefsîr, II, 6.
83 Âli İmran, 3/133. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 81.
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Ayette insanlar önce Yüce Allah’ın mağfiretine, sonra da eni yerler ve 
gökler kadar olan cennete koşmaya çağırılmaktadır. İnsanlar öncelikle Yüce 
Rabbin rızasına ve O’nun mağfiretine nail olacaklar, sonra da cenneti hak 
edeceklerdir. Bir ayette de “Siz, Rabbinizden bir mağfirete ve eni yerle 
göğün eni gibi olan cennete yarışın (sâbikû)..”84 buyurulmuştur. Yüce Allah, 
cennetin genişliğine veciz bir biçimde dikkat çekerek büyük bir ümitle, 
cenneti hak etmek için koşuşturmaya ve yarışmaya çağırıyor. Ayet, hem 
ümit veriyor, hem de cenneti kazanabilmek için gevşeklik göstermeden ve 
çokça çalışmanın gereğini vurguluyor. Evet, cennet tüm insanları içerisine 
alacak kadar geniştir, ama kullara düşen onu kazanmak için çokça çalışmak 
ve bu konuda birbirleriyle yarışmaktır. İşte bir hat tablosuna yazılan bu 
ayetle, insanlar bu yarışa ve bu uzun soluklu koşuya davet edilmektedir.

اأْولَِئَك ُيَساِرُعوَن ِفي الَْخْيَراِت َوُهْم لََها َسابُِقوَن
“İşte onlar, iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar.”85

Ayette, bir önceki ayet açıklanırken söz konusu edilen, cenneti kazan-
mak için gerekli olan koşuşturma ve yarış birlikte anılmış, bu koşturma 
ve yarışın hep iyilik ve güzellikler için olmasına dikkat çekilmiştir. Buna 
göre İslam insanı, hep hayırların adamı olmalıdır. O, hep hayrı düşünen, 
hayrı planlayan, hayrı söyleyen, hayrı işleyen ve hep hayırlarla çevresine 
örnek olan, hayra karşı doyumsuz olan kişidir. Nitekim bir hadiste “Müslü-
man cennete girene kadar hayır dinlemeye/işlemeye doymaz”86 buyurulmuştur. 
Ayetten önceki ayetlerde, Rablerine olan saygıdan dolayı kötülüklerden 
sakınan, Allah’ın ayetlerine inanan, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayan, 
O’na döneceğinin bilincinde olan kimselerin hep hayırda koşuşturan ve 
hayırlarda birbirleriyle yarışanlar olduğu anlatılıyor. Bu ayet, bir tabloya 
yazılmakla, bu özellikteki güzel insanlara dikkat çekilmekte ve insanlar 
hayırlara koşuşturmaya ve birbirleriyle hayırlarda yarışmaya yönlendiril-
mek istenmiştir.

َيااأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعلُوا الَْخْيَر لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن
“Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; 

hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”87

84 Hadîd, 57/21.
85 Müminûn, 23/61. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 29.
86 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 215.
87 Hac, 22/77. Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 2.
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Ayet, Müslümanların Yüce Yaratıcı’ya karşı yapmaları gereken en temel 
görevleri olan ruku’, secde ve ibadete dikkat çekiyor ve kurtuluşa ermek 
için hayır işlemenin gereğine vurgu yapıyor. İbadetler içerisinde öncelik-
le namaza dikkat çekilirken, namazın en önemli iki rukunu olan ruku’ 
ve secde zikrediliyor. Ayette geçen ‘hayır’ kelimesi, akrabalık haklarını 
gözetme ve diğer güzel ahlak kuralları olarak anlaşılmıştır.88 Buna göre 
ayet, hem Allah’ın haklarını, hem de kul haklarını; namaz başta olmak 
üzere tüm ibadet ve güzellikleri kapsamaktadır. Nitekim bir sonraki ayet, 
Allah yolunda hakkıyla cihadı, gereği gibi namaz kılmayı, zekat vermeyi 
ve Yüce Mevla’ya sımsıkı sarılmayı emrediyor. Ayet, bir tabloya yazılarak 
dinin bu en temel ilkeleri hatırlatılmak istenmiştir.

َواإَِذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّاِس اأْن َتْحُكُموا بِالَْعْدِل
“Allah size, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmet-

menizi emreder.”89

Baş tarafında emanetlerin ehline verilmesini emreden ayetin bu bölü-
münde, yönetici durumunda olan herkesin, karar verirken adalet ölçülerine 
riayet etmesi vurgulanmaktadır. Adalet, Kur’an’ın en temel ilkelerinden 
biridir. İşte bu önemli ilke, bir hat tablosuna kazınarak insanların gün-
demine taşınmıştır.

أْمِر َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلا
“İş hakkında onlara danış...”90

Ayet, önemli kararlar verilirken istişarenin gereğini ve önemini vur-
gulamaktadır. Ayet, istişareyi öncelikle Peygamberimize ve onun şahsında 
tüm yetkililere emretmektedir. Yüce Allah ile iletişim halinde olan Pey-
gamber bile istişare ile emredilirse, diğer insanların istişareye ne kadar 
muhtaç oldukları kendiliğinden anlaşılır. Nitekim Şûrâ Sûresi’nde geçen 
bir ayette “Onların işleri, aralarında şura iledir”91 buyurularak Müslü-
manların işlerini yürütürken istişare prensibine uymalarının gereğine 
dikkat çekilmiştir. İslamî yönetim biçiminde şuranın ayrı bir yeri vardır. 
İstişare/şûrâ, hem en isabetli kararların alınmasını sağlar, hem de alınan 

88 Bkz. Zemahşerî, el-Keşşâf, III, 23.
89 Nisa, 4/58. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, I, 197; M. Yazır, Eski Yazıları Okuma 

Anahtarı, s. 171.
90 Âli İmran, 3/159. Bkz. Rado, Şevket, Türk Hattatları, s. 275.
91 Şûrâ, 42/38.
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kararlarda sorumluluğun paylaşılmasına yarar. Söz konusu ettiğimiz ayetin 
devamında, istişare ile karar verildikten sonra yapılması gerekenin Allah’a 
güvenerek alınan kararın uygulanması olduğu da açıklanmıştır. İşte isti-
şareyi emreden bu ayet tablolaştırılarak pek çok insanın ihmal ettiği bu 
prensibe dikkat çekilmek istenmiştir.

ا َكاأنَُّهْم ُبنَياٌن َمْرُصوٌص اإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاتِلُوَن ِفي َسِبيِلِه َصفًّ
“Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak sa-

vaşanları sever.”92

Ayet, Müslümanların savaş anlarında birbirlerine kenetlenmiş bir yapı 
sergilediklerine vurgu yapmaktadır. Elbette zorlu savaş anlarında, İslam 
toplumunun birbirine kenetlenmesi, barış anlarında birbirleriyle kaynaşma-
larına, tüm fertler arasında inanç, hedef ve eylem birliğinin sağlanmasına 
bağlıdır. İşte Yüce Allah’ın sevgisine mazhar olan toplum, böyle bir top-
lumdur. Bu ayet, bir hat tablosuna yazılmakla, Müslümanların, her zaman 
ve mekanda birbirleriyle kaynaşıp kenetlenmelerinin gereği hatırlatılmak 
istenmiştir.

اإِنَُّه َلا ُيِحبُّ الُْمْسِرِفيَن
“Doğrusu O, israfçıları sevmez.”93

İki ayette geçen bu ifade, Yüce Allah’ın bahşettiği nimetlerden infak 
etme, yeme, içme ve giyme emrinden sonra gelmektedir. Buna göre, Yüce 
Yaratıcı’nın bizlere bahşettiği nimetleri ölçülü olarak ve yerli yerince kul-
lanmak, nimete şükrün açık göstergesidir. Sözlükte ölçüyü aşmak anlamına 
gelen israf, Allah’ın isteklerine aykırı olarak yapılan her türlü harcamayı 
içine alır. Harcanan şey ne kadar az olursa olsun, hangi alanda olursa ol-
sun fark etmez.94 İslam, bir akarsuyun kenarında abdest alırken bile suyu 
gereğinden fazla kullanmayı israf kabul etmiştir. Para, zaman ve benzeri 
pek çok harcamada günümüz insanı israfçı bir tutum sergilemektedir. İşte 

92 Saff, 61/5. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 350.
93 Enam, 6/141; Araf, 7/31. Kur’an’ın iki sûresinde geçen bu cümlede “Allah” lafzı geçmediği 

halde, hattatımız “Küllü Hattât Câhil” (Her hattat cahildir) sözünü doğrularcasına, söz 
konusu cümleyi levhasına “Kale Teâlâ” (Allah şöyle buyurdu) diye başlayıp “İnnallahe lâ 
yühıbbü’l-Müsrifîn” şeklinde yazmıştır. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 
436.

94 Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, s. 337-338.
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Yüce Allah’ın israfçıları sevmediğini bildiren bu cümle tablolaştırılarak 
insanlar, israftan sakındırılmak istenmiştir.

الَِحاِت ُطوَبى لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
“İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da 

onlar içindir.”95

Ayet, salih amel işleyen müminlerin ahiretteki kazanımlarından bah-
setmektedir. Salih amel, hem sahibine, hem de başkalarına yararı olan 
doğru dürüst işlerdir. Salih amel, inanan insanın iman görüntüsü ve mey-
vesidir. Ayette geçen ‘Tûbâ’ kelimesi, sonsuzluk, izzet ve bolluk-bereket 
gibi cennetteki tüm güzellikleri içerisine alan bir kelimedir.96 Salih amel 
işleyen sâlih kimseler için müjdeler vardır, ahiret yurdu cennet de onları 
beklemektedir. Ayet, bir hat tablosuna taşınarak insanlar, inanıp yararlı 
işler işlemeye, bu özellikte olanlar da daha çok güzel ameller yapmaya 
yönlendirilmek istenmiştir.

اأَفَمْن ُيْلَقى ِفي النَّاِر َخْيٌر اأْم َمْن َياأْتِي آِمًنا َيْوَم الِْقَياَمِة اْعَملُوا َما ِشْئُتْم اإِنَُّه بَِما َتْعَملُوَن َبِصيٌر
“..Ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle 

gelen mi? Dilediğinizi yapın! Kuşkusuz O, yaptıklarınızı görmektedir.”97

Ayet, cennetliklerle cehennemliklerin asla bir olmayacağını bildirdikten 
sonra, tehditkar bir uslüple ‘dilediğinizi yapın, nasıl olsa Allah yaptıkla-
rınızı görmektedir’ buyuruyor. Bu ifade, insanın kendi iradesiyle yapa-
cakları davranışların sonucunda cenneti kazanacağını yahut cehennemi 
boylayacağını da bildiriyor. Bu ayet, bir levhaya yazılmakla insanlar, her 
halükarda Yüce Allah’ın kendilerini görüp gözettiğinin farkında olmaya 
ve cennetliklerden olmaya yönlendirilmek istenmiştir.

اإِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن
“Çünkü Allah, sakınanlar ve her halükarda güzel davranışlarda bu-

lunanlarla beraberdir.”98

Nahl Sûresi’nin son ayeti olan ve her hafta okunan Cuma hutbelerinde 
de geçen bu ayet, Yüce Allah’ın kendisinden sakınarak sorumluluklarını 

95 Ra’d, 13/29. Bkz. Günüç, Fevzi, Mevlana Müzesi A. Gölpınarlı Kütüphanesi Levhalar Kataloğu, 
s. 27.

96 Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, s. 465.
97 Fussılet, 41/40. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 435.
98 Nahl, 16/128. Hüseyin Öksüz (Konevî), Tasavvuf Dergisi, Sayı 8, s. 5, Ankara 2002.
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yerine getiren ve hep güzelliklerin adamı olanlarla beraber olduğunu bildir-
mektedir. Takvâ sahibi olmak, iyi ve güzelliklerin adamı olmayı beraberinde 
getirir. O da Allah’ın yardımını hak ettirir. Muhsinlerden olmak ise, her 
zaman ve şartta, zorlanmadan içtenlikle iyilik ve güzellikleri yapmakla 
mümkündür. Allah’ın kuluyla beraber olması, ona lütfetmesi, ona yardım 
etmesi, onun işlerini rast getirmesi, onu iki dünyada da aziz etmesidir. 
Ayet tablolaştırılarak insanlar, takvâ sahibi olmaya ve hep iyi-güzel dav-
ranışlarda bulunmaya yönlendirilmek istenmiştir.

َوالَْعاِقَبُة لِلتَّْقَوى
“Akıbet takvanındır.”99

Bu ifade, dünya ve ahirette en güzel sonucun takvâ ile elde edileceğini 
bildirmektedir. Nitekim pek çok ayette “Akıbet müttakîlerindir”100 “Allah 
müttakîleri sever”101 “Müttakîler cennetlerdedir...”102 buyurulmuştur. Buna 
göre takvâ sahiplerini dünya ve ahirette parlak gelecekler beklemektedir. 
Bu cümle tablolaştırılarak insanlar, takvâ sahibi olmaya yönlendirilmek 
istenmiştir.

Bu başlık altında derlediğimiz ayetlerde, genel olarak ahlak ilkelerine 
vurgu yapan en çarpıcı cümlelerin seçildiğini görmekteyiz. Seçilen cüm-
lelerin herkes tarafından kolayca anlaşılan ve kısa olmalarına rağmen 
pek çok mesajlar sunan ifadeler olduğu dikkatimizi çekmektedir. Buraya 
derlediğimiz tablolarda Allah’ın haklarıyla, kulların haklarına dikkat çeken, 
hayırlara yönlendiren, hayırda koşturmayı ve yarışmayı isteyen; hayırları 
işlemenin dünya ve ahiret kazanımlarını açıklayan ifadeler yer almaktadır.

6. Dua Örnekleri Sunan Ayetler

َة اإِلَّا بِاللَِّه َما َشاَء اللَُّه َلا قُوَّ
“Mâşâallah! Kuvvet yalnız Allah’ındır...”103

Bu ayet, Yüce Allah’ın erişilmez gücüne ve o gücün karşısında başka 
hiçbir gücün tutunamayacağına dikkat çekmektedir. Yüce Allah’a inanan 
insan, O’nun iradesi ve gücü karşısında hiçbir şeyin duramayacağını bilir 

99 Taha, 20/132. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 801.
100 A’raf, 7/128; Hûd, 11/49; Kasas, 28/83;.
101 Âli İmran, 3/76; Tevbe, 9/7.
102 Hıcr, 15/45; Dühân, 44/51; Zâriyat, 51/15; Tûr, 52/17; Kamer, 54/54; Kalem, 68/34.
103 Kehf, 18/39. Bkz. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 27.
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ve her işinde O’nun yardımını hak etmeye çalışır. Yine inanan kişi, Yüce 
Yaratıcı’nın nimetleri ile karşı karşıya kaldığında öncelikle O’nu hatırlar, 
O’nun lütfu sayesinde nimetlere erdiğinin bilincinde O’na şükreder. Ayet-
teki ‘Mâşâallah’ ifadesi, ‘Allah dilerse olur, hep Allah’ın dilediği olur, Allah 
dilerse ne olmaz ki?’ gibi anlamlara gelir. Bu dua, eşsiz güzellikteki nimetler 
karşısında şımarmayı ve nankörlük yapmayı da önleyen bir ifadedir. Çünkü 
duada her güzel şeyin asıl failinin Yüce Allah olduğu vurgulanmaktadır. 
Nitekim Peygamberimiz şu sözleriyle bu duanın güzel nimetler karşısında 
okunmasını tavsiye etmiştir: “Allah, bir kuluna, evlad ü ıyal yahut mal mülkten 
herhangi bir nimet bahşeder de o kul, ‘Mâşâallah. Lâ kuvvete illâ billah’ derse, 
o kimse o nimet hakkında ölümden başka bir afet görmez.”104 “Bir kimse hoşuna 
giden bir şey görür de bu duayı okursa, o şeye herhangi bir zarar (bir rivayette 
göz değmesi/nazar) dokunmaz”105 Ayet bir hat tablosuna yazılarak insanlara, 
Yüce Allah’ın erişilmez gücü hatırlatılmak ve nimetlerle donatılmış olan 
şu hayatta bu dua gündemde tutulmak istenmiştir.

َوَما َتْوِفيِقي اإِلَّا بِاللَِّه
“Benim başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir.”106

Hz Şuayb Peygamber’den bir hatıra olarak Kur’an’da geçen bu dua, 
başarıda Yüce Allah’ın etkinliğini ortaya koymakta ve her konuda O’nun 
yardımına başvurmanın gereğini vurgulamaktadır. Bu ifade, hat tablolarıyla 
insanların gündemine taşınarak onların, kul olarak yapılması gerekenleri 
yaptıktan sonra her zaman Allah’ın yardımına mazhar olmak için gayret 
etmeleri istenmiştir.

ُض اأْمِري اإِلَى اللَِّه َواأَفوِّ
“Ben işimi Allah’a havale ediyorum.”107

Firavun ailesinden olup imanını gizleyen bir adamın108 kavmini gerçeğe 
davet ederken sarf ettiği sözler arasında geçen bu cümle, o kişinin davet 
yolunda yapılması gerekenleri yaptıktan sonra Yüce Allah’a güvenip da-
yandığını ve işlerin sonunu O’na havale ettiğini açıklamaktadır. Bu cümle 
tablolaştırılarak, insanların üzerlerine düşeni yaptıktan sonra işlerinin 

104 İbn Kesîr, Tefsîr, III, 84; Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, V, 392.
105 Deylemî, el-Firdevs, III, 544 (5696); Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 100.
106 Hud, 11/88. Bkz. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 35.
107 Ğâfir, 40/44. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 795.
108 Bkz. Ğâfir, 40/28.
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sonucunu Allah’a bırakmalarını, sonuçlar konusunda çok fazla endişe 
etmemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Nitekim kültürümüzde, işleri 
Allah’a havale etme anlamına ‘tefvîz’ kelimesi kullanılmaktadır.109 Ama 
burada dikkat edilmesi gereken, kul olarak yapılması gerekeni yaptıktan 
sonra tefvîzde bulunmaktır.

َربِّ اأنِزلِْني ُمْنَزًلا ُمَباَرًكا َواأنَْت َخْيُر الُْمنِزلِيَن
“ Rabbim! Beni bereketli bir yere indir. Sen, iskân edenlerin en ha-

yırlısısın.”110

Hz. Nuh Peygamber’e gemi yapıp binerken ‘Bismillah..’111 demesini emreden 
Yüce Allah, yolculuğun bitiminde de böyle demesini ona emretmiştir. Bu 
dua, Hz. Nuh’un şahsında tüm insanlığa örnek bir dua olarak sunulmuştur. 
Dua, hem ruhî/manevî, hem de maddî/dünyevî hayatta insanın izlemesi 
gereken kurtuluş yolunu bulmada İlâhî aydınlanmaya olan ihtiyaca dikkat 
çekmektedir.112 Dua, tablolaştırılarak bu gerçek hatırlatılmak istenmiş ve 
insanların bu özlü duayı ezberlemelerine katkıda bulunulmuştur.

قُْل اإِنَّ َصَلاتِي َونُُسِكي َوَمْحَياي َوَمَماتِي لِلَِّه َربِّ الَْعالَِميَن
“De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, 

hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”113

Hz. İbrahim Peygamber’in diliyle tevhidi en özlü ve en anlamlı bir 
biçimde dile getiren bu dua, bir hat tablosuna yazılarak tüm insanların 
bu tevhidî coşkuyla dolmaları istenmiştir. Ayet, İslam insanının iç ve dış 
dünyasında yer alan tüm her şeyin Yüce Allah için, O’nun hoşnutluğunu 
kazanmak için olduğunu vurgulamakta, gösteriş ve benzeri şeylerden 
arınmanın önemine dikkat çekmekte ve ibadetlerde olabilecek bir hedef 
sapmasını engellemektedir.

َفَتَقبََّلَها َربَُّها بَِقُبوٍل َحَسٍن

109 İbrahim Hakkı’nın ‘Tefvîznâme’si meşhurdur. O, uzun şiirinin bir kıtasında şöyle der: 
“Sen Hakk’a tevekkül kıl. Tefviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol/ Mevla görelim 
neyler. Neylerse güzel eyler.” İbrahim Hakkı, Ma’rifetname, s. 385. Enderûnî Vâsıf da 
şöyle der: “Gelir elbet zuhûra ne ise hükm-i kader / Hakk’a tefviz-i umûr et ne elem 
çek, ne keder.”.

110 Müminûn, 23/29. Bkz. Derman, M. Uğur, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 40.
111 Bkz. Hûd, 11/41.
112 Bkz. Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, II, 694.
113 Enam, 6/162. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 484.
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“Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi..”114

Bu ayet, bir hat tablosuna yazılmakla, insanların yapacakları dua ve işle-
rini tıpkı Hz. Meryem’in annesi gibi yalnızca Yüce Yaratıcı’nın hoşnutluğunu 
kazanmak için yapmaları gerektiği ve ondan sonra da onların en güzel bir 
biçimde kabul edilip sonuçlanmasını beklemeleri anlatılmak istenmiştir. 
Elbette Rabbe adanarak yapılan bir dua ve iş, Yüce Rab tarafından en 
güzel bir şekilde kabul edilecek ve en güzel bir biçimde ödüllendirilecektir.

ْكَر َوَيُقولُوَن اإِنَُّه لََمْجُنوٌن ا َسِمُعوا الذِّ َواإِْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَُيْزلُِقونََك بِاأْبَصاِرِهْم لَمَّ
“O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni 

gözleriyle devirivereceklerdi. Hâla da (kin ve hasetlerinden) ‘Hiç şüphe 
yok o bir delidir’ derler.”115

‘Nazar ayeti/duası’ olarak bilinen bu ayet, bir hat tablosuna yazılarak 
kolayca ezberlenmesi hedeflenmiş olabilir.

Hat levhalarına yazılan dua örneklerinin, peygamberlerin yaptığı dua 
örneklerinden seçildiği, bunların tevhidî temel ilkeleri özetleyen özlü 
ifadeler olduğu ve her Müslümanın günlük hayatında ezberleyip okuması 
gereken dualar olduğu göze çarpmaktadır.

7. Ölüm ve Ahiretle İlgili ayetler:

ْكَراِم كُلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجَلاِل َواْلاإِ
“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram 

sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.”116

كُلُّ َشْيٍء َهالٌِك اإِلَّا َوْجَهُه
O’nun zatından başka her şey yok olacaktır.”117

كُلُّ نَْفٍس َذائَِقُة الَْمْوِت ثُمَّ اإِلَْيَنا تُْرَجُعوَن
“Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”118

114 Âli İmran, 3/37. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 45.
115 Kalem, 68/51. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, I, 190; Derman, M. Uğur, Türk Hat 

Sanatının Şaheserleri, Tablo no: 65.
116 Rahman, 55/26-27. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 369.
117 Kasas, 28/88. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 795; Türkiye Diyanet Vakfı 

Takvimi, s. 3.
118 Ankebût, 29/57. Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 1.
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َذا َجاَء اأَجلُُهْم َلا َيْسَتاأِْخُروَن َساَعًة َوَلا َيْسَتْقِدُموَن ٍة اأَجٌل َفاإِ َولُِكلِّ اأمَّ
“Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar 

ne de bir an ileri gidebilirler.”119

Yüce Allah’tan başka herkesin ölümlü olduğunu, her canlının kendisi için 
önceden belirlenen süre kadar yaşadıktan sonra ölümü tadıp sonra tekrar 
diriltilerek sorgulanmak üzere Rabbin huzuruna çıkarılacağını hatırlatan 
bu ayetler hat levhalarına yazılarak, insanların ölümü unutmamaları ve 
ölüm sonrası hayata hazırlanmaları arzu edilmiştir. Gerçekten de ölümü ve 
öldükten sonra dirilmeyi hesaba katarak yaşayan insan, dünya hayatının 
geçici debdebelerine kanıp yanlış yapmaya, başkalarına kötülük etmemeye 
özen gösterir, dünya için çalıştığından daha çok Ahiret yurdunu dizayn 
etmek için gayret eder.

كُلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهيٌن
“Herkes kazandığı karşısında bir rehindir.”120

Ayetin baş tarafında, imanlı kişilerin zürriyetleriyle birlikte cennette 
olacakları anlatılmış, ardından da herkesin kendi kazandığının hesabını 
vereceği açıklanmıştır. Yani anne babanın iyi kişiler olması, çocuklarını 
bireysel sorumluluktan kurtarmayacaktır. Zaten bu husus Kur’an’da “Hiç 
kimse, kimsenin yükünü taşıyacak değildir, insan için yalnızca kendi 
çalışıp çabaladığı vardır”121 denilerek açıklanmıştır. İşte bu gerçeği dile 
getiren bu cümle hat levhalarına taşınarak, herkese kendi sorumluluğu 
hatırlatılmak istenmiştir.

ْحَساُن ْحَساِن اإِلَّا اْلاإِ َهْل َجَزاُء اْلاإِ
“İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?”122

Hem başkasına iyilikte bulunmak, hem de yapılan işi en iyi bir şekilde 
yapmak anlamına gelen ihsân123, hadiste tanımlandığı üzere Allah’ı görüyor-
muş gibi O’na kulluk yapmaktır. Dolayısıyla bir eylemin ihsân olabilmesi 
için Allah için, en güzel bir biçimde yapılmış olması ve hem yapana hem 

119 Arâf, 7/34; Yûnus, 10/49; Nahl, 16/61. Tabutların üzerine örtülen şâlların üzerinde yazılı 
olan bu ayetle cenaze merasimine katılanlara ölüm ve ecel gerçeği bir kez daha hatırla-
tılmak istenmiştir.

120 Tûr, 52/21. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 802.
121 Necm, 53/38-39.
122 Rahman, 55/60. Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 5.
123 Bkz. İsfehânî, el-Müfredât, s. 170-171.
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başkasına yararı olması gerekir. Cennet nimetlerini anlatan ayetlerden 
sonra gelen bu ayet, dünyada yapılan güzelliklerin karşılığının, ahiretteki 
güzellikler olduğuna dikkat çekmektedir. Aynı şekilde dünyada iyilik ve 
güzellik sahipleri, yaptıklarının karşılığını dünyada da bulabilirler. O halde 
insan, her zaman iyilik ve güzellik yapmalıdır ki karşılığında dünya ve 
ahirette iyilik ve güzellik bulabilsin. İşte bu ayet tablolaştırılarak, insanlar 
her zaman ve şartta iyilik ve güzelliklere yönlendirilmek istenmiştir.

اإِلَّا َمْن اأَتى اللََّه بَِقْلٍب َسِليٍم َيْوَم َلا َيْنَفُع َماٌل َوَلا َبُنوَن
“O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selîm 

(temiz bir kalp) ile gelenler hariç.”124

Bu ayetler, Hz. İbrahim Peygamber’in en güzel dua örneklerinde olan şu 
cümlelerinde sonra gelir: “Rabbim, bana hikmet bahşet ve beni salihlerin 
arasına kat. Sonradan gelecekler arasında bana, iyiliklerle anılmayı na-
sip eyle. Beni nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl. Babamı da 
bağışla, çünkü o, sapıklardandır. Herkesin diriltileceği gün beni utan-
dırma.” Ayet, diriliş gününde, selim kalp sahibi olmaktan başka bir şeyin, 
asla fayda vermeyeceğini bildiriyor. Selim kalp, şirkin ve kötülüğün her 
çeşidinden arınmış ve korunmuş iman ve ihlas dolu kalptir.125 Bu cümleler 
tablolaştırılarak, insanlar iyilik ve güzelliklere yönlendirilmek istenmiştir. 
Makam mansıbı başta olmak üzere sahip olduğu dünyalıkları kendilerini 
aldatan insanların yoğun olduğu bir dünyada, bu ayetlerin vermek istediği 
mesajlar ne kadar anlamlı ve dolu doludur.

أْبَواُب َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة لَُهْم اْلا
“Kapıları yalnızca kendilerine açılmış Adn cennetleri vardır.”126

ُرونََها َتْفِجيًرا َعْيًنا َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اللَِّه ُيَفجِّ
“Allah’ın has kullarının içtikleri ve akıttıkça akıttıkları bir pınardır.”127

َسَلاٌم َقْوًلا ِمْن َربٍّ َرِحيٍم

124 Şuara, 26/88-89. Bkz. Türkiye Diyanet Vakfı Takvimi, s. 10. Ayet, Bursa Hoca Ali Camii iç 
kapısında da yazılıdır, Bkz. Tüfekçioğlu Abdülhamit, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde 
Yazı, s. 241. Ayeti şiir gibi şöyle de tercüme edebiliriz: “O gün, ne mal fayda verir, ne 
de oğullar! Hariçtir ancak, Allah’a temiz bir kalple gelen kullar..”.

125 İbn Kesîr, Tefsîr, III, 339.
126 Sâd, 38/50. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 579.
127 İnsan, 76/6. Bkz. M. Bedreddin Yazır, Kalem Güzeli, I, 191.
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“Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır.”128

Bu üç ayet, cennet nimetlerini hatırlatmaktadır. Bunlardan ilki, Adn 
cennetinin kapılarının yalnızca müttakî kullara açılacağını haber ver-
mekte; ikincisi Allah’ın gözde kullarının cennette içecekleri güzelim içe-
ceklere dikkatleri çekmekte; sonuncusu ise Yüce Rabbin cennetlik kulları 
selamlayacağı ve onlara esenlik bahşedeceğini bildirmektedir. Söylenen 
sözleri, envai çeşit yiyecek, içecek ve giyecekleri, huzurlu bir hayat ve 
manzaralarıyla tüm güzellikleri bağrında barındıran cennet ayetleri hat 
levhalarına yazılarak insanlar, cennetlik olmaya hazırlanmak istenmiştir. 
Cennet tasvirlerinin, insanda hep güzellikleri çağrıştırdığı düşünülürse, bu 
ifadeler dünya hayatında da güzellikleri yapmaya ve güzellikleri kurmaya 
teşvik ederler.

َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َياأْتَِيَك الَْيِقيُن
“Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!”129

Hıcr Sûresi’nin bu son ayeti, güzel bir tevafuk olarak bizim çalışmamızın 
da son ayeti oldu. Ayette geçen ‘yakîn’ kelimesi ölüm olarak anlaşılmıştır.130 
İbadeti, en geniş anlamıyla Allah’ın ölçülerine uygun olarak yapılan her 
hareket olarak alırsak, Müslüman yaşadığı sürece o ölçülere göre hareket 
etmekle yükümlüdür. Aklını ve hayatını kaybetmediği sürece, hiç kimse 
Allah’a kulluktan muaf sayılamaz. İslam insanı, iki iyiliğin arasındadır 
sürekli: Biri yaptığı iyilik, diğeri ise yapacağı iyilik. Ve ölüm meleği onu, 
kutlu bir eylemin içerisinde bulur. Tıpkı şairin dediği gibi : “Sual: Ey veli, 
insan nasıl olmalı söyle.. Cevap: Son anda nasıl olacaksa, hep öyle.”131

Sonuç

Görüldüğü üzere hat levhaları için seçilen ayetler, öncelikle hattatı 
çokça etkileyen, biraz da yazı estetiğine/istife uygun düşen kelimelerden 
oluşan, itikat esaslarıyla ve günlük hayatla ilgili çarpıcı mesajlar veren, 
her insanın kulağına küpe olması gereken, emir, öğüt, vecize mahiyetin-
de cümlelerden oluşmaktadır. Özellikle yazarın/hattatın ve okuyucunun 
gündeminde olması gereken itikat, ilim, ahlak ilkeleri, ahirete hazırlayıcı 

128 Yasin, 36/58. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 90.
129 Hıcr, 15/99. Bkz. İbnülemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, s. 326; Bkz. Türkiye Diyanet 

Vakfı Takvimi, s. 6.
130 Bkz. Müddessir, 74/47. Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 399; İbn Kesîr, Tefsîr, II, 560.
131 Kısakürek N. Fazıl, Çile, s. 102.
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cümleler ve özlü dua örnekleri işlenmiştir. Tüm bu yazılarda hem hattatın 
sanat zevki en güzel ve çarpıcı bir biçimde sergilenmiş, hem de en güzel 
mesajlar verilerek güzellikler başkalarıyla paylaşılmak istenmiştir.

Tablolara yazılan ayet cümleleri, kimi zaman ayetin tamamını, çoğu 
zaman da okuyucuya mesaj verilmek istenen bölümünden oluşmaktadır. 
Seçilen ayetlerin, tartışmalı konulardan uzak herkes tarafından kolay 
anlaşılabilecek cümleler olduğu göze çarpmaktadır.

Ayetler içerisinden mahirane bir şekilde seçilen ve çok derin manalar 
taşıyan bir cümle, mahir bir sanatkârın elinden geçerek, estetik istifi 
ve güzel yazısıyla göz zevkini doyuma eriştirerek çok daha anlamlı ve 
etkileyici bir hal almıştır. Tabi ki bu hedefin gerçekleşmesi, yazılanların 
yazan ve okuyanlar tarafından doğru bur şekilde okunup anlaşılmasıyla 
mümkün olacaktır. Bu eserleri sadece bir sanat eseri olarak görmek de 
yeterli değildir, onları sanat zevkinden uzak olarak değerlendirmek de 
yerinde değildir. Belki Mutlak Sanatkâr Yüce Allah’ın cümlelerini, O’nun 
sanatkâr kullarının aşk, şevk, vecd dolu; duygular yüklü kalem ve fırçaları 
ile sergilenişini birlikte görmek ve değerlendirmek gerekir. Zira Şairin 
dediği gibi asıl sanat, Allah’ı aramak ve O’na ulaşmaya yol bulmaktır.
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18. YÜZYIL NASİHATNÂMELERİNDEN GÜLŞEN-İ 
PEND MESNEVİSİNDE HATTÂTLARA SUNULAN 

NASİHATLER1

Mehmet Sait ÇALKA
Öğr. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Ünv., Fen Edebiyat Fakültesi, 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Divan edebiyatında manzum Nasihatnâmeler,2 mesnevi geleneğinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Bu eserler, Osmanlı halkının ve özellikle gençlerin 
ilim ve irfân seviyesini yükseltmek ve çeşitli esnâf ve sanatkârları ahlakî 
yönden yüceltmek için kaleme alınmış eserlerdir.

Genellikle ahlak konusunda yazılan Nasihat-nâmelerde, ahlakın fel-
sefî yanından çok pratiği üzerinde durulur, yapılması veya yapılmaması 
gerekenler doğrudan açıklanır. Nasihat edilirken doğrudan Kur’an ve Ha-
dis’in yanı sıra, deyim ve atasözlerinden, millî ve mahallî unsurlardan da 
yararlanılır. İnsan hayatında iyi, güzel ve yararlı olan hususlar doğrudan 
tavsiye edildiği nasihat-nâmelerde öğütler, birer beyitle somutlaştırılır. 
Beğenilmeyen davranış ve huylar, toplum için zararlı sayılan hususlar da 
yine birer öğüt ifadesi içerisinde dile getirilir.

İşte bu türün iddialı bir örneği de 18. yüzyılın başlarında H 1120/M 1708’de 
Safî Mustafa Efendi tarafından kaleme alınan 2993 beyitlik Gülşen-i Pend 
mesnevisidir. Bu eser, başta padişahlara, vezirlere ve kadılara olmak üzere, 

1 Bu bildirimiz, “Mustafa Safî Efendî ve Gülşen-i Pend Mesnevisi, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Celal Bayar Ünv. SBE, Manisa 2007.” künyeli Yüksek Lisans tezimizden 
yararlanılarak oluşturulmuş bir çalışmadır.

2 Geniş bilgi için bkz: Mahmut Kaplan, “Türk Edebiyatında Manzum Nasihat-nâmeler”, 
Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, C. 11, s. 794-798.



526

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

birazdan aşağıda sıralayacağımız çeşitli meslek gruplarına yönelik yapılan 
nasihatlerden oluşmaktadır.

Birçok sanat ve meslek erbâbına yapılan nasihatleri içeren Gülşen-i 
Pend, bir rubai ile başlamış, besmele, tevhîd ve na’t, medh-i çeharyâr-ı 
güzîn, vasf-ı şehîdân-ı Huneyn, beyân-ı hâl-i dünya ve sebeb-i teliften 
sonra gönlü masivadan arındırmak, nefis tezkiyesi, dünyaya bağlanmamak 
gerektiği, doğru yolu bulma, şeyhe bağlanma gereği, padişahlara, vezirlere, 
kadılara, öğrencilere, sahhaflara, kâtiplere, hattâtlara, şairlere, hanendelere, 
aşıklara, vaizlere, şeyhlere, sûfilere, hekimlere, sürmecilere, cerrahlara, 
müneccimlere, cifircilere, veffâklara, kimyâgerlere, sarraflara, tüccarlara, 
yetim vasilerine, vakıf mütevellilerine, hatiplere, imamlara, müezzinlere, 
zeamet sahiplerine, köylülere, attarlara ve zenaat erbâbına yönelik nasi-
hatlere yer vermiştir.

İşte bizim bildiri konumuz ise bu sanat erbâblarına yapılan nasihatlerin 
arasında bulunan hat ve hattâtlarla ilgili olan bölümü üzerinde olacaktır. 
Söz konusu bölümde nasihatlerin yanında hat sanatının özellikleri ve 
ehemmiyeti üzerinde de durulmuştur.

“Bu Vasf-ı Kilk ü Hatt Hakk’a Sezâdur” bağlığı altında bulunan hattatlara 
nasihat bahsinde eserin müellifi Safî Mustafa Efendi bahsin başında, hat-
tatların kendilerine bahşedilen sanatlarının kıymetini bilmeleri gerektiğini 
ifade ederek sözlerine başlamıştır. Sözlerinin devamında ise kalemin tüm 
mahlukattan önce yaratıldığına dikkatleri çekmekte ve manevi yönden 
kalemin özelliklerini vurgulamaktadır. Söz konusu bu nasihat bahsinde 
şair bahsin ilk birkaç beyitte kalem ve hat ile ilgili düşüncelerini ifade 
ettikten sonra hat sanatı ile ilgilenen veya ilgilenmeyi düşünen kişilere 
nasihatlerini sıralamıştır.

Şâir Safî Mustafa Efendiye göre, hattın kaynağı kalem, kalemin kaynağı 
da Allâh’ın kudretli eliyle dünyada olacak olan tüm olayları yazdığı Levh-i 
Mahfûz’dur. Yani Safî Mustafa Efendiye göre Levh-i mahfûz, Allâh’ın 
sanatının başlangıcıdır.

Eger hatât iseñ bil kadr-i kilki
Ki hâme mebde’-i sun‘-ı Hudâ’dur (24b/745)

Yed-i kudretle tahrîr itdi levha
İlâ yevme’l-kıyâm nolursa sâdır (24b/747)
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Sözlerinin devamında kalemin gayb bahçesinin bülbülü olduğunu ifade 
eden Safî Mustafa Efendi, kamış kalemle yazı yazıldığında kalemin çıkar-
dığı sesi, cennet kapısından çıkan gıcırtıya yani sese benzetmektedir. Yine 
bir başka benzetmesinde şair, kalemin dilini, inleyen gönüllerin tercümanı 
olduğunu dile getirmektedir.

Sarîr-i bâb-ı cennetdür sadâsı
Zebânı tercümân-ı zâr-hâdur (24b/751)

Bölümün devamında kalemle ilgili müellifin şu ifadeleri bulunmaktadır: 
“Kalem, mânâ hazinesinin tılsımını açar, şeker kamışından nasıl şeker 
çıkıyorsa kalemden de bal gibi tatlı sözler çıkar. Dünyayı düzene sokan, 
hayır ve şerrin ortaya çıkmasında kalemden çıkan sözler etkilidir. Kalemin 
kılıç gibi keskinliği dolayısıyla dost düşman, düşman da dost olabilir.”

Kilîd-i ma‘rifetdür kilk-i hoş-dem
Tılsım-ı genc-i ma‘nâyı güşâdur (25a/755)

Hüner mîzâbıdır ehline hâme
Ki cârî ney-şeker-veş şehd-mâdur (25a/756)

Kalem virdi nızâmı bu cihâna
Ki hayr ü şerr kalemden oldı sâdır (25a/761)

İder bir dostı düşman düşmanı dost
Ki iki yüzli seyf-i rû-şenâdur (25a/762)

Müellif, kalemin câhil kimselerin eline geçmesi halinde yazılanların 
hatalarla dolu alacağını, maharetli ve işi bilen bir ele geçmesi halinde ise 
yazılanların hatasız olacağını ve göze hoş geleceğini ifade etmektedir.

Hatâ tesvîd ider dest-i şakîde
Yed-i sâlihde ammâ bî-hatâdur (25a/770)

Kalemle ilgili bu görüşlerinden sonra hat yazısı ve hattatlar ile ilgili 
nasihatlerine geçen müellif, hattın da güzelliğini ve süsünü yine kalemden 
aldığını, sözlerinin devamında ise Kur’an-ı Kerim’in hat ile yazıldığını ve 
hat ile okunduğunu dolayısıyla çocuklarımıza hattın öğretilmesinin elzem 
olduğunu vurgulamıştır. Sözlerini, Hz. Peygamber ve Hz. Ali’nin sözleriyle 
destekleyen Safî Mustafa Efendi, iktibas yoluyla onların sözlerini beyitle-
rinde kullanmıştır. Müellifin bu konudaki Hz. Peygamber’e isnat ettiği söz: 
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“Evlatlarınıza okuma ve yazmayı ikram ediniz.”3 anlamındaki ifadelerdir. 
Hz. Ali’ye isnat ettiği söz ise: “Yazı ilmin yarısıdır.”4 Şeklindedir.

Ekrimû evlâdeküm bil-kitâbeh
Ki emriden Resûl-i kibriyâdur (25b/782)

Lisân-ı hazret-i şîr-i Hudâ’dan
Olup el-hattu nısfu’l-‘ilm sâdır (25b/783)

Kaynaklarda genelde “cismânî âletlerle meydana getirilen rûhânî bir 
hendese”5 olarak tanımlanan “Hat”, Mustafa Efendi’ye göre en itibarlı sa-
natlardandır. Bu sanatı icra eden ilk insan ise İdris Peygamber’dir. İdris 
Peygamber’den sonra ise yirmi çeşit hat yazısı çeşidi ortaya çıkarılmıştır.

Sınâ‘atda şerîf hat oldı zîrâ
Ki hattât hattı makbûl ü revâdur (25b/785)

Cihânda hattı tahrîr iden evvel
Ki ol İdrîs nebi kim ibtidâdur (25b/786)

Hat yazısının birçok çeşidi olduğunu ancak en tanınan şekillerinin altı 
çeşit yazı olduğunu belirten müellif, aklâm-ı sitte, şeş kalem gibi isimlerle 
adlandırılan Sülüs, Nesh, Rikâ, Celî Kırma, Ta’lik yazılarını icra eden sa-
natkâr sayısının ise çok az olduğunu ifade etmektedir.

Sülüs Nesh Rikâ Celî Kırma Ta‘lîk
Bu şeş hattı yazanlar şimdi nâdur (26a/796)

Mustafa Efendi’nin hattatlara en önemli nasihati, Kur’an-ı Kerim’i güzel 
bir hat yazısıyla yazmaları üzerine olmuştur. Yani hattatın en mu’teber gâyesi, 
Kur’an-ı Kerim yazmak olmalıdır. Öyle ki güzel hat ile yazılan Kur’an-ı 

3 Müellif her ne kadar bu sözü Hz. Peygamber’e isnat etse de Arap dünyasında Hz. 
Ali’ye ait olduğu bilinen meşhur bir sözdür. Hz. Ali’ye ait olduğu söylenen söz şöyledir:. 
السرور“ واأعظم  الاأمور  اأهم  من  الكتابة  فاإن  بالكتابة  اأولادكم   Çocuklarınıza okuma) ”اأكرموا 
ve yazmayı ikram ediniz, zira okuma ve yazma işlerin en önemlisi, sevinçlerin en 
büyüğüdür.) bkz. Afîf Behnesî, el-Hattu’l-Arabî, Dâru’l-Fikr, Dimaşk 1984, s. 222; Nezîr 
el-Hazrecî, Nuzhetu’l-Kalem, Beyrut/Lübnan 2010, s. 280.

4 Müjgan Cunbur, Gelibolulu Mustafa Âlî, Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları 
(Menakıb-ı Hunerverân), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 499, Ankara 1982, s. 26.

5 M. Uğur Derman, “Hat” mad., DİA, İstanbul 1995, C. 16, s. 427-437. Hat için ayrıca bkz. 
Muammer Ülker, Başlangıcından Günümüze Türk Hat Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür 
yayınları, Ankara 1987; M. Uğur Derman, Türk Hat Sanatının Şaheserleri, KB Yayınları, 
Ankara 1982; Muhiddin Serin, Hat Sanatımız, Kubbealtı Yayını, İstanbul 1982.
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Kerim okundukça onun hattatı da, Allah’ın yanında yüksek mertebelere 
erişecek, mahşer gününde Kur’an-ı Kerim o hattata şefâat edecektir. Yine 
müellife göre, güzel bir hatla yazılacak olan bir besmelenin (Bismi’l-lâ-
hi’r-rahmâni’r-rahîm) hürmetine o hattâtın Allâh tarafından günahlarının 
affedileceğini ve cennetle mükafatlandırılacağını müjdelemektedir.6

Sa‘âdetdür kelâm-ı Hakk’a hidmet
Ki ‘izz ü şânı bâlâter ‘ulâdur (26a/801)

Mahâret ile tahrîr eyle dâ’im
Saña ferdâ şefî‘ ü rehnümâdur (26a/802)

Yazup Bismi’llâhı hüsn-i hattile
Ki lutf-ı Hak’la cennet saña câdur (26b/807)

Bölümün sonunda hattatların güzel hatlarıyla övünmemesi, gururlan-
maması gerektiği üzerinde duran müellif, hattatların tevâzu sahibi olması 
lazım geldiğini, tevazuda bulunan hattatın insanların kalbinde daha bir 
muhabbetle yer edineceğini vurgulamıştır.7

Sakın hüsn-i hatuña olma magrûr
O nefsüñ hükmi bir hatt-ı hatâdur (26b/808)

Tevâzu‘dan tulû‘ eyler muhabbet
Ki Mahbûb’l-kulûb ol ey bahâdur (26b/813)

Hattatların sadece hat ile ilgili bilgiye ve kabiliyete sahip olmamaları 
gerektiği, diğer ilim ve fenlerde de kendilerini yetiştirmeleri gerektiğini 
savunan şair, cahil olmaktansa bilgi ile donanımlı olmanın daha makbul 
olacağını dile getirmiştir.

Sakın sen her fenden olma hâlî
Cehilden ma‘rifet nîk u ‘ulâdur (26b/827)

Son olarak ise Safî Mustafa Efendi, hünerli hattatların hiçbir zaman 
unutulmadığını ve ortaya koydukları eserlerle her zaman hatırlandığını ve 

6 Söz konusu müjde, Hz. Peygamber’in bir hadisi şerifine dayanmaktadır. Şemsuddin 
Muhammed Zeynuddin Abdurrauf el-Münâvî, Feyzu’l-Kadir Şerhu Camiu’s-Sağir, Beyrut 
1972, C. IV, s. 530.

7 Bu ifadeler bize Hz. Ali’nin: “تواضعه في  المرء   İnsanın büyüklüğü tevazuda (gönül :كرم 
alçaklığında)dır.” sözünü hatırlatmaktadır. Bkz: Âdem Ceyhan, Türk Edebiyatı’nda Hazret-i 
Ali Vecizeleri, Öncü Kitap Yay., Ankara 2006, s. 505.
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geride bıraktıkları yadigârlarla da hayırlı dua ile yâd edildiklerini belirterek 
bölümünü tamamlamıştır.

Hünerle yâd olur ehl-i ma‘ârif
Hüner-mend mazhar-ı hayr u du‘âdur (26b/831)

Enâm içre kalur bir yâdigârı
Ferâmûş olmaz ol bâkî bekâdur (26b/832)

Sonuç olarak söylemek gerekirse; Safî Mustafa Efendi’nin 18. Yüzyılda 
kaleme aldığı Gülşen-i Pend mesnevisinin hat ve hattâtlarla ilgili bölümünde 
yazıldığı dönemin hayatta olan hat ustalarının yanı sıra bu ulvî sanat dalı 
ile ilgilenen günümüz insanına da faydalı olabilecek nasihatleri barındır-
dığını görebilmekteyiz. Bu ve buna benzer birçok eserimizin Türk-İslam 
sanatının gelişmesine ve sevilmesine katkıda bulunduğu gerçeğini vurgu-
layarak sözlerimi burada bitirmek istiyorum.

METİN
 BU VASF-I KİLK Ü HATT HAKK’A SEZÂDUR

 745. Eger hatât iseñ bil kadr-i kilki
  Ki hâme mebde’-i sun‘-ı Hudâ’dur

 746. Kalem halk oldı mahlûkâtdan evvel
  Mekânı zirve-i ‘arş-ı ‘ulâdur

 747. Yed-i kudretle tahrîr itdi levha
  İlâ yevme’l-kıyâm nolursa8 sâdır

 748. Buyurdı ve’l-kalem Furkâñ’da Mevlâ
  Ve ketebnâ lehu9 didi o Kâdir

 749. Kalem mazhar olup ‘ilm-i ledünne
  Medârı nûr-ı sırr-ı Kibriyâ’dur

 750. Hezârıdur kalem gülzâr-ı gaybuñ
  Ki sırr u vahdet-i Hakk’ı serâdur

8 Mısrâda geçen “ne olursa” sözcükleri vezin gereği “nolursa” şeklinde okunmuştur.
9 A’raf, 7/145.



531

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

 751. Sarîr-i bâb-ı cennetdür sadâsı
  Zebânı tercümân-ı zâr-hâdur

 752. Belâgat gülşeninde bülbül-âsâ
  Hezârân nağme-senc şîrîn sadâdur

 753. Sebz tûtîsidür bâğ-ı behiştüñ
  Ki afsah güftesi kalbe safâdur

25 a 754. Leâlî-i kelâma oldı ‘ummân
  Kalem başı da dürr-i şâh-vâdur

 755. Kilîd-i ma‘rifetdür kilk-i hoş-dem
  Tılsım-ı genc-i ma‘nâyı güşâdur

 756. Hüner mîzâbıdır ehline hâme
  Ki cârî ney-şeker-veş şehd-mâdur

 757. Kalem miftâh-ı erzâk oldı kevne
  Ki hân-ı ‘âleme ni‘met-resâdur

 758. Kalem ignâ ider halk-ı cihânı
  Ki zî-cûd ü civâmerd10 ü çüdâdur

 759. Kalemdür fethiden hısn-ı merâmı
  Ki bî-buhl u sahî sâhib-‘atâdur

 760. Kalemden zâhir oldı cümle eşyâ
  Kalem gencîne-i sırr-ı Hudâ’dur

 761. Kalem virdi nızâmı bu cihâna
  Ki hayr ü şerr kalemden oldı sâdır

 762. İder bir dostı düşman düşmanı dost
  Ki iki yüzli seyf-i rû-şenâdur

 763. Kalem ta‘lîm ider halka lisânı
  Ki elsine-i nâsa âşinâdur

10 Müellif “civân-merd” sözcüğünü de daha önceki kullanımlarında olduğu gibi vezne 
uydurmuş ve “civâmerd” olarak kaleme almıştır.
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 764. Kalem eyler mücellâ tîre kalbi
  Velî meşrûh ider rûşen-fezâdur

 765. İki dil ile söyler bir kelâmı
  Benân üzre ‘aceb cünbiş-nümâdur

 766. Fasîh söyler zebânı kat‘ olınca
  Sözi pâkize şîrîn hoş-edâdur

 767. Serin kat‘ eyleseñ söyler lisânı
  Olur her nîk ü bed güftâre kâdir

 768. İder her ‘ukde-i ser-beste-i hall
  Cemî‘-i sırra mahrem sır-güşâdur

 769. Kalem tahrîr ider kırtâsa hattı
  Ne terkîm eylese kilke sevâdur

 770. Hatâ tesvîd ider dest-i şakîde
  Yed-i sâlihde ammâ bî-hatâdur

25 b 771. Kalemden aldı ferr ü zîneti hat
  Cihâna virse revnâk hat sezâdur

 772. Hat ile Rûşen oldı çeşm-i ‘âlem
  ‘Uyûn-ı nâs hatıyla rûşenâdur

 773. Hat ile bildi ‘âlem nef‘ u darrı
  Ki hayr u şerri nîk u bed şehâdur

 774. Hat ile fark olındı hakk u bâtıl
  Ki hem hat rehber-i râh-ı Hudâ’dur

 775. Hat acdı yolların hep şer‘-i dînüñ
  Tarîk-ı hakkada hat reh-nümâdur

 776. Okındı hat ile Furkân-ı A‘zam
  Bilindi hükm-i Kur’an’uñ nicedür

 777. Kulûb-ı nâsa hat virdi firûzı
  Ki her dil bildi hat zulmet-zâdur
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 778. Cihânı gün gibi hat kıldı rûşen
  Ki ‘âlem nûr-ı hatla pür-ziyâdur

 779. Hudâ ihsân idüp hattı ‘ibâda
  Ne ‘âlî lutf ü ihsân ü ‘atâdur

 780. Eger hat olmasa müşkil olurdı
  Bilinemezdi savâb ger hatâdur

 781. Hat oldı cümleden memdûh-ı ‘âlem
  Ki hattı vasfiden Hayrü’l-verâdur

 782. Ekrimû evlâdeküm bil-kitâbeh
  Ki emriden Resûl-i kibriyâdur

 783. Lisân-ı hazret-i şîr-i Hudâ’dan
  Olup el-hattu nısfu’l-‘ilm sâdır

 784. Ehemdür ‘ilm-i hat cümle umûrdan
  Ki hatta sa‘yidenler zî-zekâdur

 785. Sınâ‘atda şerîf hat oldı zîrâ
  Ki hattât hattı makbûl ü revâdur

 786. Cihânda hattı tahrîr iden evvel
  Ki ol İdrîs nebi kim ibtidâdur

 787. Yazılmış soñra yirmi gûne hâme
  Yazan her kes hakîm ü hükemâdur

26 a 788. Yazup her biri bir sûretde harfi
  Yine yigirmi sekiz harf hecâdur11

 789. Hurûfı ketm içün remz eylemişler
  Ki her bir ‘ilm gayrı kim cefâdur

 790. Görüp bîgâne nâ-ehl ol kitâbı
  Ki istihrâcına olmaya kâdir

11  Daha önce metnimize yirmi olarak aldığımız “yigirmi” kelimesini şimdi ise vezne uyduğu 
için aynen metnimize dahil ediyoruz.
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 791. Nice kâmil vücûd gelmiş bu kevne
  Ki her birisi feninde mâhir[dür]12

 792. ‘Aceb tarh itmiş üstâdân-ı devrân
  Hünermend dinmekde anlar sezâdur

 793. Ma‘ârif ehli makbûl imiş evvel
  Olurmış ihtirâ‘ât sezâdur

 794. Hatı yazmışlar on iki kalemde
  Ki resmi biribirinden cüdâdur

 795. Ne zîbâ-hûb eserler eylemişler
  Ki şöhret-yâbı bu şeş hâme-hâdur

 796. Sülüs Nesh Rikâ‘ Celî Kırma Ta‘lîk
  Bu şeş hattı yazanlar şimdi nâdur

 797. Ne ‘âlî ma‘rifetdür hatt-ı şîrîn
  Ki hûb-âsâ nazarda dil-rübâdur

 798. Virür resm ü kavâ‘id hatta sûret
  Ki hat bî-resm olursa bed-likâdur

 799. Ne kadar hûb olursa hüsn-i hatuñ
  Ma‘âşuñ ol kadar ehass recâdur

 800. Eger Neshî ise hatuñ rakam kıl
  Nebiy-yi hakk Nesih ile revâdur

 801. Sa‘âdetdür kelâm-ı Hakk’a hidmet
  Ki ‘izz ü şânı bâlâter ‘ulâdur

 802. Mahâret ile tahrîr eyle dâ’im
  Saña ferdâ şefî‘ ü rehnümâdur

 803. Kelâm-ı ‘izzete ‘izzetler eyle
  Seni magfûr ider Hak zî-‘atâdur

12  Yazmada “mâhirdür” kelimesinin –dür eki yazılmamıştır.
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 804. İder çeşmüñ münevver nûr-ı Kur’an
  Derûn-ı kalbiñe enver ziyâdur

26 b 805. İder iğnâsını hatuñ bahâsı
  Ki hüsn-i hatla Mushaf bî-bahâdur

 806. Tekayyüd kıl tamâmen eyle tahrîr
  Okındıkça saña hâsıl du‘âdur

 807. Yazup Bismi’llâhı hüsn-i hattile13

  Ki lutf-ı Hak’la cennet saña câdur

 808. Sakın hüsn-i hatuña olma mağrûr14

  O nefsüñ hükmi bir hatt-ı hatâdur

 809. Hat-ı mürettebüñ ‘âlî ol âgâh
  Ki hüsn-i hatla kadrüñ ‘ulâdur

 810. Olur ehl-i ma‘ârif ‘izze ekser
  Ki beyne’n-nâs mezmûm [u] lefâdur

 811. Olur mı ma‘rifetle ‘izze ‘ârif
  Ki sâhib-ma‘rifet ehl-i hayâdur15

 812. Kemâl ü ma‘rifet oldı tevâzu‘
  Tevâzu‘ kıl saña nîk ü garrâdur

 813. Tevâzu‘dan tulû‘ eyler muhabbet
  Ki mahbûb’l-kulûb ol ey bahâdur

 814. Eger Ta‘lîk-nüvis iseñ rakam it
  Hadîs ü fıkh ü tefsîr nevâdur

 815. Du‘â eyler saña kârî olanlar
  Bu hatuñ tâ-be-mahşer bî-fenâdur

13  Bu kelimede bulunan “ح” harfi sehven “خ” olarak yazılmıştır.
14  Yazmada “خطك” sözcüğünde “ţ”dan sonra “ى” yazılmıştır.
15  Yazmada “حيا -” kelimesi, “خيا” olarak yazılmıştır bu duruma benzer birçok örnek eserde 

bulunmaktadır. Bu da müstensihin dikkatsiz olduğunu göstermektedir.
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 816. Olur hem kesb-i destüñ pâk ma‘âşuñ
  ‘İbâdetdür kitâbet hoş edâdur16

27 a 817. Ne dilde kaldı ne elde ma‘ârif
  Kemâl ehli abıkda hâk-pâdur

 818. ‘İmâd u şeyh u mîrüñ kıt‘asına
  Kim eyler i‘tibârı kem bahâdur

 819. Bilür mi ma‘rifet kadri câhil
  Zamâne şimdi cehle mübtelâdur

 820. Ma‘ârif ‘arz olunsa kimse bakmaz
  Cehl bir perde-i esvede belâdur

 821. ‘Aceb dünyâ-perest olmış zamâne
  Ki cem‘-i mâl içün cânlar fedâdur

 822. Her echel kasr-ı bâlâda mu‘azzez
  Ki her ehl-i kemâle süflî câdur

 823. Kimisi kûşe-i külhanda magmûm
  Kimi muhtâc-ı yek kût-ı ‘işâdur

 824. Basîretle nazar kıl hâl-i ‘asra
  Ki pâlar ser ü serler zîr-i pâdur

 825. Bakup ahvâlüñe âzürde olma
  Ser olmaz pâ olursa tez hebâdur

 826. Kıyâs itme sâbit kademler17

  Ki ol na‘rîde-pâlar cühelâdur

 827. Sakın sen her fenden olma hâlî
  Cehilden ma‘rifet nîk u ‘ulâdur

 828. Dil-i câhil siyehdür gull u gışşdan
  Ma‘ârif ehlinüñ kalbi nekâdur

16  26 b’nin hat ile ilgili son beş beyitlik yeri boş bırakılmıştır.
17  Bu mısrada kelime eksikliği dolayısıyla vezin aksaklığı bulunmaktadır.
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 829. Eser bâkî kalur ehl-i kemâlden
  Ki câhilden eser kalmaz belâdur

 830. Olur ‘âlemde kim nâm yâd olınmaz
  Tehî dest bî-‘amel câhil fenâdur

 831. Hünerle yâd olur ehl-i ma‘ârif
  Hüner-mend mazhar-ı hayr u du‘âdur

 832. Enâm içre kalur bir yâdigârı
  Ferâmûş olmaz ol bâkî bekâdur

 833. Bu pend ile olur ‘akıllar ‘âmil
27 b  Ki câhiller nasîhatden cüdâdur
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BİR KOLEKSİYON BİR SERGİ 
(İSTANBUL TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ 

KUR’AN KOLEKSİYONU VE 1400. YILINDA 
KUR’AN-I KERİM SERGİSİ)

Sevgi KUTLUAY
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Yazı ve Yazmalar Seksiyonu Şefi

Ali Serkander DEMİRKOL
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdür Yardımcısı

Kuzey Afrika’dan Afganistan ve Hindistan’a kadar İslam medeniyetinin 
yayıldığı geniş coğrafyada ortaya konan İslam Kitap Sanatı’nın gelişimini 
neredeyse kesintisiz olarak izlememizi sağlayan İstanbul Türk ve İs-
lam Eserleri Müzesi’nin görkemli Kur’an koleksiyonu ve bu koleksiyonu 
Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin 1400. Yılı dolayısıyla ilk defa ziyaretçisiyle 
buluşturan “1400. Yılında Kur’an-ı Kerim” sergisi bu bildirimizin konusunu 
oluşturmaktadır.

İnsanlığa doğruluk yolunda rehber olarak gönderilen Kur’an-ı Kerim, 
İslamiyet’in ilk asırlarından bu yana en fazla el yazması nüshası hazırlanan 
tek kitaptır. Bununla birlikte İslam dünyasında kitap sanatı söz konusu 
olduğunda her coğrafyada ve her dönemde başyapıtlar da tartışmasız 
Kur’an-ı Kerim’dir. Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i daha güzel bir yazı 
ile yazabilmek, süsleyebilmek ve ona yaraşır bir muhafaza yapabilmek 
çabası; “Hat”, “Tezhip” ve “Cilt” sanatının gelişmesini ve her biri birer şa-
heser olan bu eserlerin kültürel miras olarak bizlere kalmasını sağlamıştır.

Sultanlar, şehzadeler ve yüksek rütbeli devlet adamlarının hamiliğinde 
hazırlanan Kur’an-ı Kerimler; aynı zamanda ferağ kayıtları, hazırlandıkları 
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merkez, vakıf-tamir kayıtları ve aidiyet mühürleriyle de birer belge niteliği 
taşımaktadır.

Hattı, tezhibi, cildi, ferağ ve vakıf kayıtlarıyla “İslam Kitap Sanatı”nın 
gelişimini 8. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreç içinde, kesintisiz olarak 
izleme imkanı bulduğumuz Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kur’an-ı Kerim 
koleksiyonu kuşkusuz dünyanın en görkemli koleksiyonlarından biridir.1

Evkâf-ı İslamîye (İslam Vakıfları) Müzesi adı ile 14 Nisan 1330/27 Nisan 
1914 tarihinde açılan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin; Yazı ve Yazma 
Eserler Seksiyonuna kayıtlı olan Kur’an koleksiyonu; Kur’an-ı Kerim’ler, 
cüzler ve Kur’an-ı Kerim ciltleri ile Şam Evrakından meydana gelmektedir. 
Kur’an-ı Kerim koleksiyonunun önemli bir bölümünü Müzenin adından 
da anlaşılacağı gibi vakıf eserleri oluşturmaktadır.2

Batı dünyasında özellikle Sanayi Devrimi sonrasında İslam Sanatı’na 
ilginin artması, 1851 yılında İslam eserleri koleksiyonları da bulunan 
Viktoria & Albert Müzesi vb. müzelerin açılması, 1903 yılında Louvre 
Müzesinde İslam sanatı seksiyonunun kurulması, her biri küçük birer 
müze niteliğindeki vakıf eserlerimizin hırsızlık tehdidi ile karşı karşıya 
kalmasına neden olmuştur.3 Vakıf eserlerinin korunması amacıyla 1913 
yılında Evkâf-ı İslamiye Müzesi’nin kurulması çalışmaları başlamış ve 
başta İstanbul olmak üzere Osmanlı topraklarındaki tüm vakıf eserleri, 
özellikle de bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle perişan halde olan türbe, 
cami ve kütüphanelerdeki eserler Evkâf-ı İslamîye Müzesi’nde toplanmaya 

1 Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin Kur’an koleksiyonundan seçilen 134 adet eser “1400. 
Yılında Kur’an-ı Kerim” sergisi katalogunda toplu olarak yayınlanmıştır. Bkz. Komisyon, 
“1400. Yılında Kur’an-ı Kerim” Sergisi Katologu, İstanbul Eylül 2010.

2 Komisyon, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul 2002, s. 14-17; A. Serkander De-
mirkol-S. Kutluay, “ Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kur’an Koleksiyonu Hakkında “ 1400. 
Yılında Kur’an-ı Kerim Katalogu, İstanbul Eylül 2010, s. 138-142.

3 Yurt dışında birçok müzenin Türk Eserlerinden (Selçuklu ve Osmanlı) oluşan zengin 
koleksiyonları vakıf eserlerimizin karşı karşıya kaldığı hırsızlığın boyutlarını göstermesi 
açısından çok çarpıcı bir örnektir. Bkz. Mehmet Önder, Yurt Dışı Müzelerinde Türk Eserleri, 
Ankara 1989. Osmanlı Devletinin zor durumundan faydalanan ülkeler tarafından yağma 
boyutuna ulaştırılan bu hırsızlık, sadece vakıf eserlerimizi hedef almakla kalmamış tüm 
kültürel mirasımıza yönelik olarak yıllar boyunca devam ettirilmiştir. Bu yağmanın 
önüne geçebilmek için çıkarılan kanunlar etkili olmakla birlikte, kültürel mirasımızın 
yurt dışına kaçırılmasını tümüyle önleyememiş, daha sonraki dönemlerde de bu hırsızlık 
kaçakçılığa dönüşerek devam etmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan 
çalışmalarla yurt dışına kaçırılan bu eserlerin bazılarının geri iadesi sağlanmış olmakla 
birlikte, halen diğerleri içinde yoğun bir çaba harcanmaktadır Bkz. Hüseyin Karaduman, 
Türkiye’de Tarihi Eser Kaçakçılığı, Ankara 2007.
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başlanmıştır. Müze fikrinin hayata geçirilmesiyle birlikte, Mebâni-i Hayriye, 
Evkâf Levâzım Müdürlüğü gibi resmi dairelerdeki yazma eserler ve 1911 
yılında Şam’dan İstanbul’a getirilen “Şam Evrakları” adıyla anılan Kur’an-ı 
Kerim yapraklarının da Evkâf-ı İslamîye Müzesi’ne gönderilmesiyle Yazı 
ve Yazma Eserler Seksiyonu son şeklini almıştır. Müzenin açılmasından 
bugüne kadar uzanan süreç içinde de bağış, satın alma vb. yöntemlerle 
koleksiyon daha da zenginleşmiştir.4

Müzemiz Yazı ve Yazma Eserler Seksiyonu; el yazmaları, belgeler, 
vakfiyeler, haritalar (suyolu), yazı araç ve gereçleri, yazı albümleri, yazı 
kalıpları, levha ve hilyelerin muhafaza edildiği bir koleksiyondur. Kolek-
siyon; 8. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan tarihi süreç içinde Emevi, Abbasi, 
Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Memlûk, İlhanlı, Celâyirî, Timurî, 
Mağribî, Akkoyunlu-Türkmen, Safevî, Kaçar, Baburî ve Osmanlı döne-
minin sanat hamileri için, döneminin ünlü hattat, nakkaş, müzehhip ve 
mücellidleri tarafından hazırlanan eserlerden oluşmaktadır. Yazı ve Yazma 
Eserler Seksiyonuna kayıtlı el yazmalarının önemli bir bölümünü Kur’an-ı 
Kerimler ve cüzler oluşturmakla birlikte; az sayıda dinî, edebî, tarihî ve 
bilimsel kitapta seksiyonda muhafaza edilmektedir.

Evkâf-ı İslamîye Müzesi’nin açılması çalışmaları sırasında Müze en-
vanterine ayrı bir koleksiyon olarak kaydedilen Şam Evrakları, halen Yazı 
ve Yazma Seksiyonunun bünyesinde ayrı bir koleksiyon olarak muhafaza 
edilmektedir.5

Şam Emeviye Camii’nden getirildiği için “Şam Evrakları” adı verilen, 
13882 kaleme kayıtlı 250.000 adet Kur’an-ı Kerim yaprağı ve ciltten oluşan, 
çoğunluğu parşömen üzerine yazılmış Kur’an yapraklarının Kur’an-ı Kerim 

4 İbnülemin Mahmud Kemal – Hüseyin Hüsameddin (Yaşar), Evkâf-ı Hümâyun Nezâretinin 
Tarihçe-i Teşkîlâtı ve Nüzzârın Terâcim-i Ahvâli, İstanbul 1335, s. 232; Enver B. Şapolyo, 
Müzeler Tarihi, İstanbul 1936; Aziz Ogan, Türk Müzeciliğinin 100 üncü Yıldönümü, İstan-
bul 1947; Tahsin Öz, “Ahmed Fethi Paşa ve Müzeler”, Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya 
Dergisi, V (İstanbul 1949), s. 1-15; R. Oğuz Arık, Türk Müzeciliğine Bir Bakış, İstanbul 1953; 
Can Kerametli-Zahir Güvemli, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul 1974; A. Serkander 
Demirkol-S. Kutluay, “Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kur’an Koleksiyonu Hakkında” 1400. 
Yılında Kur’an-ı Kerim Katalogu, İstanbul Eylül 2010, s. 138-455; Nazan Ölçer, “Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi, İslam Ansiklopedisi, c. 41 (İstanbul 2012), s. 543-544.

5 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, a.g.m, s. 138-140, Şam Evrakları için Bkz. F. Déroc-
he, “Collections de manuscrits anciens du Quran a Istanbul . Raport preliminaire” Edudes 
Medievales et Pattimoine turc, Paris 1983.
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ilk nüshalarına ait yapraklar olduğu kabul edilmektedir.6 Şam Emeviye7 
camiinin yanı sıra Tunus Keyravan8 ve Yemen Sana9 Ulu Camilerinde de 
benzer yapraklar ve ciltler bulunmuş olmakla birlikte en büyük koleksiyon 
Müzemizde muhafaza edilmektedir. Geç Emevi-Abbasi dönemine (8.-10. 
yüzyıl) tarihlenen bu yapraklar ve ciltler, Kur’an-ı Kerim’in ilk nüshaları 
olmalarının yanı sıra sayfa düzeni, bezemeleri ve ciltleriyle İslam Kitap 
Sanatı’nın gelişimini gözler önüne seren ilk örnekler olmaları nedeniyle 
de büyük önem taşımaktadır.10

Şam Evrakları koleksiyonundaki en erken örnekler; Emevi dönemine 
8. yüzyılın sonlarına aittir. Genellikle dikey olarak kullanılan ve boyutları 
40x28.5 cm ile 37x28 cm arasında değişen bu yapraklara, Kur’an metni 
kahverengi (sephia) mürekkeple ve Hicazi hatla yazılmıştır. Mümtehine 
60/1-13, Saff 61/1-14, Cum’a 62/1-11, Münâfikûn 63/1-9. ayetlerin 21 satır 
halinde yazılmış olduğu ŞE 87 envanter numaralı Kur’an yaprağı kolek-
siyonun en fazla tanınan örneklerindendir biridir.11 (Res. 1) Kur’an yap-
raklarının iki kapak arasına alınmış örneklerinden biri olan ve 22. ve 30. 
Cüzü ihtiva eden ŞE 80 envanter numaralı eser hattı, cildi ve tezhibi ile 
Şam Evrakları arasında en dikkat çekici olanlardan biridir.12 (Res. 2) Metin 
yatay olarak kullanılan yapraklara 20-23 satır halinde yazılmış, sûre başları 
son derece naif bitkisel kompozisyonlarla süslenmiştir. Cildi dönemine ait 
olmakla birlikte, kâğıt üzerine sülüs hatla yazılan dokuz yaprakla (54-62) 
cüzün tamamlanmış olması, kâğıdın ve hattın özelliklerinin yaklaşık iki 
yüzyıl sonraya işaret etmesi eserin onarım geçirdiğini göstermektedir. 
Cüzün cildi ahşap iskeletli ve açık kahverengi deridir. Cilt kapaklarının 
dış yüzeyleri son derece sade bir yıldız kompozisyonu süslenmiştir. Cilt 
kenarlarına yerleştirilen metal aksamlara bağlanan deri şeritlerle kapakların 

6 Dr. Tayyar Altıkulaç, “Günümüze Ulaşan En Eski Mushaf Nüshaları”, 1400. Yılında 
Kur’an-ı Kerim Katalogu, İstanbul Eylül 2010, s. 28-37.

7 J. Sourdel-Thomine Dominique Sourdel; “Nouveaux documents sur l’histoire religieuse 
et sociale de Damas au oyen – Age”, Revue des Etudes Islamiques, 32 (1964), s. 1-25; F. 
Déroche (1983), a.g. m. s. 145-165.

8 Georges Marçais-Louis Poinssot, Objets Kairouanais, IX au XIII siecle. Tunis 1948.
9 Hans Caspar-G. Von Brothmer; “Früislamische Koran Illuminationen: Meisterwerke aus 

dem Handschriftten für der Grossen Moschee in Sanaa/Yemen “, Kunst und Antiquitaten, 
1 (1986), s. 22-33.

10 Zeren Tanındı, “Kur’an-ı Kerim Nüshalarının Ciltleri ve Tezhipleri”, 1400. Yılında Kur’an-ı 
Kerim Katalogu, İstanbul Eylül 2010, s. 90-121.

11 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 1 s. 145.
12 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 4 s. 148-151.
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açılmaması sağlanan bu cilt, İslam Cilt Sanatı’nın erken dönemi hakkında 
fikir edinmemizi sağlayan önemli bir örneklerden biridir.

İslam Kitap Sanatı’nın gelişimi açısından çok önemli bir koleksiyon olan 
Şam Evrakları, bazı yapraklar üzerine düşülen kayıtlar ile de tarihi bir belge 
niteliğindedir. Bu kayıtlar, İslam Dünyası’nda Vakıf Kurumu’nun tarihinin 
Abbasi dönemine kadar uzandığını belgelemektedir. Kur’an yaprakları 
üzerinde en fazla görülen vakıf kaydı Abbasiler döneminde M/ 870-878 
tarihleri arasında Şam da valilik yapan Amacur’a aittir (ŞE 4, ŞE 990 vb.)13 
(Res. 4-5) ve genellikle Amacur’un adı geçmekte, tarih bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte, sadece bir yaprakta ŞE 13114 envanter numaralı Kur’an 
yaprağı üzerinde Amacur’un hem adı hem de tarih bulunan bir vakıf 
kaydı yer alır. “Amacur tarafından Sûr şehrindeki camiye 30 cüz vakfedildi, 

H 262/M 875-76” şeklindeki bu kayıt aynı zamanda Erken İslam dönemine 
ait bugüne kadar bilinen en erken tarihi ihtiva etmektedir.14 (Res. 3)

Şam Evrakları koleksiyonundaki Abbasi dönemine ait olan Kur’an 
yaprakları da Emevi dönemine ait örnekler gibi ağırlıklı olarak parşömen 
üzerine yazılmıştır. Ancak Abbasi döneminde farklı olarak; Kufi hattın, 
kahverengi mürekkebin yanı sıra siyah mürekkebinde kullanılmış olduğu 
dikkati çekmektedir. Bununla birlikte ŞE 841 envanter numaralı 10. yüzyılın 
sonuna tarihlediğimiz yaprakta olduğu gibi az sayıda da olsa altın yaldızla 
yazılmış örneklere de rastlanmaktadır.15 (Res. 4) Klasik kufi hatla 5 satır 
halinde yazılmış olan bu yaprak, A’raf 7/173-176, 180-195. ayetleri ihtiva 
etmektedir. Abbasi dönemine ait yapraklarda Emevi dönemi örneklerine 
kıyasla sayfa düzeni, levha ve süre başlarındaki tezhip kompozisyonları-
nın desen, renk ve işçilik açısından büyük bir gelişme gösterdiği dikkati 
çekmektedir.

Abbasi dönemine tarihlenen yapraklar arasında rulo Kur’an’lar da bu-
lunmaktadır. Yine parşömen üzerine Kufi hatla ve kahverengi mürekkeple 
yazılmış olan bu Kur’an’ların bazılarının altın yaldızla renklendirilmiş bitkisel 
kompozisyonlardan oluşan bezemelerle süslendiği görülür. (ŞE 1249916 Res. 5) 

13 François Déroche (1990-1991), “The Qur’an of Amagur”, Manuscript of the Middel East, 5 
(1990-1991) s. 59-66; A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 5, s. 152-153; kat. 7, s. 156-157.

14 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat., 6 s. 154-155.
15 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 20, s. 174.
16 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 15, s. 167; Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kur’an 

koleksiyonunun hat ve hattatları için bkz. Dr. Süleyman Berk, “Kur’an-ı Kerim Nüshalarının 
Hat ve Hattatları”, 1400. Yılında Kur’an-ı Kerim Katalogu, İstanbul Eylül 2010, s. 60-85; 
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Rulo Kur’an’lar arasında 9. yüzyıla tarihlediğimiz, kahverengi mürekkep ve 
kufi hatla önyüz 19, arka yüz 20 satır halinde yazılmış olan Fatiha1/1-7, 
Enam 6/6-86, Enam 6/149-150 (arka yüz) ihtiva eden ve geometrik be-
zemeli levha tezhibiyle başlayan rulo Kur’an’ın Şam Evrakları arasında 
bir örneği daha bulunmamaktadır. Yaptığımız çalışmalar sırasında gerek 
ülkemiz gerekse yurt dışındaki Müze koleksiyonu ve kütüphanelerde de 
bu rulo Kur’an’ın bir benzeri daha tespit edilememiştir.17 (ŞE 12727 Res. 6)

Abbasi dönemine ait olan parşömen yaprakların genellikle yatay olarak 
kullanıldığı, boyutlarının 39x29 cm 12.5x21 cm arasında değiştiği, dikey 
olarak kullanılan yaprakların boyutlarının ise 4.3x5 cm ile 23.8x16.6 cm 
arasında değiştiği görülmektedir. (ŞE 1360718 Res. 7, ŞE 81119 Res. 8, ŞE 
250920 Res. 9, ŞE 105821 Res. 10) Metnin kahverengi mürekkep ve kufi hatla 
yazılmış olduğu, bu yaprakların altın yaldızla renklendirilmiş geometrik 
ve bitkisel bezemelerle süslendiği dikkati çekmektedir. (ŞE 43/1-322 Res. 
11, ŞE 6123 Res. 12, ŞE 624 Res. 13, ŞE 34625 Res. 14)

Abbasi dönemine ait olan ciltlerde Emevi dönemi örneklerinde olduğu 
gibi, ahşap iskelet üzerine koyu kahverengi deri geçirilmek suretiyle yapılan 
ciltler olduğu gibi, ahşap iskeletin yerine kalın mukavvaların kullanıldığı 
örneklerde bulunmaktadır. Şam evrakları arasındaki cilt örnekleri genel 
olarak cüzlere aittir ve yatay, dikey veya kutu şeklinde tasarlanmış, sivri 
uçlu bir aletle çalışmış geometrik kompozisyonlar veya yazı ile süslenmiş, 
boyutları 17.5x28 cm ile 5.9 cm x 7.5 cm arasında değişen cilt örnekleri-
dir. Ahşap iskeletli cilt örneklerinden en dikkat çekici olanı yatay olarak 
tasalanmış, üzerinde kufi hatla “el-mülk li-Allah”, “maşallah” “kane” yazılı 
olan ŞE 13900 envanter numaralı cilttir.26 (Res. 15) Dikey olarak tasarlanmış 
içinde Yunus 10/100-105, Ra’d 13/18-43, İbrahim 14/1-25. Ayetlerin yazılı 
olduğu 15 parşömen yaprak bulunan ŞE 2035 dikey olarak tasarlanmış 

cilt ve tezhipleri için bkz. Prof. Dr. Zeren Tanındı; “Kur’an-ı Kerim Nüshalarının Ciltleri 
ve Tezhipleri”, 1400. Yılında Kur’an-ı Kerim Katalogu, İstanbul Eylül 2010, s. 87-122.

17 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 9 s. 159.
18 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 34 s. 194.
19 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 27 s. 181-183.
20 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 29 s. 185.
21 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 32 s. 190-191.
22 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 10 s. 161.
23 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 21 s. 175.
24 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 22 s. 176.
25 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 23 s. 177.
26 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 11 s. 162-163.
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ciltlere güzel bir örnektir.27 (Res. 16) Kuşkusuz Şam Evrakları arasındaki 
en ilgi çekici cilt örneği Kutu şeklinde tasarlanmış olan ŞE 43/-4’tür.28 
(Res. 17) Dikdörtgen biçiminde bir kutu şeklinde tasarlanan cildin kısa 
kenarlarından biri parşömen yaprakların rahatça açılmasını sağlamak 
amacıyla açık bırakılmıştır. Altta ahşap, yanlarda kalın mukavva üzerine 
deri geçirilmiş ve derinin üzeri geometrik bezemelerle süslenmiştir. Bu 
ciltle birlikte ŞE 43/1-3 envanter numarasına kayıtlı üç yaprak cilt hak-
kında fikir edinmemizi sağlaması açısından çok önemlidir. Yaprakların 
üzerinde İhlas/112, Felâk/113 ve Nas/114 sûrelerinden ayetler yazılıdır. (Res. 
11) Günümüze ulaşan her hangi bir bulgu olmamakla birlikte, cildin üst 
kısmının Kur’an okunmak istendiğinde açılabilen bir kapakla kapatılmış 
olduğunu kanaatindeyiz.

Şam Evrakları dışında Müzemiz Yazı ve Yazma Seksiyonuna kayıtlı 
parşömen ve kağıt üzerine yazılmış Abbasi dönemine tarihlenen Kur’an’lar 
ile cüzlerin önemli bir bölümü Müzeye Sultan I. Mahmud tarafından 
kurulan Ayasofya kütüphanesinden gelmiştir. Sultan I. Mahmud Topkapı 
sarayındaki pek çok yazmayı saray dışında bir kütüphane oluşturarak 
buraya vakfetmiştir. Kütüphane defteri halen Süleymaniye kütüphanesinde 
bulunan Ayasofya kütüphanesine, vakfedilen tüm el yazmalarının üzerinde 
Sultan I. Mahmud’un vakıf mührü ile Haremeyn müfettişlerinin vakıf 
kaydı bulunmaktadır. Ayrıca el yazmaları sarayın hazinesinden gönderildiği 
için yazmaların bazılarının üzerinde Sultan II. Bayezid, Sultan III. Selim, 
Sultan III. Mustafa vb. sultan mühürleri de vardır.

Abbasi dönemine tarihlenen Kur’an’lar içinde kuşkusuz Osman bin Affan 
(Hz. Osman)’a atfedilen Kur’an-ı Kerim ayrı bir yere sahiptir. (TİEM 45729 
Res. 18) Parşömen üzerine siyah mürekkeple 15 satır olarak kufi hatla 439 
yaprak olarak yazılmıştır. (Res. 19-Res. 20) İlk (1a) ve son (439b) sayfalarında 
Sultan II. Bayezid’in mührü bulunan Kur’an’ın cildi 14. yüzyıl’da Memluk 
döneminde tamir edildiğini ve cilt eklendiğini göstermektedir. Benzer bir 
durum yine 10. yüzyıla ait olan ve Hz. Ali dönemine atfedilen parşömen 
üzerine kufi hatla 16 satır halinde 382 yaprak olarak yazılan Kur’an da 
görülmektedir. (TİEM 45830 Res. 21-Res. 23)

27 A. S. Demirkol-S. Kutluay, kat. 12 s. 164.
28 A. S. Demirkol-S. Kutluay, kat. 10 s. 176.
29 A. S. Demirkol-S. Kutluay, kat. 16 s. 168-169.
30 A. S. Demirkol-S. Kutluay, kat. 17 s. 170-171.
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Memluklular döneminde olduğu gibi, Abbasiler döneminde yazılmış olan 
bazı cüzlerin saray nakkaşhanelerinde tamir edilerek ciltlerinin yenilen-
mesi, Celayiri, Osmanlı, Akkoyunlu ve Safevi dönemlerinde görülmektedir. 
Parşömen üzerine kufi hatla 29. Cüzün tamamının ve 30. Cüzün el-Fecr 
89/1-18 ayetlerinin yazılı olduğu yapraklar için Sultan II. Bayezid döne-
minde hazırlanmış olan miklepli siyah deri cilt buna güzel bir örnektir. 
TİEM 55331 (Res. 24-Res. 25) İslam dünyasında özellikle Kur’an-ı Kerimin 
ilk nüshalarının korunmasına yönelik hassasiyeti gözler önüne sermektedir.

Ayrıca hat sanatına yön veren Yakut el Mus’tasimi tarafından yazılmış 
Kur’an-ı Kerim’in Celâyirî döneminde (1410 civarı) eklenen cildi, 1b-2a 
sayfasındaki levha tezhibinin işçiliğindeki kalite Kur’an-ı Kerimi en güzel 
yazı ile yazmaya çalışan hattatlara duyulan saygının göstergesi gibidir. 
TİEM 50732 Res. 26-Res. 29)

Müze koleksiyonunda parşömen üzerine yazılmış örneklerin yanı sıra 
yine Abbasi döneminin ünlü hattatları Muhammed b. Ahmed b. Yasin 
bi-İsbehân tarafından krem rengi kağıt üzerine siyah mürekkep ve meşrik 
kufisi ile dört cilt halinde H 383/M 993-994 tarihinde yazılan Kur’an-ı Kerim 
(TİEM 453-TİEM 456 Res. 30) ile Ali b. Hilâl el-Bağdadi (TİEM 44933 Res. 
31) tarafından krem rengi kağıt üzerine siyah mürekkep, reyhani hatla 23 
satır olarak 150 yaprak halinde H 401/M 1010 tarihinde Bağdat’ta yazılmış 
olan Kur’an-ı Kerimler Abbasi döneminin en önemli örnekleri arasındadır.

Kur’an-ı Kerim Koleksiyonundaki 11.-13. yüzyıllara tarihlenen cüz 
(TİEM 55534 Res. 32-Res. 33) ve rulo Kur’an-ı Kerim’lerin (TİEM 415535 Res. 
34) genellikle meşrik kufisi ile yazılmış olduğu; Yakut el Mus’tasimi’nin 
Bağdat’ta H 685/M 1286-87 (TİEM 50736) ve H Şaban 693/M Haziran 1294 
(TİEM 50537 Res. 35-Res. 36) tarihlerinde reyhani hatla yazdığı Kur’an-ı 
Kerim’ler, Ömer b. Ali b. Muhammed’in yine Bağdat’ta H Şevval 600/M 
Haziran 1204 tarihinde reyhani hatla (TİEM 10738 Res. 37) yazdığı Kur’an 
Hat Sanatı’nın gelişim sürecinde hem geleneksel tarzın hem de yeni yazı 

31 A. S. Demirkol-S. Kutluay, kat. 38 s. 200-201.
32 A.S.Demirkol-S. Kutluay, kat. 47 s. 222-227.
33 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 42 s. 208-209.
34 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 44 s. 212-215.
35 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 45 s. 216-217.
36 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 47 s. 222-227.
37 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 48 s. 228-231.
38 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 46 s. 218-221.
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stillerinin en güzel örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 13. yüzyıl 
örnekleri arasında Konya’da hazırlandığı düşünülen Anadolu Selçuklu 
dönemine ait tek örnek Konya Sultan Alâeddin Türbesi’nden Müzeye 1917 
yılında getirilen muhakkak hatla 5 satır halinde üç cilt olarak yazılmış olan 
Kur’an-ı Kerim’dir. (TİEM 437-TİEM 43939 Res. 38) Koleksiyonun 12.-13. 
yüzyıl örnekleri arasındaki Kuzey Afrika’da hazırlanmış olan iki Kur’an 
13x12.2 cm (TİEM 53640 Res. 39-Res. 40) ve 53x57 cm (TİEM 359-TİEM 36041 
Res. 41)’lik ölçüleriyle birbirinden çok farklı boyutlarda olmasına karşın 
hattı ve tezhip kalitesiyle birbirine çok benzer özellikler taşımaktadır.

Koleksiyonun zengin İlhanlı, Memluk, Celayiri ve Timurlu dönemine 
ait Kur’an-ı Kerim örnekleri arasında Sultan Olcayto’ya sunulmak üzere 
vezirleri Reşidüddin ve Sadeddin tarafından H 706 /H 1306-1307 tarihinde 
hazırlattırılan cüzler. (TİEM 538-TİEM 54142 Res. 42-Res. 45) İlhanlı döne-
minin, H 713/M 1313-14 tarihinde Şazi b. Davud b. İsa, Ebu Bekir b. Eyyûb 
tarafından yazılan Sandal’ın öğrencisi Aydoğdu b. Abdullah el-Bedri ve Ali 
b. Muhammed er-Ressam tarafından tezhipleri yapılan Kur’an (TİEM 450) 
ile 15. yüzyıl sonlarına tarihlenen cildin iç kapaklarında Emir Kansu’nun 
hazinesi için hazırlandığı yazılı olan Kur’an (TİEM 50843 Res. 46) Memluk 
döneminin; Hattat ve müzehhip el-Hac Mecdeddin ibn Ahmed el-Afîfî 
el-Kazvinî tarafından yazılan (TİEM 25244) ve 14. yüzyılın ikinci yarısına 
tarihlenen Kur’an Celayiri döneminin, H 23 Ramazan 837/M 3 Mayıs 1434 
tarihinde Sultan Baysungur’un hazinesi için Şems el-Baysungurî tarafından 
yazılan Kur’an (TİEM 29445 Res. 47-Res. 49) ve 1443-40 civarına tarihlenen 
ciltleri de dönemine ait olan cüzler. (TİEM 564-57046 Res. 50-Res. 51) Ti-
murlu döneminin, H 1000/M 1591-92 tarihinde İbn Kasım Daî Abdülvehhâb 
eş-Şirazi tarafından yazılan müzehhip Muhammed b. Taceddin Haydar 
tarafından tezhipleri yapılan Kur’an. (TİEM 37947 Res. 52-Res. 53), 1580 
civarına tarihlenen Abdülkadir el-Hüseynî tarafından yazılan Kur’an (TİEM 

39 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 49 s. 232-233.
40 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 50 s. 234-237.
41 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 51 s. 238-239.
42 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 52a-c s. 240-43; kat. 54 s. 248-49.
43 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 63 s. 266-267.
44 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 64 s. 268-269.
45 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 69 s. 282-285.
46 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 67 s. 276-279.
47 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 89 s. 342-345.
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50448 Res. 54-Res. 57) ve 1580 civarına tarihlenen Kur’an cildi. (TİEM 266549 
Res. 58-Res. 60) Safevi döneminin; 18. yüzyıl sonuna tarihlenen lake ciltli 
Kur’an Kaçar döneminin (TİEM 49250 Res. 58) en seçkin örnekleridir. 15. 
Yüzyılda Delhi Sultanlar (TİEM 264 Res. 59 – Res. 60)51 döneminde yazılan 
Kur’an, H 1229/M 1814 tarihinde Emir Mehmed Han tarafından yazılan 
(TİEM 338452 Res. 61) ve 19. Yüzyıl başında Keşmir’de hazırlanan (TİEM 
488)53 Kur’an-ı Kerimler Hint Sanatının örnekleridir.

Koleksiyondaki Osmanlı Kur’an’larından H  Şaban 848 /M 13 Kasım 1444 
tarihinde hattat ve müzehhib Hüseyin b. el-Hasan li’l Murteza el-Hüseynî 
tarafından yazılan (TİEM 6054 Res. 62) ve Fatih dönemine tarihlenen (1460 
civarı) TİEM 3055 Res. 63 ile TİEM 44856 Res. 64-Res. 65) erken tarihli 
Osmanlı Kur’an’larıdır.

Koleksiyonda eserleri bulunan Osmanlı döneminin ünlü hattatlarından 
bazıları; Şeyh Hamdullah (TİEM 402 Res. 66-Res. 69)57, Cemaleddin el-A-
masî (TİEM 97)58, Halilullah ibn Mahmud Şah (TİEM 22459 Res. 70-Res. 
71), Ahmed Karahisarî (TİEM 40060 Res. 72-Res. 73), Pir Mehmed b. Şük-
rullah (TİEM 41161 Res. 74), Kadı Mahmud en-Nahif (TİEM 35162 Res. 75), 
Behram b. Abdülbasîr (TİEM 15263 Res. 76), Abdullah el-Kırımî (TİEM 38564 
Res. 77), el-Kâtib el-Antalyevî (TİEM 38365 Res. 78), Ferhad Paşa (TİEM 
38866 Res. 79), Halid el-Erzurimî (TİEM 2167 Res. 80, TİEM 40368 Res. 81), 

48 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 86 s. 336-337.
49 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 78 s. 312-315.
50 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 91 s. 348-349.
51 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 92 s. 350-353.
52 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 94 s. 358-361.
53 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 93 s. 354-357.
54 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 95 s. 362.
55 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 96 s. 362-363.
56 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 97 s. 364-367.
57 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 98 s. 368-373.
58 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 99 s. 374-37.
59 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 100 s. 376-381.
60 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 101 s. 382-385.
61 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 105 s. 398-399.
62 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 106 s. 400-401.
63 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 152 s. 402-403.
64 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 108 s. 404-405.
65 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 109 s. 406-407.
66 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 110 s. 410-411.
67 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 113 s. 416-417.
68 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 112 s. 414-415.
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Muhammed b. Abdurrahman (TİEM 53569 Res. 82), el-Hac Mustafa Efendi 
TİEM 484)70, Hafız Osman (TİEM 40571 Res. 83, TİEM 40772 Res. 84-Res. 
85), İbrahim Kemalî (TİEM 464)73, Şekerzâde Mehmed Efendi (TİEM 85)74, 
Seyfi Murtaza (TİEM 87)75, Galatalı Ahmed Naili (TİEM 46176 Res. 86-Res. 
88), es Seyyid el-Hac Mustafa İzzet (Kazasker Mustafa İzzet) (TİEM 1162-
119177 Res. 89), TİEM 40878 Res. 90-Res. 91)’dir.

İslam Kitap Sanatı’nın en önemli eserlerinin muhafaza edildiği Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi Kur’an-ı Kerim koleksiyonundaki Mushafların, 
üzerindeki vakıf ve onarım kayıtları ile mühürler tarihi birer belge nite-
liğindedir.

İlk örnekleri Abbasi döneminde görülen Kur’an-ı Kerim’in camilere vak-
fedilmesi, Osmanlı döneminde uygulanan bir gelenektir. Osmanlı döneminde 
camilere özellikle camiyi yaptıranlar tarafından Kur’an-ı Kerim vakfedildiği 
dikkati çekmektedir. Kanuni Sultan Süleyman (sal. 1520-1566)’ın inşa et-
tirdiği Süleymaniye Camii’ne ve Sultan I. Ahmed (sal. 1603-1617) ’in inşa 
ettirdiği Sultan Ahmet Camii’ne Kur’an-ı Kerim vakfettiği, Kur’an–ı Kerim 
Koleksiyonu’ndaki eserlerin vakıf kayıtları incelendiğinde anlaşılmaktadır. 
Türbelere ise orada yatan kişilerin ruhu için okunmak ve konulmak üzere 
Kur’an-ı Kerim vakfedilmiştir.

Ayrıca özellikle Sultanlar ve yüksek rütbeli devlet adamları tarafından 
inşa ettirilen; Ayasofya, Pertevniyal Valide Sultan, Aşir Efendi, Köprülü 
Mehmed Paşa, Çoban Mustafa Paşa vb. kütüphanelere muhafaza edilmek 
ve okuyucuya hizmet vermek üzere kitap vakfedilmiştir. Bu kitapların 
arasında cildi, tezhibi ve hattı ile üstün özellikler taşıyan, döneminin 
önemli sanatçılarının elinden çıkmış olan Kur’an-ı Kerim’lerin kütüpha-
nelere vakfedildiği görülmektedir. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki 
Kur’an-ı Kerim’lerin büyük çoğunluğu vakıf eserleri olduğu için vakıf 
kayıtları ve sultan mühürleri belge niteliği taşımaktadır. Bunun dışında 

69 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 115 s. 420-421.
70 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 116 s. 422-423.
71 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 117 s. 424-425.
72 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 119 s. 428-429.
73 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 118 s. 426-427.
74 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 121 s. 432-433.
75 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 122 s. 434-435.
76 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 123 s. 436-437.
77 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 124 s. 438-439.
78 A. Serkander Demirkol-S. Kutluay, kat. 125 s. 440-441.
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Kur’an-ı Kerim’ler üzerindeki tamir kayıtlarından da Kur’an-ı Kerim’lerin 
yıprandıkça onarıldığı anlaşılmaktadır.

Kur’an koleksiyonunun zenginliği ve görkemi ile dünyanın sayılı mü-
zeleri arasında olan İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Kur’an-ı Ke-
rim’in indirilişinin 1400. Yılı nedeniyle açtığı bir sergiyle ilk defa Kur’an-ı 
Kerim koleksiyonunun zenginliği ve görkemini gözler önüne sermiştir. 
(Res. 92-Res. 98)

Ayrıca, “1400. yılında Kur’an-ı Kerim” Sergisi için hazırlanan katalog-
da özellikle araştırmacılara yararlı olabilmek amacıyla künyesel bilgiler 
eksiksiz olarak verilmeye çalışılmıştır. Kur’an-ı Kerim’lerin; varsa ketebe, 
tarih, hazırlandığı merkez ve kimin için hazırlandığı, boyutları, yazı stili, 
satır ve yaprak sayısı, tezhipli sayfaları, hatim, falname gibi bölümleri, 
vakıf kayıtları ve mühürleri detaylı olarak belirtilmiş, varak numaralarıyla 
kataloga alınmıştır. Tarih bulunmayan eserler için ise üslup özellikleri 
dikkate alınarak bir tarihlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Bildirimizin konusunu oluşturan Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kur’an 
koleksiyonu kuşkusuz bir makale ile anlatılamayacak kadar kapsamlı bir 
konudur. Bununla birlikte ana hatları ile tanıtmaya çalıştığımız dünyanın 
en önemli koleksiyonlarından biri olan Müzemiz Kur’an Koleksiyonu pek 
çok araştırmacının ilgisini çekeceği ve önemli çalışmalara konu olacağı 
inancındayız.
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TÜRK ÇİNİ SANATINDA  
YAZININ KULLANIM YÖNTEMLERİ

Kâzım KÜÇÜKKÖROĞLU
Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalı

GİRİŞ
Çini; toz haline getirilmiş minarelerin belli oranlarda bir araya getiri-

lip, form ve renk verilerek pişirilmesidir, şeklinde kısaca tarif edilebilir. 
Kaynaklarda ilk sırlı malzeme kullanımının M. Ö. 4 binli yıllarda Mısır 
medeniyetinde olduğu belirtilmektedir. Daha sonra Mezopotamyada M. Ö. 2 
binlerde görülür. Yeni Babil İmparatorluğu döneminde M. Ö. 575 dolaylarında 
kabartma resimli sırlı tuğlalarla yapılmış örnekler mevcuttur.1 Bunların en 
güzel örneği bugün Berlin müzesinde sergilenen meşhur İştar kapısıdır.

Türkler tarafından çini sanatının ilk uygulamaları ise Uygurlara kadar 
uzanır. 1902-1903 yıllarında Alman araştırmacı Albert Le Cog tarafından 
Karahoço’da yapılan kazılarda ortalarında birer rozet ve köşelerinde çeyrek 
rozet ile tezyîn edilmiş 40x40x5 ebatlarında kare levhalar bulunmuştur.2 
Yan yana döşendiğinde birbirini tamamlayan bu levhaları, Maniheizm’e 
inanan Uygurlar, mabetlerinin zeminine döşemişlerdir. Oldukça sert bir 
hamura sahip bu levhalar gri-mavi sırla kaplı olup hem tezyîni bir unsur 
olmuşlar, hem de mabetlerin temizliğini temin etmişlerdir.

1 Arık, Oluş, “Çininin Tarihçesine Kısa Bakış”, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, İstanbul 
2007, s. 26.

2 Yetkin, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1972, s. 15; Aslanapa, 
Oktay, Türk Sanatı, İstanbul 1993, s. 317.
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Uygurlarla aynı dönemde İslam mimârîsinde de çini kullanımı başlamış 
ve değişik ülkelerde farklı renk, desen ve teknik özelliklerle gelişmiştir. 
IX. yüzyılda Abbasiler tarafından Bağdat’ın kuzeyinde Türk askerleri için 
kurulan Samarra şehrinde yapılan kazılarda çini kalıntıları ve özellikle 
de daha önce hiç görülmemiş lüster tekniği ile yapılmış çiniler ortaya 
çıkarılmıştır. Benzerleri X. yüzyılda Suriye’de Rakka şehrinde de bu-
lunmuştur.3 Samarra’da ortaya çıkan bu teknik çevre bölgelere de tesir 
etmiş ve özellikle Mısır’da Tolunoğlu ve Fâtımi sanatlarında bol sayıda 
seramik örneğinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aynı teknik ile yapılmış 
çinilerden bir gurup ta Tunus’da Kayravan şehrindeki Seydi Ukba câmiinin 
mihrâbında görülmektedir.

X. yüzyılda Müslüman olan Karahanlılar’ın (840-1212) eserlerinde az da 
olsa çini kullanıldığı görülmektedir. Ayşe Bibi Türbesi, Celâleddin Hüseyin 
Türbesi, Buhara Kalan Minaresi ve Muğak Attarî Câmii örnek verilebilir.

Aynı yüzyıllarda Afganistan bölgesinde hâkimiyetlerini sürdüren Gaz-
neliler de (963-1186) yapılarında çiniyi kullanmışlardır. Gazne kentinde 
yapılan kazılarda Gazne Sarayına ait kare, altıgen ve yıldız şeklinde üzerleri 
tavus kuşu, köpek, keçi, arslan gibi figürler ve rûmî, Uygur çinilerindeki-
ne benzeyen rozet ile yazılarla süslü sarı, kahverengi, mavi, yeşil renkte 
sırlı küçük çiniler bulunmuştur. Bu tip kabartma hayvan motifli çinilere, 
Anadolu’da rastlanmamaktadır.4

Çininin devamlı olarak mimârîde kullanılması ve geliştirilmesi, İran’da 
ilk çinili eserleri meydana getiren Büyük Selçuklular döneminde olmuştur 
(1040-1194). Fakat Moğol istilasında bu eserlerin çoğu yok olduğundan 
çok az örnek kalmıştır.

Anadolu’da çininin mimârî süslemede kullanılması ilk defa Selçukluların 
meydana getirdiği eserlerde görülmektedir. Anadolu’daki ilk örneklerde ana 
yapı malzemesi olan taş’ın yanı sıra tuğla ve sırlı tuğla kullanılmıştır. İlk 
eserlerdeki tuğla süslemeye daha sonra sırlı tuğla ve çini katılarak yapılar 
renklendirilmiştir.

Çini sanatı Selçuklulardan sonra Anadolu Beylikler döneminde de benzer 
niteliklerde devam etmiş, daha sonra Osmanlı çini sanatı yeni malzeme, 
teknik ve dekoratif özelliklerle, Selçuklu çini sanatından büyük farklılıklar 

3 Öney, Gönül, İslâm Mimarisinde Çini, İzmir 1987, s. 15.
4 Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı El Kitabı, İstanbul 1993, s. 147.
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göstererek gelişimini devam ettirmiştir. Özellikle XV-XVII yüzyıllar ara-
sında Osmanlı mimarisinde İznik Çinisi önemli bir dekoratif unsur olarak 
kullanılmış ve büyük bir gelişme göstermiştir.

Selçuklulardan itibaren çini sanatında birçok teknik uygulanmıştır. İlk 
örneklerde sırlı tuğla, tuğla mozaik, tek renk sırlı plakalar, mozaik çini tek-
niği, sıraltı tekniği, kazıma tekniği, kabartma tekniği, lüster ve minai tekniği, 
beylikler döneminde renkli sır tekniği ve Osmanlı döneminde sıraltı tekniği. 
Bu tekniklerden, yeri geldikçe örnekler üzerinde bahsedilecektir.

İslam mimarisinin ilk yapılarında yazı kullanımına pek rastlanmaz. En 
erken örnekler Emeviler dönemine (661-750) aittir. Halife Abdü’l-Melik’in 
687 tarihinde yapımına başlattığı Kubbetü-s Sahra, yazının kullanıldığı 
ilk yapılardandır. Bu yapının içerisinde Kûfi yazı kuşağı yer almaktadır.5 
Abbasiler döneminden pek fazla eser kalmasa da mevcut kalıntılardan 
yapılarda kufi yazı kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Türk-İslam mimarisinde ilk yazılı örneklere, önceleri Göktürklere bağlı 
iken daha sonra devlet kuran ve 960 yılında Müslüman olan Karahanlılar’ın6, 
eserlerinde rastlanır. Buhara Namazgah Camiinin mihrap duvarında tuğla 
ile oluşturulmuş Makıli yazı örnekleri mevcuttur. (Fotoğraf: 4) Buradaki 
yazı cahiliye dönemi Arap yazısı olan cezm yazısından farklıdır. Aslında 
ma’kıli yazının kökeniyle ilgili bilgiler bir hayli karışık ve tutarsızdır. 
Ma’kıli yazı hakkında kaynaklarda zikredilen bilgilere ait somut örnekler 
bulunmamaktadır. Makıli olarak örnek verilen Zebed ve Harran kitabeleri 
bunu tam olarak karşılamamaktadır. Ma’kıli, Türklerin geleneksel halk 
sanatlarından ve tuğla mimarisiyle doğrudan ilişkilidir. Eldeki veriler 12. 
yy. dan önce bu yazının hiç bir İslam ülkesinde kullanılmadığı yönündedir. 
İlk örnekler Karahanlı, Gazneli ve Selçuklulara aittir. En gelişmiş örnek-
lerse 13-16. yy. Azerbaycan, İran, Afganistan, Orta Asya ve Anadolu’ya ait 
mimari eserler üzerindedir.7

5 Gün, Recep, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazı Kullanımı, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1999, s. 2.

6 Genç, Reşat, “Karahanlılar”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. 6, İstanbul 1989, 
s. 144.

7 Enveroğlu, İlham, “Makıli Yazıların Tasarım Özelliklerine Yapısalcı Yaklaşım”, VII. Ulus-
lararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat Etkinlikleri, 
Bildiriler (Yayın Aşamasında).
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TÜRK ÇİNİ SANATINDA YAZININ KULLANIM YÖNTEMLERİ

1. Sırlı Tuğla ve Tuğla Mozaik

Mimari eserlerde yazının çinide kullanımı ilk olarak sırlı tuğla ve 
tuğla mozaik tekniği ile olmuştur. Sırlı tuğla 10x20x4,5 cm ebatlarında 
hazırlanmış tuğlanın dar veya duruma göre geniş yüzeyinin sırlanma-
sıyla oluşturulan bir tekniktir. Genellikle firuze, lacivert ve mor renkler 
kullanılır. Tuğla mozaik ise hazırlanan sırlı tuğlalardan istenilen ölçüye 
göre kesilip kullanılan bir tekniktir. Bu teknikler ile genellikle ma’kıli, 
kûfi ve celi sülüs yazılar oluşturulmuştur. Karahanlı, Büyük Selçuklu ve 
özelliklede Anadolu Selçuklu eserlerinde bolca örnek mevcuttur. Bunlardan 
bazıları; Karahanlı dönemine ait 1197 tarihli Vabkend minaresi, bu minarede 
şerefe altında zemini tezyinli tuğla mozaik sülüs yazı kuşağı mevcuttur. 
Bir başka Karahanlı eseri olan Buhara Muğak Atari camii giriş kapısı ke-
meri üzerinde de firuze sırlı tuğla mozaik ile yazı kuşağı bulunmaktadır. 
Afganistan Cam-Minarda da yine şerefe altında firuze sırlı tuğla mozaik 
ile kûfi yazılar kullanılmıştır. (Fotoğraf: 1) Büyük Selçuklu dönemi eserle-
rinden Isfahan Minar-ı Seraban, Nahcıvan Mümine Hatun Kümbeti, Doğu 
İran’da Radkan Kümbeti (XIII. Yüzyıl başı) örnek verilebilir. Döneme ait en 
erken örnek Damgan Mescid-i Cum’ası’nın Selçuklular zamanında yapılan 
minaresinin 1058 tarihli kûfi kitâbe frizidir. Kazvin’de 1115 tarihli Mescid-i 
Cuma ile buna yakın bir tarihte yapılmış olan Mescid-i Haydariye isimli 
yapılar birbirine benzer nitelikte olup, her ikisinde de kitâbe kuşakların-
da firûze sırlı küçük çini parçaları kullanılmıştır. Isfahan yakınlarında 
bulunan Rehrevan, Ziar ve Sin Câmii ile İsfahan’da bulunan Saraban ve 
Mescid-i Ali minarelerinde firûze sırlı çinilerin kullanıldığı kitâbeler ve 
değişik süslemeler bulunmaktadır.

Anadolu’da örnek daha çoktur. Sivas I. İzzeddin Keykavus Türbesi, 
Konya Sahip Ata Camii Taç kapısı ve Hanigahı (Fotoğraf: 2), Hasankeyf 
Zeynel Bey Türbesi bunlardan bir kaçıdır.

2. Çini Mozaik

Çini mozaik daha çok Anadolu Selçukluları’nda gelişmiş bir tekniktir. 
Mimârîyle bağdaşarak organik bir bütün oluşturan çini mozaik, yapımı en 
zor ama en gösterişli olan bir tekniktir. Anadolu Selçuklu yapılarında en 
fazla kullanılan bu teknik Anadolu Sanatına Selçuklular’ın yeni katkısıdır. 
İstenilen şekle göre kesip hazırlanan küçük çini parçacıklarının bir araya 
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getirilmesiyle oluşturulur. Mozaik tekniği ile kemer, tonoz, ve kubbelerin 
iç bükey yüzleri, niş, duvar yüzeyleri, mihrâblar ve kubbeye geçiş bölgeleri 
kaplanmıştır. Aynı zamanda kitabeler ve yazı kuşaklarında da kullanılmıştır. 
Yazının uygulandığı çini mozaiklerde birkaç farklı yöntem uygulanmıştır:

Zemini boş, sade bırakılmış olanlar;

Sivas I. İzzeddin Keykavus Türbe cephesi (Fotoğraf: 3), Konya Sırçalı 
Medrese örneklerinde olduğu gibi mozaik çini parçaları harç zemin üzerine 
yerleştirilmek suretiyle kûfi yazı oluşturulmuştur.

Zemini tezyinli olanlar;

Kûfi, Sülüs gibi yazıların kullanıldığı kitabeler, kubbe kuşak yazıları ve 
mihrap yazılarında, yazı zemini helezonlar, rûmî ve tepelik formlarıyla tezyin 
edilmiştir. Konya Karatay Medresesi (Fotoğraf: 4), Konya Sırçalı Medrese, 
Kayseri Kölük Camii, Konya Sırçalı Mescit, Konya Alaeddin Camii Mihrabı.

Zemini dolgulu olanlar;

Çini mozaik tekniğinin uygulandığı bu örneklerde hem yazı hem de 
zemini mozaik çini parçalarından oluşturulmaktadır. Erken örneklerde 
derzli olarak yapılmasına karşı daha geç örneklerde ve Erken Osmanlı 
örneklerinde hiç derz boşluğu bırakılmadan yapılmıştır. Konya İnce Minareli 
Medrese, Konya Karatay Medresesi, Konya Sahip Ata Türbesi (Fotoğraf: 5), 
Konya Sadreddin Konevi Camii, Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi, Birgi Ulu 
Camii, Konya Beyhekim Mescidi Mihrabı, Tokat Gök Medrese, Beyşehir 
Eşrefoğlu Camii gibi.

Tokat Ali Tusi Türbesinde karşılaştığımız bir örnekte ise zemini boş 
olarak düzenlenmiş pencere üstü kitabesinde kûfi yazıyı oluşturan mozaik 
parçalar sır altına siyah dekorlu ve firuze sırlı çinilerden kesilerek oluş-
turulmuştur. Bu çok yaygın bir uygulama değildir. (Fotoğraf: 6)

3. Sahte Mozaik-Kazıma Tekniği

Selçuklu çini teknikleri içerisinde en az kullanılan bir tekniktir. Daha 
çok yazılarda uygulanmıştır. Kuşak yazısı olarak, usta imzası olarak ör-
nekler mevcuttur. İki şekilde yapılır. Ya zemin sırlı olarak bırakılıp yazılar 
kazınır, ya da yazılar sırlı bırakılıp zemin kazınır.

Kazıma işlemi sonunda elde edilen görüntü mozaik tekniğine benzediği 
için sahte mozaik olarak ta isimlendirilmiştir. Eski Malatya Ulu Camii 
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Revaklarında ve Eyvanında (Fotoğraf: 7), Akşehir Ulucamii kapısında, Bey-
şehir Eşrefoğlu Camii Mihrabında, Sivas I. İzzeddin Keykavus Türbesinde.

4. Kabartma Tekniği

Düz kare çini levhalara kabartma tekniği uygulanarak elde edilen 
kabartmalı çiniler genellikle sanduka kaplamalarında kullanılmıştır. Bu 
teknikte, çini hamuru henüz yumuşakken üstüne kalıpla şekiller kabart-
ma teşkil edecek şekilde basılır. Aynı kabartma desen etrafı kesilerek de 
çıkarılabilir. Çini plâka fırınlandıktan sonra renkli sırla sırlanarak veya 
beyaz bir astar çekildikten sonra kabartma yazılar şeffaf, zemin lâcivert 
sırla sırlanıp tekrar pişirilerek kabartmalı çiniler elde edilmiştir

Bu tür çinileri, Sivas I. İzzeddin Keykâvus Türbesi cephesinde, Konya 
Alâeddin Câmiine bitişik Kılıçarslan Türbesi’nde bulunan sandukalarda ve 
yine Konya’da Sahip Ata ve Mevlâna Türbesi’nde bulunan sandukalarda 
görebilmekteyiz. (Fotoğraf: 8) Bu çinilerin en erken örneğinin ise Kılıçarslan 
Köşkü’nde bulunduğu bilinmektedir

5. Renkli Sır Tekniği

Erken Osmanlı Döneminde ortaya çıkmış bir tekniktir. Timur’la birlikte 
Semerkand’a giden Muhammed Mecnun isimli bir ustanın orada öğrendiği 
bu tekniği, Bursa’da başta Yeşil Cami ve Yeşil Türbe’de uyguladığı biliniyor. 
Bu dönemde Selçuklu Çini teknikleri terk edilmeye ve yeni teknikler kul-
lanılmaya başlıyor. Renkli sır tekniği zahmetli olan çini mozaik tekniğinin 
yerine ona benzetilerek uygulanan bir tekniktir. Bu yöntemde 25x25 cm 
gibi karoların üzerine bitkisel yağ karışımlı bir boya ile desenin tahrir-
lemesi yapılır. Boya yerine renklendirilmiş sır kullanılır. Fırında pişme 
esnasında bitkisel yağlı boya şişerek sırların birbirine karışmasını önler. 
En güzel örnekler Bursa Yeşil Camii, Yeşil Türbe (Fotoğraf: 9), Edirne Mu-
radiye Camii ve İstanbul Çinili Köşkte bulunan Karaman İmaret Camiine 
ait mihraptır. Bu dönem yazı uygulamalarında aynı kuşakta iki sıra yazı 
kullanılmış, zemini tezyinli celi sülüs yazının üzerine daha küçük boyutlu 
kûfi yazı yerleştirilmiştir.

6. Sıraltı Tekniği

Selçuklu döneminde kullanılan bu teknik Beylikler devrinde gelişmiş 
Osmanlı döneminde ise yegane kullanılan yöntem olmuştur. Bu usûlde 
hafif gözakı renkli astarlı bisküvi üzerine siyah, mavi, yeşil, mor, kırmızı 
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ve firûze renkler ile desenleme yapılır ve şeffaf renksiz bir sır ile sırlanır. 
Yazı ise genellikle lacivert zemin üzerine beyaz veya beyaz zemin üzerine 
lacivert olarak uygulanmıştır. (Fotoğraf: 10)

Sonuç

Yazı, insanlık âleminin başlamasından bu yana şu veya bu şekilde var 
olagelmiştir.

İslamiyet ile birlikte Peygamber Efendimizin (s.a.s.) teşvikleriyle okuma 
yazma ve yazıyı güzelleştirme çalışmaları başlamıştır. Zaman içerisinde 
evrensel estetik değerlere kavuşan İslam yazısı, İslam dininin estetik 
tebliğinde önemli bir rol oynamıştır.

Kullanıldığı mekânlara özel bir anlam kazandıran İslam yazısı, her 
ne kadar tezyinat programı içerisinde ele alınıyor olsa da, kendisi bizzat 
tezyinat olmamakla birlikte, süslemede kullanılan, kâğıt, taş, alçı, ahşap, 
maden ve konumuz olan çiniyi de şereflendirmiştir.

Bu şereften nasipdâr olmak isteyen Müslüman sanatkârlar da farklı 
yöntemlerle İslam yazısına dolayısı ile İslam dinine hizmet etmeyi gaye 
edinmişlerdir.

Kaynakça
Arık, Oluş, “Çininin Tarihçesine Kısa Bakış”, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, İstanbul 

2007.

Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, (3. Baskı), İstanbul 1993.

Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı El Kitabı, İstanbul 1993.

Enveroğlu, İlham, “Makıli Yazıların Tasarım Özelliklerine Yapısalcı Yaklaşım”, VII. 
Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sa-
nat Etkinlikleri, Bakü 2013, Bildiriler (Yayın Aşamasında).

Genç, Reşat, “Karahanlılar”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. 6, İstanbul 1989.

Gün, Recep, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazı Kullanımı, Doktora Tezi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 1999.

Öney, Gönül, İslam Mimarisinde Çini, İstanbul 1987.

Yetkin, Şerare, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1972.



572

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Resimler

Fotoğraf 1:  Afganistan, Cam-Minar. 1153-1203 (O. Arıktan)
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Fotoğraf 2:  Konya Sahip Ata Hanigahında makıli yazılar. (1258-1283)

Fotoğraf 3:  Sivas İzzeddin Keykavus türbe cephesi. (1217)
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Fotoğraf 4:  Konya Karatay Medresesi.

Fotoğraf 5:  Konya Sahip Ata Türbesi.
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Fotoğraf 6:  Tokat Ali Tusi Türbesi.

Fotoğraf 7:  Eski Malatya Ulu Camii revakları.
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Fotoğraf 8:  Konya Sahip Ata Hanigâhında kabartma yazılı sandukalar. (1258-1283)

Fotoğraf 9:  Bursa Yeşil Türbe.
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Fotoğraf 10:  İstanbul Kadırga Sokullu Camii.
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EDİRNE SELİMİYE CAMİİ’NDE YAZININ SÜSLEME 
UNSURU OLARAK KULLANIMI

Gülgün YILMAZ
Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü/Edirne

Ahmet KÖSE
M. A., Fethiye/Muğla

Edirne Selimiye Camii, Mimar Sinan tarafından, 1569-1574 yılları 
arasında, Sultan II. Selim’in emriyle yapılmıştır. Sinan’ın 80’li yaşlarında 
yaptığı bu cami, kendisi tarafından ustalık eseri olarak nitelendirilmiştir. 
Bu anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin 
başyapıtları arasındadır.

Yapının inşa kitabesi avlunun kuzey kapısı dış kısmında yer alır. Kita-
be sekiz mısra şeklindedir ve etrafı cetvelle çevrilidir. Caminin inşasının 
başlangıç ve bitiş tarihleri kitabenin satır aralarına yazılmıştır. Bu kitabede 
caminin H 982, M 1574 yılında bitirildiği görülmektedir.

Yapıyı bezeyen hat şaheserleri son cemaat yerinden başlayarak gelen-
leri karşılamaktadır. Son cemaat yeri kemeri üzerinde, mermer cephede 
yer alan yuvarlak aynalarda Allah’ın ism-i şeriflerinden Ya Hannan, Ya 
Mennan, Ya Câmi’, Ya Mâni’yazıları istiflenmiştir. (Res. 1)

Mihrab sofasında yer alan pencere alınlıklarında, altı ayrı çini pano 
halinde Fatiha Sûresi yazılıdır. Bu çiniler Sultanın 4 Rebi Evvel 980 (15 
Haziran 1572) tarihli mektubunda belirtilen isteklerine göre düzenlenmiştir.1 
Bu panoların üst kısmında, mihrab sofasını çevreleyen çini kuşak üzerinde 

1 Walter B. Denny, The Artistry of Ottoman Ceramics, Thamesand Hudson, Londra 2004, s. 
101.
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ise iman ve ibadet esaslarına yönelik bilgiler aktaran Bakara Sûresi 285 ve 
286. ayetleri yazılıdır (Res. 2).2 Mihrap duvarında uygulanan çini süsleme 
programı bu tarihten sonra inşa edilen yapılara örnek oluşturmuş, bununla 
birlikte Osmanlı Devleti’nin Klasik dönemin en önemli üsluplarını ortaya 
çıkarmıştır.3

Mermer mihrabın alınlığında kabartma yaldızlı harflerle yeşil zemin 
üzerinde Kelime-i tevhid, tepelik kısmında ise, Âl-i İmran Sûresi 37. 
ayetinin bir kısmı olan, “Zekeriyya ne zaman onun bulunduğu mihraba girse, 
onun yanında bir yiyecek bulurdu. “Meryem! Bu sana nereden geldi?” deyince, 
o da: ‘Bu, Allah katındandır’ derdi” mealindeki metin yazılmıştır.

Selimiye çinileri, İznik’ten padişah fermanıyla özel olarak ısmarlan-
mıştır.4 Yapılarda çini kaplama konacak yerler belirlenir, ölçüleri alınarak; 
desenleri saray nakkaşları, yazıları ise hattatlar tarafından hazırlanır ve 
çini atölyelerine gönderilirdi. Hazırlanan kompozisyonların çini levhalara 
işlenmesi kaşigeran denilen çini ustalarınca gerçekleştirilirdi. Çini panolar, 
yapı içinde önceden programlanan yerlerine sıva ustalarınca alçı kullanı-
larak yerleştirilmekte idi.

Üzeri yazı bezemeli çini panolar ayrıca caminin dış ve iç kısmındaki 
duvar ve pencere alınlıklarında yer alır. Son cemaat yerinde kuzey, doğu 

2 Bakara, 2/285: Peygamber, Rabbi’nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin 
de hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. “Biz Allah’ın 
peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı 
dileriz, dönüş ancak sanadır.” dediler.

Bakara, 2/286: Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Herkesin kazan-
dığı hayır kendisine, yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz, eğer unuttuk ya 
da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi 
ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi, 
mağfiret et bizi, rahmet et bize! Sensin bizim Mevlamız, kâfir kavimlere karşı yardım et bize.

3 Filiz Yenişehirlioğlu, 1982, “XVI. yüzyıl Osmanlı dönemi yapılarında görülen mimari 
süsleme programlarında Mimar Sinan’ın katkısı var mıdır?”, Mimarlık, Sayı: 5-6, 1982, 
s. 33.

4 Robert Anhegger, “Quellenzur Osmanischen Keramik”, İstanbuler Forschungen 13, Berlin 
1941, 165 vdd.; Ahmed Refik Altınay, Türk Mimarları, Sander Yayınları, İstanbul 1977, s. 
113, belge 18.



581

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

ve batı duvarlarında yer alan 18 adet çini pencere alınlığı üzerinde besmele, 
Ayet-el kürsi5 ve Fetih Sûresi’nin 29. ayeti yazılıdır.6

Caminin iç mekânında çini panolarda yer alan yazılar, hünkâr mah-
filinde, mihrab, kemerlerin köşe dolguları ve yine pencere alınlıklarında 
bulunmaktadır. Minberin batı tarafında pencere alınlıkları üzerinde Bakara 
Sûresi’nin 201’inci ayeti yazılıdır.7 Kıble duvarının doğu kısmındaki pencere 
alınlıkları üzerinde yine çini üzerine yazılı Al-i İmran Sûresi 8 ve 9’uncu 
ayetleri mevcuttur.8

Mihrap ekseni ve buna dik olan eksende, kubbeyi taşıyan payeleri 
birbirine bağlayan kemer köşeliklerinde, lacivert zeminli, daire formlu 
levhalar üzerinde “Allah”, “Muhammed”, “Ebu Bekir”, “Ömer”, “Osman”, 
“Ali”, “Hasan” ve “Hüseyin” isimleri okunmaktadır.

Hünkar mahfili doğu duvarının pencereleri arasındaki makılî hatla ya-
zılmış kare levhalarda çarkıfelek şeklinde düzenlenmiş 4 kere “Muhammed” 
ve yine 4 kere “Ali” isimleri okunmaktadır. (Res. 3) Kûfi yazı stili gibi zor 
ve tecrübe isteyen bu tezyinin son derece ustalıkla işlendiği görülmektedir.

Kalemişi yazılarla devam edecek olursak; Selimiye Camii’nin 31.30 m 
çapındaki ana kubbesinde, ortada mavi zemin üzerine, kalemişi tekniğinde, 
beyaz renkle Besmele ve İhlas Sûresi yazılmıştır. Harflerin uzantıları, ortada 
örgülü bir rozet meydana getirir. Bu yazının etrafındaki sekiz adet şemse 
formunda düzenlenmiş alanlar içinde, kahverengi zemin üzerine beyaz ile 

5 Bakara, 2/255: Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın 
idaresini yürüten (kayyum)dir. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde 
ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden 
hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her 
ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.

6 Fetih, 48/29: Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, 
kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken secde ederken görürsün. Allah’tan 
lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu, onların Tevrat’taki 
vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir: Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuv-
vetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, ziraatçıların 
da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah 
inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

7 Bakara, 2/201: Yine onlardan: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir 
güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!” diyenler vardır.

8 Âl-i İmran, 3/8: Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan sap-
tırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin.

Âl-i İmran, 3/9: Ya rabbena! muhakkak ki sen insanları geleceğinde hiç şüphe olmayan bir 
güne toplayacaksın, şüphesiz ki Allah mi’adını şaşırmaz.
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kalemişi tekniğinde Allah’ın güzel sıfatları yazılmıştır. (Res. 4) Selimiye 
Camii’nde kalem işi tekniği ile yazılmış mihrap yarım kubbesinde kırmızı 
zemin üzerine beyaz olarak Tevbe Sûresi’nin 18. ayeti görülmektedir.9

Minberin batısında mavi zemin üzerine yazılmış Allah’ın emrettiği 
farzları yerine getirmekle itaatkar bir kul olunabileceğini ifade eden hadis 
görülür. Hadisin doğu tarafında ise Felaksûresi yer alır. Bu iki yazının üst 
kısmında kırmızı zemin üzerine Nisa Sûresi 103. ayeti yazılıdır.10 Harimin 
kıble tarafındaki doğu duvarında mavi zemin üzerine yazılmış Nas Sû-
resi yer alır. Hemen üstünde ise kırmızı zemin üzerine Ahzabsûresi 56. 
ayetiyazılıdır.11

Cami ana giriş kapısının kemeri üzerinde kırmızı zemin üzerine Haşir 
Sûresi’nin, Allah’ın niteliklerini anlatan 22, 23 ve 24. ayetleri yazmaktadır.12

Camideki kalem işi yazıların bulunduğu diğer bir yer ana kubbe et-
rafındaki yarım kubbelerdir. Siyah zemin üzerine yazılan yazıların etrafı 
çeşitli bitkisel motiflerle bezelidir. Dört yarım kubbede Cum’a Sûresi’nin 
9 ve 10. ayetleri yer alır.13

Son olarak caminin hünkar mahfilinin mihrabında, kalemişi tekniğinde 
yeşil zemin üzerine sarı renk ile yazılı “O günde ne mallar ne de evlatlar, 
ancak Allah’a itaat eden selim bir kalp fayda verir” manasındaki Şuara Sûresi’nin 
88 ve 89. ayetleri yazılıdır. Bu ayet hem yazının süsleme unsuru olarak 
kullanımı, hem de içinde Sultan Selim’in isminin geçmesi ile dikkati çeker.

9 Tevbe, 9/18: Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, 
zekatı veren ve Allah’dan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere 
oldukları umulanlar bunlardır.

10 Nisa, 4/103: Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.
11 Ahzab, 33/56: Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât getirirler. Ey müminler! Siz de ona 

salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin”.
12 Haşr, 59/22: O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. 

O, esirgeyen bağışlayandır.

Haşr, 59/23: O, öyle bir Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mâlik ve sa-
hiptir, münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, 
istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah puta tapanların ortak koştukları 
şeylerden münezzehtir.

Haşr, 59/24: O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. 
Göklerde ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti 
uyarınca yapandır.

13 Cum’a, 62/9: Ey inananlar! Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, Allah’ı anmaya koşun, 
alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

Cum’a, 62/10: Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi 
arayın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
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Camide kullanılan yazılar, sıva üzerine kalem işi, çini pano ve taş kita-
be şeklinde ayet, sûre ve hadislerden oluşmaktadır. Camideki tüm yazılar 
Ahmed Karahisari’nin manevi oğlu, öğrencisi ve halefi Hattat Hasan Çelebi 
tarafından celî sülüs tarzında yazılarak, ustalar tarafından duvar zeminle-
rine, çini panolara ve taş kitabelere uygulanmıştır.14 Hasan Çelebi, Selimiye 
Camii kubbe yazılarını kontrol ederken gözüne kireç kaçmasından ötürü 
kör olmuş, bunun üzerine Sultan II. Selim’in emriyle ömrünün sonuna 
kadar maaşa bağlanmıştır. 1594’te vefat eden Hasan Çelebi, Sütlüce’de 
hocasının mezarı civarına defnedilmiştir.

Sinan’ın Camilerinde iç mekan bölünmez bir bütündür. İçe kapalı Sel-
çuklu ve Erken Osmanlı Camisi’ni dışa açarak İslam Mimarisine köklü 
bir yenilik getirmiştir. Sinan’ın mekan kuruluşunun plastiği açısından da 
en başarılı yapısı Edirne Selimiye Camii’dir. Camide kullanılan yazılar, 
caminin inşasından sonra yazılmıştır.

Hasan Çelebi tarafından yazılan yazıların istifinde bir ahenk bulun-
maktadır. Yazıda, harfleri ma’kus olarak yazmış, bazı harfleri de sereni 
altından geçirerek ortaya çıkan boş alanları doldurabilmiştir. Yazıda dengeyi 
kurabilmesi en önemli özelliği olmuştur. Yazılar yığılma olmadan düzenli 
bir şekilde her iki tarafa da yayılmıştır. Bu da yazıda dengeyi sağlamıştır. 
Selimiye camindeki yazılarda Hasan Çelebi, hareke ve tezyin işaretlerini 
çok sık kullanmıştır.

Selimiye Camii taş ve çini yazıları orijinaldir. Ancak kalemişi yazıları, 
18. yüzyıl sonlarında hattat ve müzehhip Nakşi Molla Mustafa tarafından 
yenilenmiştir. Kalemişleri 1982’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün başlat-
tığı restorasyonda yeniden ele alınmış, Hattat Mahmut Öncü bu yazıları 
yenilemiştir.

14 Süleyman Berk, İstanbul’un 100 Hattatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Ya-
yınları, İstanbul 2012, s. 31 vd.: “Ahmed Karahisârî’nin en önemli talebelerinden olan Hasan 
Çelebi’nin doğum tarihi bilinmemektedir. Önceleri Karahisârî’nin kölesi olan Hasan Çelebi, 
daha sonra onun manevi evladı oldu. Kendisi Çerkes asıllıdır. Hasan Çelebi, Karahisârî’nin 
yanında yazı dersi gördü; üstün kabiliyetiyle Aklâm-ı sitte’yi kısa zamanda öğrendi. Özellikle 
celî yazıda başarı gösterdi. Onun, Karahisârî ekolünün yegane temsilcisi olduğu bilinmektedir. 
Bu sebeple “Hasan Halîfe” olarak da tanınmıştır. Hocasının vefatından sonra Şeyh Hamdullah 
yolunda yazan Hattat Hasan Çelebi, bu vadide de önemli eserler vermiştir. Hayatı boyunca 
hocasını çok iyi temsil eden bir talebe, hem de çok kudretli bir hattat olarak takdir kazanan 
Hasan Çelebi’nin önemli eserleri arasında Süleymaniye Camii kitâbesi ve çini üzerindeki celî 
sülüs yazıları gelmektedir. Edirne Selimiye Camii’nin çini üzeri ve mermere mahkûk celî sülüs 
yazıları da ona aittir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan muhakkak ve nesih 
hatla yazdığı Evrâd’ı görülmeye değer güzellikte bir şâheserdir.”.
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Resimler

Resim 1:  Son cemaat yeri kemerinde mermer cephede Kelime-i Tevhid ve iki yanda  
Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Câmi’, Ya Mâni’ yazılı yuvarlak aynalar.

Resim 2:  Mihrap sofasında altı pano halinde Fatiha Sûresi, üstte Bakara Sûresi 285 ve 286. 
ayetlerini içeren çini kitabe kuşağı.

Resim 3:  Hünkar mahfili doğu duvarının pencereleri arasında makılî hatla çarkıfelek 
şeklinde düzenlenmiş “Muhammed” ve “Ali” isimlerinin yazılı olduğu çini panolar.
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Resim 4:  Kubbede kalemişi tekniğinde İhlas Sûresi.



587

CAMİ MİMARİSİNDE YAZININ ÜÇ HÂLİ:  
İTİKAT, SİYASET, TEZYİNAT
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Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi

622 yılında Medine’de, Mescid-i Nebevi’yi inşa eden Hz. Peygamber 
için cami, tam olarak ne anlama geliyordu? Camiyi oluşturan elemanlar, 
bunların fonksiyonları ve tezyinatı son şeklini almış mıydı yoksa Kur’an 
vahyinin sürdüğü gibi, cami mimarisinin tekemmülü de devam ediyor, 
hatta Hz. Peygamber’den sonra da bu yolculuk sürecek miydi?

630 yılında Mekke’nin fethedildiği gün, yanındaki sahabe ile birlikte 
Kâbe’ye giren Hz. Peygamber, Kâbe’nin içindeki ve çevresindeki putların 
temizlenmesini emretmiştir. Bu hareket, içinde İslam’ın tevhid anlayışı, 
putperestliğe karşı olan tavrı kadar, daha sonra gelişecek olan İslam sa-
natındaki ‘Tasvir’ anlayışının da, ana çizgilerini barındırmaktadır. Zira 
burada yalnızca putlar Kâbe’den atılmamakta, aynı zamanda putların da 
içinde olduğu figürler cami mimari süslemesinden uzaklaştırılmaktaydı.

Hz. Peygamber’in uyarıları arasında mabetlerin, önceki dinlerin mabet-
lerindeki sakıncalardan uzak tutulması da vardır. Diğer dinlerin mabetle-
rindeki sakıncaların neler olduğuna baktığımız zaman öncelikle resim ve 
ikonalar geldiği görülmektedir. Dinin bu konudaki emirleri hiç şüphesiz 
diğer yapı türleri için de geçerli olmakla birlikte, asıl ibadet mekânları 
olan camiler için, daha ayrıcalıklı bir önem taşıdığı kesindir.

İslam dininin ilk anıtsal camisi olan Mescid-i Nebevi’nin, ilk inşasın-
dan sonra uzunca bir süre, sadece ihtiyaca cevap verememe durumunda 



588

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

genişletildiği, gerektiğinde bazı onarımlardan geçirildiği1 ancak, yeni sa-
yılabilecek herhangi bir öge eklenmediği2 bilinmektedir. Aynı şekilde ilk 
yapımındaki sadeliği de uzunca bir süre koruduğu ve tezyinat anlamında 
fazla bir müdahale görmediğini de kaynaklardan öğrenmekteyiz.3

Tevbe Sûresi 9/18. ayetinde4 geçen (يعمر) imar etme ifadesine camiler 
bağlamında: a) Fizikî anlamda inşa etme, b) İçini tefriş etme, c) Caminin 
içinde ibadet etmek suretiyle şenlendirme, d) Camide huşu içinde ibadet 
edilebilmesi için tezyin etme gibi anlamlar verebiliriz. Burada tezyinatın 
sadece göze hoş görülmesinden ziyade ibadeti bütünleyici, yerine getirilmesi 
gereken bir görev olmanın ötesinde, cami içindeki ibadetlerdeki manevi 
havayı, mümkün olan en üst seviyeye taşımak gibi bir duruma yardımcı 
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Camilerde, günümüze kadar gelecek olan ana şema ve tezyinatın 
Emeviler döneminde büyük ölçüde şekillendiği kabul edilir.5 Emevi dö-
nemindeki asli yapısını büyük ölçüde korumak suretiyle günümüze gelen 
Şam Ümeyye Camii, bize bu dönemi anlamamıza yardımcı olacak ipuçları 
getirmiştir. (Resim 1)6

1 Hz. Peygamber dönemi de dahil olmak üzere Mescid-i Nebevî’nin geçirdiği tevsî’ ve 
tamirler için bkz., Nebi Bozkurt-Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Mescid-i Nebevî”, DİA, cilt: 
29, Ankara 2004, s. 281-285.

2 Hz. Peygamber döneminde günümüzdeki şekliyle camilerde bir mihrap olmadığı gibi, 
başlı başına bir öge olarak minare de bulunmamaktaydı. Bkz. لطائف البيوي,  حسن   مصطفى 
.9 ص.   ,1429 قاهرة,  المنارات,  و  المآذن  اسرار  في  الاشارات 

3 Mescid-i Nebevî’nin inşasının yedi ay kadar sürmüş olması, duvarları kerpiç ve üstü 
hurma dalları ile örtülü bir yapı için oldukça uzun bir zaman dilimi görülmelidir. Bu 
durum da yapının dönemi bakımından çok da mütevazı bir yapı olmadığı anlamına gel-
mektedir. Ayrıca üzerine cami inşa edilecek arsanın tesviyesi, hurma ağaçları kesilmesi, 
arsada mevcut kabirler açılarak kemiklerin başka bir yere nakli (Buhârî, Salat, 48) gibi 
işlemler, uzayan zamanı izah bakımından anlamlıdır..

اللَّٰه 4 اِلَّا  َيْخَش  َولَْم  الزَّكٰوَة  َواَٰتى  لٰوَة  الصَّ َواََقاَم  اْلاِٰخِر  َوالَْيْوِم  بِاللِّٰه  اَٰمَن  َمْن  اللِّٰه  َمَساِجَد  َيْعُمُر   اِنََّما 
الُْمْهَت۪ديَن ِمَن  َيُكونُوا  اَْن  اُ۬ولِٰٓئَك  ى  َفَعٰسٓ
“Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve âhiret gününe îmân eden, namazı hakkıyla edâ 
eden, zekâtı veren ve Allah’dan başkasından korkmayan kimseler imâr eder; işte hidayete 
erenlerden olmaları umulanlar da onlardır!” Tevbe, 9/18.

5 Mihrabın bir öge olarak camide yer alması, minare, kamuya açık ilk tuvalet, camilerin 
tezyin edilmesi gibi konular bunlar arasındadır.

6 Peygamber dönemi Mescid-i Nebevî’den günümüze bir şey kalmadığı gibi, 639’da Kû-
fe’de inşa edilen cami, 642’de Amr bin Âs’ın, Fustat’da yaptırdığı cami de değişikliklerle 
varlıklarını sürdürmüşlerdir. S. Kemal Yetkin, İslam Ülkelerinde Sanat, İstanbul 1984, s. 
18. Nitekim günümüzde de (2013 yılı) devam eden bir iç savaş yüzünden Emevi dönemi 
Şam ve Halep Ümeyye camilerinde tahribatlar devam etmektedir. Bu durum en azından 
yapılacak restorasyonlar sonrasında süslemede büyük ölçüde kendini gösterecektir.
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Hz. Peygamber döneminde sade tutulan camilerin, Emevilerle birlikte 
mimari süslemedeki yazı ve mozaik süslemeye konu oldukları görülmekte-
dir.7 Ancak fetihlerle elde edilen çevredeki Hristiyan mabetlerindeki yaygın 
süsleme unsurunun mozaik süsleme olması dolayısıyla, erken dönem Emevi 
camilerinde de yazının ikinci planda olduğu dikkat çekmektedir.8 Hatta 
sadece dinî mimaride değil, Emevi dönemi sivil mimarisinde de moazik 
süsleme anlayışının güçlü olduğuna tanık olunmaktadır.9

İslam mimarisinde, erken dönemde ortaya çıkan cami mimari tezyi-
natında figürden kaçışın günümüze kadar sürdüğü görülmektedir. Buna 
karşın, bitkisel, geometrik süslemeler ve zamanla artan bir şekilde yazı 
ile süslemenin gelişmesi söz konusu olmaktadır.

İslam sivil ve askeri mimarisindeki çok sayıdaki örneklerine rağmen,10 
geniş anlamda dinî mimaride figürün kullanımı oldukça sınırlı kalmış 
ve az sayıda kullanıldığı yerler de, yapıların içinde ikincil sayılabilecek 
konumda yer almıştır.11

7 Suud Kemal Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara 1965, s. 43-45; Erken dönemde bazı durum-
larda kiliseler Hristiyanlarla ortak kullanılmış, bazı kiliseler de camiye çevrilmişti, K.A.C. 
Creswell, A Short Account of Early Muslim Architecture, Beirut 1968, s. 7.

8 Cami mimarîsinde yazının süsleme unsuru olarak kullanılmasına en erken olarak, Hz. 
Alî’nin hilâfeti devrinden başlayarak Emevîler devrinde şöhret kazanmış olan Hâlid b. 
Ebu’l-Heyyâc’ın Medine’de Mescidü’n-Nebi’nin kıble tarafındaki duvarına Şems Sûresi’n-
den başlayıp, Kurân-ı Kerim’in sonuna kadar olan 24 sûresini altınla yazması örneğini 
verebiliriz. Nihad M. Çetin, “İslâm Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişmesi, (Yâkût devrinin 
sonuna kadar)”, İslâm Tetkikleri Dergisi, Prof. Dr. Nihad H. Çetin Hatıra Sayısı, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Cild: IX, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 
1995, s. 21.

9 Örneğin Emevi saraylarında bu süslemenin önemli örneklerine rastlanmaktadır. Bkz, 
Gertrude Lowthian Bell, Palace And Mosque at Ukhaidir A Study in Early Mohammadan 
Architecture, Oxford 1914, s. 147-148; Garth Fowden, Qusayr ‘Amra, Art and the Umayyad 
Elite in Late Antique Syria, London 2004, s. 48, 59.

10 Örneğin, Halep Kalesi’ndeki arslanlar, Amer Rachid Mobayyed, The Citadel of Aleppo, 
Aleppo 2008, s. 27-28; Karatay Han Çeşme eyvanında kuş, ejder, köpek, tavşan, boğa, 
kaplan, arslan, fil, geyik, kuş, çakal (kurt), karaca ve ağzında balık olan kuş figürleri, 
güney cephesi batı kısmında yer alan çörtenin ön yüzünde oturur halde insan, batı cep-
hesinde boğa figürü, doğu cephesinde boğa figürünün başı cepheden verilmiştir. Mustafa 
Denktaş, “Karatay Hanı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, ed. Hakkı Acun, Ankara 
2007, s. 364, 367; 1310 tarihli Erzurum Yakutiye Medresesi taçkapı dış yan yüzeylerinde, 
çift başlı kartal, Arslan (pars) figürlerine yer verilmiştir. Rahmi Hüseyin Ünal, Yakutiye 
Medresesi, Ankara 1993, s. 40-41, Resim. 11-12, 26, 27. Konuyu örneklendirmektedirler.

11 Diyarbakır Ulu Camii girişinde yer alan arslan-boğa mücadele sahnesi, Birgi Ulu Camii 
güney-doğu cephedeki aslan heykeli, Tokat Niksar’da Çöreği büyük tekkesi giriş kapı 
mukarnas kavsarasında yer alan geyik figürü. Halit Çal, Niksar’da Türk Eserleri, İstanbul 
1989, Şekil 4, Resim 15.; bu türün örnekleridirler.
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İslam sanatı genelinde var olmakla birlikte özelde cami mimarisindeki 
figürden kaçış yerini geometrik, bitkisel ve yazılı süslemeye bırakmıştır.

Burada İslam tarihi boyunca tek tek tüm yapılarda ve her dönemdeki 
uygulamaları ile yazının gelişiminden söz etmenin imkânsızlığı ortadadır. 
Ancak geniş anlamda belli dönemlerin önemli bazı yapılardan hareketle 
yazıya ilişkin oluşan kanaati ifade etmek durumundayız.

Günümüze ulaşan en erken örneklerden son yüzyıllara kadar cami mi-
marisinde yazılı süslemede geniş ölçüde, cami iç mekânda mihrap çevresi 
ve kıble duvarında, beden duvarlarının üst kısmında, geçiş bölgesinde, kubbe 
eteği ve iç yüzeyinde, minberde, taç kapılarda ve minarede yoğunlaştığı 
görülmektedir. (Fotoğraf, 4)12

Yine erken dönem örneklerde ayet, hadis, inşa ve onarım kitabeleri yazılı 
süslemede başat rol oynarken, Osmanlı dönemi mihraplarında, “mihrap 
ayetleri” olarak bilinen ayetlerden birinin kısmen veya ayetin tümünün 
yazılması, İsim olarak ise, Lafza-i Celal, İsm-i Nebi, dört halifenin isimleri 
(Ebubekir, Ömer, Osman, Ali (r.a.) ve Hasaneyn (Hz. Hasan, Hz. Hüseyin) 
(r.a.) levhaları cami tezyinatının vaz geçilmez repertuarı haline gelmiştir.13

Burada cami mimarisinde zamanla ortaya çıkan bir sakıncaya değin-
mekte fayda bulunmaktadır. İslam sanatında figürden kaçışın doğal bir 
sonucu olarak daha özel bir değer kazanan14 tezyinatta yazıya yer verme 
durumu günümüzde maksadı aşan bir vaziyete bürünmüştür. İnsanlar 
baktıklarında kendilerine Allah’ı hatırlatacak, tevhidi, kulluğu çağrıştıracak 
yazılar zamanla varlık sebebini geçersiz kılan bir hal almıştır.

Burada ertelenmeden sorulması gereken soru şudur. Tasvirden kaçarken 
acaba başka bir tehlikenin içine mi düşülmektedir? Özellikle mihrap ve 

12 Anadolu örnekleri için bkz., Abdülhamit Tüfekçioğlu, Erken Dönem Osmanlı Mimarîsinde 
Yazı, Ankara 2001, s. 14 vd.

13 Süleyman Berk, Diyanet Aylık Dergi 28 Ekim 2012, Sayı 262; Bursa Ulu Cami’deki 
levhalardan birinde, Hamza ve Abbas, bir diğer levhada da “Yâ Hazreti İmam Azam Nu-
man bin Sâbit” isimleri geçmektedir. Cemalettin Önalan “Bursa Ulu Cami Yazıları” Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara 1998, s. 97, 25; Cami tezyinatındaki yazılarda içerik için bkz., Murat 
Sülün, Sanat Eserini Ayetle Bezemenin Felsefesi –Mabed Örneğinde– Diyanet İlmi Dergi, 
Cilt: 46, Sayı: 4, s. 117 vd.

14 Yazı sanatı, araç ve gereçleri esasen bizzat Kur’an-ı Kerim’de övülmüş (Kalem Sûresi, 
68/1), erken dönemden itibaren İslam toplumunda hak ettiği değeri görmüştür. Ancak 
mimaride kazandığı değeri biraz da, figürden kaçışa borçlu olduğunu söylemek, çok 
iddialı bir ifade olmayacaktır.
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çevresinde Lafzâ-i Celâl’den başka isimlere yer vermeye gerek var mıdır? 
Şüphesiz simetri insan bakışında en çok belirleyici durumlardan biridir. 
Ancak, bir mihrabın sağına Allah, ona simetrik olarak mihrabın soluna 
Muhammed yazma ihtiyacını, sadece simetri ile izah etmek mümkün mü?

Zaman zaman alt üst, paralel konumu, eş büyüklüklerine dikkat edilme-
den, adeta boş bulunan her tromp, sivri kemerli yüzey ve oluşan üçgenleri 
bir isimle doldurma gayreti sonuçta ortaya, yazının varlık sebebine ters 
düşen bir durum çıkarmıştır. (Fotoğraf, 5) Gelişigüzel bir şekilde sırala-
nan isimler bir noktada Allah ve Hüseyn isimlerinin peş peşe gelmesine 
sebebiyet vermiştir.15 Ehl-i Beyt’e duyulan sevginin güzelliği ne kadar 
tartışmasız ise, cami mimari tezyinatında, dairesel bir formda ilerleyen 
isimler dizisinde Hüseyn ve Allah isimlerinin peş peşe gelmesi de o kadar 
gereksizdir, yanlıştır. (Fotoğraf, 12)

Elbette ki, bir ismin gerçek değeri onun hangi duvarda hangi konum-
da ve ne büyüklükte yer işgal ettiği ile orantılı değildir. İsimler ve önem 
sıralarına göre kubbe merkezinden tromplara, oradan beden duvarlarına 
sıralamak gibi bir önerimiz yok ancak bir mekânda asıl vurgulanmak 
istenen şey, her bakımdan tali olanlardan üstün olmalıdır. Belki de bu 
zahmetli işlemlere hiç girmeden sadece asıl olana yer vermek, asıl olan 
tali olanı içerir düşüncesiyle aslın dışındakilere hiç yer vermemek de bir 
çözüm olabilir.

Kıble duvarı ve özelde mihrap çevresinin tümüyle sade tutulması veya 
süslemeye son derece az yer verilmesi bir tercihtir. Ancak eğer tezyinata yer 
verilecekse yapılacak işlemde itikadi değerleri de göz önünde bulundurma 
gereği ortaya çıkmaktadır. Burada, “Onca büyük din bilgini yetiştirmiş 
Selçukluların, Osmanlıların göremediklerini biz mi göreceğiz?” şeklinde 
özetlenebilecek bir yaklaşımın dayanaksız bir itiraz olacağı kuşkusuzdur.16

SİYASET
Sanatın, bir inancın veya düşüncenin güzellikler üretmesine verebileceği 

katkı kadar, düşmanlıklar üretilmesinde de rolü olduğu bilinir. Tarihin 

15 Örneğin Şam Ümeyye Camii’nde, Kubbe iç yüzeyinde sonraki zamanlarda yapılan süs-
lemede, Lafza-i Celal, Hüseyn ve Muhammed isimleri arasında, Samsun Büyük Cami’de 
ise Ebu Bekr, Allah, Muhammed şeklinde sıralanmaktadır. Fotoğraf, 2, 13.

16 Birçok konuda geçerli olduğu gibi, tezyinatta belli dönemlerde ortaya çıkan sakıncalar 
kendi dönemleri içinde belli izahları olabilir ancak bunlar başka bir döneme taşındık-
larında izahı imkânsız durumlar ortaya çıkarabilirler.
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hemen her döneminde siyasal kavgaların hem en önemli araçlarından, 
hem de cereyan alanlarından biri sanattır.17

Sultanından, eşrafına kadar hemen herkesin bir hayır eseri yaptırırken 
beklentileri arasında yer alan en önemli ikinci unsuru, sosyal statüsüne 
göre güç ve otoritesini vurgulamak olduğu, bu anlamda hayırseverlerin 
inşa ettirdikleri yapıların en görünür yerlerine yerleştirdikleri kitabelerde 
adlarını bazen de hak etmedikleri aşırı övgü dolu unvanlarla yazdırdıkları 
görülmektedir.18 Burada kitabelerin içeriklerinde, Allah’a kulluk vurgusun-
dan sonra, idare ettiği insanlara mutlak otorite benim haykırışı ve siyasi 
rakiplere de bir meydan okuma vardır.19

Sanat eserlerinin genelinde olduğu gibi camiyi inşa eden insanların 
tezyinatta kullanacakları yazıların içeriğinde, bir şekilde onların siyasi 
amaçlarına da hizmet eden ifadelerin olması kaçınılmazdır. İslam sana-
tında, cami mimarisinde yazı (Hüsn-i Hatt)’nın siyasal kavga aracı olarak 
kullanımına çok sayıda örnek bulunmaktadır. Büyük Selçuklu sanatının 
en önemli mimari yapısı olarak günümüze gelen İsfahan Mescid-i Cuma-
sı giriş kapısı üzerindeki kitabe bu durumun en çarpıcı örneğini sunar. 
Yapının kuzey doğusunda yer alan taç kapıdaki kitabe, caminin 515/1121 
yılında İsmailîler20 tarafından yakılması sonrasında yeniden inşası bilgisini 
vermektedir.21 Burada camiyi yakanlar için uygun görülen ifade, Bakara 
Sûresi, 2/114. ayetidir. Ayette anlatılanlar ise, camilerde ibadet edenleri 
engelleyenlerin mümin olamayacaklarıdır. Bu ayete cami kitabesinde yer 
vermekle, her ne kadar kendilerinin Müslüman olduklarını iddia etseler de 

17 Cahiliye ve Erken İslam döneminde savaş aracı olarak şiir, و الاسلام  العانى,  مكى   سامى 
27 ص.   .1996 الكويت,   ,Hitler döneminde Propaganda aracı olarak radyo, sinema ;الشعر, 
İncilay Cangöz, “İletişim Kuramları”, Halil İbrahim Gürcan (ed.), Medya ve İletişim, Es-
kişehir 2012, s. 53.

18 Örnekleri için bkz., تاريخي كتيبه هاي  در  ايران  پادشاهان  وعناوين  القاب  هنرفر,  الله   لطف 
2-9 ص.   ,82 شماره   1348 مرداد  مردم,  و  هنر  .اصفهان, 

19 Bazen de konjonktürel olarak bir isimden yararlanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. (Fo-
toğraf, 9) Bitlis Atatürk Camii örneğinde olduğu gibi.

20 Şia mezhebi’nde, İmâmiye kolunun bir alt grubu olan İsmailîler, Orta ve Güney Afrika, 
Suriye, Pakistan ve Hindistan’da yayılmışlardır. Fatımî ve Karmatî devletlerini kurmuş-
lardır. 12 İmamdan Cafer es-Sadık’ın oğlu İsmail’e mensup olmaları dolayısıyla bu adı 
alırlar. ‘İhvan-ı Safa Risaleleri’ bunların eserleridir. Muhammed Ebû Zehra, İslam’da İtikadi, 
Siyasi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi, (Çev. Sıbğatullah Kaya), Ankara, tsz., 60–62.

21 İsfahan Mescid-i Cuması, Olcayto mihrabı, bkz., Özkurt, Kemal, İsfahan’da Büyük Sel-
çuklu ve İlhanlı Dönemi Mimari Eserleri, YYÜ, SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Van 
2008, s. 27.
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aslında bu camiyi yakanların Allah’a kulluğu engelleyen, din düşmanları, 
kâfirler oldukları vurgulanmaktadır.22

Örneğin inşa ettirdiği caminin mihrabına alışılmışın dışında bir uygu-
lama ile Oniki İmam’ın adını yazdıran23 İlhanlı hükümdarının maksadının 
sadece dinî olduğunu düşünmek yanıltıcı olacaktır. (Fotoğraf, 3) Dahası 
kendisini aynı mihrapta ‘Allah’ın yeryüzündeki gölgesi’ olarak niteleme-
si, camide namaz kılan müminler üzerinden, siyasi rakiplere verilen bir 
mesaj olsa gerekir.24

Anadolu Selçuklularına ait Aksaray Ulu Camii minberi aynalık kısmında 
yer alan üç satırlık kitabede, idare edilenlere sultanlarını hatırlatan siyasi 
ifadeler öne çıkmaktadır. “(Bu minber) Emirü’l-Müminin, (Abbasi Halife-
si)’nin, yardımcısı Kılıçaslan oğlu, memleketler zapteden, Rum ve Ermeni 
memleketlerinin padişahı, İslam ve Müslimlerin temeli ve istinatgâhı, din 
ve dünyanın azizi, Sultan Mes’ud’un günlerinde (yapıldı).”25

II. Kılıçaslan döneminden Konya Alaeddin Camii minber kitabesi daha 
geniş bir coğrafya ve farklı milletlere seslenir:

“Sultanların ulusu; şahlar şahının yücesi, Arap ve Acem hükümdarlarının 
efendisi, milletler yöneten, din ve dünyanın sevgilisi, İslam ve Müslümanların 

22 Kitabenin metni şöyledir:

سعى و  اسمه  فيها  يذكر  ان  الله  مساجد  منع  ممن  اظلم  من  و  الرحيم  الرحمن  الله   بسم 
فى ولهم  خزى  الدنيا  فى  لهم  خائفين  الا  يدخلوها  ان  لهم  كان  ما  اولئك  خرابها   ]فى 

خمس و  عشرة  خمس  سنة  شهور  فى  الاحتراق  بعد  العمارة  هذه  اعادة  عظيم[  عذاب   الاخرة 
مائة

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Allah’ın mescitlerini, içlerinde Allah’ın isminin 
anılmasından meneden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zâlim kim 
olabilir! [İşte bunlar, oralara korka korka girmekten başka bir şey yapmazlar. Bunlara 
dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır] Yangından sonra bu yapının 
yenilenmesi 515/1121-22 yılında gerçekleştirilmiştir.” Muhammedi–Mollazade, a.g.m., 63; 
Cami yakmaya Anadoludan örnek bir kitabe için bkz, Tüfekçioğlu, a.g.e., 130-131.

23 İsfahan Mescid-i Cuması, Olcayto mihrabı, bkz., ÖZKURT, Kemal, a.g.tez, s. 36.
24 Kitabenin metni şöyledir:

ببقائه حرس الله  في الارضين  الله  ظل  والدين  غياثالدنيا  الايمان  و  حوزه الاسلام  حامي   “السلطان 
اصفهان, تاريخي  كتيبه هاي  در  ايران  پادشاهان  وعناوين  القاب  هنرفر,  الله  لطف   ,  الاسلام” 

.2-9 ص.   ,82 شماره   1348 مرداد  مردم,  و  هنر 
السلطان 25 ايام  فى 

مسعود الفتح  ابو  الارمن  و  الروم  بلاد  ملك  المسلمين  و  الاسلام  ركن  الدين  و  الدنيا   المعز 
قليج بن 

المومنين امير  ناصر  ارسلان 
M.Z. Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihleri”, 
Vakıflar Dergisi V, 1962, s. 26.
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desteği, padişahlar ve sultanların sevdiği ve öğdüğü, doğruluğa çok yardım 
ettiği delilleriyle anlaşılan, kâfir ve müşriklerin katili, Tanrı yolunda sava-
şanların Tanrı kullarının yardımcısı, Tanrı illerinin (Türk-İslam diyarının) 
koruyucusu, Şam, Efrenç, Ermen, Rum ülkelerinin sultanı Fetih babası 
(memleketler açan) Kılıçaslan oğlu Mesud oğlu Kılıçaslan Allah onun kuv-
vetini kat kat, memleketini sonsuz, sultanlığını sürekli eylesin.”26

Camilerdeki kitabelerde sadece sultanın gücü değil, bazen devletin iş-
leyişine ilişkin birtakım fermanları da bulmak mümkündür. Bu durumda 
daha çok, dış mekân tercih edilmekte, daha geniş kitlelerin, gün ışığında 
görebilecekleri bir yere konmaktadır. Örneğin, 1563 tarihli Erzurum Lala 
Paşa Camii’ne Sultan IV. Mehmed tarafından, Erzurum’a Vergi Muafiyeti 
Veren 1670 tarihli fermanı konumuza örnektir. (Fotoğraf, 6)

Caminin son cemaat yerinde, minarenin solunda yer alan 14 satırdan 
oluşan uzunca fermanda, ilk dört satırda Padişah’a övgü ve O’nun Al-
lah ve Rasûlü’ne itaatinden bahsedilmekte, 5. Satırdan başlayıp, halktan 
alınmaması istenen vergiler sayılmakta, 6. satırda, “ziraatle uğraşmayan 
Kürtler” isim olarak zikredilmektedir. Nihayet bu emirlere uymayanlara 
lanetle ferman son bulmaktadır.27

عز 26 الامم  رقاب  مالك  العجم  و  العرب  سلاطين  سيد  الاعظم  شاهنشاه  المعظم  السلطان   -1 
والسلاطين. الملوك  فخر  المسلمين  و  الاسلام  ركن  الدين  و  الدنيا 

الله عباد  ناصر  الله  بلاد  حافظ  المجاهدين  غياث  المسركين  و  الكفرة  قاتل  بالبراهين  الحق  نصير   -2 
معين

ناصر ارسلان  قليج  الفتح  ابو  الشام  و  الافرينج  و  الارمن  و  الروم  بلاد  سلطان  الله  خليفة   -3 
اقتداره ضاعف  و  ملكه  خلد  و  سلطانه  الله  ادام  المومنين  امير 

M.Z. Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihleri”, 
Vakıflar Dergisi V, 1962, s. 29.

27 Kitabenin ilgili satırlarının metni şöyledir:.

فاتح. خداوندكارى  شريف  امر  و  تاجدارى  بليغ  ويرليغ  شهريارى  مطاع  جهان  فرمان   -1
حكميله الميتعان  الملك  الله  اعان  خان  محمد  سلطان  النصر  و  الفتح  ابو  الغازى  كريد   -2 

يازيلممشدر.
شفقة. و  تعالى  الله  لامر  تعظيما  رسوله  لسنة  احياء  و  تعالى  الله  لمرضات  ابتغاء   -3

اولان واقع  رومده  ارض  ايالت  كه  اولمشدر  همايونم  فرمان  و  نمطاع  جها  حكم  خلقه  على   -4 
بدعتلردن.

و عشر  و  آقچه  النان  زياده  لردن  اسبنجه  قانون  و  شرع  خلاف  و  تكليفى  كندومه  و  بولغور   -5 
و. آقچه 

آلنان. نامنه  پراکنده  سندن  طائفه  اکراد  ایتمین  زراعت  اصلا  ویا  ایدوب  ادا  یی  بهره   -6
…

محرم غره  فى  اجمعين  الناس  و  ئكة  والملا  الله  لعنة  فعليهم  ويررسه  رضا  بدعتلره  و   -14 
عزت كتبه  الف  و  نين  ثما  و  احدى  لسنة  الحرام 
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Emevilerin Mekke’deki yönetimin izin vermeyişi dolayısıyla Kâbe’yi ziyaret 
edemeyen halka prestij sağlayacak bir yapı düşüncesi için, Namazda yöneli-
nen Kabe’ye, karşılık Kudüs’te, Namaz emrini almak üzere Hz. Peygamber’in 
çıktığı seyahatte yerden ayağını kestiği noktaya Kubbetu’s-Sahra’nın inşası 
anlamlıdır. Tavaf edilen Kabe’ye karşı, etrafında dolanılan bir mimarı yapı. 
Hacerü’l-Esved’e karşı, Hacerü’l-Mu’allak”. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın 
çok yönlü sembolleri içinde barındıran bir durum. Ancak bu yapının inşa-
sındaki ana sebep ne olursa olsun, nihayetinde Kudüs’ün İslamlaşmasında, 
Mescid-i Aksa ile birlikte çok büyük önem taşımaktadır. Siyasi anlamı göz 
ardı edildiğinde, İslam mimarisinde benzeri bir daha yapılmayan, türünün 
tek örneği olarak kalan Kubbetu’s-Sahra’yı anlamak imkânsızdır. Mimarinin 
siyasal güçle olan bağını anlatan bu örnek aslında, siyasal varlığın mimari 
tezyinattaki izlerini kavramada yardımcı bir unsurdur.

Burada konuya İslam coğrafyasından farklı uygulamaya yer vermek 
anlamlı olacaktır. Günümüzde, İran’daki camilerde, Şia bakımından din 
büyüğü sayılan kişilerin doğum, ölüm yıldönümlerinde çok sayıda pankart, 
afiş türü yazıların asıldığı dikkat çekmektedir.28 Yine İran’da camilerde 
resme son derece rahat bir şekilde yer verilmektedir. Birçok camide, ibadet 
mekânının görünür yerlerinde Ayetullah Humeyni ve mevcut dinî lider 
Seyyid Ali Hameney’in resimleri bulunmaktadır. Bu resimler çoğu kıble 
duvarında da yer alabilmektedir. (Res. 11)29

Geleneğimizde cami mimarisinde süsleme kapsamında, dönemleri ba-
kımından bir güzellik olan bazı uygulamaların günümüze taşınamayacağı 
anlaşılmaktadır. Örneğin, Sultan Melikşah döneminde, dönemin devlet 
merkezi olan İsfahan’da inşa edilen Mescid-i Cuma’nın Melikşah Kubbesi 
olarak bilinen güney bölümünde, o dönem geleneğinin kubbe eteğine inşa 
kitabesi yazımının en güzel örneklerinden birini görmekteyiz. Bu kitabe, 
mimari bir yapıda, içinde Melikşah, babası Muhammed (Alparslan) ve dedesi 

İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi, Ercan Matbası, İstanbul 
1960, s. 233.

28 Bu yazılardan birini, doktora tezi çalışmaları için gittiğimiz İran’da, Zevvare Mescid-i 
Cuması’nda görmüştük. Avluya konan minberin üzerinde, الزهراء فاطمة  قاتلى  الله   لعن 
عليها الله   ”Allah’ın laneti, Fatıma’nın katillerinin üzerine, Allah’ın selamı ona olsun“ ,سلام 
ibaresi bulunmaktaydı.

29 İsfahan’da bir Cuma namazında, mihrabın solunda açık bulunan Humeyni ve Hame-
ney’in resimlerinin, farz namaz başlarken üzerinin bir perde ile örtüldüğü dikkatimizi 
çekmişti. Bunun dışında bireysel kılınan veya Cuma dışındaki namazlarda resimlerin 
pek de dikkate alınmadığına şahid olduk.
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Dâvud’un adlarının bir arada yazılması bakımından önemli bir hatıradır.30 
Ancak, bize kalan güzelliğin bir benzerini biz de sonraki kuşaklara bıraka-
lım diye, örneğin Ankara veya İstanbul’da inşa edilecek büyük bir caminin 
kubbesine günümüz cumhurbaşkanı veya başbakanının adını yazıp, onu 
öven isimler ve unvanlar yazmamız ne derece doğru olur. Kesin olan şey 
şu ki, böylesi bir uygulamadan öncelikle yöneticiler rahatsız olur.

TEZYİNAT VE KİRLİLİK
Mescid-i Nebevî’de, hem mimari yapı, hem de süslemedeki sadelik, 

dönemin teknik imkânlarının yetersizliği, icra edecek usta ve sanatkârın 
bulunmayışı veya maddi imkânların kısıtlı oluşuyla mı ilgiliydi yoksa bu 
durum bilinçli bir tercih miydi?

Başta Hristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere diğer dinlerin düştüğü 
duruma düşmemeye dikkat gösterme, sadece itikatta değil sosyal hayatın 
her alanında ilk dönem Müslümanlarının davranışlarında belirleyici olduğu 
görülmektedir. Namaza çağrıda hangi aracın kullanılacağına ilişkin Peygam-
ber’in ashabına danışmasında, bazı önerilerin Yahudilerin, Hristiyanların 
uygulamalarına benzer kaygısıyla göz ardı edilmesi, bu duruma örnektir.31 
Sahabenin günlük hayatın birçok alanında olduğu gibi, ibadet mekânını 
şekillendirme ve süslemede de, kendilerine özgü bir model üretme gibi 
bir durumla karşı karşıya olduğu anlaşılmaktadır.

Erken dönemde basitlik değil, sadelik olarak ifade edebileceğimiz mimari 
yapı ve tezyinatın, fetihlerle gelişen, farklılaşan bir yapıyı ortaya çıkardığı 
görülmektedir. Dönemin iki büyük gücü (Bizans, Sasani) ile karşılaşan 
erken İslam mimarisinin, siyasi rakiplerinden (geniş halk kitlelerinin ba-
kışıyla) daha büyük, daha güzel bir mimariyi üretme zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. Bu anlamda, Bizans’a ait bazı bölgeler ve İran’ın fethi ile birlikte 
cami mimarisi ve tezyinat anlayışında bir değişim kaçınılmazdı.

Şüphesiz camilerde tezyinat söz konusu olduğunda göz ardı edilmemesi 
gereken bir husus da, Kur’an-ı Kerim’de olmamakla birlikte, Hadis-i Şerif-
lerde, süslemede aşırıya kaçmayı yasaklayan ifadelerdir.32 Burada “aşırıya 

معزالدنيا 30 المسلمين  الاسلام  و  ركن  المغرب  و  ملك المشرق  شاهانشاه الاعظم   »السلطان المعظم 
اميرالمؤمنين«. الله  خليفة  داود يمين  محمد بن  بن  ملكشاه  ابي الفتح  والدين 

31 Sakal ve bıyık şekline varıncaya kadar Peygamber’in ashabını, öncekilere benzememeleri 
hususunda uyardığı görülmektedir.

32 Cami mimarisinde aşırı tezyinattan uzak durmayı emreden çok sayıda hadis bulunmaktadır. 
Bu çalışmanın “Sanat Tarihi” öncelikli bir çalışma olması dolayısıyla, Hadislerin sıhhat 
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kaçma” olarak ifade ettiğimiz durum aslında, miktar olarak “gereğinden 
fazla”yı ifade ettiği gibi, “meşru sınırlar”ı zorlama olarak da alınabilir. 
Nitekim bir hadisi şerifte “Mescidleri yükseltmekle emrolunmadım”33 
buyrulmakta, İbn Abbas, “Yahudi ve Hristiyanların (Havra ve Kiliselerini) 
süsledikleri gibi süsleyeceksiniz” ibaresini eklemektedir.

Hadislerde gösterilen hassasiyette, erken dönemde, inananların evleri-
nin sadeliği34 ve Mescid-i Nebevî’nin bir ölçüde estetik kaygılardan uzak, 
ibadet edilecek mekân elde etme, yani fonksiyonu önceleyen durumu 
dikkat çekmektedir.

“Bir şey haddini aşınca zıddına inkılâb eder” sözü, son dönemde tezyinat 
adı altında camilerde yapılan ameliyeyi en güzel anlatan söz olsa gerek. 
Zaten çok azı, onlar da, doğal ve beşeri tahribatlarla asli kimliğini yitirerek 
günümüze gelebilen tarihi camilerde bulunan tezyinat kâfi görülmüyor 
olsa gerek ki insanımız, bazı tezyini ilaveler yapma gereği duymaktadır. 
Günümüzde, tarihi camilerin mihrap bordürlerine ve mihrabın çevresine 
yazılar, resimler ve ışıklandırmalar ilave edilmektedir. (Fotoğraf, 8) Çoğu 
kez asli yapıdaki malzeme, renk, boyut ve estetik dikkate alınmadan ya-
pılan ilaveler, bütünlüğü bozmakla kalmamakta, asıl öge ve esas süslemeyi 
ikinci plana itmektedir. Çoğu örnekte ise, kelimenin gerçek anlamıyla bir 
kirlilik oluşturmaktadır.35

“Tezyinat kirliliği” olarak ifade edebileceğimiz bu durum, tarihi eserler 
bakımından bir tahribat oluşturmanın ötesinde (Fotoğraf, 16, 17),36 yeni inşa 
edilen camilerde de geleneğe dönüşme tehlikesi arz etmektedir. Günümüzde 

derecelerinden ziyade, halkın zihninde bu ifadenin nasıl bir karşılık bulduğu veya hak 
ettiği değeri bulamadığı önemlidir. Bu anlamda zayıf hadisler de sahihler kadar anlamlı 
ve önemlidir.

33 Burada yükseltmek olarak tercüme edilen تشييد ‘teşyîd’ kelimesi her türlü abartılı inşa 
olarak anlaşılabilir.

فزارة اأبي  عن  الثوري  سفيان  عن  عيينة  بن  سفيان  اأخبرنا  سفيان  بن  الصباح  بن  محمد   حدثنا 
اأمرت ما  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  قال  عباس  ابن  عن  الاأصم  بن  يزيد   عن 

والنصارى اليهود  زخرفت  كما  لتزخرفنها  عباس  ابن  قال  المساجد  بتشييد 
Sünen-i Ebi Dâvud, Kitabu’s-Salat, Bâbun fî binâi’l-Mesâcid, hds., 448.

34 Burada sadelikten öte belki de basitliği demek daha da doğru olacaktır.
35 Cami, mihrap ve kirlilik kelimelerinin yan yana gelmesi hoş olmamakla birlikte, bu 

durumu ifadede gösterilecek nezaket, son derece vahim sonuçlara yol açacaktır.
36 Özellikle tarihi eserlerdeki “Tezyinat kirliliği”ne örnek olarak, Ankara Arslanhane Camii 

mihrabını verebiliriz. Minber kitabesinde 1290 yılında inşa edildiği ifade edilen caminin 
mihrabında, “Anadolu çağı mihrablarının en özgün çini mozaik örneği yer alır” denmek 
suretiyle, sanat tarihimizdeki yer vurgulanır. Gönül Öney, Ankara Arslanhane Camii, 
Ankara 1990, s. 4. Ancak bu mihrabın süslemesi yeterli bulunmamış olacak ki, yakın 
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özellikle kıble duvarı, hiçbir estetik kaygı gözetilmeden, fabrikasyon bir 
üretimle, bir renk cümbüşü halinde süslemeye konu olmaktadır.

Her ne kadar cami içinde, diğer dinlerin mabetlerinde olduğu gibi, daha 
kutsal bir alan, sıradan insanların bulunmayacağı, sadece din adamlarının 
yer alabileceği mekânlar bulunmasa da, özellikle mihrap ve çevresinin, 
nispeten ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu kabul edilir.

Cami tezyinatında kirliliği biri estetik açıdan sakıncalı bulduğumuz, 
renk, orantı, konum, gereksiz süslemeler ve aşırılık gibi, diğeri ise içerik 
açısından, camide bulunmaması gereken süslemelerdir. Samsun Site Camii 
batı duvarında, müezzin mahfilinin hemen üzerine denk düşen kısımda yer 
alan اليه احسنت  من  شر   ibaresi,37 (iyilik yaptığın insanın şerrinden sakın) اتق 
cami tezyinatında olmazsa da olurun ötesinde, asla olmaması gereken du-
ruma örnek oluşturmaktadır. (Fotoğraf. 15)38 Günlük hayatta karşılığı olan, 
anlamlı olan her şeye camide yer vermek doğru bir tavır olmasa gerekir.

Sonuç

Hz. Peygamber döneminde oluşan mescid yapısı ve süsleme anlayışı ana 
çizgileri ile korunmakla birlikte zamanla, günün imkân, ihtiyaç, birikim 
ve sanatsal beğenileri doğrultusunda gelişim ve değişimler göstermiştir. 
Mihrabın şekillenmesi, minarenin cami kütlesine eklenmesi ve süslemede 
gelinen nokta bunlara örnektir.

Özellikle mihrap ve çevresinde, Allah’ın ismi ile eş konum büyüklük 
ve simetrideki isimlere yer verilmesi başlangıçtaki cami tezyinatından bir 
sapma olarak görülmektedir. Kıble duvarında büyük ölçüde aşırı süslemeden 
arındırılması, sadece Lafzatullah, Kelime-i Tevhid ve ayetlere yer vermek, 

bir geçmişte sağına soluna yazı ve resim ilaveleri yapılmıştır. Amasya Burmalı Minare, 
Fatsa Hacı Hulusi Baba camileri de aynı konuya örnektir.

Zaten az sayıda örneği günümüze ulaşan Selçuklu çağı yapısından birinin, Kayseri Hunat 
Camii girişinde taç kapının hemen bitişiğine konan “atık pil toplama kutusu” bu konuda 
gelinen noktayı özetler vaziyettedir.

37 Halk arasında hadis olduğuna inanılan bu ifade, Bursa Ulu Camii’nde de bulunmaktadır. 
Salih Karacabey, Muhteva, Sıhhat ve Mesajları Açısından Bursa Ulucami’de Yer Alan 
Hadisler, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 2011, s. 115.

38 Tarihte bazen büyük ihanetlerin en yakındakilerden gelmesi, en büyük darbelerin ken-
dilerine en büyük iyiliklerin yapıldığı kimselerden gelmesi bir gerçek olmakla birlikte, 
Mevzu hadisler arasında gösterilen bu ibare, anlam bakımından, “devlet adamlarına 
öğütler” veya “eğitimcilere notlar” gibi bir kitapta yer alsa da camide bulunmaması 
maksada daha fazla hizmet edecektir.



599

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

Peygamber (s.a.s)’in adı da dâhil olmak üzere Hulefâ-i Râşidin’ın adlarını 
diğer duvarlara yazmak daha sağlıklı olacaktır.

Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hüseyn’in cami tezyinatında isim-
lerine yer verilirken, onları dünyaya getiren insan, Peygamber kızı, Hz. 
Fâtıma (r.a.)’ya yer verilmemesi düşündürücüdür.

Başlangıçta sade tutulan, zamanla farklılıklar gösteren bir tarzda geli-
şen cami mimarisindeki tezyinatın günümüzde geldiği noktada yokluğu, 
varlığından daha çok amaca hizmet edecek bir hal almıştır.

Tasavvuf çevrelerinde yaygın kullanıma sahip olan bir ifade vardır “Bu 
da geçer yâ Hû” diye. Camilerde tezyinat adına yapılan kirliliği gördükten 
sonra geriye söylenecek bir söz kalıyor: “Bu böyle gitmez yâ Hû”.
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Resimler

1.  Şam Ümeyye Camii iç mekân.

2.  Şam Ümeyye Camii kubbe.
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3.  Olcayto Mescidi mihrabı. İsfehan Mescidi Cuması.
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4.  Ürgüp Damse Köyü Taşkın Paşa Camii mihrabı.



604

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

5.  Kayseri Hunat Camii.
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6.  Erzurum Lala Paşa Camii ferman.
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7.  Ayasofya Osman r.a.

8.  Ankara Arslanhane Camii mihrabı.



607

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

9.  Fatsa Hacı Hulisi Baba.
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10.  Amasya Burmalı Minare Camii.
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GOETHE’NİN HAT SANATINA İLGİSİ

Rumiye ARSLAN
Yard. Doç, Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi

Närrisch, daß jeder in seinem Falle.

Seine besondere Meinung preist.

Wenn Islam »Gott ergeben« heißt,.

In Islam leben und sterben wir alle.

Ahmaklıktır, herkesin kendi takdirince,.

Kendi fikrini övüp yüceltmesi!.

Eğer İslam “Tanrı’ya teslimiyet” demekse,.

İslam’da yaşıyor ve ölüyoruz hepimiz.

Goethe

GİRİŞ
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) dünya edebiyatında en çok 

tanınan Alman bir şair, yazar hatta ozan olarak bilinmektedir. Goethe ya-
şamı boyunca sadece edebiyat alanında etkili olmamış, aynı zamanda çok 
çeşitli alanlarda hem kendisini geliştirmiş, hem de çevresini aydınlatmıştır. 
Bu alanları sayacak olursak, sanat, siyaset, felsefe ve doğa bilimleri gibi 
birbirinden farklı alanları görürüz.

Ele alacak konu çerçevesinde Goethe’nin İslam dinine, Peygamberine 
ve kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’e olan yakın ilgisi, gerçekleştirmiş 
olduğu Arapça yazı çalışmaları çerçevesinde görülecektir.

Aydınlanma Avrupa’sının farklı dinlere yaklaşımı bir hoşgörü çerçeve-
sinde gerçekleşiyordu ve bundan “ötürü bakışlar öncelikle İslam’a çevriliyordu 
ki sebebi çok basittir; çünkü en çok bilinen İslam’dı. Hint ve Uzak Asya dinleri 
esas biçimleriyle neredeyse hiç tanınmıyorlardı.”1 Goethe tam da bu hoşgörü 
bakış açısına uygun davranmayı düstur edinmiş bir düşünür, araştırmacı 
ve yazardı. Ancak Goethe’nin İslam’a karşı liberal hatta samimi yaklaşımı 

1 Mommsen, Katharina, Goethe ve İslam, çev. Senail Özkan, İstanbul Ötüken Neşriyat, 2012, 
s. 9.
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sadece içinde yaşadığı çağın gerekliliklerinden dolayı değildir. Goethe daha 
çok şahsi düşüncelerinden ve yaşantılarından dolayı İslam’ı merak etmiş 
ve bu kapsamda derinlemesine araştırmalara kendini vermiştir.

Johann Wolfgang Goethe’nin İslam’a olan ilgisini başlatan, yaşamında 
önemli rol oynayan hocası ve yol göstericisi olan Johann Gottfried Herder 
olmuştur. İmmanuel Kant’ın öğrencisi olan Herder farklı milletleri, onla-
rın dillerini, dinlerini, edebiyat ve şiirlerini araştırmış, elde ettiği bilgileri 
“İnsanlık Tarihinin Felsefesine Dair Fikirler ” eserinde paylaşmıştır. Yine 
bu eserinde Herder “Arap Alemi” (Reiche der Araber) bölümünde Hz. Mu-
hammed’den, İslam dininden ve Müslümanların ulaştığı kültür düzeyinden 
bahsetmektedir. Bu kapsamda Herder’in şu ifadesi, onun Kur’an-ı Kerim’in 
diline ilişkin fikrini açıkça ortaya koymaktadır:

“Avrupa’nın Cermen fatihleri, kendi dillerinde, Arapların Kur’an’ı gibi bir 
kitaba sahip olsalardı; Latince hiçbir zaman dillerinin kraliçesi olamazdı ve 
soylarından pek çoğu da böylesine sapıklık içinde kendilerini kaybetmezlerdi.”2

Herder tarafından Doğu’ya doğru açılan bu kapı, artık Goethe’nin yaşlılık 
dönemine kadar hiç terk etmediği, bilakis her fırsatta keşfetmeye çalıştığı 
ve eserlerine yansıttığı bir dünya olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam ile 
bu karşılaşmadan sonra Goethe farklı Kur’an çevirilerini okumaya başlamış 
ve önemsediği ayetlerden alıntılar yapmıştır. Goethe, sıkıntılı bir dönem 
geçirdiğinde, Herder’e yazdığı bir mektubunda, “Musa’nın Kur’an’da dua ettiği 
gibi dua etmek istiyorum: Tanrım, göğsüme ferahlık ver”3 diye yazmaktadır.

Mommsen’in ifade etiğine göre, Goethe daha 23 yaşındayken, David 
Friedrich Megerlin (1699-1778) tarafından ilk defa Arapça’dan Almanca’ya 
tercüme edilen Kur’an’ı, henüz daha basılmadan tanıma fırsatı bulmuştur.4 
Megerlin, çevirisini “Die Türkische Bibel oder der Koran”, yani “Türk İncili 
ya da Kur’an” diye adlandırmıştır.5

2 Herders Sämmtliche Werke, Bernhard Suphan (Ed.), Bd. 14, 19. Buch, Weidmannsche 
Buchhandlung, Berlin 1877-1909, s 438-439.

3 Goethes Werke (Goethe-WA-IV, Bd.) Herausgegeben im Auftrag der Großherzogin Sophie 
von Sachsen,  IV. Abteilung,  Goethes Briefe, Bd. 1–50, Weimar 1887–1912, s. 16.

4 Mommsen, K. (1964), Goethe ve İslam, çev. Beyza Maksudoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s. 191.

5 Megerlin, David, Friedrich, Die türkische Bibel, oder des Korans allererste teutsche Ue-
bersetzung aus der Arabischen Urschrift selbst verfertiget: welcher Nothwendigkeit und 
Nutzbarkeit in einer besondern Ankündigung hier erwiesen, Frankfurt a.M., Garbe 1772.
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Yapılan çeviri tarafsız ve yansız olmaktan ziyade, İslam’ı ve kitabını 
kötüleyen, polemik dolu bir eser olarak yayınlanmıştır. Tercüme eser ya-
yıncı ya da Megerlin’in kendisi tarafından Goethe’ye gönderilmiş ve kitap 
hakkında tanıtıcı yazı yazması istenmiştir. Tenkit yazılarının yayınlandığı 
“Frankfurter Gelehrten Anzeigen” dergisinde çıkan şu cümleler,

“Megerlin’in Kur’an’ı. Bu sefil ürün [önce zikredilen kitaplardan], çok daha 
baştan savma tercüme edilmiştir. Biz arzu ederdik ki onun [Kur’an’ın] günün 
birinde bir Alman tarafından Şark’a has bir gökyüzü altında başka bir tercümesi 
yapılıversin ve bu Alman, şaire ve peygambere mahsus hislerle bir çadırında 
Kur’an okusun ve onun künhünü kavramak için ruhen yeterli bir sezgiye sahip 
olsun. Zira Sale bizim için bundan başka nedir ki?”6

Resim 1:  Megerlin’in Kur’an çevirisinin faksimile baskısı7

Bu tenkit yazısı ancak Johann Wolfgang Goethe ya da Johann Gottfried 
Herder tarafından yazılmış olabilirdi, çünkü Mommsen’e göre böyle şairane 

6 Frankfurter Gelehrten Anzeigen vom Jahr 1772. H. Lang, 1970.
7 Kaynak: Faksimile Baskı: http://www.hs-itb.it/de/bibliothek/barockbibliothek/auswahl-al-

ter-drucke/8-koran-dt.html. (Erişim tarihi: 16.12.2013)
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ifadeler içeren tenkit yazısının o zamanlar ancak bu iki kişi tarafından 
yazılabileceği düşünülüyordu.8

Tenkit yazısında, Georg Sale’nin tercümesi de anılıyor. Dolayısıyla, 
Sale’nin tercümesi de Goethe tarafından biliniyordu, zira 1734’de yayın-
landıktan sonra Almanca, Hollandaca ve Fransızca’ya da tercüme edilmiş 
ve aydınlanma çağının en düzgün Kur’an ile ilgili başyapıtı olarak görülü-
yordu. Goethe’nin bildiği ve kullandığı bir başka tercüme de Maraccius’un 
Latince Kur’an tercümesidir.9

KUR’AN’DAN ALINTILAR
Goethe, hem Latince olan Maraccius’un çevirisinden hem de eleştiri-

lerine rağmen Megerlin’in Almanca çevirisinden faydalanarak Kur’an’dan 
bazı ayetleri alıntı olarak yazmıştır.10 Her ikisini de kullanmasının sebebi 
ise yaptığı alıntılarda düzgün bulmadığı ifadeleri düzelterek, kimi zaman 
da serbest bir yapıya dönüştürerek, daha şairane bir ifade tarzı oluştur-
maktı. Katharina Mommsen’in verdiği bir örnek durumu açıklamaktadır: 
“[...] misal olarak 10. sûre, 2. ayete göz atalım: ‘Namazın sonunda tekrar şu 
olur: Bütün yaratıkların tanrısı Allah’adır övgü.’ Yeniden düzenlenmiş hali: 
‘Namazları son bulacak: Hamd-ü-sena Allah’adır, ebediyetin hakimine’.”11

Kur’an-ı Kerim’i bir dil harikası olarak gören Goethe, “Götz von Berlic-
hingen” dramında ve fragman olarak kalan “Mahomet” dramında kullanmak 
üzere yazdığı “Mahomtes Gesang”, Muhammet kasidesinde, alıntı yaptığı 
ayetlerden kullanıştır. Yapılan bu alıntılar Düsseldorf Goethe Müzesinde 
bulunmaktadır. Goethe’nin Kur’an hülâsaları uzun olan 2., 3., 4., 5., 6., 
10., 13., 17., 20., ve 29. sûrelerden alınmıştır.12 Bunların dışında Goethe’nin 
başka bölümlerden de seçmeler yapıp yapmadığı Mommsen’e göre tespit 
edilemiyor.13 Ancak yine Mommsen’in tespitlerine göre “West-östlicher 
Divan” şiirlerin temelinde Kur’an ayetlerinin izleri mevcut. Bu da demek 

8 Mommsen, Katharina, Goethe und die Arabische Welt, Memmingen: Insel Verlag, 1989, 
s. 176.

9 Mommsen, K.(1964), Goethe ve İslam, s. 191.
10 Abdel-Rahim, Said, Goethe und der Islam, Augsburg: Blasaditch 1969, s. 53.
11 Mommsen, K.(2012), Goethe ve İslam, s. 27. Burada verilen sûre ve ayet numaraları Diya-

netin Kur’an’ından farklıdır. Megerlin’in tercümesinde 10. sûre 9. ve 10. ayet, Mommsen’in 
araştırmasında yanlışlıkla 10. sûre 2. ayet olarak verilmiştir.

12 Abdel-Rahim, Said, Goethe und der Islam, s. 48.
13 Mommsen (2012), Goethe ve İslam, s. 27.
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oluyor ki Goethe sadece yaptığı alıntılar ile yetinmemiş, Kur’an’ın büyük 
bir kısmını eserlerinde yansıtmıştır.

Goethe Kur’an alıntılarını belli konular çerçevesinde ve bir şair gözüyle 
seçmiştir. Bunlar Allah’ın birliğine itikat ve teslimiyet, Allah’ın tabiatta 
tecellisi, İslam’ın Hristiyanlığa ve Yahudiliğe bakışı, Peygamber’in kişiliği, 
rolü ve görevi üzerine olan ayetlerdir. Goethe hayatı boyunca hem kişisel 
yazışmalarında hem de eserlerinde İslam’ın fikirlerini ve Kur’an’da geçen 
ifadeleri ve övgüleri sıklıkla kullanmıştır. Yaşlılık döneminde tamamladığı 
“West-östlicher Divan” şiir kitabında Kur’an’ı şu cümle ile över:

“Kur’an’nın üslubu [...] güçlüdür, yüksektir, müthiştir, yer yer gerçekten

ulvidir.14”

GOETHE’NİN ARAPÇA VE HÜSN-İ HAT’A İLGİSİ
Goethe’nin İslam’a ilgisi ve etraflıca Kur’an incelemeleri 1771 ve 1772 

yıllarına, yani gençlik yıllarına tekabül eder. Ancak uzun süre sonra 1813-
1814 yıllarında gerçekleşen olaylar onun yeniden bu mecraya, yine aynı 
derinlik ve samimiyetle girmesine sebep olur. Birincisi Weimar askerleri 
İspanya’dan döndüklerinde savaş ganimeti olarak Arap Hüsn-i Hat’tıyla 
yazılmış 114. sûre’yi (Nas) Goethe’ye vermişlerdir. Goethe bununla ilgili 
üniversite hocası olan H. K. A. Eichstädt’e 20 Ekim 1813 tarihli mektu-
bunda şöyle yazmaktadır:

“[...] Bundan başka Arap el yazması bir yaprakçık bulunuyor bir mukavva 
içerisinde; Bunu savaşçılarımız getirmiştir bana İspanya’dan. Kendisini sami-
miyetle tavsiye ettiğim Sayın Doktor Lorsbach, bir lütuf ve hatırşinaslıkla benim 
için bu muammanın şifresini çözmüştür.”15

Şarkiyatçı olan Georg Wilhelm Lorsbach Goethe’nin gönderdiği el 
yazmayı tercüme ettiğini, 29 Ekim 1813 tarihli mektubunda Eichstädt’e 
bildirmektedir:

İşbu geri gelen fragmandaki Arapça sözler Kur’an’ın 114’üncü yahut son bö-
lümdeki ayetlerdir ve Almanca olarak şöyledir: “Rahman ve rahim olan Allah’ın 
adıyla! De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) 
pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların 

14 Goethe-WA-I, Bd. 7, s. 33-34.
15 Goethe-WA-IV, Bd. 24, s. 18.
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Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların ilahına sığınırım!” Bunun 
hemen altındaki küçük yazı aynınsın Farsçasıdır.16

Kur’an yazısı ile bu şekilde karşılaşması Goethe’yi derinden etkiler ve 
kendisinin de Arapça Hüsn-i Hat çalışmalarına yol açar. Bu çalışmaların 
birkaç örneği aşağıda görülecektir.

Goethe’yi derinden etkileyen başka bir olay da 1814 yılında Weimar 
şehrine gelen Başkirt askerlerinin orada bulunan bir Protestan lisesinin 
salonunda gerçekleştirdikleri toplu ibadettir. Weimar esnafı ile birlikte 
Goethe’de bu ibadete iştirak ettiklerinde, orada okunan Kur’an’ı ve duaları 
dinlemişlerdir. Bu deneyimini Goethe dostu olan Friedrich Wilhelm von 
Trebra’ya 5 Ocak 1814 tarihinde yazdığı mektubunda şöyle ifade etmektedir:

“İmdi kehanetlerden bahsettiğim için burada şunu belirtmeliyim: Zamanı-
mızda öyle şeyler oluyor ki, onları insan hiçbir peygambere söyleme salahiyetini 
kendinde göremezdi. Kim bundan birkaç yıl önce bizim Protestan liselerimizden 
birisinde İslami bir ibadetin eda edileceğini ve Kur’an’dan sûreler okunacağını 
söyleyebilirdi? Hal böyleyken bu oluverdi; bizler Başkırtların ibadetlerinde bu-
lunduk, onların mollalarını seyrettik ve prenslerini tiyatroda ağırladık.”17

Bu olayın arkasından, yine bir mektubunda Goethe, oğlu August’a 
Weimar şehrinde yaşayan birçok hanımın Kur’an’a merak saldığını ve 
kütüphaneden talep ettiklerini yazmaktadır.

O yıllarda Weimar ve Jena şehirlerinde bulunan kütüphanelerin yöne-
timi Goethe’nin uhdesindeydi ve bir antikacının elinden çıkarmak istediği 
Arapça, Farsça-Arapça ve Türkçe-Arapça el yazma eserleri için Goethe’ye 
başvurmuş, Goethe’de kütüphanenin satın alma sorumlusuna ve şarkiyatçı 
dostu Lorsbach’a danışarak bütün eserleri Weimar kütüphanesine kazan-
dırmıştır.18 Bu eserlerin arasında Celaleddin Rûmî’nin elyazma Mesnevi’si, 
Hafız, Sadî, Camî’nin şiirlerinden oluşan bir antoloji, Feridüddin Attar’ın 
Mantıku’t-Tayr’ı, Kur’an tefsirleri, namaz duaları ve daha birçok eser bu-
lunmaktaydı.

Bu olayların gerçekleştiği süreçte Goethe “West-östlicher Divan” şiirle-
rini yazmaya başlamıştı ve Arapça yazılarının “garip harfleri” ilgisini öyle 

16 Goethe-WA-I, Bd. 7, s. 294.
17 Goethe-WA-IV, Bd. 24, s. 91.
18 Mommsen (2012). Goethe ve İslam, s. 109.
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çekiyordu ki, artık Arpça öğrenmeliydi. Bu konuyla ilgili 23 Ocak 1815’de 
Christian Heinrich Schlosser’e şunları yazıyordu:

“Bu sıralar beni neredeyse tümüyle meşgul eden şeyi en iyi size itiraf edeyim; 
çünkü bundan başka memnuniyetle burada sizi yâd ediyorum. Burada kendimi 
bütün gücüm ve kudretimle Şark’a, inancın, vahiyin, hikmetin ve vaatlerin va-
tanına atmış durumdayım. [...] Arapça öğrenmeme çok az kaldı; en azından yazı 
ve şekillerini o derece alıştırma yapmak istiyorum ki orijinal haliyle nazarlık, 
tılsım, abraxas ve mühür kopya edebileyim.

Hiçbir dilde ruh, kelime ve yazı bu kadar asli bir şekilde vücut bulmamıştır.”19

Yukarıda bahsedilen olaylar özetlenecek olursa birincisi İspanya’dan 
gelen el yazma Kur’an sayfası, ikincisi Müslümanların ibadetlerine iştirak 
ve son olarak da kütüphaneye alınan Şark’a ait el yazma eserler, Goethe’nin 
artık Şark’a hicret etmesine yol açmıştır ve Doğu-Batı Divan şiirleri ile de 
bunu gerçekleştirmiştir.

GOETHE’NİN ARAPÇA YAZI ÇALIŞMALARI
Çeşitli nedenlerle bir İslami ibadet, bir Kur’an sûresi, Mevlana’nın 

Mesnevisi ve bir dizi farklı yazma eserlerle karşılaşan Goethe, hem Şark 
Kültürüne, hem İslam’a özellikle de bunları tanımasına vesile olan dile ve 
yazıya hayranlık ve saygıyla yaklaşmıştır. Ancak bu dili bilmemek, yazısını 
okuyamamak Goethe’nin merakını ve ilgisini daha da arttırmıştır. Arapça 
öğrenme isteği, Arapça el yazma çalışmalarıyla başlamış, bir süre devam 
etmiştir. Diğer taraftan Goethe Şark kültürünü ve İslam’ı, Joseph Hammer 
v. Purgstall, Lorsbach gibi şarkiyatçıların eserlerinden, çevirilerinden ve 
kendilerinden öğrenmeye çalışmıştır. Alman edebiyatında Hafis olarak 
bilinen İran’lı şair Hâfız-ı Şirâzî’nin Divan şiirlerini Hammer v. Purgstall 
Almanca’ya tercüme etmiştir. Hafis’in şiirlerini bu yolla tanıyan Goethe, 
çok etkilendiği ve hayranlık duyduğu Hafis’in seviyesine erişebilecek ve 
Alman şiirine bir yenilik getirecek Divan şiirlerini yazmıştır.

Goethe, yaşlılık döneminde öğrenmeye çalıştığı Arapça, yazmaya çalıştığı 
Hüsn-i Hat alıştırmaları ve kaleme aldığı şiirleri, onun Doğu-Batı Şiirleri 
kitabında vücut bulmuştur. Bu eser yayınlandığında, Goethe’nin okurları 
muhtemelen bir şaşkınlık, yabancılık ve gizem duygusu yaşamışlardır, 

19 Goethe-WA-IV, Bd. 25, s. 165.
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çünkü kitabın kapak sayfası aynen Şark kitaplarında ve el yazmalarında 
görüldüğü gibi hat ve tezhip ile süsletilmiştir.

Resim 2:  Goethe, J. W. (1819). West-östlicher Divan. Stuttgat: Cotta.20

Goethe burada, “Ad-divan aş-şarki li’l-mu’allif al-garbi”, “Garplı Müel-
lifin Şark Divanı” diye tercüme edebileceğimiz bir cümle’yi Arapça yazı 
ile kitabının ilk sayfasına ekletmiştir. Dikkat çekici bir diğer unsur ise 
eserin Goethe tarafından kaleme alınan bir tanıtım yazısında şöyle bir 
açıklama bulunmasıdır: “Eserin müellifi kendisinin Müslüman olduğunu 
reddetmemektedir.”21

1815 Yılının sonbaharında Goethe Heidelberg’de bulunur ve orada 
şarkiyatçı dostu Heinrich Eberhard Gottlob Paulus’un yardımıyla Arapça 
yazı yazma alıştırmaları yapar. Dostu Knebel’e yazdığı mektubundan bunu 

20 Kaynak: Wikimedia: Fotoğraf H.-P. Haack, File: Goethe 1819 West-östlicher Divan.jpg 
(Erişim: 19.12.2013)

21 Goethe-WA-I, Bd. 41/1, s. 86.
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öğreniyoruz: “[...] Paulus’un yanında, bazı eğlenceli şakalara sebep olan 14 gün 
boyunca Arapça yazdım.”22

Resim 3:  Goethe’nin Arapça ve Latin harfleriyle el yazı çalışmasının faksimile baskısı.23

Bu döneme ait Goethe’nin elinden Arapça Sülüs tekniğine göre Hüsn-i 
Hat ile yazılmış Bismillah ve Kur’an’ın son sûresinin bir kopyası bulun-
maktadır.

22 Goethe-WA-III, Bd. 5, s. 185.
23 Kaynak: Goethe-und Schiller-Archiv, Weimar: GSA 25/W 1063.
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Resim 4:  Goethe tarafından yazılan Nas Sûresi.24

Burada görünen, Nas Sûresi’nin Goethe tarafından ilk önce kurşun 
kalem ile daha sonra üzerinden siyah mürekkep ile gidilerek kopya 
edilmiş halidir.25 Ancak burada dikkat çeken bir unsur, sûrenin başında 
olması gereken (ق) harfi eksiktir. Katharina Mommsen’e göre bu eksiklik, 
Goethe’nin kendisinden ziyade, eline geçen el yazma fragmanın belki de 
o kısmının eksik olmasından kaynaklanmaktadır.

Goethe’nin Doğu-Batı Divan’ı eserini yazarken faydalandığı kaynak ve 
belgeler Anke Bosse tarafından incelenmiştir.26 Bu kapsamda tespit ettiği 
el yazma çalışmalarını da incelemiş olan Bosse, kitabında bu çalışmaları 
transkribe etmiştir. Burada bunlardan birkaç örneği ele almak yeterli olacaktır.

24 Kaynak: Mommsen, Katharina, Goethe, West Östlicher Divan, Eigenhändige Niedersch-
riften. 1. Bd., Leipzig: Insel Verlag, 1996, 14 Numaralı faksimile.

25 Bosse, Anke, “Meine Schatzkammer füllt sich täglich-: die Nachlassstücke zu Goethes” 
West-östlichem Divan”; Dokumentation-Kommentar (Vol. 1). Wallstein Verlag, 1999, s. 619.

26 Bosse, A. (1999), s. 607.



619

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

Resim 5:  Goethe’nin bir Arapça çalışma kâğıdının Bosse Anke tarafından yapılan 
transkripsiyonu.27

Bosse’nin açıklamalarına göre bu çalışma 21 Eylül 1815 tarihinde Hei-
delberg’de gerçekleşmiş.28 Buradaki yazıların bir kısmı Heinrich Eberhard 
Gottlob Paulus’a ait bir kısmı Goethe tarafından kopya edilmiş. Çalışma 
kâğıdı üzerinde kabaca üç sütun görülmekte; sol tarafta Paulus Arapça ve 
Farsça bazı kelimeleri Almanca okunuşu ile birlikte yazmış, orta kısım-
da Goethe bunları kendisi yazmaya çalışmış ve sağ kısımda yine Paulus 
tarafından Nas Sûresi yazılmıştır. Yazılar siyah mürekkep ile yazılmıştır.

21 Eylül 1815 tarihli bir diğer çalışma kâğıdı tamamen Goethe tarafından 
siyah mürekkep ile yazılmıştır. Sağ kısımda Goethe “Muhammed” ve “Allah” 
yazmaya çalışmıştır, ancak hatalı yazmıştır. Ayrıca “Ali” ve “Ali veli Allah” 
yazmaya çalışmıştır. Bunun dışında ikinci satırda birkaç defa “Süleyman” 
yazmaya çalışmıştır. “Beyt, Cemil, Galnius ve Züleyha” sözcüklerini üçüncü 

27 Kaynak: Bosse, A. (1999), s. 607.
28 Bosse, A. (1999), s. 607.
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satırda görmekteyiz. 4. Satırdan 7. Satıra kadar Arapça harflerin Latince 
transkribi ve kelimenin orta ve son kısımlarında yazılışları görülmekte. 
Ayrıca “Bismi, Bismillah, Ali veli Allah, Süleyman, Bağdat, Eflatun, Mu-
tannabi, Züleyha, Hatim” gibi sözcükleri birkaç defa çalışmıştır.

Resim 6:  Goethe’nin Arapça el yazma çalışma kâğıtlarından bir örnek.29

29 Kaynak: Goethe-und Schiller-Archiv 25/XI, XVI.



621

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

Resim 7:  Goethe’nin bir Arapça çalışma kâğıdının Bosse Anke tarafından yapılan 
transkripsiyonu.30

Goethe’nin Arapça el yazma çalışmalarından son örnek “Bismillâhir-
rahmânirrahîm” yazısıdır.

Resim 8:  Goethe’nin orijinal Hüsn-i Hat çalışması.31

30 Kaynak: Bosse, A. (1999), S. 611.
31 Kaynak: Mommsen, K. (1996), 13 Numaralı faksimile.



622

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Resim 9:  Goethe’nin bir Arapça çalışma kâğıdının Bosse Anke tarafından yapılan 
transkripsiyonu.32

Yine Sülüs tekniğinde 21 ila 26 Eylül 1815 tarihleri arasında siyah 
mürekkep ile yazılmıştır. Bosse’ye göre bu çalışma üzerinde Goethe ve 
Paulus birkaç gün çalışmışlardır. İlk önce kurşun kalem ile yazılan yazı-
nın üzerinden siyah mürekkep ile gidilmiştir. Ayrıca Goethe’nin orijinal 
çalışmasındaki çizgilerde bazı ufak tefek güvensizlikler ve hatalar da 
görüldüğü Bosse tarafından bildirilmektedir.33

Sonuç

Johann Wolfgang von Goethe yaşamı boyunca Doğu’ya sadece ilgi 
seviyesinde kalmamış, bizatihi Şark edebiyatını yeniden üretmiştir. Bu sü-
reçte hem Şark şairlerini tanımış, onların peşinden gitmeye çalışmış, diğer 
taraftan onların inancını ve bu inancın temellerini araştırmıştır. Ona göre 
İslam bu manada araştırılması ve ruh bakımından “hissedilmesi” gereken 
bir din olarak karşısına çıkmıştır. Nitekim Kur’an’ın dili ve Hüsn-i Hat’tı 
Goethe’ye öyle bir çekim kuvveti hissettirmiştir ki, buna karşı koyama-
mıştır. Bu yüzden bu dili ve yazısını öğrenme isteği duymuştur. Ne yazık 
ki, öğrenmeye çalıştığı süreçte yaşı ilerlemiştir. Buna rağmen yine de pes 
etmeyerek hem anlam bakımından hem de yazı şekli bakımından Arapça 
çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yukarıda örnekleriyle ele alınan çalışmalar bu 
çabanın ne kadar derinlemesine gerçekleştiğinin bir kanıtıdır.

Kaynaklar
Goethes’ Werke, Herausgegeben im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, 

Abtlg, I–IV. 133 Bände in 143 Teilen, H. Böhlau, Weimar 1887–1919.

I. Abteilung: Goethes Werke, Bd. 1 – 55, Goethe-WA-I, Bd. 7, 41/1.

III. Abteilung: Goethes Tagebücher, Bd. 1 – 15, Goethe-WA-III, Bd. 5.

IV. Abteilung: Goethes Briefe, Bd. 1–50, Goethe-WA-IV, Bd. 24, 25.

Herders Sämmtliche Werke, Bernhard Suphan (Ed.), Bd. 14, 19. Buch, Weidmannsche 
Buchhandlung, Berlin 1877-1909.

32 Kaynak: Bosse, A. (1999), s. 622.
33 Bosse, A. (1999), s. 622.
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TÜRK-İSLAM KİTAP SANATINDA  
LÂKE CİLT TASARIMLARI 

TURKISH-ISLAMIC BOOKS  
LÂKE BINDING ART DESIGNS

Züleyha ZOR
Öğr. Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

GİRİŞ
Bir mecmua veya kitabın yapraklarının ve sırasının bozulmadan bir 

arada tutulabilmesi için yapılan koruyucu kapağa ‘cilt’ denilmektedir.

Cilt, Arapça kökenli bir kelime olup ‘deri’ anlamına gelmektedir. Klasik 
cilt yapımında kullanılan en uygun malzeme deri olduğu için bu ismi 
almıştır. Esere takılan kapağa cilt, cilt ustalarına mücellit ve mücellide 
denilmektedir.

Türk Cilt Sanatı, kâğıdın Orta Asya da kullanılmasıyla başlamış ve 
zaman içerisinde olgunlaşarak bir sanat dalı haline gelmiştir. Asya kökenli 
olan cilt sanatının bilinen en güzel örnekleri Türk-İslam cilt sanatında 
görülmektedir.

Türk cilt sanatı İslam inancının vermiş olduğu saygı ve hürmet çerçe-
vesinde kitap zevkini kazandırmak, okuma hevesini uyandırmak ve kitabı 
korumak için tezhiple birlikte estetik bir şekilde kullanılarak çok önemli 
bir kültür hizmeti vermiştir.

Cilt sanatı öncesinde parşömen ve papirüs üzerine yazılan yazılar rulo 
şekline getirilerek tahtadan yapılmış kutularda muhafaza edilirdi. Daha sonra 
parşömenler katlanarak formalar haline getirilerek dikilmiş ve ciltlenerek 
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kitaplaştırılmıştır. Cilt yapımında genellikle mukavva üzerine koyun derisi 
(meşin), keçi derisi (sahtiyan) ve ceylan derisi (rak) kullanılmıştır.1

Yazma eserlerde cilt 4 kısımdan meydana gelir;

1. Kapak (Kitabın üst ve alt kısmını örten kısım),

2. Sırt (Kitabın arkasını örten kısım),

3. Miklep (Kitabın alt kapağına bağlı olan ve ucu genellikle üç köşeden 
oluşan üst kapakla kitabın iç kapağı arasına giren üçgen formundaki kısım),

4. Sertab (Kitabın ağız yani ön kısmın örten Miklep’in kapağa bağlan-
masını sağlayan ve miklebe hareket edebilme imkânın sağlayan kısım).

Üst Kapak Sı
rt Alt Kapak

Se
rt

ab

M
ik

le
p

Önceleri cilt kapaklarında tahta kullanılırken daha sonra mukavva 
kullanılmıştır. Yazma bir eseri korumak için (cilbend) adı verilen kap 
içinde muhafaza edilirdi. Cilt sanatında öteden beri kırmızı, yeşil, mavi, 
mor, siyah, kahverengi, vişne en çok tercih edilen renklerdir.

Klasik bir cilt yapımının safhaları

Birbirlerine yapıştırılarak mukavva haline getirilen kâğıtlara iç kısmı 
tıraş edilmiş deriler yapıştırılarak kapaklar meydana getirilir. Daha önce 
hazırlanan kitap sayfaları birleştirilerek dikilir. Dikilen kitabın yapraklarını 
muntazam tutan bağ ve örgüye ‘şiraze’ denir. Ciltte esas cüzleri şiraze 
tutar, yani şirazenin vazifesi kitap sayfalarının başlarını bir arada tutmak 
ve formaların birbirinden ayrılıp dağılmasına engel olmaktır. Eski ciltlerin 
bozulmamasının nedeni şiraze örgülerdir. Şiraze el ile örülür, iki adet ince 
uzun iğne ve çeşitli örgülere göre değişen kalınlıkta iki renk ibrişim kulla-
nılır.2 Şirazenin çeşitli türleri vardır/Bunlar: alafranga, balıksırtı, sıçandişi, 

1 İlhan Özkeçeci-Şule Bilge Özkeçeci, Türk Sanatında Tezhip, Seçil Ofset, İstanbul 2007, s. 
194.

2 Özlem İnay, “Türk İslam Kitap Sanatında Lâke Cilt Tasarımları”, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 
2006, s. 68.
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tek baklava, çift baklava, geçmeli, düz, zikzak, sağ sol yolu gibi isimler 
alırlar. Eski ciltlerde 8-10 şiraze örüldüğü görülmüştür.3

Cilt Kapağının Bölümleri

1. Pervaz: Çerçeve veya bordür de denir. Ciltlerde süslü süssüz birçok 
pervaz vardır geniş pervazlar bazen kendi içlerinde yuvarlak beyzi, kare, 
dikdörtgen, gibi formlarla doldurulur.

2. Cetvel: Kapaktaki düz çizgilere denir. Boş olanlara kuzu adı verilir.

3. Köşebend: Kapağın dört köşesindeki üçgen kısımdır.

4. Şemse: Kapağın ortasındaki bezi veya yuvarlak süstür. Köşebendler 
bulunmasa da kapağın ortasına şemse tek başına yerleştirilebilir.

Klasik Cilt’in Çeşitleri

Klasik ciltler kullanılan malzemeye göre sınıflandırılırlar;

1. Mukavva Ciltler

2. Deri ciltler

3. Tahta ciltler

4. Kumaş ciltler

5. Ebruli ciltler

3 Kemal Çığ, Türk Kitap Kapları, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 1971, s. 54.
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6. Lâke ciltler

7. Murassa ciltler

Tahta ciltler genellikle ilk yapılan ciltlerdir. Yapılacak alan pürüzsüz 
olmalıdır. İşlenişinin zor olması nedeniyle zamanla yerini mukavva ciltlere 
bırakmıştır.

Deri ciltler, süsleme biçimlerine göre düz, şemseli, geometrik, rûmî veya 
hatayi nakışlı, acemkari (hayvan resimli), Şukufe usluplu (çicekli), işlemeli 
(altın sırma ile işlenenlere zerduz cilt, gümüş ile işlenene simduz denir), 
yazılı zilbahar bezemesi dört köşe kare veya beyzi kafes örgüsü olan ciltlere 
verilen isimdir. Orta boşluğu ebru lâke (rügan) zerduva ve kumaş cilt adını 
alır. Üzeri yakut, zümrüt, elmas, inci, mercan gibi kıymetli taşlarla altın 
üzerine işlenen ciltlere ise murassa cilt denir. Deri ciltlerin süslemesinde 
şemse varsa bu ciltlere şemse cilt denir.

Türk ciltlerini Batı ciltlerinden ayıran başlıca özellikler;

1. Kapaklar sayfalarıyla aynı boyuttadır dışa doğru taşmaz.

2. Sırt kısmı oval değil düz ve genellikle bezemesizdir.

3. Üst ve alt kapak, miklep ve sertap kısmı süslüdür.

TÜRK İSLAM CİLT SANATININ TARİHİ GELİŞİMİ
Cilt sanatının ilk örneklerinin Mısır ve Doğu Türkistan’da Uygur Türk-

lerinin yaşadığı bölgelerde uygulandığı bilinmektedir. Orta Asya’da deri 
üzerine madeni kalıplarla bezemeler yapılan en erken tarihli ciltlere ait 
parçalar Karahoço’daki Bin Boda mağarasında bulunmuştur. VII. yüzyılla 
ait bu cilt parçaları Mani Dini’yle ilgili yazmalara aittir. Bu eserler iki 
ciltten meydana gelmektedir. Uygur Türklerinin Çin’e göç etmesiyle cilt 
sanatı Çin’de yayılmıştır. Uygur ciltçiliği IX. yüzyılda Samarra’ya Türklerin 
yerleşmesiyle Batı’da da etkili olmuştur.

XII. yüzyıldan itibaren tarihî gelişim içerisinde doğup cilt sanatı, Hatayi 
(Kaşi, Horasan, Buhara, Dihlevi), Herat (Herat, Şiraz, İsfahan), Arap (el-Ce-
zire, Halep, Fas), Türk (Diyarbakır, Bursa, Edirne, İstanbul, Şukufe-rugan/
lale-barok), Lâke (İran, Hint), Buhariye, Cedit gibi üsluplara ayrılmaktadır.

ANADOLU SELÇUKLULARINDA CİLT SANATI
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde XII. ve XIII. yüzyıllarda Türkler 

çok güzel cilt örnekleri vermişlerdir. Selçuklulara ait en erken cilt örneği 
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XII. yüzyıl sonlarına aittir. İlk Türk ciltleri doğuda Hatayi, batıda el-cezire 
üsluplarının etkisinde kalmıştır. Bu iki üslubun tesiri ile şekillenen Selçuklu 
ciltleri, Osmanlı Türk ciltlerine öncülük etmiştir. Selçuklular ciltçilikte 
rûmî üslubunu geliştirmişlerdir. Bütün sanat eserlerinde göze çarpan rûmî 
motifi ciltçilikte de kullanılmıştır. Geometrik şemalar, çok köşeli yıldızlar, 
stilize edilmiş bitki motifleri cilt bezemelerinde yer almıştır. Bu dönemde 
en çok kahverengi ve siyah deriler kullanılmıştır. Ön ve arka kapak farklı 
süslenmiştir. Daha çok geometrik süsleme tercih edilmiş, Rûmî, Şemse, 
Geçme-Girift örgü ve yazılı kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu cilt sanatı 
zenginliğiyle, Osmanlı cilt sanatına ilham kaynağı olmuştur.

OSMANLIDA CİLT SANATI
Osmanlılar döneminde diğer sanat dallarında olduğu gibi cilt sanatında 

da zirveye ulaşılmıştır. Osmanlı döneminin ilk cilt örnekleri Fatih Sultan 
Mehmet zamanına aittir. Fatih Sultan Mehmet’in özel kütüphanesi için 
yazılan kitaplar Türk kitap sanatında o devre damgasını vurmuştur. Derinin 
değişik renkleri kullanılmış, şemse ve köşebentlerin zemini altınlanmıştır. 
Bu dönemde deriden farklı lâke ve kumaş ciltler de yapılmıştır.

XVI. yüzyılda cilt sanatı zirveye ulaşmış ve muhteşem eserler verilmiştir. 
Bu dönemde şemseler oval olup, bezemelerde yenilikler yapılmıştır. Mu-
rassa cildin ilk örneği saz üslubuyla tasarlanmıştır. Kumaş üzerine işleme 
yapılan kitapların en güzel örnekleri bu döneme aittir.

Fatih Sultan Mehmet kitap sanatlarına oldukça meraklıydı. Sarayda 
şöhretli ressamlarla nakkaşlardan oluşan bir Nakkaşhâne kurdurup, Edirne 
ve Anadolu’nun en hatırı sayılır hattat, müzehhip ve nakkaşlarını getirterek 
bunların başına dönemin ünlü nakkaşı Baba Nakkaş’ı koyduğu malûmdur. 
Nakkaşhâne geleneği Anadolu Selçuklularından beri süregelmiştir. Özellikle 
hükümdar saraylarında görülen bu geleneği Osmanlı sultanları da devam 
ettirmişlerdir. Edirne ve İstanbul merkezli faaliyet gösteren nakkaşhâneler 
özellikle saray eşrâfına hat, minyatür, tezhip ve cilt sanatını yansıtan pek 
çok nadide yazma eserler takdim etmişlerdir.

Cilt sanatı, Osmanlı’da en üstün dönemini XV. ve XVI. yüzyılda yakala-
mıştır. Osmanlı ciltçiliğine başlangıç olarak kabul edilen Anadolu Selçuklu 
ciltçiliğinin en erken örneği XII. yüzyıl sonlarına aittir. Kahverengi deriden 
yapılan Selçuklu ciltlerinde, genellikle yuvarlak şemse içinde rûmîlerden 
oluşan kompozisyonlar görülür.
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Fatih döneminde Osmanlı ciltçiliği kendine özgü nitelikler geliştirmeye 
başlamıştır. Bu dönemde siyah, kahverengi, kırmızı ve vişne renkleri ter-
cih edilmiştir. Şemseler oval ve salbeklidir. Şemse ve köşebentlerde stilize 
motifler görülür. II. Bayezıd döneminde, cihar-guşe olarak adlandırılan iki 
renkli, küçük kareli ipekli kumaşlardan yapılmış ciltler görülmektedir.

XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin klâsik döneminde cilt sanatı da 
gelişmiş örneklerini vermiştir. Mücellidbaşı Mehmet Çelebi, Süleyman 
Çelebi, Mustafa Çelebi gibi sanatçılar cilt sanatının en güzel örneklerini 
vermişlerdir.

Ciltçilik XVIII. yüzyılda, özellikle III. Ahmet ve sadrazamı Nevşehirli 
Damat İbrahim Paşa’nın isteğiyle yeni bir canlanma dönemine girmiştir. 
Bu yüzyılın cilt ustası Ali Üsküdarî’dir. XIX. yüzyıl ciltlerinde görülen, 
Barok ve Rokoko etkisi, Türk cildinde eski özelliklerin yitirilmesine ne-
den olmuştur. Barok ve Rokoko tarzında yapılan ciltlerle klasik tarzdan 
tamamen kopulmasına sebep olmuştur.

LÂKE CİLT TEKNİĞİNİN TANIMI
Mukavva, deri veya tahta üzerine çeşitli boyalarla ve altınla yapılan 

bezemeleri bir çeşit vernikle kaplayarak meydana getirilen eserlere lâke 
veya ruganî adı verilmiştir.

Prof. Dr. Süheyl Ünver 1951 senesinde Mısır’a yaptığı tetkik seyahatinde 
Lâke eserlerin en eski örneklerine, Kahire el Muthafü’l-Mısri’de bulunan, 
bundan 5000 yıl önceki eski Mısır’a ait tahta lahitlerde rastlandığını ifade 
etmektedir. (aktaran: Kemal Çığ)

Sulu boya ile yapılan süslemeleri korumak ve bozulmalarını önlemek 
için sıvıda eritilen reçine boyaların üzerine kaplanır. Tropik bölgelerdeki 
bazı ağaçların üzerinde yaşayan lâk böceği adı verilen kabuklu bitler 
kendilerini düşmanlarından korumak için yapışkan bir madde salgılarlar. 
Onların ürettikleri bu salgı gomalâk vernik yapımında çok kullanılan 
doğal reçinelerden biri olmuştur.

Lake sözcüğünün kökeni, hem lak böceği (dev sayılara ulaşmalarından 
dolayı) hem de ürettikleri, eski Hindistan’da ve civarındaki bölgelerde, 
ahşap cilası olarak yararlanılan, kırmızı reçineli salgıları için kullanılmış 
olan, “100 bin” anlamına gelen Sanskritçe “laksha” (lakşa) sözcüğüdür.4

4 http://lakedekorasyonu.blogspot.com (11 Temmuz 2013’de girildi)
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 Lâk böceklerince üretilmiş olan çubuk lak ile kaplı dal.

Lâke boyalar adını lâk böceğinden almasına rağmen yüzlerce yıldır Çin 
ve Japonya’da kullanılan gerçek Doğu lâkeleri aslında lâke ya da vernik 
ağacı denilen bir ağacın özsuyundan elde edilmektedir. Asıl adı Rhus 
Vernicifera olan bu ağacın, özellikle bu işte kullanılmak için Japonya, Çin 
ve Hindistan’da yetiştirildiği bilinmektedir. Ağaç dallarından toplandıktan 
sonra, belli işlemlerden geçirilen bu madde, alkol içerisinde eritilir. İsteni-
len yüzeye sürüldükten sonraysa bu alkol uçar ve geriye saydam parlak 
bir tabaka kalır.5

  Çin lake ya da vernik ağacı. 
Özsuyunun toplanması için 
gövdesinde oluklar açılmış.

 Taze lake ağacı özsuyu

5 Mine Esiner Özen, Türk Cilt Sanatı, İş Bankası Yayınları, Ankara 1998, s. 86.
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LÂKE CİLT’İN YAPIMI
Cilt yapılırken önce mukavvalar hazırlanır. Mukavva üzerine lâk çe-

kildikten sonra altın veya boya ile nakış yapılır üzerine birkaç kat lâk 
sürülür deri üzerine yapılacak ise deri silinir veya temizlenir yağı alınır. 
Bu işlem ile altın ve boyanın deri üstüne düzgün olarak sürülmesi ve 
dökülmesi sağlanır. Lâk sürmek zahmetlidir. Dayanıklılığı sağlamak için 
ince ince çok kat sürmek gerekir.

Kemal Çığ, lâk sürmenin oldukça güç ve zahmetli bir iş olduğundan 
bahseder: Gerekli sertlik ve dayanıklılığın sağlanması için lâk tabaka tabaka 
sürülmeli, rutubetli bir hararette kurutulmalı ve hatta lâkın sürülmesi işle-
mi 20–30 kez tekrarlanmalıdır. Ayrıca son zamanlarda bu teknikte eserler 
yapılırken boyaların çatlamasını önlemek amacıyla, boyalar hazırlanırken 
içine gliserin karıştırılmaktadır. Kullanılan bir başka yöntemse, bir tür 
böceğin toz haline getirilerek astar mahiyetinde sürülmesi ve kuruduktan 
sonra da üzerinden hafif zımpara kâğıdı geçirilmesidir. Böylece fevkalade 
bir parlaklık elde edilmektedir.6

Osmanlılarda üç türlü lâk kullanılmıştır

1. Renksiz, sedefsiz düz lâk: Şeffaf olan lâk, içine hiçbir katkı ve boya 
maddesi konulmadan yüzeye uygulanır.

2. Renkli Lâk: Jondor rengi anilin boya lâk maddesi içine akıtılarak 
renkli lâk elde edilir.

3. Sedef Efşanlı (Serpmeli) Lâk: Osmanlı sanatında özellikle XVIII. 
yüzyılda en çok kullanılan türdür. Bu teknikle yapılan ciltlere ‘arûsekli 
cilt de denilmektedir. Omra ismindeki kahverengi toprak boya havanda 
dövülür ve zamk ile kullanılacak hale getirilir. Zamkın miktarı ne az 
ne de çok olmalıdır. Boya cilt üzerinde kuruduktan sonra jelâtin denilen 
(önceden balık tutkalı denirdi) ince tutkal kabı üstüne sürülür. Jelâtin 
kurumadan önce küçük parçacıklar halindeki sedefler zerefşan yapar gibi 
her tarafa eşit olacak şekilde püskürtülür. Un kadar ince, pudra halinde 
olan sedefler kuruyken nişastaya benzer. Bu zerrecikler vernik içinde, 
iğne ucundan daha küçük zerrecikler halinde ışıltı verir. Bu boy sedefler 

6 Özen, Türk Cilt Sanatı, s. 86.
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vernik içine karıştırılıp kullanılır. Yalnız bu lâk kullanılırken zerrelerin 
dibe çökmemesi için her fırça batırılışında şişe hafifçe çalkalanmalıdır.7

Cildin lâklanması

Cildin lâklanması için ise iki yöntem vardır:

1. Akıtılarak: Lâklanacak cilt düz bir satıh üzerine konur. Bu işlem toz-
suz bir ortamda yapılmalıdır. Kapakların üzerine yeterli ölçüde lâk akıtılır. 
Kalın ve yassı samur fırça ile lâk sağa ve sola doğru yayılır ve bırakılır.

2. Fırça ile sürülerek: Geniş bir kaba konan lâk, fırça yardımı ile 
süratle kabın üzerine sürülür. Eski lâke kapların çoğu renksiz vernik ile 
lâkelenmiştir.

Türk ve İslam lâke ciltlerinin bilinen en eski örneği 1468 tarihinde 
yapılmış olan ve Topkapı Sarayı Müzesinde yer alan Fevaidü’l-Gıyasiye 
isimli eserdir.

XVI. ve XVII. yüzyılın yarısından belirli sayıda örneği kalmış olan Türk 
lâke ciltlerinin XVIII. yüzyılda ön plana çıktığını özellikle Ali Üsküdari, 
Çakeri Ahmet Hazine ve Abdullah Buhari’nin eserleri ile çok güzel örnekler 
olduğunu biliyoruz.

İlk örneklerini Timurlar döneminde veren İran lâke kitap kapakların-
da manzara, insan ve stilize motifler bir arada kullanılmıştır. Osmanlılar 
döneminde yapılan lâke kapaklara ise önceleri stilize tabiat motifleri daha 
sonra ise bunlarla birlikte realist çiçekler resmedilmiştir.

Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Türk lâke kap örneklerinin yalnızca 
biri acemkâri, hayvan motifli olduğu halde pek azı rûmî, çoğu da realist 
çiçek motifidir. Klasik formda rûmîlerle süslenmiş bir lâke ciltte bile çevre 
suyundaki altı madalyonun içinde çiçek motifleri görülmektedir.8

Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Beşir Ağa 163 numarada kayıtlı lâke cilt 
Şerefüddin Ali Yezdi’nin ‘Müntehab Hulel-ı Mutarraz der Fenn-i Muamma 
ve Lugaz’ adlı eserin kabıdır. Kapaklar ve miklebin orta kısmı zeytuni 
zemin üzerine altın yaldız desenidir. İç kapak kırmızı üzerine altınla basit 
saz üslubu süslemeli bordürle çevrili olup koyu renk zeminde yaldızla beş 
yapraklı basit çiçek motifleri yapılmıştır. Altta “Sanatü’l-Hakir es Seyyid 

7 Çığ, Türk Kitap Kapları, s. 54.
8 Hayri Aykutalp, “Ali Üsküdar-i Hayatı Eserleri ve Lâke Sanatı”, (Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 
1988, s. 46.
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Çakeri an Sakin-i Kostantiniyye 1157” kaydı okunmaktadır. Buradan İs-
tanbul’da oturduğunu öğrendiğimiz Çakeri hakkında Ali Emiri Efendi’nin 
Tezkire-i Şuara-yı Amid (İstanbul 1328) adlı eserinde şu bilgiler vardır:

“Nazımda olduğu gibi cilt ve tezhib sanatının da yegâne üstadı idi. 
Meşhur hattatların yazdıkları Kur’an, En’am ve kıymetli kitapları pek nefis 
bir şekilde ciltler ve tezhiplerdi. Hele kitapların ciltleri üstüne şeffaf bir 
zar çekerdi ki zamanla hem kitap ciltlerinin dış tezyinatı bozulmaz hem 
de ince billur arkasından görünür gibi bir manzara verirdi. Görenler bu 
sanat ve nefasete hayran kalırlar yürekleri titrerdi.”

Kütüphanelerimizde lâke ciltlerin sayısı deri ciltlerle oranla çok az-
dır çünkü lâke ciltlerin hem yapılması zor hem de korunması güçtür. 
Kolayca çatlayıp dökülmektedir. Günümüzde eskisi kadar güzel lâke cilt 
yapılamamaktadır. Onarılmaya çalışılan ciltlerin de rengi değişmekte ve 
ek yerleri belli olmaktadır.

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver lâke sanatını ve sanatkârlarını araş-
tırmakla kalmamış, klasik ama özgün lâke kaplar da hazırlanmıştır. Kızı 
Gülbün Mesara arşivindeki cilt kapaklarının birinde şemse formları içinde 
yıkılmış olan Edirne Sarayı’nın temsili resimleri yer almaktadır. Ön arka 
kapak şemsesi ve miklepteki yarım şemse Edirne Sarayı’nın gelincik ve 
papatyalarla dolu bahçesi, ağaçlar, binalar, kule, nehir, köprü ayrıntılı olarak 
resmedilmiştir. Şemse dışında ise altın zemin üstüne mavi ve siyahla rûmî 
dal, yaprak ve stilize çiçek motifleri çizilmiş ve “Amel-i Süheyl et-Tabib 
1937” diye imzalanmıştır.

Reisü’l-Hattatin Hacı Ahmet Kamil (Akdik) hattı, Yasin-i Şerif’in lâke 
cildi ise sırt kanarında üst üste üç vazolu buket yanında siyah zemine yeşil 
dal ve yaprakların turuncu kırmızı açık kahverengi ve yeşil renkli çeşitli 
çiçek motiflerinin yer aldığı zengin bir kompozisyonla süslemiştir. Dal 
ve çiçekler sağ alt köşede çizilmiş toprak zeminden çıkıp dağılmaktadır. 
Her iki kapakta iri bir çiçeğin göbeğinde “Amel-i Tabib Muallim Süheyli 
Ünver 1358” imzası görülür.

Siyah zemine yeşil sarı turuncu ve bordo renklerde saz üslubunda 
değişik bir buketin kapaklarında ve yarım olarak da miklepte yer aldığı 
cilt kapağının köşebentleri altında rûmî motifli çevre bordürü ise altındır.
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Lâke Cilt Üstatları

Süheyl Ünver ve Kemal Çığ’ın lâke sanatkârları ve eserleri üzerine 
önemli araştırmaları bulunmaktadır. Bu araştırmalarda adları geçen bazı 
lâke sanatkârları şunlardır:

Hacı İbrahim (1690), Yusuf-u Mısrî (1701) ve onun öğrencisi olan Ali 
Üsküdarî (1721–1764), Mehmed (1732), Çâkerî (1744), Ahmed Hazine—Es-
seyit Ahmet—(1727), Edirneli Arif—Mustafa Edirnî/Esseyit Mustafa Edir-
nî-(1756–1766), Mehmed Zihni (1769), Ahmed al-Maruf bi Üsküdarî (1772), 
Ali (1779), Mustafa Nakşî (1792), Zihnizade Haşim Dede (1805), Hacı Dede 
(1756), Mustafa Hilmi (1808), Nakşî Dede, Seyyid Hafız, Seyyid İbrahim, 
Abdullah Buhari.9

Günümüzde klasik Türk cilt sanatının en önemli üstadı, İslam Seçen’dir. 
Süleymaniye Kütüphanesi cilt ve patoloji atölyesi şefi İslam Seçen 1936 
yılında Yugoslavya’nın Piriştine kasabasında doğmuş Yugoslavya Güzel 
Sanatlar Akademisi’ni bitirmiş İstanbul’a gelmiş güzel sanatlar akademisinin 
Prof. Emin Barın idaresindeki cilt ve yazı bölümünü bitirerek klasik Türk 
ciltleme sanatının bütün inceliklerini öğrenmiştir. İslam Seçen, bugün harap 
olmuş eski ciltleri atölyesinde onararak yeniden hayat vermektedir. Aynı 
zamanda güzel sanatlar akademisinde öğretim görevlisi olan İslam Seçen 
birçok eseri ölümden kurtardığı gibi Lizbon’daki Gülbenkyan Müzesinde 
bulunan şaheserlerin Rikat Kunt ve Prof. Emin Barın’la birlikte onarımını 
yapmışlardır.10

9 Süheyl Ünver, “Türk Sanat Tarihinde Edirnekâri Lâke İşleri ve Sanatkarları”, Vakıflar 
Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1965, <http://www.dergimakale.com/
index.php?p=Products&view=189158> (16 Ağustos 2013’te girildi).

10 http://www.istanbulunustalari.com/tr/usta/193/islam-secen (16 Ağustos 2013’te girildi.)
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Ekler

Lâke Cilt Örnekleri11

 Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi D.No: 5313.

 Müşebbek (katı’) cilt örneği iç kapak.

11 Anadolu Selçuklularında Cilt Sanatı. <http://www.hatdergisi.com/HAT%20DERG%C4%B-
0S%C4%B0/cilt_sanati.htm> (16 Ağustos 2013’te girildi.)
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 Mülemma cilt örneği dış kapak.

 Lake cilt örneği iç kapak.
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 Lake cilt örneği dış kapak.

 Lake cilt içerisinde olup, şemsesinde Hz. Meryem’le oğlu Hz. İsa’nın minyatürü, alt cilt 
kapak içerisinde de Hz. Mevlana ile Şems-i Tebrizi’nin minyatürü vardır.  

Demirbaş no: O6 M.K. Yz. A. 3850
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  Osmanlıların çiçek sevgisi, ciltler dahil, kitap sanatlarında yansıtılmaktadır. Daha 
sonraki örneklerde, çiçekler, doğaya uygun biçimde çizilmiş olduğu halde, ilk ruganiler, 

belirli bir tarza uygun olarak yapılmış çiçeklerle süslüydü. Rugani.  
Topkapı Sarayı Müzesi.
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MA’KİLİ YAZILARIN TASARIM ÖZELLİKLERİNE 
YAPISALCI YAKLAŞIM

İlham ENVEROĞLU
Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,  

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

İSLAM YAZISININ KÖKENİ VE ÇEŞİTLERİ
Yazı birçok kültürde önemli yere sahip olmakla beraber, İslam’da yazının 

yeri bizzat Kur’an-ı Kerim’in teşvikiyle müstesna bir konuma gelmiştir. 
Kalem Sûresi 1 ve 2. Ayet – “Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır 
satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin” (Kalem, 
68/1-2) hitabıyla kaleme ve yazıya kutsiyet atfedilmiştir.

Tarihçilerin üzerinde tam olarak anlaşamadığı bir husus da, Arap ya-
zısının kökenidir. Bazı tarihçiler, bu yazının ilk defa, Arap Yarımadası’nın 
güneyindeki Himyerlilerin (Aramey alfabesi) dik ve köşeli yazısından ortaya 
çıktığını, bir kısım tarihçi ise kuzeydeki Nabatlıların yuvarlak yazısından 
doğmuş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunun yanında bazı tarihçiler her iki 
yazının kaynaşmasından doğmuş olduğunu, bazıları, başka bir kök yazıdan 
türeme olasılığının bulunduğunu, bazıları ise, Himyerlilerin Müsned veya 
Hatt-ı Satrancili denilen dik ve köşeli yazısından alınan, Hire Araplarının 
kullandıkları Hatt-ı Hiri denilen dik ve köşeli yazıdan çıktığını, Enbar’da 
Mürre oğlu Meramir tarafından ilk olarak ortaya konulduğunu ve adına da 
İslam’dan önce Araplar arasında ma’kıli denildiğini söylemiştir.1 (Resim 1)

Kökeni ne olursa olsun, değişmez olan gerçek şudur ki, önceleri basit 
bir yazı olan Arap alfabesi, İslam’la gelişerek şimdiki kıymet ve estetiğine 

1 Bedrettin Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, 1981, s. 53.
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kavuşmuştur. İslam Kültür coğrafyasında yazı sıradan bir iletişim aracı 
olmaktan çıkarak bir sanat dalı halini almıştır. Nihat Boydaş yazının 
plastik ve estetik yönüyle ilgili şunları söyler:

“İslam hat sanatının gelişmesine etki eden diğer önemli bir husus da, bu 
yazıyı meydana getiren harflerin (müfredat) plastik imkânlar açısından zengin-
liğidir. Bu plastik imkânlar, çizilmeyip kalemin doğal hareketleriyle elde edildiği 
için, hattatlara geniş ve zengin ifade ortamı hazırlamıştır. Ayrıca, satır altına 
ve üstüne uzanan keşideler, harflerin birbirleriyle birleşmelerinden elde edilen 
zenginlik bu yazının plastisitesine ayrı bir güç katmaktadır.”2

Konumuz gereği, Kur’an-ı Kerim’in yazıya geçirilmesinde neredeyse bir 
kaç yüz yıl önemli rol oynamış köşeli yazılar, bir diğer adıyla Kûfi yazıyla 
ilgili bilgiler üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü bu yazı, kaynaklardan da 
anlaşıldığı üzere, sonradan gelişen diğer yazı çeşitlerine kaynaklık etmiştir. 
Zamanla ortaya çıkan diğer yazı çeşitleri daha kullanışlı ve estetik buluna-
rak, köşeli yazıları sıkıştırmış, genellikle mimari alanların süslenmesinde 
ve tezyini sanatlarda onun yerini almıştır.

a. Kûfi Yazı çeşidi en eskilerden olmakla birlikte: Yazma kûfi, yapma 
kûfi, süslü kûfi, örgülü çiçekli kûfi, yuvarlaklı kûfi, dik köşeli kûfi, ma’kıli, 
hendesi kûfi, geometrik kûfi, hatt-ı satrancili vb. adlarla anılan beş yüzü 
geçen çeşitlere ayrılmaktadır.

b. Aklam-ı Şitte (altı kalem): Buna şeş kalem de denir. Kûfiden sonra 
mevzun (ölçülü) yazıların kaynağı ve aslı sayılır: Sülüs, nesih, muhakkak, 
reyhani, tevki, rıkaa olarak kaydediliyor. Fakat, bu altı yazıya talik’ı yedinci 
olarak, ölçülü yazıların aslı yedi kalem olduğunu ve heft kalem denildiğini 
ileri sürenler olmuştur. Böylelikle Heft-yedi kalem şöyle sıralanır: Sülüs, 
Nesih, Muhakkak, Reyhanî, Tevki, Rıkaa, Talik.

Bazılar bu aslı yazıların türev ve kollarının sayısını 12’ye ve hatta 46’ya 
çıkarmaktadır. Yukarıda adları geçen yazılara Sikeste, Sünbüli, Şeceri, 
Celiler, Hurdeler, Müsennalar, Mülasıklar, Müşakkalar, Rık’a, Kırmalar, 
Gubariler de ilave edilirse, hakiki ve mecazi yazı çeşitlerinin sayısı bine 
yaklaşmaktadır. Bu da, İslam’da yazıya verilen önemin ve gelişmesi için 
gösterilen gayretin belirtisidir.3 (Resim 2)

2 Nihat Boydaş, Ta’lik Yazıya Plastik Değer Açısından Bir Yaklaşım, 1999, s. 13.
3 Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, s: 64-87.
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KÛFİ YAZI HAKKINDA
Ma’kıli yazı kûfi yazı ailesinin bir parçası kabul edildiğinden bu ya-

zının çeşitleri ve karakteristik özelliklerine değinmekte yarar var. Kûfi, 
Arap yazısının dik, sert çizgiler ihtiva eden ve köşeli olan biçimidir. Kûfe, 
Bağdat’ın kuruluşuna kadar bilim ve sanat merkezi olmuş, kûfi yazı da 
bu şehirde gelişip şekillendiğine göre bu adı almıştır. Arapların kûfi yazı-
dan önce, Sina yarımadasında doğduğu sanılan Arami asıllı Nebati yazıyı 
kullandıklarına değinmiştik. Bu yazının V. ve VI. Yüzyıllarda kûfiye dö-
nüştüğü zannediliyor. Kûfi yazı X. yüzyıla kadar bütün İslam ülkelerinde 
kullanılmış, sonra yerini sülüs ve nesih’e bırakmıştır. Ama süsleme aracı 
olarak bütün İslam ülkelerinde XVIII-XIX. yüzyıla kadar kullanılmaya 
devam etmiş, yaygın olarak da Ulu Türkistan ve İran abidelerinin, mimari 
yapılarının dış duvarlarını süslemiştir. (Metin Akar, Hoca Ahmet Yesevi 
Külliyesinin Ma’kıli Güzelleri, Yeni Avrasya Yayınları, Yayın No: 39, Araş-
tırma-İnceleme: 29, Ankara 2004, s. 13)

Kûfi’nin başlıca dört çeşidi vardır:

1. Süslü kûfi: Bu yazı, harfler, çiçek ve yaprak motifleri ile süslenerek 
yazılırdı.

2. Örgülü çiçekli kûfi: Elif ve lam gibi harflerin uçları birbirine geo-
metrik güzellik sağlayacak şekilde yazılırdı.

3. Az çok yuvarlaklık gösteren kûfi: Kûfinin bu türü daha çok Kur’an-ı 
Kerim’in yazımında kullanılırdı.

4. Dik köşeli kûfi: Bu türüne ma’kıli, hendesi kûfi, geometrik kûfi, 
hatt-ı satrancili adları da verilirdi.” (Akar, Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin 
Ma’kıli Güzelleri, s. 13)

Hendesi kûfi ile diğer kûfilerin farkı, hat boyunda ortaya çıkar. Bilin-
diği gibi hat sanatında yazı boylarını ölçme birimi yazı kalemi ile çizilen 
bir noktadır. Nokta boyu birimleri yazıda birlik, güzellik ve denge sağlar. 
Kur’an-ı Kerim yazımında kullanılan kûfi yazıda en kısa boy üç noktadan 
oluşur. Ma’kıli’de ise gözlü başlı harflerin hareketleri dört nokta boyunda 
olur. Bu dört noktaya bağlı olarak da hendesi kûfide yahut diğer bir söy-
leyişle ma’kıli yazıda şöyle bir aritmetik sistem ortaya çıkar:
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Aritmetik dizi:

4 7 10 13 16 19

a1 a2 a3 a4 a5 a6

Aritmetik dizi sistemi: a1=3+1, a2=3x2+1, a3=3x3+1, a4=3x4+1, a5=3x5+1, 
a6=3x6+1” (Akar, Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin Ma’kıli Güzelleri, s.13-14).

Konumuz olan ma’kıli, Hendesi Kûfi veya Geometrik Kûfi, sayıları 
beş yüzü geçen kûfi çeşitlerinden en yaygın olanı ve günümüze kadar 
kullanılanıdır.4 (Resim 3)

MA’KILİ YAZININ KÖKENİ VE UYGULAMA ALANLARI
Ma’kıli yazının kökeniyle ilgili bilgiler bir hayli karışık ve tutarsızdır. 

Ma’kıli yazı hakkında yukarıda zikredilen bilgiler hiç bir somut belgeye 
dayanmamaktadır. Bedreddin Yazır “Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam 
Medeniyetinde Kalem Güzeli” kitabında, somut olmayan kaynaklara da-
yanarak, bu yazının İslam’dan önce Araplarda abide yazısı olarak kulla-
nıldığını belirtmiş, düz köşeli ve sert olması bakımından da, Arapça’da 
kale anlamına gelen ma’kıl sözünden türemiş olabileceğini ileri sürmüştür. 
Yazar bu konuda düşüncelerini:

“Ma’kıl, lugatte, “kal’a (kale) gibi sığınacak yere, yahud sarp yere” denir... 
Yani harflerinin hepsi düz, köşeli, hendesi ve donuktur. Bu sebepten sertlik 
ve katılık ifade eder. Sarp, kübik bir yazıdır... Her harf değilse de, çoğu dört 
hareketle meydana gelir. Bu sebepten ma’kıli’ye hatt-ı satrancıli de denilmiştir” 
şeklinde aktarmaktadır. Devamında ise.

“Bu yazı, İslam’dan önce abide yazısı olarak kullanılırmış. Fakat, el ve 
kalemle yazarak değil, hendese ve nakış aletleriyle çizerek, hakkederek vücuda 
getirilirmiş. İslam’a geçtikten sonra da abide yazısı olarak kullanılmış ve hep 
çizerek yapılmıştır. Bunlarda, el ve kalemle yazmak bulunmadığından; hakiki 
değil, mecazi yazılardan sayılırlar, estetikleri de ancak resmedilme bakımından 
mütalaa olunur.”5

Burada üzerinde durulması gereken husus, ma’kıli yazının İslam’dan 
önce abide yazısı gibi kullanıldığını doğrulayan eski yazı örneklerinin 
olmayışıdır. Köşeli ve yarı köşeli yazıların eski zamanlardan beri mevcut 
olduğu doğru olsa da, günümüzde algıladığımız haliyle benzeşen yazı 

4 Akar, Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin Ma’kıli Güzelleri, s. 14.
5 Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, s. 76.
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örneği Arap yarımadası ve komşu bölgelerde görülmemiştir. Nitekim 
Suudi Arabistan’ın Kültür Bakanlığınca basılan ve Arap Yarımadasında 
bulunmuş, içerisinde sahabe dönemini de kapsayan en eski yazıların yer 
aldığı kitapta bir tek makili örneği yoktur.6 (Resim 1)

Yazarın, naklî bilgilere dayanarak aktardığı düşüncelerin aksine, İslam’ın 
doğuşundan Karahanlılar dönemine kadar geçen uzunca bir dönemde benzer 
yazı örneklerine kendi araştırmalarımızda rastlamadık. Eldeki veriler 12. 
yy. önce bu yazının hiç bir İslam ülkesinde kullanılmadığı yönündedir. İlk 
örnekler Karahanlı, Gazneli ve Selçuklulara aittir. En gelişmiş örneklerse 
13-16. yy. Azerbaycan, İran, Afganistan, Orta Asya ve Anadolu’ya ait mimari 
eserler üzerindedir. (Resim 8)

Ma’kıli ya da Hendesi Kufi’nin kökeniyle ilgili bizzat Arap kaynakları 
Uzak Doğuyu işaret etmekteler. “Kare Kûfi’nin kökeni iki kaynaktan besle-
nebilir. İlki, bin yıl önce İslam ve Çin arasındaki temas olabilir; Çin mühür 
yazısının kalıbına, Arapça kûfi yazısının basit bir adaptasyonu. İkinci teori, 
mimari yüzeylere uyarlamalar için türetilmiş kare kûfi olmasıdır; bu mimari 
alanında köklü bir gelenek, bir kare ızgara veya binalara geometrik desenler 
uygulamanın uzun bir geçmişi vardı.” 7 (Resim 6)

Burada verilen bilgiler doğrudur. Fakat ne yazık ki, İslam coğrafyasında 
Avrupa kıtasını anlatırken Frenk tabiri kullanıldığı gibi, Uzak Doğuda 
yerleşen bütün uygarlıklar da Çin genel adıyla genellenmektedir. Bundan 
dolayıdır ki, doğu Türklerine, özellikle de Uygurlara ait birçok kültürel 
öğe Çin’e mal edilmektedir.

Ma’kıli yazı üslubu, Türklerin geleneksel süsleme sanatları ve tuğla mi-
marisiyle doğrudan ilişkilidir. Bunu kanıtlayan çok sayıda belge mevcuttur. 
Bu örnekler, özellikle Avrasya steplerinde, Sibirya’nın bazı bölgelerinde, 
Orta Asya’nın çeşitli yörelerinde, Kafkaslarda ortaya çıkarılan Paleolitik, 
Neolitik ve Bronz çağı bulgularındaki süslemelerle benzer üslup özellikleri 
taşımaktadır. (Resim 4-5)

Ma’kıli yazı uygulama alanları çok geniştir: Eski yazı genellikle kamış 
kalem ve mürekkep kullanılarak kâğıt veya işlenmiş deri üzerine yazılsa 
da, çelik kalemle mermer veya taş üzerine de yazılırdı. Fırça aracılığı ile 

6 Saad bin Abdulaziz al-Rashid, Selected İslamic İnscriptions From Makkah al-Mukarramah 
& al-Madinah al-Munawwarah, Kingdom of Saudi Arapia Ministry of Education,10-12 
Dec. 2002.

7 http://www.kufic.info/18.07.2013
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kâğıt, tahta veya duvar üzerine yazılan yazılar da vardır. Mimaride dış 
cephe kaplaması ve estetik unsur olarak sade tuğla ve renkli sırlı tuğlalar 
aracılığı ile de ma’kıli yazı yazılmıştır. Klasik yazı araçları kullanılmadı-
ğından bazı hat nazariyecileri tuğla ile yazılan hendesi kûfiyi gerçek yazı 
saymazlar ve onu itibari yazı diye nitelendirirler.8

En yaygın olarak mimari yüzeylerin tuğla ve çini kaplamalarında, 
ağaç kapı ve minberler üzerinde, bazı metal kaplar ve paralar üzerinde, 
minyatürlerde, halılarda, müstakil yazı olarak kağıt üzerinde çeşitleri 
görülmüştür. (Resim 6-7)

MA’KILİ YAZIDA TASARIM VE KOMPOZİSYON
Ma’kıli yazıda nokta vb. işaretlere yer verilmediğinden tasarımların 

okunuşu zorlaşmaktadır. Yazının ilk önce modüler hale getirilmesi ve 
bir blok yazı halinde istiflenmesi gerekmektedir. Ma’kıli yazının diğer 
yazılardan farkı, harf kalınlığı ile arada kalan boşluğun aynı kalınlıkta 
olmasıdır. Bu hatt’a Hatt-ı Satrancili denmesinin asıl sebebi de budur. 
Satranç tahtasındaki karelerin negatif ve pozitif eşdeğerliği gibi bu yazıda 
da genellikle harf kalınlıkları ile boşluk eşittirler. Bu yazının az yapılan 
diğer bir türünde ise boşluklar aynı kalmakla beraber harfler arasındaki 
boşluklar daha ince yapılabilir. (Resim 9)

Yazır, ma’kıli çeşitlerini iki tür olarak nitelendirmektedir: “...Ma’kıli 
Çeşitleri: Kalın ve ince olmak üzere başlıca ikidir. Kalınlarına celi ma’kıli de 
denilebilir… Kalın ma’kıli’nin de kesirsiz ve kesirli iki şekli vardır. İkisi de 
insicamlı ve insicamsız olabilir. Kesirsiz ma’kıli’de, noktası olan murabba’ın 
kalem kalınlığı, harf ve kelime bünyelerinde ve aralıklarda daima mahfuz 
tutulur; makbul olan budur. Kesirli ma’kıli’de kalem kalınlığı bünyede mahfuz 
kalmakla beraber, harf aralıkları bundan az ve çok olabilir.” 9

Bu yapıldıktan sonra yazıların kompozisyon kurgusu devreye girer. 
Kompozisyon Çeşitleri’ne göre ma’kıli yazıları bir kaç başlık altında 
toplayabiliriz.

1. Şerit-Bordür yazılar

Bordür ma’kıli yazılar genellikle portal veya minareler üzerinde şe-
rit halinde yazılır. Bu halinde bile kompozisyon mükemmel bir şekilde 

8 Akar, Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin Ma’kıli Güzelleri, s. 14.
9 Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, s. 68.
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kurgulanmaktadır. Aksi takdirde satır halinde yazılan köşeli yazılar este-
tikten uzaklaşır. (Resim 10)

2. Kare veya dikdörtgen biçimli metin-yazılar

Bu tür yazılarda metin önce şerit haline getirilip dıştan içe doğru 
spiralvari hareketle istiflenir. Dikkat edilmesi gereken husus metinle 
tasarım arasındaki matematik ve zarif hesaplamadır. Eğer seçili metnin 
kaplayacağı alan hesap edilmezse tasarım yarım kalır. Yukarıda da deği-
nildiği üzere ma’kıli yazılar grafik tasarım ve hendese-geometri bilgisine 
dayanır. (Resim 11)

3. Tek veya iki kelimelik tasarımlar

Bu tarz örneklerde seçilen yazı çok ustalıklı şekilde kompakt-kapalı bir 
tasarım birimi oluşturmaktadır. Oluşan tasarımlar tek başına etkili olduğu 
gibi yeni kombinelerle daha girift sistemlerin parçası olabilme özelliği de 
taşımaktadır. (Resim 12-13)

4. Simetrik yapılanmalar ve sonsuz yazılar

Bu tarz yazılar alışık olduğumuz müsenna-aynalı yazı çeşidinden farklı 
olarak daha bileşik-komplike sistemlere sahiptir. Simetri modern bilimde 
daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Doğadaki atom ve moleküllerin ve 
cansızlar âlemindeki yapılanmada bu kavram sıklıkla ortaya çıkar. Ma’kıli 
yazıların ustaları simetri kavramını doğadaki yapılanmaya paralel olarak 
kullanmışlardır. Bundan bahis etmekteki amacımız saydığımız bütün ma’kıli 
çeşitlerinde bu veya diğer simetri kafesinin mutlaka kullanılmış olmasıdır. 
Aksi takdirde geniş mimari yüzeylerin ahenkli bir şekilde ma’kıli yazılarla 
bezenmesi çok zor olurdu.

Bu tip yazılar genellikle mimari yüzeyleri tam tekrarlı bir yapılanmayla 
kaplanmasında kullanılmaktadır. En ilginç örneklerden biri Azerbaycan’da 
Berde ve Şeyh Safi Türbeleri üzerinde görülmektedir. Tek kelimeden 
oluşan birim basit atom gibi, moleküllere benzer bir üst birim oluşturur. 
Sonra bu üst birim yeni yapının elamanına dönüşerek sonsuz bir şekilde 
tekrarlanır. Yukarıdaki simetri örneklerinin birçoğuna uyan ma’kıli yazı 
örnekleriyle, Türkistan, Afganistan, İran, Azerbaycan ve Anadolu mimari 
eserlerinde sıklıkla karşılaşırız.10 (Resim 14-15-16)

10 Hudu Memmedov, Nahışların Yaddaşı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1994, 
s. 17.
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5. Madalyon tipli yazılar

Bu tip yazılar da simetrik yazılar kısmına girmekle beraber kendi iç-
lerinde kapalı bir kompozisyona sahiptirler. Sınırları önceden belirlenmiş 
alanlarda çok etkili olmaktalar. Madalyon tipli ma’kıli yazıların en ilgi 
çekici olanları boyutlu yazılardır. (Resim 17)

6. Resim yazılar

Bu tip yazılar az kullanılmakla beraber, genellikle cami veya türbe 
görünümlüdürler. (Resim 18)

7. Yazı içinde yazı-süsleme içinde yazı

Daha önce zikredilen tek kelimelik blok yazıların içerisini daha küçük 
ma’kıli yazılarla yeniden kurgulanmasından doğan ma’kıli yazı çeşididir. 
Bundan farklı olarak birim tekrarı şeklindeki süslemeler içerisine ma’kıli 
tasarımların yapılması çok yaygın görülen bir ma’kıli türüdür. Burada da 
yukarıda değinildiği üzere, simetri yasalarının ve tasarım ilkelerinin bilinçli 
kullanımı ustaların dehasını göstermektedir. Usta önceden tasarladığı bir 
ma’kıli yazı içerisine farklı kelimeler veya bir ayet yerleştirmek zorunda-
dır. Bu tasarım açısından çok zorlayıcı olmakla beraber, ustadan yüksek 
sanatsal ve hendesi kabiliyet talep etmektedir. (Resim 19-20)

8. Fonu yazı olan ender yazılar

Ma’kili yazıların en nadir görüleni ve çok zor üretilen bir çeşididir. Bu 
tip yazılar sınırlı sayıda üretilmiştir. Bunun nedeni, her yazının kendi ken-
dine eşdeğer fon oluşturmasının mümkün olmamasıdır. Allah, Muhammed, 
Ali, Nesimi gibi yazılar bu tarza müsaittir. (Resim 21-22)

Son olarak çok ender bir yazı üzerinde yürüttüğümüz yapı-kurgu 
analizini sunmak isterim. Kurgusu ender görülen renkli ma’kıli yazılardan 
olan bu örneğin ilginç tarafı, yazının katmanlı olarak sekiz ayrı tasarım-
dan oluşmasıdır.

Birinci aşamada yazının zemini sayılan Kelime-i Şehadet yazısı dört 
kez döndürülerek oluşturulmuştur. 2., 3., 4., 5., 6., 7. aşamalarda farklı 
renklerde, farklı istiflerle, hepsi de dörtlü döngü şeklinde olmakla “Ali” 
sözünden oluşan toplam 7 farklı tasarım, zemin yazı üzerine eklenmiştir. 
Bunu yaparken usta yazıların bir birini kesmemesi için, yazıların kesişme 
yerlerini çapraz kare haline getirerek olağanüstü bir tasarım meydana 
getirmiştir. (Resim 23)
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Sonuç

Üzerinde yeterli durulmamış, gereken bilimsel hassasiyetle incelen-
memiş bir konuyu, kısa bir bildiride tüm yönleriyle ele almak zordur. 
Bu yüzden ana hatlarıyla sunmaya çalıştığımız konudan çıkan sonuçları 
şöyle sıralayabiliriz:

- Ma’kıli yazı Arap harflerinin eski Türk sanatında yaygın olan bir 
sanat diline uyarlanmasından ortaya çıkmış, özelliklede tuğla malzemeden 
yapılan mimari eserlerin bezemesinde çok yaygın olarak kullanılmıştır.

- Ma’kıli veya Hendesi kûfi adını alan bu yazı türü sanatçıdan, el 
melekelerini geliştirmekten daha ziyade düşünce ve tasarım yeteneği talep 
etmektedir.

- Özellikle doğa kanunlarının esaslarından biri olan simetri yasaları ve 
yapılanma sistemleri ma’kıli yazılarda mükemmel bir şekilde kullanılmıştır.

- Sonuç olarak bu eski sanat dilimiz, bugün bile ister plastik ve estetik 
değerler açısından, isterse işlevsellik açısından değerlendirilip kullanılması 
gereken, özellikle sanat eğitimi veren kurumlarda yeniden ele alınarak 
çağdaş arayışların sürdürülmesi gereken eşsiz bir kültürel mirastır.

Kaynaklar
Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, I-II, Kervan Yayınları, Sanat tarihi Dizisi:1, İstanbul 1984.

Gürbüz Azak, Türk Motifleri, Polat Ofset, İstanbul 1984.

Metin Akar, Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin Ma’kıli Güzelleri, Yeni Avrasya Yayınları, 
Yayın No: 39, Araştırma-İnceleme:29, Ankara 2004.

Nihat Boydaş, Ta’lik Yazıya Plastik Değer Açısından Bir Yaklaşım, M.E.B. Yayınları, An-
kara 1999.

Saad bin Abdulaziz al-Rashid, Selected İslamic İnscriptions From Makkah al-Mu-
karramah & al-Madinah al-Munawwarah, Kingdom of Saudi Arapia Ministry of 
Education,10-12 Dec. 2002.

Savaş Çevik, Prof. Emin Barın, İstanbul, Grafik Tasarım Dergisi, Sayı 7, Nisan 2007.

Hudu Memmedov, Nahışların Yaddaşı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1994.

Mahmud Bedreddin Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli, 
Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1981.

http://www.sakkal.com/instrctn/18.07.2013

http://www.kufic.info/default.htm/18.07.2013

http://www.hatdergisi.com/index.html/18.07.2013



650

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Resimler

Resim 1.  İslam öncesi yazı örneği, Suudi Arabistan.

Resim 2.  İslam yazısının çeşitleri.
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Resim 3.  Ma’kıli ve kufi yazı çeşitleri.
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Resim 4.  M.Ö. 1-5. binyıllara ait süsleme örnekleri, Avrasya Stepleri ve Sibirya.

Resim 5.  M.Ö. 1. binyıla ait kil mühürler (Azerbaycan, Kuzey Kafkasya) ve benzer  
“Dört kere Ali” ma’kıli yazısı. 13. yüzyıl.
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Resim 6.  Çeşitli malzemelerle yapılmış ma’kıli örnekleri. 13-16 yüzyıllar.

Resim 7.  Ma’kıli yazılı halı ve minyatür örnekleri. 16. yüzyıl, Tebriz.
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Resim 8.  Yüzeyi ma’kıli yazıyla kaplanmış mimari örnekler.  
Buhara Namazgah Cami mihrabı. 12. yüzyıl. Azerbaycan Karabağlar Türbesi. 14 yüzyıl.

Resim 9.  Ma’kıli veya hatt-ı satrancili yazının örgüsü.  
Topkapı Tomarı’nda bulunan ma’kıli örnekleri, 15. yüzyıl.
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Resim 10.  Bordür-şerit ma’kıli yazı örnekleri.

Resim 11.  Ma’kıli yazıdan kare kompozisyon aşamaları, Ahmed Karahisari.
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Resim 12-13.  Tek ve İki Kelimelik Tasarımlar.

Resim 14.  İnorganik doğada atom ve moleküllerin yapılanmasında ortaya çıkan 17 çeşit 
simetri örneği.

Resim 15.  Abdullah Ansari Külliyesi, Herat, Afganistan, 1425.
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Resim 16.  Berde Türbesi, Berde, Azerbaycan, 1322.

Resim 17.  Madalyon tipli ma’kıli yazı örneği.
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Resim 18.  Cami görünümlü ma’kıli örnekleri.

Resim 19.  Yazı içinde yazı örneği.
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Resim 20.  Süsleme içerisinde yazı örneği. Topkapı Tomarı, 15. yüzyıl.

Resim 21.  Allah yazılı iki farklı tasarım. 13-20. yüzyıl.
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Resim 22.  Ali isminin altı kere tekrarından oluşan örnek. Azerbaycan, 15. yüzyıl. Allah, 
Muhammed, Ali isimlerinden oluşan ma’kıli tasarım. İran. 16. yüzyıl.

Resim 23.  Topkapı Tomarı, Topkapı Sarayı, İstanbul. 15. yüzyıl.
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OSMANLI HAT TÜRÜ SİYAKAT VE İLGİLİ ARŞİV 
VESİKALARININ OSMANLI TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Emine ALTUNAY ŞAM
Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 

İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi

Siyakat Yazısının Tarihçesi

Siyakat, kufi ve rika karışımı bir yazıdır. Maliye kayıtlarının herkes 
tarafından kolayca okunmasını ve taklit edilmesini engellemek için bu 
yazının özel olarak geliştirildiği söylenir.1 Resmi ve çoğunlukla mali işlerde 
kullanılan bu yazı türü, parasal işlerle bağlantısı sebebiyle vakıf işleri ve 
defterhane kayıtlarında da kullanılmıştır.2

Siyakat yazısı ve siyakat rakamlarının ne zaman ortaya çıktıklarına dair 
kesin deliller bulunmamaktadır. Öte yandan yazının Abbasiler döneminde 
Irak’ta icat edildiğini ileri sürenler de vardır. Nitekim hicrî birinci asırda 
Müslümanlar tarafından kabul ve tatbike başlanan defter tutma usulü ile 
birlikte, fütuhat ile genişleyen topraklara yayılarak İslam ülkeleri arasında 
yerleşmiş olduğu tahmin edilmektedir. Siyakat ile yazılan yazılarda ge-
nellikle Farsça kelime ve tabirlerin kullanılması bu yazının İran yoluyla 
Türklere geçtiğini doğrular mahiyettedir.

Asıl itibariyle siyakat; bir yazı türü anlamının ötesinde ilk devirlerde 
İslam devletlerinde muhasebe mesleğini ifade etmek için kullanılmıştır. 
Muhasebe mesleğinin İslam dünyasında ortaya çıkması ve yaygınlık 
kazanması oldukça erken dönemlere rastlar. Dolayısıyla zaman içerisinde 

1 Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri II, Ecdad Yayım, Ankara 1993, s. 132.
2 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, Milli Eğitim Bası-

mevi, İstanbul 1971, s. 237-238.
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kendine has bir üslûp kazanan muhasebeciliğin, kullandığı yazı ve rakamlar 
da farklı bir stilde gelişme göstermiştir.

Siyakat terimi, özellikle Osmanlılara gelinceye kadar bir çok İslam 
devletinde uzun seneler muhasebe kayıtları için kullanılmış ve bir ilim 
dalı olarak kabul edilmiştir. Ayrıca daha da ileri gidilerek ve muhasebe 
ilmine “ilm-i siyakat” denmeye başlanmıştır. Yine, siyakatin Orta Asya’da 
kullanılan ve İslamî döneme rastlayan Uygur yazısı ile, kufî denilen ve 
pek çok çeşitleri olan yazı arasında önemli benzerliklerin olduğu da bi-
linmektedir. 3

Siyakate benzer bir yazı Selçuklularda da vardır. Selçuklular yazıyı hesap 
işlerinde kullandıkları gibi onlara ait bazı sikkelerde, hatta bazı kitabelerin 
tarihlerinde de bu yazı türüne rastlanmıştır. İbn-i Bibi tarihinin“Zikr-i 
İmaret Baru-yi Konya ve Sivas der sene 618” bahsinin manzum kısmında :

Bu resimle olurdu ol vakit kâr
Siyakatle inşa hututu şumar

Muhasip ki fennine mahir ola
Rükn-i siyakatle kadir ola

Kişi kim siyakatte kadir değil
Ulular huzurunda hazır değil

diye yazar.4 Bu ifadeler, yazının ne kadar önem arz etttiğine işaret etmesi 
bakımından dikkate değerdir.

Dönemle ilgili bazı eserlerde siyakatin bir ilim dalı olarak önemi üze-
rinde durulmuş, devlet işlerinin yürütülmesinde gördüğü fonksiyon ifade 
edilmiştir. “Risale-i Felekiyye” adlı eserde: “Allaha hamd ve Resulüne salât ü 
selâmdan sonra ........ güzel ve tesirli konuşanlarla (ehl-i belâgat) kalem erbabınca 
“fenni-i siyakat”ın diğer yüksek ve en değerli fenlere nispetle daha şerefli ve 
yüce olduğunda ittifak edilmektedir. Memleket ve devlet işleri ile memleketin 
ihtiyaçlarında hesap kaidesi olmadıkça yürümez ve batıl olur” denmektedir.

3 Said Öztürk, Osmanlı Belgelerinde Siyakat Yazısı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 18, Ankara 1994, s. 5. Ankara 
1994, sunuş, s. 11. Kurt, aynı eser, s. 132. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili 
(Diplomatik), Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1994, s. 64-65.

4 Pakalın, aynı yer. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, TTK 
Basımevi, Ankara 1988, s. 94.
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Devletlerin çoğunda maliyede istihdam edilen personelin ve yöneticile-
rin, siyakat bilmelerinin bir üstünlük, bir imtiyaz olarak görülmesi nedeni 
ile, dönemin tarihini yazan müverrihler maliye üst kademesini ele alırken 
“fenni-i siyakat da mahir” olduklarını belirtme gereğini duymuşlardır.

Hicrî 761’de Farsça olarak telif edilen “Düstûru’l-Kâtib fî Ta‘yîni’l-Merâtib” 
adlı eserde, Hoca Cemal Münşi anlatılırken siyakatte ve diğer alanlarda 
mahir olduğu şöyle ifade edilir: “Memleketin defterdarları… bir çok fazilete 
sahip olan Hoca Cemaleddin Münşi, matematik, siyakat, istifa, tedvin, defterlerin 
zabtı ve divanların düsturları ilimlerinde dünyanın sayılı âlimlerindendi”. Aynı 
eserde siyakat hakkında: “Memleketin gelir ve giderlerinin üzerinde döndüğü 
siyakat ilmi, saltanatın işlerinin parlak zamanında defterdarlar tarafından kitap 
tasnifinde kullanılmıştır…” ifadesi yer alır.5 Muhasebe mesleğini yüzlerce yıl 
ellerinde tutan Süryanilerin, bu meslekteki mevkilerini korumaya çalışmak 
için siyakate sıkıca sarılmalarını da sebepler arasına katabiliriz.6

Siyakat Yazısının Osmanlı Malî Tarihi Açısından Önemi

İlhanlılar muhasebe ve hesap kayıtlarını daha komplike hale getirmek 
için siyakat yazısı kullanmışlardır.7 Teşkilât ve kurumları bakımından 
bir çok hususlarda İslam devletlerinden etkilenen Osmanlılar, özellikle 
malî konularda İlhanlıların etkisinde kalmıştır. Kuruluş dönemlerinde 
Anadolu’da İlhanlı maliyesine ait bir kısım kitapların çoğaltılması buna 
bir delil olarak gösterilmektedir. Ayrıca Osmanlı devrindeki tahrirlerin 
ve vilâyetler için kanun konulmasının “intizam-ı memleket beyan-ı âdet ve 
tahrir-i vilâyetle olmak selef-i selâtinden cari ve sâdır” olduğu görüşü, Os-
manlıların, bu adetleri doğrudan doğruya Selçuklu ve İlhanlılardan aldık-
larını göstermektedir. Nitekim Osmanlı Devleti’nde yapılan nüfus ve arazi 
tahrirlerinde kullanılan rakam, yazı tekniği ve defter çeşitlerinin Anadolu 
Selçuklularında ve İlhanlılarda tatbik edilmekte olan usullerin bir devamı 
olduğu anlaşılmaktadır. Osmanlıların devlet muhasebe sisteminde yöntem 
açısından da İlhanlılarda uygulanan muhasebe sistemini uyguladıklarına 

5 Abdullah b. Muhammed b. Kiya’l-Mazenderâni, Risâle-i Felekiyye der-İlm-i Siyakat, Neş-
reden, Walter HINZ, Wiesbaden 1952, s. 2. İsmail Otar, Risale-i Felekiyye, s. 10. Aktaran, 
Öztürk, aynı eser, s. 5-7.

6 Osman Ergin, Muallim M. Cevdet’in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, Bozkurt Basımevi, 
İstanbul 1937, s. 701-705. Aktaran, Öztürk, aynı eser, s. 9.

7 Batuhan Güvemli, DE COMPUTIS Revista Esañola de Historia de la Contabilidad Spanish 
Journal of Accounting History, No. 14, Junio 2011, pp.83. http://www.decomputis.org/dc/
articulos_doctrinales/guvemli14.pdf (erişim: 7.10.2013)
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dair görüşlere rastlanmaktadır.8 İlhanlı Devleti’nin bütün mali işlerine bakan 
“müstevfî” adı verilen görevlinin Osmanlılarda siyakat yazısına vakıf mali 
işlerde görev yapan bir personel olması9 bu etkileşimin bir kanıtıdır. Buraya 
kadar verilen bilgilerle çelişen ve kabullenilmesi mümkün görünmeyen bir 
görüş de siyakatin Osmanlı döneminde icat edildiğine ilişkin görüştür. Bir 
kısım müelliflerin eserlerinde bu görüşlere ilişkin açıklamalara rastlamak 
mümkündür. Müverrih Âlî; Menâkıb-ı Hünerverân adlı eserinde; siyakat 
yazısını Arap yazısından çıkararak ilk yazanın Hüsâm-ı Rûmî olduğunu 
belirtmektedir.10 Nitekim pek çok alanda İslam devletlerinden etkilenen 
Osmanlı Devleti’nde kullanılan dilin, Arapça ve Farsça pek çok kelime-
nin de dahil olduğu Osmanlı Türkçesi olması ve yazımda Arap alfabesi 
kullanılması, İslam devletlerinde kullanılan bu yazının geliştirilmesinde 
etkili olmuştur.11

Siyakat yazısı muhasebe usulünün varlığı süresince ve metodun geli-
şiminde önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti döneminde defterhane ve 
muhasebe kayıtlarının hemen hemen tümü siyakatle tutulmuş olup sonra-
dan yapılan derkenarlar da siyakat ile geçirilmiştir. Yazı vakıf teşkilâtında 
da kullanılmıştır. Bu yazı şifre yazı olarak bilinir ve okunması en zor 
yazı olarak kabul edilirdi. Defterhane kayıtları tapu kayıtları hükmünde 
olduğundan Osmanlılar bu kayıtlara çok önem vermişlerdi. Bu nedenle 
siyakat yazısının şifre yazı kabul edilmesinin bu anlamda geçerli bir 
sebebi vardır. Osmanlı Devleti’nde siyakat yazısı ve rakamları, bilhassa 
malî idarenin belirli bürolarında kullanılmıştır. Osmanlı arşiv kaynakları 
üzerinde araştırma ve inceleme yapanların siyakat yazısını bilmeleri ilmî 
bir gerekliliktir. Çünkü binlerce defter koleksiyonu ve milyonlarca vesi-
kanın anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi bu yazı türünün okunması 
ile mümkündür. Kaldı ki siyakat yazı ve rakamlarını bilmeden, Osmanlı 
Devleti’nden bize intikal eden zengin arşiv malzemesinden yararlanılması 
da şüphesiz sınırlı olacaktır.12

8 Öztürk, aynı eser, s. 11-12.
9 Uzunçarşılı, aynı eser, s. 216.
10 Pakalın, aynı eser, s. 238.
11 Güvemli, ” aynı makale”, s. 83.
12 Kütükoğlu, aynı eser, s. 310.; Güvemli, “aynı makale”, s. 83.; Öztürk, aynı eser, sunuş; Kurt, 

aynı eser, s. 132.
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Osmanlı Devletinde maliyeye dair pek çok belge türü vardı. Bu bel-
gelerin önemli bir kısmında siyakat yazısı kullanılmaktaydı. Bunlardan 
birkaç örnek verecek olursak,

Hazine tezkiresi, Hazine-i Amireden para çıkabilmesi için sadrazamın 
buyrultusu ve defterdarın imzası ile düzenlenen belgedir.

Çeşitli vesilelerle yapılan alımlar için hazırlanan mübayaa tezkirelerinde 
de diğer maliye tezkirelerinde olduğu gibi siyakat yazısı ve divan rakam-
ları kullanılmıştır.

Temessük hazineye ödenecek bir meblağın ilgili tahsildara teslimi du-
rumunda tahsildarın düzenlediği bir belge türüdür. Bu belgenin üzerine 
hazırlanan suretin ikinci kısmı siyakatle yazılmıştır.

Kapıkullarının vazifelendirilmeleri ve emeklilikleri hallerinde düzenlenen 
mukabele suretlerin de ilk kısım siyakatle yazılmıştır.13

Osmanlı malî teşkilâtı bünyesinde istihdam olunan personel, özellikle 
kâtipler, görev ve sorumluluk şuuru içerisinde hareket etmek zorunda 
idiler. Kâtiplik mesleği için seçilen görevlilerde mesleğe yatkınlıklarının 
yanında güvenilirlik, dürüstlük, sır saklama gibi nitelikler aranır ve malî 
teşkilâtın çoğu yazışmalarında kullanılan ve adına siyakat dediğimiz yazı 
türüne vâkıf olmaları istenirdi.

Müverrih Hüseyin Hüsameddin Bey’e göre, Osmanlılarda siyakatin tat-
bikine hizmet edenlerden ve geliştirenlerden biri Amasyalı Tacızâde Cafer 
Çelebi’dir. Osmanlı idaresinde yirmi yıl nişancılık hizmetinde bulunmuş 
olan Çelebi, kayıtları düzenli biçimde siyakat yazısıyla tutmaya büyük özen 
göstermiştir. 14 Daha sonra Seyyid Abdusselâm adlı zat (öl. 1526), siyakat 
yazısının kurallarını yeniden düzenlemiştir.15

Osmanlılar muhasebe ve gizli yazışmalarda Siyakat yazısını kullanmıştır.16 
Osmanlı mali tarihinin arşiv belgeleri içinde evkaf, kale, ruznamçe, ruus, 
başmuhasebe, topçu defterleri, bu yazı ile tutulmuştur.(Bkz.EK1) Osmanlı 
mali tarihinde çok önemli bir yeri olan mufassal ve icmal olarak ikiye 
ayrılan tapu tahrir defterleri de bu yazı ile kaydedilmiştir. Tahrirlerin ya-
pılması, memleketde mâli ve askerî düzenlemeler yapılması ve yeni gelir 

13 Kütükoğlu, aynı eser, s. 262, 267, 268, 269.
14 Pakalın, aynı eser, s. 238.
15 Öztürk, aynı eser, s. 14-15.
16 Güvemli, “aynı makale”, s. 83.
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kaynaklarının tespiti için büyük önem taşımaktaydı.17 Bilindiği gibi bir 
tımar çeşitli köy ve mezralardan meydana gelirdi. Bunlarda zamanla mey-
dana gelen değişiklikler de nişancı tarafından emir üzere icmal defterine 
yazılırdı. Tahrir defterlerindeki kayıtların aynen çıkarılmasına suret-i defter 
denirdi ki bu defterlerde de ağırlıklı olarak siyakat yazısı kullanılmıştır.18

Fatih ve Yavuz dönemine ait olan defterlerde siyakat harflerinin biraz 
daha iri olduğu görülmektedir. Kanuni döneminde iyice gelişme gösteren 
yazı, en olgun dönemine II. Selim ve III. Murat dönemlerinde erişmiş-
tir.19 Bu yazı türü 19. yüzyıla gelindiğinde, II. Mahmut döneminde yavaş 
yavaş terk edilmeye başlanmış ise de 1878 yılına kadar varlığını devam 
ettirmiştir. Tanzimatın hemen öncesinde başlayan rika yazısı siyakatın 
yerini alacak derecede yaygınlaşmış ve hemen hemen bürokratik ya-
zışmalarda kullanılan resmi yazı haline gelmiştir. Nitekim, Tanzimatla 
birlikte maliye ve muhasebede cari usuller, yerini Batı’da kullanılmakta 
olan usullere bırakmıştır. Eski muhasebe usulünün terk edilmesi, siyakat 
yazı ve rakamlarının ihmale uğramasına neden olmuştur. Bu durum 19. 
yüzyılın sonlarında devletin resmî belgelerine ve o dönemde telif edilen 
eserlere de yansımış, bundan başka siyakat yazısını okuyacak elemanların 
bulunmasında güçlük çekildiği görülmüştür.20

Siyakat Yazısının Özellikleri

Siyakat yazısı, sanat hattı olmaktan ziyade yukarıda da belirtildiği gibi 
maliye, tapu ve evkafa ait işlerde ve bunlara dair vesikaların yazılma-
sında kullanılan ve Osmanlı paleografyası içerisinde en zor okunabilen 
yazı türüdür. Siyakat yazısında harfler diğer yazı türlerinden farklıdır. 
Şifre yazı olarak bilinir. Kalemle yazarken ki akıcılığın etkisi ile harfler 
küçülüp kısalmıştır. Yazı ince girift ve çoğunlukla noktasız yazıldığı için 
hem az yer kaplar hem de çabuk yazılır. Rika ile bir sayfa tutan bir metin 

17 Dündar Günday, Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı Özellikleri ve Divan Rakamları, TTK 
Basımevi, Ankara, 1989, ikinci bölüm belge ekleri.; Altunay, 1540 (H 947) Tarihli Tahrir 
Defterine Göre Bitlis Sancağı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 1994, s. 3.; Ayrıca 
bkz., Mustafa Soysal, “Onaltıncı Yüzyılda Adana İlinin Mufassal Defterine Göre Sosyal 
ve Ekonomik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma” Belleten, C. 52/202, Ankara 1988, s. 169.

18 Kütükoğlu, aynı eser, s. 272.
19 Kurt, aynı eser, s. 132.
20 Öztürk, aynı eser, s. 14-15.; Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim 

Yayınları, İstanbul 2009, s. 108.
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siyakatle yazıldığında dört-beş satır yer kaplar.21 Yazıda belli bir mantık 
vardır. Harflerin belli karakterleri korunmuştur. Çoğu zaman nokta kul-
lanılmamış olması bir takım karışıklıklar yaratırsa da bu yazıyı okumak 
bir divani kırmasını veya herhangi bir yazının hurdasını okumaktan daha 
zor değildir.22 Harflerin tek yazıldıkları şekillerle diğer harflerle birleştik-
leri zamanki şekilleri birbirlerinden çok farklıdır. Harf başları küçük, kol 
ve bacakları kısadır. Çanaklar hep aynı biçimde değildir. Kimi yerde kısa 
kimi yerde çukur veya kırıklı yazılmıştır. Harflerin satıra dizilişinde ise 
daha serbest bir usul dikkati çeker. Bazen ise tersine bir cömertlikle başlar 
büyür ve harf bacakları uzar. Hatta zaman zaman siyakat harfleri arasına 
nesih, divan ve rika kırmaları da serpiştirilmiştir. Esasen bu tamamen 
yazarın seçimine kalmıştır.

Bu yazı türünde aslında harfler noktalıdır. Fakat süratli yazımı sağlamak, 
konuyla doğrudan ilgisi olmayanlara imkan vermemek, yani belgelerin 
gizliliğini korumak için çoğu kere nokta kullanılmamıştır. Yalnız “pe” 
“çe” ve “şın” ve bazen de “nun” harfinde nokta vardır. Nunun büyükçe bir 
nokta şeklinde gösterildiği de olmuştur.

“Elif”, “dal”, “zel”, “rı”, “ze”, “je” ve” vav” harfleri kendilerinden sonra 
gelen harflerle birleşmezler. Ancak, “elif bazen kendinden sonra gelen 
“lam”a 90 derecelik bir açı ile birleşir.

“ye” ve “kef” gibi sondan uzamağa müsait olan harfler çoğunlukla ar-
dından gelen kelimelerin altında bir çizgi şeklinde devam etmiştir.

“cim”, “çe”, “ha” ve “hı” bazen de “ye” nin kuyrukları bir çanak mey-
dana getirmek yerine sağa doğru kendinden evvel gelen harflerin altına 
doğru uzatılmıştır.

Harfler her katibin elinde şekil değiştirebilir. Hatta aynı yazının değişik 
yerlerinde de aynı katip tarafından farklı yazıldığı da olmuştur.

Özellikle maliye vesikalarında çokça geçen kelimeler yazıyı bilmeyenler 
tarafından okunması çok güç klişeler haline gelmiştir. Bunlara bir de sa-
tırların iç içe yazılması eklenince okunabilmeleri mutlak surette deneyim 
ve alışkanlık gerektirir. 23

Siyakatin zor okunabilen bir yazı olmasının sebepleri söyle izah edilebilir:

21 Mübahat S. Kütükoğlu, aynı eser, s. 65; Pakalın, aynı eser, s. 238.
22 Kurt, aynı eser, s. 132.
23 Kütükoğlu, aynı eser, s. 65.
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1. Asıl siyakat harfleri, diğer yazıların harflerinden ayrı bir şekilde 
olmakla beraber, her yerde aynı siyakat harflerinin kullanılmaması, di-
ğer yazı stillerine ait harflerin de yerine göre kullanılmış olması,

2. Siyakatte noktalı harfler olmasına rağmen bir çok yerde noktanın 
terk edilmesi,

3. İmlâ bakımından ayrı yazılması gereken harflerin, genellikle siya-
katte bitişik yazılması,

4. Siyakati yazan kâtibin üslûbundan doğan zorluklar,

5. Siyakatte harflerin yazılış biçimleri, kelimeler ve satırların daima 
birbirine yakın ve hatta bitişmiş olması,

6. Siyakatle yazılan metinlerin çoğunda ifade tarzının diğer yazılar 
ile yazılan metinlerden farklı oluşu, Arapça ve Farsça kelimelerin sıkça 
kullanılışı uzun terkiplere yer verilmesi,

7. Tarihî seyir içerisinde diğer yazılarda olduğu gibi siyakat yazısında 
da farklı karakterlerin oluşması,

8. Kalemler (bürolar) arasında farklı yazış ve ifade tarzlarının bulunması.24

Divan Rakamları

Siyakat yazısının rakamları diğer yazılardan farklıdır. Çoğu defterde 
normal rakamlar yerine bu şifre rakamlar kullanılmıştır. (Bkz. EK2) Bu 
rakamların yazımlarında Arapça rakamların yazımları esas alınmıştır.25 
İlk kullanılmaya başlanması muhtemelen Emeviler devrinde olmuştur. 
Maliye ve muhasebe işlerini gören divanda kullanılmasından dolayı “er-
kam-ı divaniye” denmiştir. “Divan rakamları”na siyakat yazısı ile birlikte 
kullanıldıkları için, “siyakat-ı Arabi”, “erkam-ı Arabiyye” gibi isimler de 
verilmiştir. Bu rakamların Osmanlılarca benimsenmesi, siyakat yazısında 
da temas edildiği üzere, muhtemelen Selçuklular kanalıyla olmuştur.

Divan rakamlarının tek hanelilerini okuyabilmek için Arapça rakam 
adlarının ve şekillerinin bilinmesi gerekir. Çok hanelilerde ise kuralı bil-
mek önemlidir. Divan rakamları Arap yazısının genel okuma mantığına 
göre sağdan sola doğru okunur. Ancak iki haneli rakamlarda farklıdır. Zira 
Arapça da iki haneli rakamların okunması da farklıdır. Örneğin “otuz beş”, 
”beş” ve “otuz” şeklinde ifade edilir.

24 Öztürk, aynı eser, s. 19.
25 Kurt, aynı eser, s. 132.
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Sonu “0” ile biten iki haneli rakamlarda, tek haneli biçimin soluna bir 
çıkıntı eklenmiştir. 26
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EK 1:

  Hicri 1008 ilâ Hicri 1023, Miladi 1600-1614 Saruhan Livası Defteri I. Ahmed Devri 
(Kaynak: Dündar Günday, arşiv belgelerinde siyakat yazısı örnekleri ve divan 

rakamları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, s. 73-75.)
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1- İcmâl-i  ____________________________________________der livâ-i Saruhan
Muhasebe-i varidât ve ihracât-ı meremmat-ı kal’a-i cedid-i Foça be marifet-i Mehmet 
ağa ve Mustafa ağa ve el-Hac Ömer ağa ve Süleyman ağa dizdarân ve Mustafa bin 
Abdullah ve diğer Mustafa bin Abdülkadir ve kethüdayaân-ı kalâ-ı mezbure an sene 
1008 ilâ 1023 ber muceb-i muhasebât-ı kadıyân-ı kaza-i Foça

2-Asl-i _____________________________________________________________
Mâl an mahsul-i iskele-i Foça
 Akçe
 100000

3-Vuzia-i min- zalik __________________________________________________
 Akçe
 100000

4-El mubayaât _______________________________________________________
 Akçe
 44351
Bahâ-i Bahâ-i Bahâ-i ahen-i hâm
Çuval kireç akçe
Akçe kantar 14840
874 749 beher kilesinin
adet adet fiatı
akçe akçe 26
546 9749

5-Bahâ-i___________________________ Bahâ-i______________
Döğer berây-ı kiriş ve tahta ve verke ve resenhâ kirâye-i furun
 Ve körük ve payze ve gayruhû  ve gayruhû
 Akçe  Akçe
 14457

6-El-icarât  __________________________________________________________
Akçe
55693

Bahâ-i__________ Bahâ-i__________ Bahâ-i __________
Kirâye-i şüturân berây-ı  ücret-i esterân ve ırgâdan kirâye-i furun
Averden-i kireç  hayyatân  ve gayruhû
Kireç  Akçe Akçe
5740   49433  320
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 Hicrî 1110, Milâdi 1699 Büyük Kale Defteri, II. Mustafa Defteri.27

27 Günday, aynı eser, s. 99-101.
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Der cânib-i__________________________________________

Anadolu ve Haleb

Neferât-ı_____________ Ocaklık Ocaklık

yerlüyân-ı kal’a-i Haleb Neferât-ı__________ Neferât-ı__________

neferen yevm yerlüyân-ı kal’a Hannuman yerlüyân-ı kal’a Maraş

423  2511 neferen yevm neferen yevm

216  2296 43 451 56 367

fi sene________  fi sene________ fi sene________

akçe______ akçe______ akçe______

1524920 158752 129184

Neferât-ı_____________ Ocaklık

yerlüyân-ı kal’a-i Adana Neferât-ı__________ Neferât-ı__________

neferen yevm yerlüyân-ı kal’a Samantı yerlüyân-ı kal’a Maraş

47 262 neferen yevm neferen yevm

   23 109 69 345

fi sene________ fi sene________ fi sene________

 akçe______ akçe______ akçe______

 92224 38368 121440
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 Hicri 947, Milâdi 1540, Bitlis Tapu Tahrir Defteri, Kanuni Devri.28

28 Altunay, 1540 (H 947) Tarihli Tahrir Defterine Göre Bitlis Sancağı, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Samsun 1994, s. 172-176 ve belge eki.
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Karye-i Derec tabî-i dere-i Kefendir

Mehmed Yusuf ‘Ali Riso (?)
Habib Derviş Semil (?) Emirhüseyin
‘Ömer Seyid (?) İbrahim veled-i O
Ali veled-i O Hasan ‘Ali
Yusuf Ebubekir Hızır birader-i O
Dâvud ‘Ali  Hilâl ‘Ömer
Bahri (?) İbrâhim veled-i O Süleyman Bekir

Nefer_______________:14
Hâne_______________:14

Karye-i mezkûre vâki Kasr ve Bocan ve İngök nâm karyeler sınuru intihâ bulunduğu 
küçük nâm mahalden Derec Köprüsüne gelince görüb ve gözetüb kış günlerinde yol-
ların irteleyüp ve karın kürüyüp ve âyende ve revendeyi sühûletle geçürüp hidmetleri 
mukâbelesinde cem’i hukûk-ı şer’iyyeden ve rüsûm-ı örfiyyeden vekaffe-i avârız-ı 
divaniyyeden ve tekalif-i örfiyyeden mu’af ve müsellem olıgeldiğin kamekân mukarrer 
kılındı.

Karye-i Şizor tabî-i dere-i Kefendir

‘Ömer Misâl (?) İbrâhim Mehmed
Mehmed birâder-i O Bahâeddin birader-i O
Salih birâder-i O Hamza şeyh Hilâl
Dâvud birâder-i O ‘Ali Bekir
Behlül beşe Hüseyin İdris Hasan (M)
Onat (?) Dilo Haydar Şecâaddin (?)
Kalender Şecâaddin (?)

Nefer_______________:13
Hâne_______________:13
Mücerred___________:1

Mezkûr Şizor nâm karyeler ahâlisi vâki Derec nâm karye sınurı intihâ bulunduğu 
köprüden Kanahder Köprüsüne varınca bu mabeyn-i hıfz-ı hırâset eyleyüb kış gün-
lerinde yolların irteleyüp ve karın kürüyüp ve âyende ve revendeye sühûletle geçürüp 
hidmetleri mukâbelesinde cem’i hukûk-ı şer’iyyeden ve rüsûm-ı örfiyyeden ve kaffe-i 
avârız-ı divaniyyeden ve tekalif-i örfiyyeden mu’af ve müsellem olmağın olıgeldiği 
üzere ibkâ olındı.
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Karye-i Kanahder tâbi-i dere-i Kefendir

‘Ali Ebubekir ‘İsa Halef
‘Ömer veled-i O  Yusuf Kâsım
Hasan birâder-i O  Seyfeddin birâder-i O (M)
Derviş Yusuf

Neferen____________:7
Hâne _____________:6
Mücerred___________:1

Karye-i mezbûre Şizor nâm karye sınurı intihâ bulunduğu Kanahder köprüden ‘Alican 
değirmenine gelince bu mâbeyni hıfz-ı hırâset eyleyüb kış günlerinde yolların irteleyüp 
ve karın kürüyüp ve âyende ve revendeye sühûletle geçürüp hidmetleri mukâbelesinde 
cem’i hukûk-ı şer’iyyeden ve rüsûm-ı örfiyyeden ve kaffe-i avârız-ı divaniyyeden ve 
tekalif-i örfiyyeden mu’af ve müsellem olmağın olıgeldiği üzere ibkâ olındı.

Karye-i Tenar (Tenaz) tâbi-i mezbûr

Şeyh ‘Ali Şeyh ‘Ali  Kara veled-i Behlül

Nefer_______________:2
Hâne_______________:2

Mezkûr Tatarlar ahâlisi Kanahder nâm karye sınurı intihâ bulduğu ‘Alican değirmeninden 
Melek Ağacı nâm mahale gelince bu mâbeyni hıfz-ı hırâset eyleyüb ve kış günlerinde 
yolların irteleyüp ve karın kürüyüp ve âyende ve revendeye sühûletle geçürüp hidmetleri 
mukâbelesinde kâmekân cem’i hukûkdan ve rüsûmdan mu’aflardır.

Karye-i Sizor tâbi-i dere-î Kefendir

Derviş Hasan ‘Ali İdris
Osman birâder-i O Hasan Yusuf
Yûsuf ‘Ömer Mûsa Hızır
‘Ali birâder-i O

Nefer____________________:7
Hâne____________________:7

Karye-i mezbûre Tatar nâm karye sınurı intihâ bulduğu Melek Ağacı nâm mahalden 
Bey nâm çeşmeye varınca bu mâbeyni görüp ve gözedüp ve kış günlerinde yolların 
irteleyüp ve karın kürüyüp ve âyende ve revendeye sühûletle geçürüp hidmetleri 
mukâbelesinde olıgeldiği üzere yukarı dağ köyleri gibi mu’af ve müsellem kayd olundı.
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Karye-i Şinik tâbi-i mezbûr

Mehmed ‘Ömer Yûsuf ‘Ali
Şanveli ‘Ömer  Yûsuf Habib
Mehmed ‘Ali Hayyâm ‘Ali

Nefer___________________:6

Karye-i mezbûre Sizor nâm karye sınurı intihâ bulduğu Şinik nâm çeşmede Gür deresi 
nâm mahale varınca bu mâbeyni görüp ve gözedüp ve kış günlerinde yolların irteleyüp 
ve karın kürüyüp ve âyende ve revendeyi sühûletle geçürüp hidmetleri mukâbelesinde 
yukarı dağ köyleri gibi mu’af ve müsellem kayd olundılar.

Karye-i Serkisân tâbi-i dere-î Kefendir

Yusuf Pîrî  ‘Ali Bekir
Mehmed ‘Ali Mehmed birâder-i O

Nefer__________________:4

Karye-i Yako tâbi’-i mezbûr

‘Ali Yusuf  ‘Ali birâder-i O
Yusuf  Abdire (?) Mehmed İbrâhim

Nefer__________________:4

Karye-i Hacukân tabî-i mezbûr

Şecâaddin (?) Hasan  Şemsî Hasan
Süleyman birâder-i O Derviş Mehmed
Mehmed Şah Hüseyin Maksûd Âgâh
Dermân birâder-i O Ebubekir ‘İhâl (?)
İsmâ’îl Murâd

Nefer_______________:9

Zikr olan Serkisân ve Yako ve Hacukân nâm karyeler Şinik nâm karye sınurı intihâ 
olduğu Gerderes nâm mahalden Munisor deresi nân mahale gelince bu mâbeyni görüp 
ve gözedüp ve kış günlerinde yolların irteleyüp ve karın kürüyüp hidmetleri mukâbe-
lesinde yukarı dağ köyleri gibi mu’af ve müsellem kayd olundı.
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EK 2

 Siyakat Rakamları29

29 Kurt, aynı eser, 245-248.
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MURASSA CİLT’Lİ KUR’AN-I KERİMLER

Yıldırım KARADENİZ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

1. GİRİŞ
Murassa cilt, cilt sanatından çok kuyumculuk sanatıyla ilgili olan maddi 

kıymeti yüksek bir cilt çeşididir. Murassa cilt daha çok Kur’an-ı Kerim 
ciltlerinde uygulanmıştır. Müslümanlığın yayıldığı bölgelerde Kur’an’ın 
çoğaltılması ve saklanması arzusu, ciltciliğin önemli bir sanat kolu ola-
rak gelişmesine neden olmuştur. Her dönemin ve bölgenin kendine özgü 
beğenisini yansıtan motif ve düzenlemeler oluşmuştur. İslam dünyasında 
kaliteli ciltlerin üretildiği merkezlerden biri de Osmanlı İmparatorluğu’nun 
başkenti İstanbul’dur. Öte yandan İran’da Timurlular, Akkoyunlu Türk-
menleri, Safeviler, Mısır’da Memlüklüler dönemlerinde İslam ciltçiliğin 
özgün ve seçkin örnekleri üretilmiştir. Orta Asya’dan İran, Arap Kıtası 
ve Anadolu’ya geçmiş olan cilt sanatı, sanatkarların yetiştikleri bölgele-
rin motifleriyle bezenmiş, Arabesk, Herat, Hatai, Rûmî Selçuk, Memluk, 
Osmanlı ve Mağribi motiflerle çeşitli cilt üslupları oluşmuştur. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde; özellikle 16. ve 19. yüzyıllar arasındaki dönemde 
üstün kuyumculuk teknikleri ile üretilmiş olan “murassa” eserler, yurt 
içinde ve yurt dışındaki müzelerde bulunmaktadır.1 Bu çalışmada; Topkapı 
Sarayı Müzesinde bulunan ve literatür araştırması sonucu elde edilen, 
Osmanlı Dönemine ait “murassa” eserler incelenmiştir.”Murassa”eserler; ait 
oldukları dönem, kullanılan malzeme, kullanılan teknik, motif özellikleri 
yönünden incelenmiş tanıtılmaya çalışılmıştır. Topkapı Sarayı Müzesinde 

1 Mine Esiner Özen, Türk Cilt Sanatı, Ankara, Kültür Yay., 1998, s. 9-10.
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bulunan ve 16. yüzyıl’a ait olan Murassa Altın Tören Matarası tamamen 
altından yapılmıştır. Mataranın yüzeyi kabartma, oyma ve kazıma tekni-
ğinde, çiçek, yaprak ve palmet motifleri ile süslenmiş, altın ile oluşturulan 
yuvaların içerisine zümrüt ve yakut taşları yerleştirilmiştir. Mataranın ön 
ve arka yüzünde bulunan yeşim paftaların üzeri de zümrüt ve yakutlarla 
süslenmiştir. Sap kısmı altın ile örülerek hazırlanmış olan mataranın tıpası 
zümrüt, yakutlarla süslenmiş ve üzerine savat tekniği uygulanmıştır. 15. 
yüzyıl, Osmanlıların en değerli cilt örneklerini vermeye başladıkları dö-
nemdir. Bu dönemde Fatih Sultan Mehmed yazdırdığı kitaplar için özel 
bir kütüphane, süslemeleri için de Saray’da bir nakışhane kurdurmuştur.2 
İlk ciltçilik teşkilatı ise II. Bayezid zamanında (1481-1512) kurulmuştur. 
16. yüzyıl Türk ciltçiliğinin klasik çağıdır. Ciltlerin şemseleri artık 15. 
yüzyıldaki gibi yuvarlak dilimli olmayıp, beyzi ve salbeklidir. Genellikle 
sarı ve yeşil olmak üzere iki değişik tonda altın kullanılmıştır. Bitkisel 
süslemenin ağırlıkta olduğu ciltlerde nar çiçeği, altılı çiçek, rûmî, gonca gül, 
tığ, tepelik oldukça sık kullanılan motiflerdir. Murassa ciltin ilk örnekleri 
bu döneme aittir. 17. yüzyılda cilt kapaklarındaki kompozisyonlarda bir 
çözülme başlar. Klasik motiflerin yanında yeni süslemelere de rastlanır. 
Köşebent ve bordür kalkmış, bunların yerine yanları ve tepeleri çıkıntılı 
büyük dikdörtgen şemseler belirmeye başlamıştır. Klasik düzeni koruyan 
örneklerde ise salbekler çok büyük boyutlarda ele alınmış ve şemseden 
ayrılmıştır. 18. yüzyılda sanatta görülen canlanma ciltçiliğe de yansımıştır. 
Kanuni dönemi (1520-1566) kitap kapları ile hemen hemen aynı değerde olan 
18. yüzyıl klasik ciltlerinin yanı sıra, lake tekniğinde yapılmış kitap kapları 
da yaygınlaşmıştır. Bu tür örnekler özellikle Diyarbakır, Bursa, İstanbul ve 
Edirne’de yapılmıştır. 19. ve 20. yüzyıllarda cilt süslemelerinde pek fazla 
bir değişiklik görülmez. Genelde eski motifler yinelenir. Günümüzde ise 
büyük bir emekle ve sanatçı titizliğiyle hazırlanan klasik ciltlerin yerini, 
yapımı daha az uğraş isteyen modern ciltler almıştır.3

2. CİLT SANATI
Bir dergi veya kitabın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir 

arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağa cilt denilmektedir. Arapça 
deri anlamına gelen bu ismin, genellikle ciltlerin bu işe en uygun malzeme 

2 K. Zeynep Güney-A. Nihan Güney, Osmanlı Süsleme Sanatı, Ankara 2000, s. 122-123-124.
3 Oktay Aslanapa, Orta Asya’da Cilt Sanatı, c. 7, Ankara 1995, sayı 6.
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olan deriden yapılmaları sebebiyle verildiği bilinmektedir. Yazılı eserlerin 
koruyucusu olduğu kadar bunlara güzellik kazandıran ve gösterişlerini 
artıran ciltler, özellikle eski Türk el yazmalarında görülen zengin beze-
meli tarzları ile kitap sanatlarımız içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Osmanlılarda kitap ve cilt sanatlarının en çok geliştiği XV. yüzyılda, Fatih 
Sultan Mehmed’in özel kütüphanesi için saray nakkaş hanesindeki sanat-
kârlar tarafından baş üstat Baba Nakkaş nezaretinde son derece değerli el 
yazması eserler hazırlanmıştır.4 İslam âleminde kitabın kutsal sayılması 
ciltçiliğe özel bir değer verilmesini sağlamış ve bu sanat hemen hemen 
bütün İslam devletlerinde ileri bir seviyeye ulaşarak günümüze kadar 
gelmiştir. Cilt işlerinde Müslümanlar çok başarılı olmuşlar ve bu mesleğe 
tutku derecesinde bir sevgi beslemişlerdir. Bu nedenle Mushafları ve bazı 
önemli kitapları metinlerine layık bir titizlikle ciltler ve üzerlerine yaldızlı 
ve nakışlı kabartma bezemeler yaparak süslenmiştir.5

Türk zevkinin inceliğini gösteren ciltçilik sanatı, Orta Asya’da kağıdın 
icadıyla beraber gelişmiş ve bir sanat kolu haline gelmiştir. Orta Asya Türk-
lerinin ciltçilikte deri kullandıkları, ilk defa deri üzerine madeni kalıplarla 
süsler bastıkları bilinmektedir. İlk Türk ciltleri de Uygur Türklerine aittir.6 
Topkapı Sarayı Müzesi’nde hicretin ilk devirlerine ait parşömen üzerine 
yazılmış Kur’an’ları muhafaza eden basit geometrik tezyinatlı tahta üzerine 
deri kaplayarak yapılmış ciltler vardır. Bu tarz ciltler Memluk, Selçuk ve 
İran’da 15. yüzyıla kadar aynı teknik ve kompozisyonla devam etmiştir. 
Fakat 15. yüzyılda İran ilerleme kaydetmiş çok güzel ciltler yapmışlardır. 
13. yy. dan itibaren yavaş gelişen Türk cilt sanatına karşın tabağat (derinin 
terbiye edilişi) 13.-14. yy. Selçuklu Türklerinde mükemmel bir seviyeye ulaş-
mıştır. Topkapı Müzesi ve Türk-İslam Eserleri Müzesinde çeşitli örnekleri 
mevcuttur.7 Kâğıt, mürekkep, hat, tezhip, minyatür ve cilt sanatlarının ortak 
ürünü olan yazma eserlerde, bütün bu sanatların birbirini bütünlediği, cilt 
sanatının ise bu güzel kitabı hem koruduğu, hem de açıp okuma isteği 
veren güzel bir cilt kapağı ile okuyucuya sunduğu görülür. Koruma ve 
süsleme amaçlı kitap kapları çoğunlukla deriden yapıldığı için cilt adını 

4 Mustafa Bektaşoğlu, Anadolu’da Türk İslam Sanatı, DİB, Ankara 2009 s. 86.
5 Ezel Everdi v.dğr., Türk Dili ve Edebiyatı Ans., Ciltçilik, İstanbul 1977, Dergah Yay., c. I, 

s. 68.
6 Bektaşoğlu, a.g.e., DİB, Ankara 2009, s. 87.
7 Güney-Güney, a.g.e., Ankara 2000, s. 122.
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almıştır. Kâğıdın icadından önce, balmumu levhalar ve papirüs üzerine 
yazılan yazıların saklanması için iplerle bağlı tahta kapaklar kullanılmıştır.

Türk İslam cilt sanatının tarihteki gelişiminde şu üslûplar tespit edil-
miştir: Hataî, Herat, Arap, Rûmî, Memlûk, Türk, Magribi, Lake, Buharayı 
cedit. Bu üslûp farklılıkları, cildin biçimi ve yapılış tekniğiyle ilgili değildir. 
Değişiklik süsleme motifleriyle, kullanılan malzeme konusunda kendini 
gösterir. Ancak bazen aynı motifler, farklı üslûplar içinde aynen kullanıl-
mıştır.8 Arap ve Mağribi üslupları 7.-12. yy. arası gelişme göstermiş daha 
sonra gerilemeye başlamıştır. Hatayi ve Herat üslûbu ciltler, bu gerileyen 
cilt üslûpları yerine yayılmıştır. Rûmî ciltleri ise klasik üslûp denilen Hatayi 
ve Herat üslûplarının etkisi altında kalarak Osmanlı devri Türk ciltçili-
ğinin başlangıcı olmuş ve en güzel eserleri meydana getirmiştir. 13. yy.da 
Herat ciltçiliğinde süsleme unsuru olarak stilize motiflerle birlikte arabesk 
motifleri bulunduğu halde İstanbul da yapılan ciltlerde tamamen tabiat-
tan stilize edilmiş üçerli yaprak gonca rûmî, bulut, geçme, nilüfer, hatayi, 
ortabağ, tığ gibi motifler kullanılmıştır.9 Ciltler için kabartmalı derilerde 
kullanılmıştır. Bunların üzerine soğuk veya sıcak demirlerle çökertilerek 
kabartma tezyinat yapılmıştır. Bu çökertmeli tezyinatlar manastırlarda 
yapıldığı için bunlara manastır çökertmesi veya kalıbı denmiştir. Mat-
baanın icadıyla el yazması eserler ortadan kalkınca bu tür ciltlerde artık 
yapılmamıştır.10 El yazmalarına pek büyük bir önem vermiş olan Türkler, 
cilt işlerine adeta kutsal denecek bir sevgi gösterirlerdi. Cilt işçileri Kur’an 
ve el yazması ciltlerini büyük bir heyecanla yaparlardı. Bir cilt üzerindeki 
çalışma bazen aylarca sürebilirdi. Cilt kapakları üstünde genellikle altın 
yaldızlı ve kabartma süsleme kullanılmıştır. Her cilt kapağının ortasında 
şemse denilen bir merkezi motif bulunur bu motif o devirde rağbette olan 
süs motifleriyle süslenmiş bir kenar suyu ile çerçevelenmiştir. Cilt için 
sahtiyan denilen keçi derisi kullanılmıştır. Bu deri, önce ince bir mukavva 
üstüne yapıştırılır, cildin mukavvasına uysun diye kenarları inceltilerek 
çukur şekildeki süs motifleri bulunan bu deri henüz nemli olan mukavva-
nın üstüne yapıştırılır. Daha sonra güzel kabartmalar elde edilinceye kadar 
bunun üstüne vurularak istenilen şekil elde edilmiştir.11 Cilt sanatında en 

8 Özen, a.g.e., Ankara, Kültür Yay., 1998, s. 9-10.
9 Güney-Güney, a.g.e., Ankara 2000, s. 122.
10 Celal Esad Arseven, Sanat Ans., Ciltçilik, c. I, İstanbul 1983, s. 346-347.
11 Arseven, a.g.e., İstanbul 1970, s. 282-283.
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çok bir yaşındaki keçi derisi kullanılmaktadır. Bunu ünlü cilt üstadı İslam 
Seçen bir örnekle şöyle açıklıyor; “Bir çocuğun cildiyle yaşlı bir insanın 
cildini örnek göstererek, çocuğun cildinin daha diri, canlı ve ömrünün 
daha uzun olduğunu fakat yaşlı bir insanın cildinin dayanıksız ve uzun 
ömürlü olamayacağını bunun bütün derilerde böyle olduğunu onun için 
bir yaşındaki keçi derilerinin tercih edildiğini, fakat maliyetinin çok yük-
sek olmasından ve az bulunmasından dolayı cilt ustaları tarafından pek 
tercih edilmediğini bunun yerine suni derilerin daha çok kullanıldığını 
ifade etmektedir.”

Avrupa tesiriyle sanattaki bozulma yalnız tezhipde değil, ciltte de 
göze çarpar. Önce şemse desenleri basitleşir; daha sonra kalıp basılarak 
gömme kap îmâli, yerini ezilmiş altın ve fırça kullanılarak işlenip hazır-
lanan yazma kaplara bırakmıştır. Manevi değeri ağır basan bu sanatlarla 
uğraşanların hemen hepsi, müreffeh olmaktan çok uzak, kanâatkâr bir 
hayat sürmüşlerdir. Eski bir mısraı burada yâdetmek lazım: “Mücellidlik 
kanâattir, değildir cem’-i mâl etmek” (Mücellidlik kanâat sahibi olmaktır, mal 
toplamak değildir) Tarihimizde kanâatkârlık ve hakiki sanatkârlık daima 
beraber yürümüştür.12

XVI. yüzyıl Türk sanat hayatının müstesna bir devri olmuştur. Bu 
yüzyıl içinde, cilt dalında Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv’indeki “Ehli Hiref” 
defterlerinden sanatkâr ismi tespit edilmektedir. Bunların arasında mücel-
lit başlarından Mehmet Çelebi, Mustafa Çelebi gibi kişiler cilt sanatında 
o kadar güzel, zarif eserler vermişlerdir ki aynı devrede yapılan ciltlerle 
mukayese edilince bunların üstünlükleri hemen göze çarpar. İlk defa bu 
yüzyılda mücellitler zümresinin bir mektep teşkil ettiklerini, Osmanlı 
Sarayında bir topluluk halinde göründüklerini, hoca-talebe olarak ikiye 
ayrıldıklarını bu ehli hiref defterlerinden öğrenmekteyiz.13

3. CİLDİN KISIMLARI
Bir cilt dört kısımdan meydana gelir:

1. Alt ve Üst Kapak: Kitabın alt ve üst kısmını örter.

2. Dip veya Sırt: Kitabın arka yüzünü örter.14

12 M.Uğur Derman, Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010, s. 18-19.
13 Kemal Çığ, Topkapı Sarayı ve Türk İslam Sanatları, İstanbul, kaynak yay., 2011, s. 254-255.
14 Bektaşoğlu, a.g.e, DİB, Ankara 2009, s. 90.
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3. Miklep: Bu kısma miklap veya cilt kanadı da denir. Sol kapak 
üzerindedir. Ucu genelde üçgen olup bazen de yamuk dörtgen şeklinde 
de yapılır. Kitabın en son sayfası ile kapak arasına gelerek, sertabın kapalı 
tutulmasını sağlar.

4. Sertap: Miklebin kapağa bağlandığı yerdir. Bu kısın aynı zamanda 
miklebe hareket edebilme imkanı sağlar.

4. CİLT KAPAĞININ BÖLÜMLERİ
1. Pervaz: Kapakların dış kenarlarını şemse ve köşebentlerini çevrelerler.

2. Cetvel: Cilt kapağındaki düz çizgilere denir. Ciltlerimizde çok sayıda 
cetvel çekilmiş olması özelliklerden biridir.

3. Köşebent: Kapağın dört köşesindeki iki yanı düz içe bakan yanı 
dilimli olan üçgen kısımdır.

4. Şemse: Kapağın ortasındaki beyzi veya yuvarlak biçimli süstür. Türk 
kitap kaplarında genellikle şemse ile köşebent arasındaki alan boş bırakılır.15

5. CİLT ÇEŞİTLERİ
Ciltler kullanılan malzemeye göre sınıflandırılmıştır; mukavva, deri, 

lake, kumaş, ebru, murassa olmak üzere altı çeşit cilt bulunmaktadır. Bu 
ciltler arasından murassa cilt hakkında bir araştırma yaparak İstanbul 
Üniversitesinin Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 18. yüzyıla ait 
olan Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin yazdığı murassa ciltli Kur’an-ı 
Kerim’leri inceleyerek bu cilt sanatı hakkında bilgiler edindim.

Murassa Cilt

Kıymetli taşlarla bezenmiş ciltlere murassa cilt denilmektedir. Fildişi, 
sedef, firuze, mine, mercan, yakut, zümrüt, inci ve elmas süslemeli olanları 
vardır. Örnekleri müzelerde ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir 
Eserler Bölümünde sergilenmektedir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 
Nadir Eserler 78338 numaralı Silsile-i Tedris adlı gramer kitabının ceviz 
cildi üstüne, Akilzade Mustafa Sadi Efendi sedefle Kudüs’teki Ömer ca-
miini resmetmiştir.16

15 Güney-Güney, a.g.e., Ankara 2000, s. 124.
16 Özen, a.g.e., Ankara, Kültür Yay., 1998, s. 30.
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İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 
N.E.K-A.6543 numaralı Kur’an, 1124/1712 de Yedikuleli Seyyid Abdullah 
Efendi tarafından nesih, rika hattıyla, 29,5x19,5 cm ebatında yazılmış olan 
bu Kur’an-ı Kerim’in cilt kapağı Saray kuyumcusu eliyle rûmî desenleri 
som altından oygu şeklinde kesilerek, gerekli yerlere elmas, yakut, züm-
rüt ve fîruze taşlarının ahenkli bir şekilde çakılması veya bağlanmasıyla 
murassa cilt vasfını kazanmıştır. (Resim 1)

Seyyid Abdullah Efendi’nin, Sultan III. Ahmed’in emriyle yazdığını fe-
rağ kaydında belirttiği, nesih hatlı bu Mushaf’ın müzehhibi belli değildir. 
XV.-XVI. yüzyıllara ait Mushaflarda görülen zahriye bunda yoktur. Ancak 
klasiğe bağlı serlevha tezhibi devrinin en önemli örneklerindendir. Musha-
fın kabı başlı başına bir alemdir; mücellitlik ve kuyumculuğun müşterek 
şaheseridir. Şemse ve köşebend arasında tabi haliyle bırakılan deri zemin, 
burada yazma kap tekniğine uygun bir şekilde fırçayla ezilmiş altın sürü-
lerek çift tahrir veya havalı denilen küçük pençlerle süslenmiş, aralara da 
penç motifi şeklinde yedili tarhlar halinde yakut ve fîruze taşları yerleş-
tirilmiştir. Eski ciltlerde kitabın arasına giren mıkleb ve bunu alt kapağa 
bağlayan Sertap bölümleri de aynı şekilde murassa’dır.17 Mushaf kabının iç 
tarafı da, dışıyla yarışır derecede zengin gösterişli ve dış tarafıyla uyum-
lu bir şekilde, sarı, yeşil altın ve iki renkli deri kullanılarak yapılmıştır, 
klasik motiflerimizden olan bulut, hatayi, peç, gonca, yaprak kullanılarak 
bir desen oluşturulup ince uçlu fırçalar yardımıyla cilt üzerine uyğulanır. 
Ciltlerde genelde kırmızı, vişne, yeşil, mavi, mor, siyah ve kahverenği en 
çok kullanılan renkler olmuştur.18

Orta Çağlarda ise ciltler manastırlarda yapılırmış, bu devirde ciltler 
yılan derisi kullanılmıştır. El yazması kitapların büyük kıymeti oldu-
ğundan bu kitapların kadifeden, gümüşten, altından veya üstü kıymetli 
taşlarla süslenmiş murassa ciltleri bulunmaktadır. Kapakları tahtadan olan 
bu nevi ciltleri kurtlar yediği için günümüze pek az kalmıştır. Paris Milli 
Kütüphanesi’nde kartonla yapılmış (Allemande 1469 A. 1500) imzalı ve 
tarihli yaldız bir cilt nümûnesi bulunmaktadır. XIV üncü asırdan evvel 
ciltlerde yaldız kullanılmamıştır.19

17 Derman, a.g.e., İstanbul 2010, s. 212-217.
18 Güney-Güney, a.g.e., Ankara 2000, s. 80.
19 Arseven, a.g.e., Ciltçilik, c. I, İstanbul 1983, s. 346.
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İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulu-
nan bir diğer Kur’an-ı Kerim ise; A.Y. 6553 numaralı Kur’an, 1246 /1830 da 
Muhammed Şîrazî hattıyla yazılmış ve murassa bir cilt içindedir. (Resim 
2) Cilt kapağı inci, yakut ve zümrütlerle süslenmiştir. Cilt üzerine incilerle 
hatayi gurubundan motifler yapılmıştır. Bu motiflerin ortaları boş bıra-
kılarak bu kısımlara kuyumcular tarafından değerli taşlar bağlanmıştır. 
Bu taşları kuyumcuların bağlamalarının nedeni ise; taşların uzun süre 
çıkmadan ve tahrip olmadan kalmasını sağlamaktır. Murassa ciltlerin 
yapımı Fatih dönemine rastlamaktadır. Murassa cildin ilk örnekleri saz 
üslubuyla tasarlanmıştır.20

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin 1129 yılı Muharrem ayı sonun-
da yazdığını ferağ kaydında belirttiği, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
kütüphanesinde bulunan NEK-A.6574 numaralı bir diğer Kur’an-ı Kerim 
ise nesih, rika hattıyla yazılmıştır. Diğerine göre daha küçük ebatlı olup 
klasik üslupdadır. Kabı ise bulut, rûmî ve hatayilerin yeraldığı, alttan ayır-
ma tarzındadır. Bu Mushafın cildi incilerle süslenerek yapılmıştır. (Resim 
3) Kab içi de rûmî desenlerle yazma şemse tarzında bezenmiştir. Deriden 
yapılması adet olan Kur’an mahfazası bunda inci taneleriyle kaplanmış, 
emsalsiz bir nümûnedir.21 Bu tarz değerli taşlarla, incilerle süslenerek ya-
pılmış olan Kur’an-ı Kerim ciltleri Fatih döneminde yapılmaya başlanmış 
olup, padişahlara ve önemli kişilere hediye edilmekteydi.
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MEVLANA MÜZESİNDE BULUNAN 
KUR’AN-I KERİM’LERDEN SERLEVHA ÖRNEKLERİ

Ali Fuat BAYSAL
Dr., Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

İslam medeniyetinin temel dayanağı olan Kur’an-ı Kerim, aynı zamanda 
güzel sanatlara ait muhteva ve formların ilk ve en önemli modelini teşkil 
eder. Tarih boyunca Müslüman sanatkârların en mükemmel işleri olan 
ustalık eserlerini Mushaflar üzerinde görmek mümkündür. Bir hattatın en 
büyük arzusu Kur’an-ı Kerim’i güzel yazmak, bir müzehhibin en büyük 
arzusu ise Kur’an sayfalarını tezyin etmektir. Cilt sanatkârı, Mushafı bir 
düzen ve estetik içerisinde iki kapak arasına yerleştirme arzusuyla çalı-
şırken, Kur’an ayetlerini güzel ve etkileyici bir biçimde okumak da bir 
hafızın gayesi olmuştur. Bu özellikler aynı zamanda bizlere, Müslümanların 
estetik hassasiyetleri ve tavırları üzerindeki asıl unsurun “Kur’anî” olduğu 
gerçeğini de ortaya koymaktadır.1

Mevlâna Müzesi’nin bünyesinde envanterleri yapılmış olan Müzelik 
Yazma Eserler Kole ksiyonu’nda kültür tarihimiz açısından çok önemli 
yazma kitaplar bulunmaktadır. Koleksiyonda yer alan yazmalar IX. Yüz-
yıldan XIX. yüzyıla kadar uzanan tarihi süreçte Arap, Memluklu, Selçuklu, 
Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait Kur’an-ı Kerim’ler, Mesnevi’ler ve 
diğer edebi eserlerdir. Bu eserler hat, tezhip ve cilt sanatı bakımından 
özellik arz eden yazma kitaplardır. Mevlana Dergâhı’nın bir asitane olması 
pek çok kıymetli eserin burada toplanmasını sağlamıştır.

1 Luis Lamia el-Faruki/ İsmail Raci Faruki, İslâm Kültür Atlası, çev. M. Okan Kibaroğ-
lu-Zerrin Kibaroğlu, İnkılab Yayınları, İstanbul 1997, s. 197.
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Söz konusu bu kıymetli eserler içerisinde en çok tezyin edilen kitaplar 
şüphesiz Kur’an-ı Kerim’lerdir. Kur’an-ı Kerim’lerin en müzeyyen kısımları 
ise Fatiha ve Bakara sûrelerinin bulunduğu serlevha sayfalarıdır. Tarihi 
seyir içerisinde her Müslüman toplum kendi kültür çerçevesi içerisinde 
Mushafları en güzel biçimde yazmak, çoğaltmak ve tezyin etme gayreti 
içerisinde olmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim sayfaları ilk defa Hz. Ömer’in teklifi ve Hz. Ebubekir’in 
kabulü ile iki kapak arasında bir araya getirilerek Mushaf haline getirildiği 
bilinmektedir. III. Halife Hz. Osman ise, genişleyen İslam coğrafyasının 
belirli merkezlerine okuyuş farklılıklarını gidermek ve birliği sağlamak 
amacıyla Peygamber Efendimizin eşlerinden Hz. Hafsa validemizin elinde 
bulunan Mushafı örnek alarak istinsah ettirmiştir. Çoğaltılan Mushaflar 
Mekke, Şam, Kûfe, Basra gibi merkezlere gönderilmiştir.2 Önceliğin istinsah 
olması, okuyuş birliğinin sağlanması ve Kur’an metninin doğru yazılması, 
etkilenmemesi gibi kaygılarla bu dönemde tezyinata önem verilmemiştir.3 
Esasında bu süreç içerisinde böyle bir şey beklemek de uygun değildir.

Aynı zamanda, sözünü ettiğimiz bu dönem Mushaflarında noktalama, 
harekeleme işaretleri bulunmadığı gibi süslemeler, renkli dikdörtgen şe-
killer, her beş ve on ayet sonuna konan tahmis ve ta’şir işaretleri, sûreleri 
ayıran değişik türdeki şekiller de yoktur.4

Yine bu dönemde, sayfa düzeninden veya belirli bir formdan bahsetmek 
de mümkün değildir. Kur’an sayfalarını bezeme fikri kesin olarak bilin-
memekle birlikte, Hz. Peygamber’in vefatını takip eden ilk yüzyıl içinde 
ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.5

Kur’an yazısının sistemli olarak geliştirilmesi ve sanat açısından gü-
zelleştirilmesi ve belirgin bir mahiyet kazanması Emevi dönemiyle bir-
likte başlar6 ve ilk tezyinat örnekleri Geç Emevi, Erken Abbasi dönemi 

2 Tayyar Altıkulaç, “Günümüze Ulaşan En Eski Mushaf Nüshaları”, 1400. Yılında Kur’an-ı 
Kerim, Antik A. Ş. Yayınları, İstanbul 2010, s. 30–31.

3 Faruk Taşkale, “Kur’an-ı Kerim’de Açan Çiçekler”, M. Uğur DERMAN 65. Yaş Armağanı, 
Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011, s. 538.

4 Altıkulaç, Hz. Osman’a Nisbet Edilen Mushafı-ı Şerif, T. İ. E. M. Nüshası, I, s. 94-114.
5 James, “Bezeme ve Tezhip”, İslâm Kültürü (Çeşitli Konuları İle) İslâm’da Kültür ve Bilgi, C. 

V, ed. E. İhsanoğlu, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2008, s. 689.
6 Nihat Çetin, “İslam Hat Sanatının Doğuşu ve Gelişimi (Yakut Devrinin Sonuna Kadar)”, 

İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, IRCICA, İstanbul 1992, s. 
14–32.
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dediğimiz VIII.-X. yüzyıl arasında istinsah edilen Kur’an-ı Kerim’lerin 
nüshalarında görülür.

Emeviler döneminde istinsah edilen nüshalarda durak dediğimiz ayet 
numaralarının işaret edildiği noktalarla sûre başları basit ve sade bir bi-
çimde tezyin edilirken ilk iki veya sonraki iki yaprak altın, yeşil, kırmızı 
ile renklendirilmiş daireler, iç içe geçmiş kareler, geçme bantlar, noktalar-
dan oluşan tezhiple süslenmiştir. Bu dönemde Kur’an-ı Kerim’ler bugün 
kullandığımız Mushafların aksine yatay olarak tasarlanmıştır.

İlk dönemden beri yatay olarak kullanılagelen Mushaf formatı Ab-
basiler döneminde değişime uğrayarak bugünkü kullandığımız biçimde 
dikey olarak uygulanmıştır. Bu dönem Mushafları parşömen üzerine mavi, 
eflatun, kırmızı, siyah mürekkep ve altınla istinsah edilmiştir. Tezyinat 
üslubu olarak Emevi döneminin İslam Sanatı’na tesir eden geç Helenis-
tik-Bizans sanatının yerini, Abbasilerin merkezi Bağdat’ta Sasânî Sanatı 
almıştır. Türkler’in Abbâsî iktidarına katkıları hasebiyle sanat eserlerinde 
Türk sanatının etkileri de bariz bir şekilde görülmektedir.7

Güneybatı Asya’da hüküm süren Karahanlılar’ın tezyînî sanatları hak-
kında fazla bir bilgimiz yoktur. Ancak bu döneme ait olduğu ifade edilen 
bir Mushafın, yazısı celi olup sayfası cetvelsizdir. Sûrebaşı, kalın ve dik-
dörtgen ve başında gül vardır. Duraklar satır üzerinde olup yuvarlaktır.8

Gazneliler zamanından kalma ve muhtemelen saray için hazırlanmış 
tezhiplerle bezenmiş birkaç kitap örneği günümüze kadar gelmiştir XI. 
yüzyıl Gazneliler zamanında Gazne, Hind ve İslam dünyasının buluşma 
noktası olmuştur. Bu bölgede gelişen Türk Sanatının, hem Büyük Selçuklu 
Sanatına, hem de Hindistan’daki tüm İslam Sanatlarına temel teşkil ettiği 
görülmektedir.9

XI. yüzyılda Büyük Selçuklu Mushaflarında kâğıt kullanılmaya başlan-
mıştır. Ancak parşömen de tamamen terk edilmemiştir.10 Mushaf tezhibinde 
ise daha çok geometrik formlar, altıgenler, sekiz köşeli, dört köşeli yıldızlar, 

7 Şerare Yetkin, “Abbasiler” TDV İslam Ansiklopedisi, DİA, I, İstanbul 1988, s. 49.
8 Ayşe Tanrıver, Türk Tezhip Sanatında XIV. ve XVI. Yüzyıl Mushaf Gülleri, Marmara 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007,  
s. 14.

9 Blair, Sheila, Bloom, Jonathan, “Bezeme Sanatları” İslam Sanatı ve Mimarisi, Ankara 2007, 
s. 342–343.

10 Zeren Tanındı, “Başlangıcından Osmanlı’ya Tezhip Sanatı”, Hat ve Tezhip Sanatı, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009, s. 245.
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düğümlü geçmeler kullanılmıştır. Geometrik geçmeler, Selçuklu tezhip-
lerinde ana kompozisyondur. Selçuklu süslemesinde geometrik düzenin 
yanı sıra bitkisel motiflere, rûmîlere ve münhanilere de önem verildiği 
görülmektedir. Çok zengin tasarımlara sahip olan Selçuklu tezhiplerinde 
motif tekrarı görülmez.11 Ayet sonları güllerle (durak) belirtilmiş, her beş 
veya on ayetin sonuna tezhiple bezenmiş bir işaret koymak da gelenek 
haline gelmiştir.12 Mushafların pek çoğu genel olarak muhakkak-reyhanî 
hatla yazılmakla birlikte Mevlana Müzesi envanterinde bulunan Abdullah-i 
Hicazi’ye ait Kur’an-ı Kerim’de olduğu gibi sülüs ve nesih hattının beraber 
kullanılıp, sülüs yazının altınla yazılması ve bu sülüs hattın kenarının 
siyah mürekkeple tahrirlenmesi de Selçukluların kitap tezyinatındaki bir 
geleneğidir.13

XIV. yüzyıl İlhanlı dönemi tezhibinde tasarım ve motifler genel olarak 
Büyük Selçuklu tezhip sanatının devamı niteliğindedir. Usta ellerden çık-
mış büyük boyuttaki zengin bezemeli örnekler, XIV. yüzyılın başlarında 
İlhanlı sanatçıları, ardından da Memlûklu sanatçılar tarafından üretilmiştir.14

Memlûk Mushafları büyük ebatlarda tasarlanmıştır. Mushaflarda altınla 
yazılmış harflerin etrafı siyah mürekkeple, siyah mürekkeple yazılmış 
harflerin etrafı da altınla tahrirlenmiştir.15 Memlûk kitap sanatçıları XIII. 
yüzyılın ortalarından XVI. yüzyılın başlarına kadarki dönem içerisinde 
süsleme yönünden zengin Mushaf örnekleri ortaya koymuşlardır.16

Timurlu Döneminin Mushafları cilt ve tezhip tasarımlarının özgün ol-
ması ve ebat olarak büyük olmaları ile dikkat çeker. Dönem tezhiplerindeki 
desenler oldukça küçük ebatta olmalarına rağmen işçiliklerde incelik ve 
mükemmellik görülür.17 Geometrik geçmelerin meydana getirdiği paftalardan 

11 Zübeyde Özsayıner, Tezhipli Kur’an-ı Kerimler, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 
1999, s. 14.

12 Banu Mahir, “İslam Kitap Sanatı Tezhip Tasarımına Büyük Selçuklu Dönemi Katkılarının 
Bir Örneği” I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildirileri II, Konya 2001, 
s. 105–111.

13 Fevzi Günüç, “Ahmed b. Abdullah-i Hicâzi ve Mevlana Müzesi’ndeki Kur’an-ı Kerim’i” 
Vakıf ve Kültür Dergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1999, S. 5, s. 54.

14 Zeren Tanındı, ”Kur’an-ı Kerim Nüshalarının Ciltleri ve Tezhipleri”, 1400. Yılında Kur’an-ı 
Kerim, 1400. Yılında Kur’an-ı Kerim, Antik A. Ş. Yayınları, İstanbul 2010, s. 97.

15 Muhittin Serin, “Mushaf”, TDV İslam Ansiklopedisi, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 252.
16 Tanındı, 1400. Yılında Kur’an-ı Kerim, s. 98.
17 Şehnaz Özcan, “Timur Devri Herat Tezhip Ekolü Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi”, 

(Basılmamış Sanatta Yeterlilik Tezi), Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 
İstanbul 2007, s. 2.
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oluşan desenlerde ise rûmî motifi ile hatâi grubu motifler yaklaşık olarak 
aynı oranda kullanılmıştır. Memlûk döneminde gözlenen rûmî hâkimiyeti, 
yerini hatâi grubu ile eşit paylaşıma bırakmıştır.18 Müzehhipler, serlevha 
ve unvan tezhiplerinde; altın, bedahşi lacivert, pembe, limon küfü yeşil, 
mavi, siyah, kırmızı yeşil, renkleri kullanmışlardır.19

Safeviler’de ise sanatçılar sarayın himayesiyle kendi üslup ve özellik-
lerini ortaya koyarak; renklerin çeşitli, altının bol kullanıldığı çok güzel 
eserler çıkarmışlardır. Tezhipli alanlar sadece Mushafın başı ve sonu ile 
sınırlı kalmamış ara sayfalarada tezhip yapılmıştır. Ayrıca Yasin Sûresi’nin 
tezhiplenmesi ve Mushafın sonuna Farsça Falnâme’nin ilave edilmesi de 
bu dönemin özelliklerindendir.20

Anadolu’da kurulan ilk Beylikler Döneminde de tezhipli kitaplar hazır-
lanmıştır.21 Selçuklular, XIII. yüzyılda Anadolu’da geniş bir kültür havzası 
meydana getirirken, Konya, bu dönemin merkezi olmuştur. 1270 yılından 
itibaren yaygın görülen tezhipli eserlerin motif iskeletini rûmîler, mün-
haniler, geçmeler, XIV. yüzyıldan itibaren de bitkisel motifler oluşturur. 
Lacivert, kırmızı, mavi, pembe, turuncu, siyah, beyaz ve nadiren de turkuaz 
ve eflatun renkleri kullanılmıştır. Tasarımlarda dikdörtgen, mekik, daire 
şekillerinin yanı sıra, geometrik kompozisyonları da tercih etmişlerdir.22 
Selçuklu Devletinin zayıflaması ile Anadolu’da kurulmuş olan Beylikler, 
kendi siyasi mücadelelerine rağmen, ilmî ve sanat faaliyetlerinin devamını da 
sağlamışlardır. Selçuklu Devri tezhibinin devamı niteliğinde olan Beylikler 
Dönemi tezhibi, çağdaşı olan İlhanlı ve Memlûklu tezhipleri ile benzerlik 
göstermektedir. Erken Osmanlı Dönemi’ni de kapsayan bu süreç, aynı za-
manda Osmanlı tezhip sanatına geçiş için bir hazırlık dönemi olmuştur 23

Osmanlı tezhip sanatının bir ekol özelliğini yansıtan önemli ve olgun 
dönemi Fatih Sultan Mehmet dönemidir. Bu dönem tezhiplerinde motif 

18 Tanrıver, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 49.
19 Özcan, Basılmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, s. 405.
20 Seraceddin Şahin, “Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndeki Örnekleriyle Tarihsel Süreç 

İçerisinde Hat Sanatı”, 1400. Yılında Kur’an-ı Kerim, Antik A. Ş. Yayınları, İstanbul 2010, 
s. 24.

21 Şeyda Algaç, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Tezhip Sanatı (XIII.-XV. Yüzyıllar), 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2000, 
s. 202.

22 Algaç, Basılmamış Doktora Tezi, s. 35.
23 Zeren Tanındı, “Karamanlı Beyliğinde Kitap Sanatı”, Kültür ve Sanat Dergisi, İş Bankası 

Yayınları, Ankara 1991, s. 42–44.
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ve renk açısından Herat ve Şiraz Türkmen üslubunun etkilerini görmek 
mümkündür.24 Bu dönem tezhipleri Türk Kitap Sanatı tarihinde kendine 
özgü, çok farklı bir ekolün ürünleri olarak karşımıza çıkar.25

XVI. yüzyılda zirveye ulaşan klasik Osmanlı üslubunda, motifler 
tamamen stilize edilerek sadeleştirilmiş ve asli hüviyetlerinden oldukça 
uzaklaşmışlardır. Stilize edilen hatâiler, rûmîler bulutlar, altın ve lacivertin 
uyumu ile ihtişam kazanmıştır. Saray nakış hanesinin baş nakkaşı olan 
Karamemi, yarı stilize lâle, karanfil, gül, sümbül gibi çiçeklerin yanında, 
bahar çiçekleri ile donatılmış ağaçlar, serviler ile tezyinatımıza farklı bir 
üslup getirmiştir.

XVII. yüzyıl ortalarından itibaren Batı etkisi süsleme sanatlarımızda 
kendini göstermeye başlar. XVIII yüzyıl sonlarına kadar etkisini sürdüren 
bu süreçte artık motifler stilize değildir. Tezhiplerde ve diğer süslemelerde 
Natüralist tarzda çiçekler tercih edilmeye başlanmıştır.

XVIII. yüzyılın sonlarından başlayarak XIX. yüzyılın sonlarına kadarki 
dönemde de yine şükûfe tarzında natüralist çiçeklerin, çiçek sepetlerinin 
ve kurdelelerinin kullanılıp çok renkli uygulamaların yapıldığı lâle, sümbül 
ve gülün tercih edildiği özellikle serlevhalarda altının bolca kullanıldığı, 
çiçeklerin altın üzerine işlendiği üslup etkili olmuştur.26 Bu dönem süs-
lemelerinde barok ve rokoko motiflerin yoğunluğu da hissedilir. Çiçekler 
doğadaki görünüşlerine daha yakın bir görünüme sahiptir. Bezemeden 
ziyade minyatür çiçek ressamlığı tarzında örnekler öne çıkar ve bu dönem 
çiçek ressamlığının da en parlak devridir.27 Aynı zamanda, Avrupa’da itibar 
gören çiçek ressamlığı ile eşdeğer bir gelişme söz konusudur. Gül’ün İslam 
kültüründe Hz. Peygamber’i ifade etmesi, en çok tasvir edilen çiçek olma 
özelliği kazandırmıştır.28 Batılılaşmanın tesiri ile Osmanlı tezyinatında bir 
gerilemenin olduğu ve uygulanan tezhiplerin kalitesinde bir düşüş görül-
düğü dikkatlerden kaçmamıştır.

24 Seher Aşıcı, “Fatih Devri Tezhip Üslûbu”, (Basılmamış Sanatta Yeterlilik Tezi), Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul 2007, s. 284.

25 Ayla Ersoy, Türk Tezhip Sanatı, Akbank Yayınları, İstanbul 1988, s. 52; Özen, Mine, E., 
Tezhip Sanatından Örnekler, İstanbul 2007, s. 15.

26 Taşkale, M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, s. 538.
27 Özsayıner, Tezhipli Kur’an-ı Kerimler, s. 15.
28 Taşkale, M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, s. 543.
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Yüzyıllar içerisinde, Mushafların yazılması ve tezhiplenmesi, Kur’an’a 
duyulan saygı göstergesi olarak gelişmiş ve sanat dalı haline gelmiştir.29 
Mushaflar kitap sanatları açısından her zaman şâheser olarak görülmüş-
tür. Yazısı, cildi ve tezhipleri ustalıkla yapılmış Mushaflar, her dönemde 
öncelikli hediye olarak, özellikle diplomatik hediye olarak tercih edilen 
kitaplar arasında olmuştur.30 Diğer yandan Padişahlar, Sultanlar, sarayın 
ileri gelenleri kendi adlarına yaptırdıkları camilere veya eğitim kurumu 
olan medreselere, bir tür itibar göstergesi olarak cüzler halinde veya tek 
cilt olarak sayfaları tezhiplerle süslü, ünlü kâtiplere yazdırılan ve üzeri 
bezemeli deri ciltle kaplanmış Mushaflar vakfetmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’in tezyinat açısından tarihi süreç içerisinde geçirdiği 
evrelerden kısa bölümler halinde bahsetmemizin ardından, bir Kur’an-ı 
Kerim’de tezhip edilen kısımlar hakkında söz edebiliriz. Kur’an-ı Kerim’le-
rin tezhip edilen kısımları genel olarak zahriye sayfaları, serlevha, Nas 
Sûresi’nden sonra gelen ketebe, hatim duası ve secavend açıklamalarının 
bulunduğu sayfalardır. Ayrıca bunların arasında kalan ve iç sayfalarda 
bulunan sûrenin ismi, nazil olduğu yer, ayet sayısı vb. bilgileri açıklayan 
sûre başlıkları, ayet aralarında ayet numaralarının da işaretlendiği duraklar 
tezyin edilmiştir. Bunlardan başka metin kenarlarında her beş ayet veya 
on ayet bitimini ifade eden hamse ve aşır gülleri, secde ayetinin bulun-
duğu sayfalarda tilavet secdesinin remzi olan secde gülü, vakfe gülü, cüz 
numarasını gösteren cüz gülü, ayrıca cüzün ¼ ünü, ½ sini işaret eden 
güller de tezhiplenmiştir.31 Ancak, Fatiha ve Bakara sûrelerinin bulunduğu 
serlevhalar her zaman tezhiplenmiş ve genellikle de müzehhipler bütün 
hünerlerini bu sayfalarda sergilemişlerdir. Serlevhalar Kur’an-ı Kerim’lerin 
en müzeyyen sayfalardır.32

Serlevha

Kur’an metninin başladığı ilk sayfa, yani Fatiha Sûresi’nin bulunduğu 
sayfadır. Bu sûrenin tamamı çoğunlukla bir sayfa içerisine yazılmıştır. 
Karşı sayfada ise Kur’an’ın ikinci sûresi olan Bakara Sûresinin ilk beş 
ayeti yazılmıştır. İlk dönem Mushaflarında bu sûrelerin tek bir sayfada 

29 Tanrıver, Türk Tezhip Sanatında XIV. ve XVI. Yüzyıl Mushaf Gülleri, s. 22.
30 Tanındı, “Kitap ve Tezhibi”, Osmanlı Uygarlığı, s. 864–891.
31 Süleyman Berk, “Kur’an-ı Kerim Nüshalarının Hat ve Hattatları”, 1400. Yılında Kur’an-ı 

Kerim, Antik A. Ş. Yayınları, İstanbul 2010, s. 65.
32 Taşkale, M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, s. 538.
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yazıldığı görülür.33 Birbirlerini metin olarak dengeleyen ve simetrik tezyin 
edilen bu sayfalar serlevha olarak adlandırılmıştır. Serlevha sayfaları, tez-
hipli alanın en dışında yer alan ve tığlarla biten dış pervaz formuna göre 
sınıflandırılmış ve genelde üç kategoride değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmelerde, Kubbe formu şeklindeki olanlara “Kubbe Levha”, 
yatık dikdörtgen şeklindekine “İklîl Levha”, kubbe ve iklîl levha karışımından 
meydana gelen serlevhalar da “Mürekkep Levha” denilmiştir.34

Serlevha tezyinatında hattın çevresi yazıyı tezhipli alanla birbirinden 
ayıran ve yazıdan tezhibe geçişi sağlayan bordürlerle çevrilidir. Bu bordür 
tezyinatı hatâi, rûmî, münhani gibi bezemelerle yapıldığı gibi, “Zencerek” 
tabir edilen ve birbirinin devamı olarak sonsuza doğru uzayan zincir 
silsilesinden de yapılabilir. Metinin altı, üstü, sağı, solu yatay ve dikey 
dikdörtgen biçiminde süslemeler vardır. Alt ve üstte içerisinde sûre ile ilgili 
bilgiler yazı-desen birlikteliği ile sağlanırken, hattın sağ ve sol tarafındaki 
dikdörtgen alanlarkoltuk tabir edilir ve bu alanlar sadece motiflerle tezyin 
edilmiştir. Bu dikdörtgen tabloların dışında kalan ve sayfayı üç taraftan 
çevreleyen tezhipli alanın kenarı dendanlı veya düz cetvelli, uçları tığlı 
veya tığsız olarak sayfayı tamamen kaplayan bir kompzisyonla düzenlenir. 
Tığların altında kalan zemin boş kullanıldığı gibi, zerefşan ya da halkar 
tarzında uygulamalar yapılabilir.

Bununla birlikte Fatiha ve Bakara sûrelerinin metinlerinin bulunduğu 
yazı araları bir kısım serlevhalarda “beynessütûr”, tarzında bezenmiştir. 
Söz konusu bu üslupta, yazı araları sıvama altınla kaplandığı gibi, rûmî 
motiflerle, yaprak motifleriyle veya kırmızı renkli taramalarla da bezendiği 
görülür.

Müze envanterinde bulunan ve farklı dönemlere ait özellikler gösteren 
Kur’an-ı Kerim serlevhalarında sözünü ettiğimiz örnekleri ve benzerlerini 
görebilmek mümkündür. Kur’an-ı Kerim’ler açısından serlevhaların farklı 
bir yeri olduğu muhakkaktır. Zira serlevhalar Mushafların ilk giriş say-
faları olmasının yanında, müzehhiplerin bütün hünerlerini sergiledikleri 
en müzeyyen sayfalardır.35

33 Berk, 1400. Yılında Kur’an-ı Kerim, s. 65.
34 Özcan, Basılmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, s. 375.
35 Taşkale, M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, s. 538.
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16 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Serlevhası

19,4x14 ebadında, 437 sayfalık Kur’an-ı Kerim, 1298’de Bağdat’ta vefat 
eden ve sülüs yazının mübdiî sayılan Yakuti’l-Musta’sımî’nin el yazısı 
ile yazılmıştır.36 Kâğıdı koyu samani renkte ve kalındır. (F. 1) Serlevha 
tasarımında Fatiha ve Bakara sûreleri karşılıklı sayfalarda değil, ard arda 
yazılmıştır. En üstte Fatiha Sûre’sinin isminin bulunduğu koltuklu tablo, 
onun altında Fatiha Sûresi metninin bulunduğu tablo vardır. Bu tablonun 
alt kısmında Bakara Sûresi’nin isminin ve ayet sayısının belirtildiği tablo 
vardır. Bu başlık tablosunun altında ise Bakara Sûresi’nin ilk ayeti yazılıdır. 
En alttaki son tabloda ise “La yemessuhû” (Vakıa: 79) ayeti vardır.

Sayfanın en üst ve en alt kısmında bulunan ve enine dikdörtgen tablo-
ların uç kısımlarında kare şeklinde, içerisinde Samarra üslubu motiflerinin 
bulunduğu lacivert zeminli, koltuklar mevcuttur. Sûrelerin ismi ve ayet 
sayılarını bildiren metinler iri sülüs hat ile altın zemin üzerine üstübeçle 
yazılmıştır. Harf aralarında Selçuklu üslubunda helezonik rûmî motifler 
bulunmaktadır. Metin aralarında bulunan duraklar altınla uygulanmıştır.

Her iki sûrenin metinleri dışında kalan boşluklar, “beynessütûr” tarzında 
tezyin edilmiştir. Siyah renkle tahrirlenen bu alanlar, üç noktalı, çinte-
mani adı verilen motiflerle doldurulmuştur. Çintemanilerin daha sonraki 
dönemlerde ilave edilmesi ihtimaldir.

Karşı sayfanın üst ve alt kısmında, yine altın zeminli ve koltuklu 
dikdörtgen tablolar bulunmaktadır. Üst tabloda önceki sayfada başlayan 
ve yarım kalan Bakara Sûresi’nin ayet sayılarını belirten metine burada 
devam edilmiş ve tamamlanmıştır.

Ortadaki metin kısmı, önceki sayfada bulunan ayet metinleri ile aynı 
benzerlikte tezyin edilmiştir. Söz konusu metinlerin çevresi kurtçuk deseni 
ile çerçevelenmiştir.

Alttaki tabloda ise önceki sayfanın alt tablosunda yarım kalan “ill-el-
mudahherûn” (Vakıa: 79) ayeti devam ettirilmiştir.

Bu serlevha tezhibinde, tığ motifleri bulunmamaktadır.

Eseri, yazı ve tezhip özellikleri bakımından, XIII. yüzyıl olarak değer-
lendirmek mümkündür.

36 Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 2003, s. 16.
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48 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Serlevhası

38x24,3 ebadında, 699 sayfalık Kur’an-ı Kerim, Selçuklu neshi ile ya-
zılmıştır. Kâğıdı açık samani renkte ve kalındır. Serlevhanın bulunduğu 
sayfalar tamir görmüştür. Fatiha Sûresi ile Bakara Sûresi’nin bulunduğu 
sayfalar bir başka kâğıdın üzerine yapıştırılmıştır. Fatiha Sûresi’nin bi-
timindeki ayet sayısını bildiren tablo kısmı kopuktur. Bakara Sûresi’nin 
bulunduğu sayfanın sol alt köşesi zarar görmüştür.37(F. 2)

Serlevha kompozisyonu yukarıdan aşağıya doğru üç bölüm halinde ta-
sarlanmıştır. Üst kısımda sûre ismi, orta kısımda ayet metni ve alt kısımda 
ise ayet sayısını belirten metin vardır. Dikey dikdörtgen biçiminde olan 
levhanın çevresi ve sözünü ettiğimiz bölüm araları kalın altın bordürle 
cetvellenmiştir. Orta kısmın yan cetvelleri dışında yarım daire şekilleri 
vardır. Bu yarım daireler sıvama altın zeminli, içerisi rûmî motiflidir.

Üst ve alt kısımda bulunan sûrelerin isimlerini ve ayet sayılarını bildiren 
metinler kufi hat ile lacivert zemin üzerine yazılmıştır. Yazılar üstübeçle 
yazılmıştır. Yazı aralarında Selçuklu üslubunda helezonikrûmî motifler 
bulunmaktadır. Metin aralarında bulunan merkezsel hatâyi motifli duraklar 
altınla uygulanmıştır.

Orta kısımda yer alan ayet metinleri, Selçuklu sülüsü ile kâğıt zemin 
üzerine yazılmıştır ve beynessütûr tarzındadır. Metin aralarında kırmızı 
tahrirlerle oluşturulmuş rûmî motifli helezonlar vardır. Söz konusu bu 
alanın çevresi kurtçuk deseni ile çerçevelenmiştir.

En dış kısımda küçük noktalar, köşelerde ve orta kısımlarda ise küçük 
tığlar bulunmaktadır.

Ketebesi bulunmayan eseri, yazı ve tezhip özellikleri bakımından, XIII 
ve XIV. yüzyıl olarak değerlendirmek mümkündür.

7 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Serlevhası

33x24,7 ebadında, 480 sayfalık Kur’an-ı Kerim, Hicazlı Abdullah Ahmed 
tarafından Edirne’de yazılmıştır. Kâğıdı samani renktedir.38(F. 3)

Serlevha tasarımında Fatiha ve Bakara sûreleri karşılıklı sayfalarda 
yazılmıştır. Kompozisyon yukarıdan aşağıya doğru üç bölüm halinde 
tasarlanmıştır. Üst kısımda kufi hatla sûre ismi, orta kısımda muhakkak, 

37 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, s. 42.
38 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, s. 7.
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sülüs ve nesih hatla istifli ayet metni ve alt kısımda ise ayet sayısını be-
lirten kufi hatlı metin vardır.

Üst ve alt kısımda bulunan sûrelerin ismi ve ayet sayılarını bildiren 
metinler kufi hat ile lacivert zemin üzerine yeşil renkle yazılmıştır. Yazı 
aralarında Selçuklu üslubunda helezonik rûmî motifler altınla uygulan-
mıştır. ½ simetrisinde tasarlanan desenlerde, tamamen kırmızı ve beyaz 
renkli rûmî motifler kullanılmıştır. Zemin rengi siyahtır. Sözünü ettiğimiz 
bu tablo kurtçuk ve anahtarlı zencereklerle çevrelenmiştir.

Orta kısımda yer alan ayet metinlerinin bulunduğu kısım koltuklu 
tarzdadır. Muhakkak besmele boşluklarında halkâr tekniğinde, hatâyi 
motifler görülmektedir. Metnin çevresi beynessütûr tarzındadır ve içlerin-
de üç nokta, “çintemani” motifler dikkat çekmektedir. Metin mavi renkli 
bir cetvelle bölünmüş ve celi sülüs hatla “ihdinâ’s-sırâtalmüstakîm” ayeti 
altınla yazılmıştır. Geri kalan metin yine nesih hatla devam etmiştir. Söz 
konusu bu alanın çevresi kurtçuk deseni ile koltuklarla birleşmiştir. Metnin 
yanlarında bulunan koltukların deseni, 1/2 simetrisinde ve tamamen rûmî 
motiflerle dikey olarak tasarlanmıştır. Renklendirmede, dönemin özelliği 
olarak lacivert zemin üzerine kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renklerle bir-
likte altın kullanılmıştır. Koltuk çevresi, altın zencerekle tamamlanmıştır.

Metinlerin bulunduğu tablolar dış kısmı üç taraftan mavi zemin üzerine 
altınlı rûmî motiflerin bulunduğu ince bir desenle tezyin edilmiştir. Bu 
kısmın tasarımında beyaz renkli ince bir hat, zikzak şekiller oluşturarak 
deseni tamamen dolaştığı görülmektedir.

Desenin dış kısmında dönemin karakteristik özelliğini taşıyan ince, 
zarif tığlar bulunmaktadır.

Ketebesi, 1452-1453 olarak tarihlendirilmiştir.39 Tezhip özellikleri bakı-
mından da Osmanlı Erken Dönemine aittir ve XV. yüzyıl olarak değer-
lendirmek mümkündür.

4 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Serlevhası

37,8x25 ebadında, 635 sayfa olan Kur’an-ı Kerim, sülüs ve nesih hat 
ile birlikte yazılmıştır. Kâğıdı açık samani renkte ve kalındır. Serlevhanın 
bulunduğu sayfalar sağlamdır.40 (F. 4)

39 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, s. 7.
40 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, s. 5.



708

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Serlevha kompozisyonu yukarıdan aşağıya doğru üç bölüm halinde 
tasarlanmıştır. Üst kısımda sûre isminin bulunduğu tablo, ortada ayet 
metninin bulunduğu tablo, altta yine ayet sayısını belirten tablo vardır. 
Orta kısımda bulunan tablo kendi içerisinde de üç kısma ayrılır. İlk kısım 
nesih hatlı, orta da ikinci kısım sülüs hatlı, sondaki kısım da yine nesih 
hatlı tablolar bulunmaktadır. Dikey dikdörtgen biçiminde olan levhanın 
üç kenarında lacivert zemin dolgulu tezhip bulunmaktadır. ½ simetrisinde 
tasarlanan desenin orta kısmın yan cetvelleri dışında taç biçiminde üçgen 
şekiller vardır. Bu üçgen şekillerin içi sıvama altın ve lacivert zeminlidir.

Sûre isminin bulunduğu üst tablo ¼ simetrisinde tasarlanmıştır. Mer-
kezdeki altın zemin üzerine celi sülüs istifle yazılan sûre ismi beyaz 
renklidir. Yazı çevresinde siyah renkle negatif tarzda işlenmiş hatâyi hele-
zonları vardır. Metnin bulunduğu şeklin dışında hatâyi ve rûmî motiflerin 
birlikteliğinden oluşturulmuş bir desen vardır. Rûmîler altınla, hatâyiler 
kımızı, mavi ve sarı renkli boyalarla renklendirilmiştir. İnce beyaz renkli 
bir çizgi ile ayrılan ve bu üst tablonun köşelerinde yer alan kapalı formlar 
tamamen kırmızı ve mavi renkli rûmî motiflerle oluşturulmuştur. Tablo 
sırasıyla altın cetvel, kurtçuk ve zencerekle tamamlanmıştır.

Orta kısımda bulunan ve kendi içinde üç kısma ayrılan tabloda dikey, 
mekikli koltuklarla desteklenmiştir. Üst ve alt kısımdaki nesih yazıların 
çevresine, sıvama altınla beynessütûr yapılmıştır. Nesih yazılı bu tabloların 
yan kısımlarında hatâyi ve rûmî ortak desenli koltuklar mevcuttur. Koltuk 
desenleri, ters-düz rûmî agraflar ve bunların içerisinden geçen hatâyi kıv-
rımlarından oluşmuştur. Celi sülüs istifli orta kuşak diğer bölümlere göre 
enine daha geniştir ve tek koltukla sınırlanmıştır. Yazı altınla yazılmış, 
harekeler siyah renkle konulmuştur. Yazı çevresi beynessutûr tarzındadır.

Metinlerin bulunduğu tablo mavi ve altın zeminli cetvelle sınırlandı-
rılmıştır. Bu cetvelin dışındaki lacivert zeminli desen yine rûmî ve hatâyi 
motiflerin ortaklığında oluşturulmuştur. Kapalı formda tes düz olarak 
uygulanan altınlı rûmîlerin iç kısımları siyah ve mercan kırmızı renktedir. 
Sözü edilen bu rûmî motifli formlar dendanlı, beyaz, ince bir çizgiyle ayrı 
ayrı bir form haline getirilmiştir.

Dikey dikdörtgen biçiminde olan bu levhanın yan taraflarında, altın ve 
lacivert zemin dolgulu üçgen şeklindeki tezhipler de rûmî ve hatâyi mo-
tiflerle tasarlanmıştır. Altın, bu kısımda lacivert renge göre daha baskındır. 
Bu baskınlık genel kompozisyon içerisinde dikkat çekmektedir.
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Münhanili ince bir bordürle sınırlanan tasarımın dış kısmında dönemin 
karakteristik özelliğini taşıyan tığlar bulunmaktadır.

Ketebesinde hattatı ve yazım tarihi bulunmayan eseri,41 yazı ve tezhip 
özellikleri bakımında XV. yüzyıl sonu ve XVI. yüzyıl başı olarak değer-
lendirmek mümkündür.

25 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Serlevhası

29,5x18,8 ebadında, 665 sayfa olan Kur’an-ı Kerim’in serlevhası, sülüs 
hat ile yazılmıştır. Serlevhanın bulunduğu sayfalar bir miktar zarar görse 
de sağlamdır.42 (F. 5)

Serlevha sayfası karşılıklı ve birbirinin aynısı, iki sayfa halinde ta-
sarlanmıştır. Fatiha Sûresi her iki sayfaya eşit satırlar halinde dağıtılmış, 
Bakara Sûresi ise arka sayfaya, mihrabiye şeklindeki tezhiple başlatılmıştır. 
Herat ekolünün izlerinin görüldüğü tasarımda, yazı çok az yer kaplamış, 
yoğunluk tezyinata verilmiştir. Diğer örneklerin aksine, sûre ismi, nüzul 
yeri ve ayet sayısını belirten bilgiler yoktur.

Sayfalar hiç boş yer bırakılmayacak derecede müzeyyendir. Ana kom-
pozisyon, merkezde yazıların bulunduğu sekiz dilimli bir dairevi şekli 
ve buna alt ve üstten bağlı yarımşar dilimli şekilleri de içeren, çevresi 
zencerek motifiyle sınırlanan dikey dikdörtgen şekil ve bunun üç tarafını 
kuşatan dış kısmında tığların örüldüğü tezhipli alandan oluşturulmuştur.

Zencerekle çerçevelenmiş dikey dikdörtgen alanın içindeki dilimli da-
irevi şekillerin zeminleri lacivert renkle, bunların dışında kalan zeminler 
ise sıvama altınla doldurulmuştur. Ayrıca bu dikdörtgen alan içerisinde 
yeşil renkli dendanlı kurtçuk deseni dikey olarak yer alır ve yazının bu-
lunduğu merkez dairede, yazıyı motiflerden ayrıştırır. Aynı zamanda renk 
ayrımının elde edilmesini sağlar.

Serlevhada rûmî motifler altınla, bulutlar altın ve lacivert renkle, hatâyiler 
ise kırmızı, sarı, açık mavi yeşil ile renklendirilmiştir. Dikdörtgen şekli 
çevreleyen zencereğin orta noktalarında da renkli hatâyiler görülmektedir.

Söz konusu dikdörtgen alanı üç taraftan kuşatan kompozisyonda ise, 
rûmîlerle üçgen şeklinde kapalı formlar oluşturulmuş, bu formların içleri 
altınla doldurulmuştur. Bunun dışında kalan müzeyyen alanın zemini ise 

41 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, s. 5.
42 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, s. 23.
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lacivert renklidir. Mekik şeklinde düzenlenen bu formun motifleri de yine, 
rûmî, hatâyi ve bulutlardan oluşmaktadır. Altının ağırlığı ve parlaklığının 
yanında, hatâyilerdeki renk çeşitliliği sayfaya büyük bir zenginlik ve 
canlılık katmıştır.

Sade ve estetik tığ motifleri ile çevrelenen serlevha tezhibini, yazı ve 
tezhip özellikleri bakımından XVI. yüzyıl olarak değerlendirmek müm-
kündür.

42 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Serlevhası

22,8x15 ebadında, 602 sayfa olan Kur’an-ı Kerim’in serlevhası, nesih hattı 
ile yazılmıştır. Ketebesindeki bilgilere göre Şirvanlı Muhammed Yusuf oğlu 
Ali tarafından, Bağdat’ta 1642 yılında yazılmıştır. Serlevhanın bulunduğu 
sayfalar bir miktar zarar görse de sağlamdır.43 (F. 6)

Sayfa ortasında bulunan dikey dikdörtgen şeklin üst ve alt kısmında 
yatay dikdörtgen tablolar bulunmaktadır. Bu tabloların zemini sıvama altın 
olup, sûrelerin ismi ve ayet sayılarını bildiren metinler, lacivert renkli, sü-
lüs hatla harekesiz yazılmıştır. Sözünü ettiğimiz bu tabloların çevresinde 
kurtçuk ve altın cetveller bulunmaktadır. Dikey dikdörtgen alan bir bütün 
olarak içten dışa doğru, önce altın, kırmızı, altın, yeşil ve tekrar altın 
olmak üzere beş adet cetvel çekilmiştir.

Orta kısımda yer alan ayet metinlerinin bulunduğu kısım sade ve 
motifsizdir. Metinlerin bulunduğu tabloların dış kısmı üç taraftan çev-
relenmiştir. Bu bölümün deseni, altın ve lacivert renkli tepelik motiflerinin, 
çapraz karşılıklı yerleştirilmesiyle meydana getirilmiştir. Her iki rengin 
üzerine basit hatâyi motifleri ve goncalar ilave edilmiş olup, oldukça sade 
görünümlüdür.

Desenin dış kısmında ince, basit tığlar bulunmaktadır.

Ketebesindeki hattatı ve yazım tarihinin yanı sıra tezhip özellikleri 
bakımından XVII. yüzyıl olarak değerlendirilir.

43 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Serlevhası

Kayıtlarda alem Mushafı olarak geçen bu eserin en ve boyu 4.3 cm’dir.44 
Gubari hatla yazılmıştır. Ancak yazı ve çevresinde bulunan tezhip çok 
estetik değildir. (F. 7)

43 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, s. 36.
44 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, s. 36.
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Mavi zemin üzerine beyaz ve kırmızı dendanlı şekiller çizilmiştir. Bu 
şekillerin içleri altınla doldurulmuş, hatâyi dalları ile birbirlerine bağlan-
mıştır. Gerek işçilik, gerekse desen açısından oldukça basittir.

Ketebesi bulunmayan bu Kur’an’ı Kerîm’in hattatı ve yazım tarihi 
bilinmemektedir. Ancak tezhibi XVIII. yüzyıl özellikleri göstermektedir.

35 Envanter Numaralı Kur’an-ı Kerim’in Serlevhası

16,9x11 ebadında, 604 sayfa olan Kur’an-ı Kerim ketebesindeki bilgiye 
göre 1869-1870 yılında yazılmıştır.45 Serlevhanın bulunduğu sayfalar sağ-
lamdır. (F. 8)

Serlevha batı etkili tasarıma sahiptir. XIX. yüzyılın barok ve rokoko 
üslubunda tezyin edilmiştir. Her iki sayfada sıvama altın üzerine nebati 
yoğunluklu motifler vardır. ½ simetrisinde tasarlanan kompozisyonda sepette 
çiçekler, kurdeleler, iri yapraklar, bahar dalları, gül buketleri bulunmaktadır.

Sayfanın orta kısmında, ince nesihle yazılmış Fatiha ve Bakara sûre-
leri karşılıklı yer alır. Sûre metinlerinin alt ve üst kısımlarında bulunan 
sûre başlığı ve ayet sayılarını ifade eden metinler altın zemin üzerinde 
üstübeçle yazılmıştır.

Tezyinatta Türk rokokosunun estetiği ve şükûfelerin canlılığı dikkat 
çekmektedir.

Ketebesindeki yazım tarihinin yanı sıra tezhip özellikleri bakımından 
XIX. yüzyılın Batı etkili örneği olarak değerlendirmek mümkündür.
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Resimler

Fotoğraf 1:  Mevlana Müzesi 16 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim serlevhası.

Fotoğraf 2:  Mevlana Müzesi 48 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim serlevhası.
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Fotoğraf 3:  Mevlana Müzesi 7 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim serlevhası.

Fotoğraf 4:  Mevlana Müzesi 4 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim serlevhası.
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Fotoğraf 5:  Mevlana Müzesi 25 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim serlevhası.

Fotoğraf 6:  Mevlana Müzesi 42 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim serlevhası.
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Fotoğraf 7:  Mevlana Müzesi 43 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim serlevhası.

Fotoğraf 8:  Mevlana Müzesi 35 envanter numaralı Kur’an-ı Kerim serlevhası.
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BİTLİS ETNOGRAFYA MÜZESİ’NDEKİ HAT ESERLERİ

Abdulhamit TÜFEKÇİOĞLU
Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.

Hat sanatına dair yapılacak araştırmalara kaynak oluşturması amacıyla, 
yazma eserlerin toplandığı kütüphaneler, müzeler, mimârî eserler ve koleksi-
yonlar büyük bir titizlik içinde taranmalıdır. Özellikle yazma eserler ve hat 
levhaları, taşınabilir kültür varlıklarımızdan olduğu için, farklı sebeplerle 
birçok müze ve koleksiyonda toplanmış durumdadır. Hat sanatının tarihî 
gelişimini, yazılı kaynaklarını ve sanatkârlarını tespit edebilmek amacıyla 
ülkemizdeki ve diğer devletlerdeki merkezler öncelikle araştırılmalıdır.

Bu düşüncelerden hareket ederek tebliğimizde, Bitlis’teki Etnografya 
Müzesi’nde (Fotoğraf 1) sergilenen hat eserleri araştırılmış ve incelenmiştir. 
Etnografik eserlerin toplandığı müzede1 13 adet hat levhası, 1 Kur’an-ı Kerim 
ile hokka, mühre ve makastan oluşan yazı takımı malzemesi teşhir edilmek-
tedir. (Fotoğraf 2) Eserler, hat ve tezhip özelliklerinin yanı sıra sanatkârları 
açısından da değerlendirmeye alınacaktır. Kompozisyon özellikleri, yazı 
türleri ve sanat üslupları açısından detaylı inceleme sonrasında hattatların 
biyografilerinin belirlenmesi, bu tebliğin temel amacını oluşturmaktadır.

1. Mahmud Celâleddin Efendi’ye Ait Celî Sülüs Levha: 38x23 cm dış, 
25x11 cm iç ölçülerine sahip levha, celî sülüs yazı türüyle ve is mürekkebiyle 

1 Bitlis Etnografya Müzesi, şehrin Atatürk Mahallesi’nde yer alan iki katlı yapıdır. Diyarbakır 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilmiş yıkık durumdaki Vali 
Konağı’nın yerinde aslına uygun olarak yeni inşa edilmiştir. 2003 yılında Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılmıştır. 2005 yılında “Etnografya Müze-
si” adıyla hizmete açılmıştır. Müzedeki eserlerin çoğu Ahlat Müzesi’nden getirilmiştir. 
Arkeolojik nitelikli eserlerin yanı sıra taş işçiliği, madeni eserler, halı-kilim gibi dokuma 
örnekleri ve tezgâhlar, ahşap eserler ile hat levhalarından oluşan bir koleksiyona sahiptir. 
(Bu bilgileri müzeden bizzat toplayan Doç. Dr. Gülsen BAŞ’a teşekkür ederim.)
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yazılmıştır. “Yâ Hazreti Şeyh Seyyid Ahmed er-Rufâî” cümlesinin yazılı 
olduğu levha, XIX. yüzyılın meşhur hattatlarından Mahmud Celâleddin 
Efendi’ye aittir. (Fotoğraf 3)

Celâleddin Efendi, levhanın sol alt köşesinde lâl mürekkeple “Sevvedehû 
Mahmûd el-ma’rûf bi-Celâleddin sene 1171” cümlesiyle imzasını atmıştır. 
(Fotoğraf 4) Bu imzadan hareketle levhanın, 1171/1758 yılında Mahmud 
Celâleddin Efendi tarafından yazıldığı anlaşılmaktadır. Hat kaynaklarına 
göre Celâleddin Efendi’nin doğum tarihinin 1163/1750’li yıllar kabul edildiği, 
dönemin bazı üstatlarından yazı meşketmişse de daha çok Hâfız Osman 
Efendi (1642-1698)’nin eserlerinden kendini geliştirdiği belirtilmektedir.2 
Levhadaki imzanın Celâleddin Efendi’ye ait olduğu kabul edildiğinde hat 
kaynaklarının belirlediği onun doğum tarihine dair öneride sıkıntı ya-
şanabilir. Zira Celâleddin Efendi’nin bu levhayı yazdığı 1171/1758 yılında 
henüz sekiz yaşlarında olduğu ve çocuk yaşta denilebilecek seviyede, hat 
öğretim usullerinde sıkı takip edilen imza atma geleneğini icra etmesi 
tartışma oluşturmaktadır. İmza Mahmud Celâleddin Efendi’nin eserlerinde 
tanınan şekle benzese de bu levhanın ona aidiyeti tartışmalı görünmektedir.

Levhadaki celî sülüs harfler, yazının gelişim seyrine göre çok ibtidâîdir. 
İncelik-kalınlık, terkip, meyil ve istif anlayışları zayıftır. Harflere hem is 
hem de lâl mürekkebiyle çokça müdâhale edilmiştir. Yazının zeminindeki 
boşluklarda klasik tezhip üslubunda sazyolu hançer yaprak motiflerine 
yer verilmiştir. Her ne kadar hattat imzası tartışmalı da olsa, bir levhaya 
tezhip uygulanması da aslında o eserin siparişini veren ve sanat icrâ 
edenler açısından özellikli olduğuna işaret edebilir.

2. Celî Ta’lik Zerendûd Levha: 44,5x39,1 cm ölçülerindeki levhanın 
tarihi ve sanatkârı belli değildir. Lahor çividi zemine zer mürekkeple celî 
ta’lik yazı türüyle yazılmıştır. Levhada “Yâ Hazreti Sultân es-Seyyid Ab-
dülkâdir Geylânî” cümlesine yer verilmiş, kelimeler alttan yukarıya doğru 
istiflenmiştir. Dikey harflerin yanı sıra es-sultan ve Geylânî kelimelerindeki 
keşîdeler, istife letâfet kazandırmıştır. Köşebentlere ve boşluklara altı adet 
gül motifi işlenmiştir. (Fotoğraf 5)

2 M. Uğur Derman, Osmanlı Hat Sanatı, Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul 2001, s. 108; İbnü-
lemin M. Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul 1955, s. 187; Süleyman Berk, İstanbul’un 100 
Hattatı, İstanbul 2012, s. 90-91; Ali Rıza Özcan, “Mihrişah Valide Sultan Yazıları”, Tarihi 
Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu, IX, İstanbul 2005, s. 410-421.
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3. İbrahim Nâmık Efendi’ye Ait Celî Sülüs Levha: “Yâ Hazreti Sa’d bin 
Ebî Vakkâs” yazılı olan levha, 40x30 cm ölçülerindedir. Levhanın altındaki 
“Harrarahü’l-müznib İbrahim Nâmık an Silahşôrî Ağâyı Dâri’s-saâde sene 
1312 ?” cümlesi sanatkârın biyografisine ait ipuçları vermektedir. Buna 
göre levhanın hattatının sarayın muhafızlarından İbrahîm Nâmık Efendi 
olduğu ve 1312/1895 yılında levhayı yazdığı anlaşılmaktadır. (Fotoğraf 6) 
Hattatın hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak 
Şumnu’lu hattatların arasında da benzer isme rastlanmasından hareketle 
belki de bu sanatkârın da o coğrafyadan olabileceği söylenebilir.3 Alttan 
yukarıya doğru istiflenmiş harflerin etrafı, bitkisel motiflerle halkâr tar-
zında rokoko ûslubunda tezhiplenmiştir.

4. Hâfız Seyyid Mehmed Ağa’ya Ait İcâzet Levhası: Hilye-i şerif 
istif anlayışına göre düzenlenen levha, 35x22 cm ölçülerinde dilimli kemer 
tarzında taçlandırılıp duvara asılacak biçimdedir. Levhanın tâcı başmakam, 
köşebentler ve etek kısmı bitkisel motiflerle klasik tarzda tezhiplenmiştir. 
Muhakkak-sülüs-nesih yazı türleriyle yazılmış levha, “icâzet”4 özelliğine 
sahiptir. Hilye formu ve bilhassa etek kısmı cümlesi Hâfız Osman üslu-
bundadır. Etek kısmında “Kâmetin ey bustân-ı lâ mekân pîrâyesi / Nûrdan 
bir servidir düşmez zemine sâyesi (Ey mekânlara sığmayan, güzel ve hoş 
kokulu bahçenin süsü! Boyunla, gölgesi yere düşmeyen nûrdan bir serviyi 
andırıyorsun Sen!) ” cümlesi yazılıdır. (Fotoğraf 7)

Levhanın en alt kısmında icâzet cümlesi yer almaktadır. Buna göre 
Hâfız Seyyid Mehmed Ağa, 1180/1766 yılında Kadıköy’lü Hattat Mehmet 
Efendi’den icâzet almıştır.

5. İsmail Zühdî Efendi’ye Ait İcâzet Levhası: Sülüs – nesih koltuklu 
kıt’a tarzındaki levha, 36x30 cm ölçülerindedir. Rokoko üslubunda tezhip-
lenmiş levhanın koltuk kısımlarına güller yerleştirilmiştir. Sülüs yazılmış 
Besmele’den sonra iki satır halinde umre ve hac ibadetinin mükâfâtı 
hakkındaki hadîs-i şerif metni, iki kartuş içine ise icâzet cümleleri ya-
zılmıştır. (Fotoğraf 8)

3 Ahmet Süheyl Ünver, “Şumnu’da Türk Hattatları ve Eserleri” Belleten, c. 47, S. 185, Ankara 
1983, s. 31-36.

4 Usta-çırak ilişkisi şeklindeki eğitim-öğretim geleneğine bağlı hat sanatında, icâzetler 
hakkında geniş bilgi için bkz. Derman, “Türk Yazı Sanatında İcâzetnâmeler ve Taklid 
Yazılar ”, VII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1973, s. 716 – 728; Muhitttin Serin, 
Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 2003, s. 347-355; Berk, Devlet-i Aliyye’den Günü-
müze Hat Sanatı, İstanbul 2013, s. 111-116.
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İcâzeti alan öğrenci İsmail ez–Zühdî Efendi’dir. 1222/1807 yılında Sey-
yid Hâfız Ahmed Tevfîkî Efendi’den icâzet almıştır. Tasdik imzası kısmı 
olmayan levhada hat üstadının silsilesi Hâfız Yûsuf, Zühdî, Seyyid Abdul-
lah ve Reîsü’l–Hattâtîn Hafız Osman Efendi’ye kadar sıralanmıştır. Levha, 
hat kaynaklarında bilinen meşhur iki İsmail Zühdî’den5 başka aynı ismi 
taşıyan ve Hafız Osman mektebine bağlı üçüncü bir sanatkârın tanınması 
açısından önemlidir.

6. Seyyid Mehmed Şükrullah Edîb Efendi’ye Ait İcâzet Levhası: Hat 
öğrencisi Seyyid Mehmed Şükrullah Edib Efendi’ye ait bu levha, 1246/1830 
yılında hocası Seyyid Mehmed Tâhir Cemâleddin Efendi’den aldığı icâzet 
özelliği taşımaktadır. Levhanın sol alt kısmında Hattat Seyyid İbrahim 
Edhemî’nin de tasdik imzası yer almaktadır.

40x30 cm ölçülerindeki levha, sülüs-nesih koltuklu kıt’a tarzındadır. 
Sülüs yazıyla bir satır “Hayruküm men tealleme’l Kur’ane ve allemehû” 
cümlesi ile altta iki satır halinde Hz. Ali’nin “marifet isteğinin altın is-
teğinden daha kıymetli olduğunu” beyan eden cümlesine yer verilmiştir. 
Pervazlar halkârî teknikte yapraklarla, koltuklar ise bitkisel motifli klasik 
üslupta tezhiplenmiştir. (Fotoğraf 9)

7. Seyyid Mehmed Şerafeddin Efendi’ye Ait İcâzet Levhası: Sarây-ı 
hümâyun hat hocalarından Üstat Hacı Muhammed Rüşdü Efendi’nin 
1258/1842 yılında, öğrencisi Seyyid Mehmed Şerafeddin Efendi’ye verdiği 
icâzet levhasıdır. Hocanın oğlu Ali er-Râsim de aynı şekilde hattat olup 
levhanın sol alt kısmına tasdik imzası atmıştır. (Fotoğraf 10)

Sülüs–nesih koltuklu kıt’a tarzında hazırlanmış levha, 34x28 cm ölçü-
lerindedir. Sülüs yazıyla yazılmış Besmele-i Şerîfi iki satır nesihle Kur’an 
öğrenmenin ve öğretmenin değerinden bahseden hadis-i şerif cümlesi 
takip etmektedir. Satır araları ve koltuklar iğne perdahlı klasik üslupta 
tezhiplenmiştir.

8. İbrahim Edhem Efendi’ye Ait İcâzet Levhası: 34x29 cm ölçülerin-
deki levha, sülüs-nesih koltuklu kıt’a tarzında hazırlanmıştır. Beynessütûr 
müzehheb levhanın imza kartuşları, koltuk kısımlarını da kaplamıştır. 
Vakıf gülleri ve kartuşların etrafı, bitkisel motiflerle iğne perdahlı rokoko 

5 Her iki İsmail Zühdî için bkz. Derman, “İsmâil Zühdü, Eski”, “İsmail Zühdü, Yeni”, 
Diyanet İslâm Ansiklopedisi, c. 23, İstanbul, 2001 s. 124-126.
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üslupta tezhiplenmiştir. Kâğıt fıstık yeşili renge boyanmıştır. Bir satır sülüs, 
üç satır nesih yazıyla hadis-i şerif metni yazılmıştır. (Fotoğraf 11)

Hattat Ahmed Hulûsi Efendi’nin 1262/1846 yılında, öğrencisi İbrahim 
Edhem Efendi’ye verdiği icâzet levhasıdır. Hat kaynaklarında yeterli bilgiye 
rastlanmayan bu hattatlar hakkında, Van Müzesi’nde bulunan 1265/1849 
tarihli iki adet Kasîde-i Bürde’nin ferağ sayfalarındaki kayıtlar yardımcı 
olmaktadır. Buna göre İbrahim Edhem Efendi, Muhammed Emin Efendi’nin 
oğlu olup Balkan topraklarındaki Niş şehrinde Melek Mehmed Paşa Ca-
mii imam-hatipliği görevinde bulunmuş, hüsn-i hattı Ahmed Hulûsi’nin 
talebeleri Seyyid Mustafa Sıdkı’dan ve Mahmud Habîbî’den meşketmiştir.6 
Levhaya göre icâzetini Ahmed Hulûsi Efendi’den almış, belki de ömrü 
yetmediğinden veya başka bir sebepten dolayı onun talebelerinden ya-
zıya devam etmiş olmalıdır. Levhanın tasdik imzalarında Hattat İbrahim 
Şevki Efendi’nin7 öğrencilerinden Seyyid Mustafa Hilmi Efendi’nin de adı 
geçmektedir.

9. Enderun Öğrencilerinden Hafız Abdurrahim’e Ait Kıt’a: Sülüs–nesih 
koltuklu kıt’a formunda hazırlanmış eser, 48x38 cm ölçülerine sahiptir. 
Levhanın dış pervazına rokoko üslubunda kıvrık dallar, saz yolu yaprak-
lar ve fiyonklar; iç pervazına halkârî teknikte yapraklar işlenmiştir. İki 
sıra nesih ve imzanın köşelerindeki koltuklar, iğne perdahlı sıvama altın 
zemine buket içinde saz yolu yapraklar ve çiçeklerle tezhiplenmiştir. Sü-
lüs ve nesih yazılar beynessütur müzehheptir. “Allah katında kulların en 
sevimlisi, ailesine en faydalı olan kişidir” anlamında Hadis-i şerif metni 
içeren levhanın en alt satırı imzaya ayrılmıştır. İcâzetli hattatların imza 
usullerinden farklı olarak “Enderûn-ı Hümâyun Mekteb-i Münîfi üçüncü 
sene şâkirdânından Hâfız Abdurrahîm Kulları 1312” cümlesinin yer aldığı 
imzadan hareketle levha, Enderun Mektebi üçüncü sene öğrencisi Hafız 

6 Söz konusu hattatın Van Müzesi’ndeki yazma eserleri ve imzaları hakkında bkz. Abdül-
hamit Tüfekçioğlu, “Van Müzesi’ndeki Yazma Eserler”, Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları 
Sempozyumu, Van 1996, s. 218-234; Erol Uslu, Van Müzesi’ndeki Yazma Eserlerin Sanatsal 
Özellikleri Üzerine Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Yüzüncü Yıl Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Van 2011, s. 86-88.

7 Sultan II. Mahmud devrinde İbrahim Şevki Efendi’nin Rumeli’ye gönderildiği, burada 
hüsn-i hat çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunduğu ve bir çok öğrenci yetiştirip 
icâzet verdiği bilinmektedir. Geniş bilgi için bkz. Ahmet Süheyl Ünver, “Şumnu’da Türk 
Hattatları ve Eserleri” Belleten, c. 47, S. 185, Ankara 1983, s. 31-36. (Bu makalede adı geçen 
ve yazıyı dayısı Şumnu’lu Mehmed Şerif’ten öğrenen İbrahim Edhem ile tebliğimizde 
sözü edilen icâzet sahibi İbrahim Edhem’in aynı kişi olup olmadığı araştırmaya muhtaç 
bir konudur.)



722

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Abdurrahim tarafından 1312/1895 yılında yazılmıştır. (Fotoğraf 12) İmza 
cümlesi ayrıca, Enderun’da sanat eğitim-öğretim faaliyetlerini anlama ve 
tâkip etme açısından da önemlidir. Levhanın yıl sonunda hat ve tezhip ta-
lebeleri tarafından “padişaha arzedilmek üzere hazırlandığı” anlaşılmaktadır.

10. Enderun Öğrencilerinden Seyyid Nuri’ye Ait Kıt’a: İmza satırında 
“Enderûn-ı Hümâyun Mekteb-i Münîfi birinci sene şâkirdânından Sey-
yid Nûrî Kulları 313” cümlesi yazılmıştır. Bu cümle, levhanın Enderun’da 
hüsn-i hat öğrencisi Seyyid Nuri tarafından 1313/1896 yılında Padişaha 
arzedilmek üzere yazıldığını göstermektedir. Rokoko üslubundaki tezhip 
özellikleri, yukarıda açıklanan Hafız Abdurrahim’in levhasıyla uyumludur.

45x37 cm ölçülerindeki levha, sülüs-nesih koltukla kıt’a formunda ha-
zırlanmıştır. Sülüs yazılmış ilk satırda “Yumuşak huylu karakter özelliğinin, 
rızkın anahtarı olduğu”; nesihle yazılmış iki satırda ise “İlim isteyen, ilimle 
meşgul olan kişinin rızkı için Allah kendini kefil kıldığına dair” hadis-i 
şerif metni yazılmıştır.

Bu levha da üstteki gibi Enderun’da gerçekleştirilen eğitim-öğretim 
faaliyetini sergileme özelliğine sahiptir.

11. Enderun Öğrencilerinden Mehmed Rüşdî’ye Ait Kıt’a: 46x38 cm 
ölçülerindeki levha, sülüs-nesih koltuklu kıt’a özelliğindedir. Pervaz ve 
koltukları rokoko üslubunda saz yolu yapraklar, çiçekler ve buketlerle 
tezhiplenmiştir.

“Allah’ın, dünya nimetlerini âhiret düşüncesine bağlı olarak verdiği”ne 
dair hadis-i şerif metni içeren sülüs ve nesih yazılar, Enderun mektebi 
birinci sene öğrencilerinden Mehmed Rüşdi tarafından 1313/1896 yılında 
padişaha arz edilmek üzere yazılmıştır.

12. Hattat İsmail Zühdi Efendi’ye Ait Kıt’a: Sülüs–nesih mâil koltuklu 
kıt’a formundaki levha, Bitlis Müzesi’nin en nâdide hat eserleri arasında 
sayılabilir. 25x18 cm ölçülerindeki levhada bir sıra sülüs onbir sıra mâil 
tarzda nesih yazı yer almaktadır. Her iki kısım, kuzu cetvellerle sınır-
landırılmış, vakıf gülleri klasik üslupta kıvrık dal, yaprak ve rûmîlerle 
tezhiplenmiştir. Sülüs satırda harfler birbirine temas edecek şekilde, “fi 
mühcetî” kelimesinde ise fe – mim başları tetâbuklu8 vaziyette istiflenmiştir.

8 Tetâbuk için bkz. Abdülkadir Yılmaz, Türk Kitap Sanatları Tâbir ve Istılahları, İstanbul 
2004, s. 340.
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Levhanın tek satırlık sülüs kısmında “el-Kalbü keyfe yektümü fi 
mühcetî hevâke (Kalb, ruhumdaki senin sevgini nasıl gizleyebilir?)” anla-
mında cümle yazılmıştır. Yolculukta ve ikamet halinde mesh kullanımına 
ait hadis-i şeriflerden sonra ketebe kısmında “Ketebehü’l–fakîr İsmail 
ez-Zühdî sene 1202” cümlesi bulunmaktadır. (Fotoğraf 13) Buna göre lev-
ha, 1202/1787 yılında Hattat İsmail Zühdi efendi tarafından yazılmıştır. 
Hafız Osman ekolüne bağlı XIX. Yüzyılın önemli hattatlarından olan 
İsmail Zühdi9 birçok eserlerinin yanı sıra kardeşi Hattat Mustafa Râkım 
Efendi’yi yetiştirerek Osmanlı hat sanatının gelişimine en büyük hizmeti 
gerçekleştirdiği söylenebilir.

13. Prens Rıza’nın Nevruz Tebriği Levhası: Müzedeki eserler arasında 
Prens Rıza’nın 1319/1901 yılına ait nevruz, cuma ve kurban bayram tebrîğini 
içeren levha da yer almaktadır. 37x24 cm ölçülerinde, ahşap üzerine bitkisel 
ve geometrik motiflerle süslü çerçevelenmiş, satır araları ve pervazları 
tezhipli ta’lik yazı türüyle Osmanlı Türkçesi’yle yazılmıştır. Levhada “Yümn 
ü ikbal ile müsâdif olub/îyd-i nevrûz ve cum’a ve kurban/tehniyet üzre 
eyliyor hamelin/şems takdîm Hazret-i Sultân/Prens Erfau’d–Devle Rıza 
1319” cümleleri yazılıdır. (Fotoğraf 14)

14. Kur’an-ı Kerim: 33x17 cm ölçülerindeki Kur’an-ı Kerim, kahverengi 
deri ciltli, nesih yazı ile nohudî renkli âherli filigranlı kağıda yazılmış, 
baştan sona kadar tamam olan bir eserdir. Sûre adları lâl, ayetler ise is 
mürekkebiyle onbeşer satır halinde tezhipsiz vaziyette yazılmıştır. (Fotoğraf 
15) Miklepli cilt üzerine soğuk damga şemseler ve geometrik motifler iş-
lenmiştir. Ferağ sayfasına göre Kur’an-ı Kerim, 1105/1693 tarihinde Ahmed 
bin Yusuf adlı hattat tarafından istinsah edilmiştir.

Sonuç

Tebliğde müzede teşhir edilen 14 eser hat ve tezhip özellikleri açısından 
incelenmiştir. Eserlerin biri Kur’an-ı Kerim olup yazma eser niteliğinde, 
diğerleri ise levha özelliğindedir.

Levhalar arasında beşi, hat sanatı öğretimi sonrasında hocanın öğren-
cisine imza atma yetkisi vermesi anlamını içeren “icâzet levhası”dır. İcazet 

9 İsmail Zühdü Efendi ve kardeşi Mustafa Râkım için bkz. İbnülemin, a.g.e., s. 472; Derman, 
DİA, c. 23, s. 124-126; Berk, “Hattat Mustafa Rakım’ın Celî Sülüs’ün Estetiğinde Ortaya 
Koyduğu Yenilikler”, M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, İstanbul, Sabancı Üniversitesi 
Yayını, 2000, s. 145-174.
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alan öğrenciler Hafız Seyyid Mehmed Ağa (1180/1766 tarihli), İsmail Zühdî 
(1222/1807 tarihli), Seyyid Mehmed Şükrullah Edib Efendi (1246/1830), 
Seyyid Mehmed Şerâfeddin Efendi (1258/1842 tarihli) ve İbrahim Edhem 
Efendi (1262/1846)’dir. İcazet veren ve tasdik eden hattatlar ise Kadıköy’lü 
Mehmed Efendi (1180/1766), Seyyid Hafız Ahmed Tevfîkî (1222/1807), Seyyid 
Mehmed Tâhir Cemâleddin ile Seyyid İbrahim Edhemî Efendi (1258/1842), 
Ahmed Hulûsi ile İbrahim Şevki’nin talebesi Seyyid Mustafa Hilmi Efendi 
(1262/1846)’dir. Diğer levhalarda da Mahmud Celâleddin Efendi (1171/1758), 
Dâru’s-saâde Ağası silahşörlerinden İbrahim Nâmık (1312/1894) ve XIX. 
yüzyılın başlarında yaşamış kudretli hattatlardan İsmail Zühdi Efendi’nin 
adları tespit edilmiştir. Bunlardan Mahmud Celâleddin Efendi’nin kaydı, 
hayatının başlangıç yıllarını tespit için diğer müze ve koleksiyonlardaki 
eserleri ile çok detaylı bir araştıramaya tabi tutulmalıdır. Müzedeki üç 
levha, Osmanlı Enderun Mektebinde hüsn-i hat öğrencisi olan Hafız Ab-
durrahim, Seyyid Nuri ve Mehmed Rüşdi’ye aittir. Padişaha arz nitelikli 
bu levhalar, Enderun mektebindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin seyrini 
anlama açısından önem taşımaktadır.

Eserlerde celî sülüs, celî ta’lik, sülüs, ta’lik ve nesih yazı türleri kul-
lanılmıştır. Klasik üslupta tezhip uygulamalarının yanı sıra batılılaşma 
döneminin gelişimine uygun rokoko ve barok üsluplu tezhipler de görül-
mektedir. Üslup ve üretim yeri açısından Kur’an-ı Kerim yerel özellikler 
taşırken, hat levhaları dönemin başkenti İstanbul, Edirne ve Şumnu mer-
kez özelliklerine sahiptir. Bu merkezlerden elde edilip bir şekilde Bitlis 
yöresine ve dolayısıyla müzeye intikal ettirilmiştir. İran Prensi Rıza’nın 
nevruz tebriğini içeren levha ise bu coğrafyanın hat ve tezhip özelliğini 
yansıtmaktadır.

Genellikle ayet ve hadis-i şerif metinlerinin ağırlıklı tercih edildiği 
eserler arasında Zühdi Efendi (Yeni)’nin levhasındaki “Kalb, ruhumdaki 
senin sevgini nasıl gizleyebilir?” anlamı ve Prens Rıza’nın nevruz, cuma ve 
kurban bayramı tebriği içerikli metinleri bunlardan farklılık göstermektedir.

Bütün eserler, hat ve tezhip sanatına dair yapılacak ilmi araştırmaların 
yanı sıra hattat biyografilerinin tespitinde ve bunlara ait yeni yazılacak 
metinlerde dikkate alınmalıdır.

Kaynakça
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Fotoğraf 1:  Bitlis Etnografya Müzesi’nin genel görünümü.
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Fotoğraf 2:  Müzede teşhir edilen levhalardan genel görünüm.

Fotoğraf 3:  Mahmud Celaleddin Efendi’ye ait celî sülüs levha.
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Fotoğraf 4:  Mahmud Celaleddin Efendi’ye ait levhada imza kısmı.

Fotoğraf 5:  Celî ta’lik zerendûd levha.
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Fotoğraf 6:  İbrahim Namık Efendi’ye ait celî sülüs levha.
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Fotoğraf 7:  Hafız Seyyid Mehmed Ağa’ya ait icâzet levhası.
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Fotoğraf 8:  İsmail Zühdî Efendi’ye ait icâzet levhası.

Fotoğraf 9:  Seyyid Mehmed Şükrullah Edib Efendi’ye ait icâzet levhası.
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Fotoğraf 10:  Seyyid Mehmed Şerafeddin Efendi’ye ait icâzet levhası.

Fotoğraf 11:  İbrahim Edhem Efendi’ye ait icâzet levhası.
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Fotoğraf 12:  Enderun Mektebi öğrencilerinden Hafız Abdurrahim’e ait kıt’a.

Fotoğraf 13:  Hattat İsmail Zühdi (Yeni) Efendi’ye ait kıt’a.
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Fotoğraf 14:  Prens Rıza’nın nevruz tebriği levhası.

Fotoğraf 15:  Ahmed bin Yusuf’a ait Kur’an-ı Kerim’den genel görüntü.
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MUSHAF TEZHİBİNİN UYGULAMA SAFHALARI 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Ersan PERÇEM
Uzman., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip Ana Sanat Dalı

1. GİRİŞ
Hattatlar tarih boyunca Kur’an-ı Kerim’i insan elinin yazabileceği en güzel 

biçimde yazma gayreti içerisinde olmuşlar, tezhip sanatkârı da bu yazıya 
yakışan bezemeyi gönülleriyle renklendirme gayreti içerisine girmişlerdir.

Bir müzehhib Allah kelamını bezerken malzeme olarak tabiatı tercih 
etmiş, üsluplaştırma yoluyla aldığı çiçekleri çeşitli boya ve özellikle altın 
ile devrinin sanat anlayışına göre tezyîn etmiştir. Mushaf bezemesinde 
umumiyetle yeni tasarım ve arayışların yer almadığı, klasik kaidelere sa-
dık kalınarak, o devrin sanat anlayışı ile en mükemmeli ortaya çıkarma 
gayretinin esas olduğu görülür.1

Nakkaşhâne geleneğine göre usta-çırak işbirliği ile hazırlanan ve 
sernakkaş idaresinde çeşitli sanatkârların kolektif çalışmalarıyla ortaya 
çıkarılan Mushaf bezemesi, günümüzde bir sanatkârın elinden rahatlıkla 
da çıkabilmektedir. Sanatkâr bir eseri meydana getirebilmek için hattattan 
aldığı yazıya uygun klasik usullerde desen oluşturur. Uygulama yapacağı 
kağıdı ve murakkasını hazırlar. Daha önceden ezerek hazırladığı altın ve 
diğer boyaları kullanarak klasik tezhib tekniklerini uygular. Böylece bir 

1 Derman, F. Ç., “Tarihimizde Mushafların Bezemesi”, Diyanet İlmi Dergi, Kur’an Özel Sayısı, 
2012, s. 647-653.
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müzehhep eser meydana çıkmış, faka kolektif bir çalışmaya göre bitmesi 
daha uzun sürmüş olur.

Tebliğimizde Mushaf tezhibinde münferit yapılan bir çalışma örneği 
sunulacaktır. Uygulamalı olarak ele alınacak olan buradaki çalışmalar iki 
başlık altında toplanacaktır. İlk olarak desen çizim tekniği, daha sonra 
ise tezhip uygulama safhaları üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada farklı 
olarak, desenlerin tamamı klasik usulde olduğu gibi eskiz üzerinde değil, 
bilgisayar ortamında hazırlanmıştır. Bunun için “Photsohop” programı 
kullanılmıştır. Mushaf tezhibinde uygulanan bu yöntemin yanı sıra kitap 
(cild) kabı tasarımında desen çizim safhaları aynı olmasına rağmen uy-
gulama teknikleri farklıdır. Kitap kabı üzerine desen uygulamasını yapan 
mucellid, deri üzerine kendine has kural ve kaidelerle çalışmasını hazırlar.

Bir Mushafta bulunan tezhip alanlarını göz önünde bulunduracak olur-
sak sırasıyla zahriye, serlevha, sûrebaşı, duraklar, güller ve hâtime (Ketebe) 
sayfaları şeklinde çalışılmıştır.

2. DESEN ÇİZİM VE KLASİK TEZHİP TEKNİKLERİ
Bir Mushaf tezhibinin nasıl oluştuğunu daha iyi anlayabilmek için 

desen çizimi tekniği ve desenlerin kağıt üzerine uygulama safhalarından 
kısaca bahsedilmesi lazımdır.

2.1. Desen Çizim Tekniği: Desenin yer alacağı alanın sınırları çizilerek 
belirlenir. Varsa simetri eksenlerini çizerek birim alan üzerinde paftalar 
oluşturulur. Birim alan içerisine tasarlanacak desenin planı hazırlanır. Bu 
planda helezon bir noktadan çıkarak, aynı yönde belli bir düzen halinde 
(dâirevî) alana yayılır. Bu helezonlar daha çok hatâyi veya rûmî motif 
tasarımları için kullanılır. Desenin helezon planı çizildikten sonra dalların 
üzerine konacak motiflerin yerini ve büyüklüğünü belirlemek için kana-
viçe kullanılır. Buda motifin iriliğini ve sınırını gösteren hafif çizgilerdir. 
Bu aşamadan sonra artık kanaviçe içlerine motifler, helezonun başlama 
noktasından başlayarak ayrıntılı olarak yerleştirilir. Özellikle simetri ek-
senlerindeki taşıyıcı motif büyüklüklerine ve helezonun yönünü gösteren 
sap çıkmalarına dikkat edilir. Motiflerin çizimi sırasında dağılımdaki 
yoğunluk, denge, çizgilerdeki ahenk ve desendeki düzene dikkat edilir. 
Ayrıca yön gösteren motiflerin helezon üzerine doğru yerleştirilmesi önemli 
hususlardan biridir. Tasarımda desene eklenecek her çizgi ve noktanın 
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gelişi güzel konulmaması, mutlaka esere bir kazanç ve bir görev yüklemiş 
olması gerekmektedir.2

2.2. Klasik Tezhip Teknikleri: Klasik tezhip tekniklerini konu anlatı-
mıyla beraber aşamalı bir biçimde uygulanmış şeklinin gösterilmesi daha 
anlaşılır olacaktır.

2.2.1 Zemini Boyalı Klasik Tezhip Tekniği: Düz tezhip de denilen bu 
teknikte desen zemini tamamen boyanarak kağıt zeminden ayrılır. Tarihte 
zemin rengi olarak en çok bedahşî lacivert kullanılmış, diğer alanlar da 
ise genellikle siyah, limon küfü, sülyen ve beyaz görülmektedir.

Uygulanacak desen son şeklini aldıktan sonra, işlenecek kağıda kurşun 
kalem yardımı ile geçirilir. Bu çizim, temiz bir zemine gözün seçebileceği 
koyulukta olmalıdır. İlk olarak, saplar, yapraklar, çiçeklerin bazı kısımları, 
istenirse rûmîler, cedvel veya iplik gibi parlatılacak alanlara altın sürülür 
ve zer-mühre ile parlatılır. Çiçek zeminine ise beyaz veya uçuk renklerde 
astar boyası sürülür. Daha sonra bütün desenin, siyah tahrirleri çekilir. 
Tahrir bir duvar gibi motifleri zemin boyasına karşı bozulmaktan koru-
yan, ince, düz bir çizgidir. Zemin rengi dalgasız olarak doldurulur. Çiçek 
içlerinin gölgesi ve diğer ayrıntılar tamamlanır. Son olarak, desenin bitiş 
sınırına iplik ve kuzu çekilerek üzerine tığ işlenir.3

Fotograf 1:  Zemini boyalı klasik tezhib tekniğinin uygulama safhaları.

2 Birol, İ., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul 2012, 
s. 110-118.

3 Birol, İ., Basılmamış Ders Notları, 2006.
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2.2.2 Zer-ender-zer Tezhip Tekniği: “ Zer-ender-zer” ‘in lügat karşılı-
ğı, altın üzerine altındır. Altını mat ve parlak olarak veya iki renk altını, 
mat-parlak kullanarak yapılan tezhiptir. Veya tek renk altını zeminde mat, 
motiflerde parlak olarak kullanılır. Bu suretle zemin ile motifler ayrılmış 
olur ve ismini de bu yapılış tekniğinden alır.

Uygulanacak tekniğe göre çizilmiş olan desen, işlenecek alana geçirilir. 
İlk olarak parlatılacak altın (sap ve yapraklara) sürülür. Zer-mühre ile 
parlatılır. Daha sonra zemine mat bırakılacak altın sürülür ve ince saman 
kağıdı ile mat parlatılır. Çiçeklerin içlerine beyaz astar boyası sürülür. Bü-
tün desenin, siyah düz çizgi ile tahriri çekilir. (Bu arada desen bitiminde 
bulunan iplik ve cetvellere, daha önce sürülerek parlatılmış olan altının 
tahrirleri de çekilir). Çiçeklerin renkleri konur. Son olarak, desenin bitiş 
sınırına iplik ve kuzu çekilerek üzerine tığ işlenir.4

Fotograf 2:  Zer-ender-zer tezhibin uygulama safhaları.

3. KİTAP (CİLD) KABI TASARIMI
Bir kitabın yapraklarını dağılmaktan ve sırası bozulmadan bir arada 

tutabilrnek için yapılan koruyucu kapağa cild denmektedir. Arapça “deri” 

4 A. Birol, İ., Basılmamış Ders Notları. 2006.
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anlamına gelen bu ismin, genellikle ciltlerin bu işe en uygun malzeme 
olan deriden yapılmaları sebebiyle verildiği bilinmektedir.5

Tarih boyunca Mushaf tezhibine verilen önem, kitap kabı tezyinatında 
da görülmektedir. XVI. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun her sahada 
olduğu gibi cilt sanatında da en olgun döneminin yaşandığı ve klasik 
cildlerin en güzel örneklerinin verildiği dönem olmuştur. Selçuklu döne-
minde kitap kabını tamamen kaplayan yoğun geometrik tezyinat, Osmanlı 
döneminde yerini bulut, rûmî ve bitkisel motiflere bırakarak oldukça sade 
bir görünüm kazanmıştır. Bu dönem kitap kablarının tezyînat bölümleri; 
şemse, salbekler, köşebentler, kenar bezemeleri, sırt, sertâb ve miklepten 
oluşmaktadır. Bu alanlara genellikle hatâyi grubu, rûmî ve bulut motifleriyle 
tasarımlar yapılmıştır. Aşağıda yapılan çalışmada ise sadece hatâyî grubu 
motiflerinden oluşan desen, çift tahrir tekniğiyle uygulanmıştır.

Müzehhib cild kabı tasarımını hazırlarken kitabın iç sayfalarında 
uygulanan tezyînâtın üslup ve motif birliğine dikkat etmelidir. Kitabın 
tamamının motif ve desen bütünlüğü için bu gereklidir. Tasarımı biten 
desen artık tıraşlanmış deri üzerine uygulaması için mücellide teslim edilir.

3.1. Cild Tasarımının Çizim Safhaları

Çizim 1:  Desenin alan sınırları belirlenir. Çizim 2:  Pafta alanları çizilir.

5 Arıtan, A. S., “Ciltçilik”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 7, s. 551, İstanbul 1993.
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Çizim 3:  Desen planı hazırlanır. Çizim 4:  Helezon planı üzerinde motif 
kanaviçeleri belirlenir.

Çizim 5:  Kanaviçe içlerine daha önceden 
çizilmiş motifler yerleştirilir.

Çizim 6:  Son olarak nokta ve  
tığlar ile bitirilir.

Çizim 7:  Tamamlanan kompozisyona uygun sırt, sertâb ve miklep desenleri de çizilerek 
cild kabı tasarımı tamamlanır.
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4. ZAHRİYE TEZHİBİ
Yazma kitaplarda en önemli süslemeler, eserin zahriye denilen tanıtım 

sayfalarında bulunur. Zahriye’nin lügat mânâsı, Arapça’da zahr; sırt, arka 
kelimesinden gelmektedir.6 Yazılı ilk metnin başladığı sayfanın arkasındaki 
sayfa veya sayfalar için kullanılır.7 Yazma kitaplarda genellikle kitap sahi-
binin, temellük kitabesinin tezhipli olarak yer aldığı, esas metnin başladığı 
yaprağın ön yüzüdür.8 Zahriye sayfaları eseri ve eser sahibini tanıtmak için 
genelde metnin başlangıcından önceki sayfada yapılsa da nadirde olsa metnin 
bitişinden sonra yani hatime sayfasından sonraki sayfada da rastlanmaktadır.9

Zahriyeler müzehhiplerin bütün hünerini gösterdiği, esere veya eserin 
sahibine verilen değeri belirten ve en yoğun tezhibin bulunduğu sayfa-
lardır. Genelde tek sayfa olarak yapılsa da özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda 
bazen karşılıklı iki sayfa, nadirde olsa dört hatta yedi sayfaya kadar çıkan 
zahriye sayfaları görülmektedir. Yazma eser, ilmi ise tezyînâtın içinde 
veya dışında, kimin için hazırlandığını, hangi kütüphaneye yazıldığını 
belirten bir metin bulunur ki buna “temellûk” kitâbesi denir. Eğer yazma 
eser Mushaf ise bu kısımda ayet de yer alır. Zahriye sayfaları bazen de 
yazısız olarak tamamen tezhip edilmişlerdir. Bunlar dikdörtgen tam sayfa 
halinde sıvama olarak veya madalyon, şemse, mekik, oval, daire ve kare 
formlarda tasarlanmışlardır.

Zahriyeler özellikle Kur’an-ı Kerim’lerde metnin haricinde bir tezyînât 
sayfası olduğundan her eserde ve her dönemde görülmez. Eserin durumunu, 
yazım şartları ve ekonomik yönünü belirleyen zahriye sayfaları dönemle-
re göre de değişiklik göstermektedir. 10. yüzyıldan itibaren Mushaflarda 
görülmeye başlayan zahriye sayfalarının plan ve tezyînât itibariyle en 
mükemmel olduğu dönem 16. yüzyıldır. Büyük emek ve masraf gerektiren 
zahriye tezhibi, 17. yüzyıldan başlayarak yapılmaz olmuş, daha sonraki 
dönemlerde ender işlenen örnekleri de eski inceliğini kaybetmiştir. 19. 
yüzyıl yazma eserlerinde zahriye sayfalarına rastlanılmamıştır.10

6 Derman, M. U., Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 1–2–3, İstanbul 2008. s. 3514.
7 Duran, G., “Tezhip Sanatında Kullanılan Alanlar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 41, İstanbul 

2012, s. 63.
8 Derman, F. Ç., “Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi”, Türkler, Cilt 12, Ankara 

2002, s. 289–299.
9 Derman, M. U., age., s. 3514.
10 Derman, F., “Osmanlı Asırlarında, Üslûp ve Sanatkârlarıyla Tezhip Sanatı”, Osmanlı, Cilt 

11, Ankara 1999, s. 108–119.
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4.1. Zahriye Tezhibinin Çizim Safhaları

Çizim 8:  Desenin alan 
sınırları belirlenir.

Çizim 9:  Pafta alanları 
çizilir.

Çizim 10:  Paftalı alanların 
altın ve lacivert dengesine 

bakılır.

Çizim 11:  Desen planı 
hazırlanır.

Çizim 12:  Helezon planı 
üzerinde motif kanaviçeleri 

belirlenir.

Çizim 13:  Kanaviçe içlerine 
motifler yerleştirilir.

Çizim 14:  Rûmî Desen 
planı hazırlanır.

Çizim 15:  Helezon planı 
üzerinde rûmî motifleri 

yerleştirilir. Tığların yerleri 
ve uzunlukları belirlenir.

Çizim 16:  Arasuyu deseni 
hazırlanır ve tığlar ile 

bitirilir.
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4.2. Zahriye Tezhibinin Uygulama Safhaları

Çizim 17:  İlk olarak desen kurşun kalem 
yardımıyla kağıda aktarılır.

Çizim 18:  Saplar, yapraklar, çiçeklerin bazı 
kısımları, istenirse rûmîler, cedvel veya 

iplik gibi parlatılacak alanlara altın sürülür 
ve zer-mühre ile parlatılır.

Çizim 19:  İlk olarak desen kurşun kalem 
yardımıyla kağıda aktarılır.

Çizim 20:  Saplar, yapraklar, çiçeklerin bazı 
kısımları, istenirse rûmîler, cedvel veya 

iplik gibi parlatılacak alanlara altın sürülür 
ve zer-mühre ile parlatılır.

Çizim 21:  Zemin rengi dalgasız olarak 
bedahşi laciverti ile doldurulur.

Çizim 22:  Çiçek içlerinin gölgesi ve diğer 
ayrıntılar tamamlanır. Son olarak, desenin 

bitiş sınırına iplik ve kuzu çekilerek 
üzerine tığlar işlenir.
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Çizim 23:  Temellük kitâbeli zahriye tezhibinin karşılıklı bitmiş hâli.

5. SERLEVHA TEZHİBİ
Ser, baş anlamındadır, yazı da başlık anlamına gelen “ser-levha” (baş 

levha), zahriye sayfasından hemen sonra gelen, yazılı sahanın sınırlı tutul-
duğu, etrafına yoğun tezhibin yapıldığı ve metnin başladığı ilk sayfadır.11 
Serlevha sayfası, 13. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanmıştır. Sayfanın 
başında ve sonunda bulunan sûrebaşı tezhibinin bir şerit ile birleştirilmesi 
ile oluşmuştur.12

14. yüzyıla kadar serlevha tezhipleri sadece sağ başlangıç sayfasının 
tezhiplenmesi şeklindeydi. Özellikle Kur’an-ı Kerim’lerde sağ ve sol say-
faları karşılıklı olarak tezhipleme geleneği 14. yüzyılda başlar ve gelişir. 
Kur’an’larda Fatiha ve Bakara sûreleri’ni içine alacak şekilde yapılan 
serlevhalar karşılıklı simetriktir ve çift olmalıdır. 16. asırda en zengin 

11 Duran, G., Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Türk Mushaflarında 16. Yüzyıl Serlevha Tez-
hipleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1990, s. 70; Derman, F. Ç., “Türk Tezhip 
Sanatının Asırlar İçinde Değişimi”, Türkler, Cilt 12, Ankara 2002, s. 289–299.

12 Tanrıver A., Türk Tezhip Sanatında XIV. XVI. Yüzyıl Mushaf Gülleri, Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2007, s. 119-12.
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ve mükemmel örneklerine rastladığımız ve çoğunlukla dikdörtgen olan 
serlevhaların, ileriki asırlarda kalitelerinde düşüş görülmüştür. Serlevhalar 
günümüz matbu eserlerde de yerini korumaktadır.13 Bir yazma eserde bazen 
zahriye sayfası yapılmadan da eser serlevha ile başlayabilir. Eğer zahriye 
sayfası ile birlikte yapılıyorsa serlevha tezhibi, eserin tezhip bütünlüğünü 
korumak amacıyla renk, desen ve motif bakımından zahriye tezhibinin 
devamı niteliğinde olmalıdır.

16. yüzyıl Klasik Döneme ait karşılıklı olarak yapılan serlevhaların dik-
dörtgen plan ve kompozisyon özellikleri genel olarak 3 tipe ayrılmaktadır. 
Bunlar iklil, kubbeli ve mürekkep formlardır.14 Bu tanımlamalar, unvan, 
serlevha ve zahriye sayfaları için de geçerlidir.

5.1. Serlevha Tezhibinin Kısımları
Serlevha tezhibi metnin bulunduğu saha ve dışında kalan kısım diye 

iki bölümde incelenir.

1. Durak tezyinatı, ayet aralarına bırakılan boşluğa nokta yerine rozet 
şeklinde işlenir.

2. Koltuk tezyinatı, metnin sağ ve sol kısmında boş kalan kısımlardır. 
Bunlar dikdörtgen veya kare şeklinde olup devrinin üslubuna göre tezyin 
edilir.

3. Sûrebaşı, metnin başında veya sonunda yatay dikdörtgen şeklindeki 
kısımlardır. Buradaki kitabe kısmında sûrenin veya metnin ismi yazılır. 
Alt kısımda ise ayetin nazil olduğu yer bulunur.

4. Cedvel, iplik, ince ve daha kalın arasuları, bölümleri birbirinden 
ayıran tezyinatta yardımcı unsurlardır.

5. En dışta sayfanın üç kenarını çevreleyen kenar suyu bezemesi düz, 
kubbeli veya mürekkep formunda uygulanabilir. Bu kenarsuları zemini 
boyalı klasik tezhip veya zer-ender-zer tekniklerinde işlenerek, çok zaman 
dendanlı olup tığlarla son bulur.15

13 Derman, F. Ç., agm., s. 292; Tanrıver, A., agt., s. 119-120.
14 Derman, U., Basılmamış Ders Notları, 2001.
15 Birol, İ., Basılmamış Ders Notları, 2006.
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5.2. Serlevha Tezhibinin Uygulama Safhaları

Çizim 24:  İlk önce yazı etrafına cedvel 
çekilir.

Çizim 25:  Desen kurşun kalem yardımıyla 
kağıda aktarılır.

Çizim 26:  Saplar, yapraklar, çiçeklerin 
bazı kısımları, cedvel veya iplik gibi 

parlatılacak alanlara altın sürülür ve zer-
mühre ile parlatılır.

Çizim 27:  Çiçek zeminleri beyaz veya 
uçuk renklerde astar boyası sürülür. Varsa 

dendan ve ipliklere de renk sürülür.

Çizim 28:  Bütün desenin siyah tahrirleri 
çekilir.

Çizim 29:  Zemin rengi dalgasız olarak 
bedahşi laciverti ile doldurulur.
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Çizim 30:  Dikdörtgen koltuklar 
üzerindeki bedahşi laciverti üzerine altın 

ile rûmîler işlenir.

Çizim 31:  Çiçek içlerinin gölgesi ve diğer 
ayrıntılar tamamlanır. Son olarak, desenin 

bitiş sınırına iplik ve kuzu çekilerek 
üzerine tığ işlenir.

Çizim32:  Serlevha tezhibinin karşılıklı bitmiş son hali.



748

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

6. SÛREBAŞI TEZHİBİ
Sûre başları Mushaflarda bulunan 114 sûrenin sayısını, başlangıcını, 

nerede nâzil olduğunu gösteren tezhipli sahalardır.16 Yatay dikdörtgen şekli 
devrinin üslubuna uygun olarak tezhiplenir.

6.1. Sûrebaşı Tezhibinin Çizim Safhaları

Çizim 33:  Desenin alan sınırları belirlenir. Çizim 34:  Pafta alanları çizilir.

Çizim 35:  Desen planı hazırlanır. Çizim 36:  Helezon planı üzerinde motif 
kanaviçeleri belirlenir.

Çizim 37:  Kanaviçe içerisine motifler 
yerleştirilir.

Çizim 38:  Rûmî desen planı hazırlanır.

Çizim 39:  Rûmî helezon planı üzerine 
motif kanaviçeleri belirlenir.

Çizim 40:  Kanaviçe içerisine 
motifler yerleştirilir.

Çizim 41-42:  Hatâyi grubu ve rûmî motiflerinin eskiz kağıdı üzerindeki son hâli 
tamamlanır.

16 Duran, G., “Tezhip Sanatında Kullanılan Alanlar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 41, s. 63, 
İstanbul 201.
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6.2. Sûrebaşı Tezhibinin Uygulama Safhaları

Çizim 43:  Desen kurşun kalem yardımıyla 
kağıda aktarılır.

Çizim 44:  İlk olarak, saplar, yapraklar, 
çiçeklerin bazı kısımları, cedvel veya iplik 
gibi parlatılacak alanlara altın sürülür ve 

zer-mühre ile parlatılır.

Çizim 45:  Çiçek zeminleri beyaz veya 
uçuk renklerde astar boyası sürülür. 

Dendan ve ipliklere renk sürülür.

Çizim 46:  Bütün desenin siyah tahrirleri 
çekilir.

Çizim 47:  Zemin rengi dalgasız olarak 
doldurulur.

Çizim 48:  Çiçek içlerinin gölgesi ve diğer 
ayrıntılar tamamlanır.

7. GÜL TEZHİPLERİ
Mushaflarda sayfa kenarına yapılan tezyînî madalyonlardır. Kur’an 

sayfalarının dışa bakan taraflarında, duraklardan daha büyük göbeği açık 
dairesel bir motif kullanılır. Bu motif alt ve üst dendanlarla aşağı ve yu-
karı doğru tığlarla uzatılır.17 Buna gül tezhibi denir. Gül tezhibi sûrelerin 
bölünmesinde hamse, aşere; cüzlerin bölünmesinde hizip, nısıf, cüz; secde 
edilmesi gereken yerleri işaretlemede secde gülü olarak görülür.18 Okuyan 
veya yazan kişiye kolaylık sağlaması için yapılan gül tezhipleri genelde 
madalyon, mekik, damla ve değişik geometrik biçimlerde tezyîn edilmiş 
ve Mushaf tezhibinin bir parçası haline gelmiştir.

17 Derman, F. Ç., “Tarihimizde Mushafların Bezemesi”, Diyanet İlmi Dergi, Kur’an Özel 
Sayısı 2012, s. 649-650.

18 Duran, G., “Tezhip Sanatında Kullanılan Alanlar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 41, İstanbul 
2012, s. 64.
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7.1. Gül Tezhibinin Çizim Safhaları

Çizim 49:  Desenin alanı sınırları belirlenir. Paftalar çizilir. Desenin planı hazırlanır. Motif 
kanaviçeleri belirlenir. Motifler kanaviçelere yerleştirilir. Secde gülü tezhibi böylece 

tamamlanmış olur.

8. DURAK TEZHİPLERİ
Duraklar ayetler veya cümle aralarında duraklanması gereken yerlerin 

tezyin edilmiş şeklidir. Bir anlamda nokta vazifesi görür. Duraklar cümle 
sonundaki nefes süresinde okuyanın gözünü dinlendirmek ve yazıdaki 
monotonluğu gidermek maksadıyla mücevher nokta şeklinde tezyin edilirler.

Bir durağın büyüklüğünü tespit etmek için yazının kalem kalınlığına ve 
cümle arasındaki boşluk miktarına dikkat edilir. Durağın yerini belirlemek 
için ise yazıdaki mıstar çizgisinin 4/3’ü üstte 4/1’i altta kalacak şekilde 
kanaviçenin yerleştirilmesiyle sağlanır. 19

8.1. Durak Tezhibinin Çizim ve Uygulama Safhaları

Çizim 50:  Yapılacak mücevher durağın alan sınırları belirlenir. Paftalı alanlar çizilir. Altın 
zeminler sürülüp parlatılır. Renkler varsa sürülür ve durağın tamamı tahrirlenir. Son 

olarak da gelecek rakam hattat tarafından yazılır.

19 Birol, İ., Basılmamış Ders Notları, 2006.
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9. HÂTİME (KETEBE) SAYFASI TEZHİBİ
Yazma eserlerde imzanın atıldığı sayfadır. Lügat manası ‘bitiş’tir. Hattat 

veya müzehhibin imzasının, bitiş dualarının ve kitabın müellifinin imza-
sının bulunduğu son sayfadır.

Her eserin hatime sayfasına tezhip yapılmayabilir. Eserin önemine göre 
alt kısmına doğru üçgen veya dikdörtgen boşluklara tezhip yapılır.

9.1. Hâtime Tezhibinin Çizim Safhaları

Çizim 51:  Desenin alan sınırları belirlenir. Çizim 52:  Bulut desen planı ve kanaviçe 
alanları çizilir.

Çizim 53:  Kanaviçe içlerine motifler 
yerleştirilir.

Çizim 54:  Hatâyi grubu motiflerinin desen 
planı çizilir.
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Çizim 55:  Hatâyi grubu motiflerinin 
helezon üzerindeki kanaviçeleri belirlenir.

Çizim 56:  Kanaviçe içlerine çifttahrir 
tekniğindeki motifler yerleştirilir ve 

sonlandırılır.

Çizim 57:  Hâtime tezhibinin kağıt üzerindeki uygulanmış son hâli.



753

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

Sonuç

Tezhip, tezyînâtın veya bezeme sanatının kağıt üzerindeki uygulanmış 
şeklidir. Yazıyı süslemek maksadıyla kullanılan ve hat sanatını tamamlayan 
bir sanat dalıdır. Bu sebepten tezhip, yazının elbisesi olarak kabul edilir 
ve klasik kitap sanatları içinde yer alır. Bizde klasik anlamda bir Mushaf 
tezhibinin kağıt üzerine çizim ve uygulama safhalarını örnekleriyle an-
latmaya çalıştık.

Osmanlı döneminde bir Mushaf tezhibi sernakkaş gözetiminde kolektif bir 
çalışma ürünü olarak kısa bir sürede ortaya çıkartılırken, günümüz tezhip 
sanatkârı ise tek başına ve daha uzun bir sürede hazırlamaktadır. Fakat 
günümüz teknolojik imkanlarının gelişmesiyle bir Mushaf tezhibi dijital 
ortamda daha kısa bir sürede hazırlanıp, 1000-2000 adet basılabilmektedir.

Bir Mushaf bezemesini başarılı bir şekilde uygulamak isteyen tezhip 
sanâtkârları öncelikle motif ve desen bilgisini alanında uzman bir hocadan 
meşk ederek öğrenmesi ve sonrasında uygulama yapabileceği bilgisayar 
programlarına hakim olması gerekmektedir. Aksi halde oldukça zor olan 
bu çalışmalar iyi netice vermeyebilir. Nitekim günümüzde basılmış bir çok 
Mushafın tezyînâtı içler acısıdır. Matbaa baskısı bir çok Kur’an-ı Kerim’in 
tezyînâtı ya eski bir eserden alınmış kötü dijital baskılar yada iyi bir mü-
zehhibin elinden çıkmamış tezhiplerdir. Dolayısı ile yayına hazırlanacak 
bir Mushaf tezhibinin desen çizim ve uygulama safhalarını bu alanda 
çalışma yapacak sanatkârlara sunmuş bulunuyoruz.

Tezhip sanatı yüzyıllar boyunca kitap sayfaları arasında birbirinden 
özgün eserler vermiş, aynı maksatla levhalarda da kullanılmaya başlan-
mıştır. Günümüz de yapılan bir çok tezhipli levhaların Mushaf tezhibin-
den örnek alınarak yapıldığı görülmektedir. Tezhip sanatı yüzyılımızda 
basılmış kitap sayfaları dışında levhalarda da başlı başına dekoratif bir 
sanat halini de almıştır.
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Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip Ana Sanat Dalı

RODOS FETHİ PAŞA VAKFI HAFIZ AHMED AĞA 
KÜTÜPHANESİ
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem zengin koleksiyonlu hem de 

geniş sayılabilecek bir personel kadrosuna sahip müstakil kütüphanelerin 
sayısında artış olduğu görülmektedir. Ahmed Ağa’nın Rodos’ta kurduğu 
kütüphane de (1208/1793) III. Selim Devri’nde İstanbul dışında kurulan 
müstakil kütüphanelerden biridir.1

Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi Rodos’ta 70. Kale içinde, Orologiou 
Meydanı, No: 44’de Süleymaniye Camii karşısında yer almaktadır.2 Bu Kü-
tüphane, Rodos’un Uzgur Köyü’nden olan ve III. Selim’in saltanatı sırasında 
saraya girerek “Rikapdar-ı Şehriyarı”3 derecesine kadar yükselmiş bulunan 

1 Erünsal, “Osmanlılarda Kütüphane ve Kütüphanecilik Geleneği”, Yeni Türkiye Dergisi, Yıl: 
6, Sayı: 34, Ankara 2000, s. 66.

2 Şahin, “Yitik Cennetimiz Rodos’ta Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi”, Tefekkür Dergisi, Sayı: 
38, Konya, Temmuz 2010, s. 14; Konuk, “Rodosî Hafız Ahmed Ağa ile Oğlu Fethi Ahmed 
Paşa’nın Üsküdar’daki Camileri ve Rodos’taki Eserleri”, 06-09 Kasım 2008 Uluslararası 
Üsküdar Sempozyumu VI, İstanbul 2008, s. 85-89.

3 Padişah ata binerken yardım eden demektir ve o devrin yüksek bir askeri rütbesidir. 
(Güzel, “Rodos’taki Yazmalar Getirildi”, Memleket, (http://www.memleket.com.tr/rodosta-
ki-yazmalar-getirildi-41413h.htm)
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Hafız Ahmed Ağa4 tarafından H 1208/M 1793 senesinde kurulmuştur.5 
Kütüphanenin kuruluş tarihi avlu giriş kapısında yer alan kitabesinden 
anlaşılmaktadır; “Sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât, sâbıkan Rikâpdâr-ı Hazret-i 
Şehriyârî Rodosî Hâfız Ahmed Ağa, 1208.” (Fotoğraf 3)

Hafız Ahmed Ağa’nın esrarengiz bir şekilde öldürülmesinden sonra oğlu 
Tophane Müşiri Fethi Paşa6 bir taraftan babasının kurduğu bu kütüphaneyi 
İstanbul’dan getirdiği kitaplarla zenginleştirmiş, diğer taraftan da “Vakit-
nâme” (Saat kulesi) ile Rüştiye Mektebini ve bu müesseseleri yaşatacak 
akar temini için de 14 dükkân inşa ettirmiştir. Bütün bu kurumlar “Fethi 
Paşa Vakfı”na bağlı olarak özel vakfiyesine göre yönetilmektedir.7 Daha çok 
medrese öğrencilerinin istifade etmeleri için inşa edilen kütüphane, 1863 
yılında meydana gelen depremde büyük hasar görmüştür. Restore edilmiş 
binasında günümüzde de faaliyetlerini devam ettiren kütüphanenin hafız-ı 
kütüplüğü ve Fethi Paşa Vakfı mütevelli vekilliğini yürüten Yusuf Kıbrıslı 
eşiyle birlikte Kütüphane bahçesindeki evde, vakıf mütevellisi Fethi Cengiz 
Argeşo ise İstanbul’da ikamet etmektedir.8

Kütüphanenin giriş kapısında Fransızca ve Yunanca “Bibliothéque 
Turque 1793 (Türk Kütüphanesi-1793)” levhaları bulunmaktaydı. Bu levha 
adada Türk ismini silmeye azimli kişilerce 1977 yılında indirilmiş ve yerine 
“Bibliothéque Musulmane-1793 (Müslüman Kütüphanesi-1793)” levhaları 
konulmuştur.9

Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi’nin Vakfiyesi ahşap bir levha üzerine 
celî sülüs yazı oyularak yazılmıştır. (Fotoğraf 6) Hafız Ahmed Ağa’nın, 
memleketi Rodos’ta kurduğu bu kütüphanenin vakfiyesini hazırlarken 
Hacı Selim Ağa Kütüphanesi ve Konya Karatay Yusuf Ağa Kütüphanesi10 

4 Ahmed Ağa (Rodosîzâde) (Hacı) (Hafız) Babası Rodoslu Mehmed Ağa’dır. Enderun’a gire-
rek rikâbdar olmuştur. 8 Muharrem 1204’de (28 Eylül 1789) saraydan çıkarılarak emekli 
edilmiş, sonra Hicaz kaftan ağası olmuştur. 1215’de (1800/01) dönüşte vefat etmiştir. 
Karacaahmet’e defnedilmiştir. Oğlu Fethî Paşa’dır. (Süreyya, “Ahmed Ağa (Rodosîzâde)
(Hacı)(Hafız)”, Sicill-i Osmânî, I, İstanbul 1996a, s. 153)

5 Çelikkol, Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe, Ankara 1992, s. 88.
6 Hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz., Süreyya, “Fethi Ahmed Paşa”, Sicill-i Osmânî, II, 

İstanbul 1996b, s. 522, 523.
7 Çelikkol, Age., s. 87, 88.
8 Şahin ve Ağartan, Rodos Fethi Paşa Vakfı Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi Yazma Eserler 

Kataloğu, Konya 2010.
9 Çelikkol, Age., s. 87.
10 Yusuf Ağa’nın 1794–1796 yılları arasında kendi adına yaptırdığı kütüphane Konya’daki 

önemli bir Osmanlı dönemi eserlerindendir. Tezhip özellikleri açısından ayrıntılı bilgi 
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vakfiyelerinden yararlanmış olduğu görülmektedir. Yusuf Ağa ile Ahmed 
Ağa kütüphane mühürlerinin ve vakfiyelerinin bibirlerine benzerliği, aynı 
dönemde kurulmuş olmaları ve Yusuf Ağa’nın da Giritli olması aralarındaki 
etkileşime işaret etmektedir.11 Yakın tarihlerde yaptırılan Kütüphanelerin 
mimari özellikleri ve vakfiyelerinin yanında yazma eser koleksiyonlarının 
da benzer olabileceği düşünülmektedir.12

Kütüphane bahçeli bir avlu içindedir ve avlunun sağ ve solunda Kur’an 
okumak için odalar, bir kuyu ve bir çeşme bulunmaktadır.13 Kütüphane 
binası dikdörtgen planlı olup üzeri iki yarım kubbe ile örtülüdür. Yapıya 
birkaç basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır ve iki salondan ibarettir.14 
Girişteki birinci salon okuma yeridir ve halen bayramlarda cemaat tara-
fından bayramlaşma yeri olarak kullanılmaktadır. Duvarlarda Atatürk’ün, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Fethi Paşa’nın resimleri asılıdır. İkinci salon 
ise kitapların muhafaza edildiği depo kısmıdır.15 (Fotoğraf 1, 2, 4, 5)

Dönemin tüm ilmî alanlarda bilinen eserlerinden derlenen ve 20 farklı 
konuda 816 cilt yazma kitaptan oluşan Hafız Ahmed Ağa Koleksiyonu’na 
ait kitaplar Hafız Ahmed Ağa vakıf mührü taşımaktadır (Fotoğraf 7)16 ve 
kuruluş dönemi demirbaş defteri mevcuttur. Bir kaç eksik dışında bu 
defterde kayıtlı kitapların tamamı şu an yerindedir. Ayrıca kütüphanede 
civar medrese, cami ve şahıslardan yakın dönemde kütüphaneye bağış 
yoluyla getirildiği öğrenilen ve hiçbir kaydı bulunmayan 459 cilt yazma 
kitap bulunmaktadır.17

Kütüphanede bulunan 2187 cilt kitap içerisinde 1288 adet yazma eser 
TİKA’nın18 katkıları ve Rodos Başkonsolosluğu’nun desteğiyle 2010 yılı 

edinmek için bkz, Sertyüz, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde Bulunan Bazı Yazma Eserlerin 
Tezhiplerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2009.

11 Şahin, ve Ağartan, Age., s. 4, 5.
12 (Bekir Şahin ile yapılan mülakat, 15 Mart 2012).
13 Dürüst, “Rodos’ta Türk Mimarisi”, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, Sayı: 3, Ankara 1982, s. 

10; Konuk, Age., s. 85-89; Çelikkol, Age., s. 88.
14 Yapının plan ve kesiti için bkz., Balducci, Rodos’ta Türk Mimarisi, Ankara 1987.
15 Şahin, “Yitik Cennetimiz Rodos’ta Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi”, Tefekkür Dergisi, Sayı: 

38, Konya Temmuz 2010, s. 14; Balducci, Age., s. 58-59; Çelikkol, Age., s. 90.
16 Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi’nin Vakıf Mührü’nde “Sâbıkan rikâbdâr-ı Hazret-i Şeh-

riyârî Rodosî Hâfız Ahmed Ağanın cezîre-i mezbûrda binâ eylediği kitabhânesinin kütüb-i 
mevkûfesidir 1208” ibaresi yer almaktadır (Osmanlıcadan okuyan: Ahmed Gedik), Fotoğraf 
kaynak: Bekir Şahin arşivi.

17 Şahin, ve Ağartan, Age., s. 4, 5.
18 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı.
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başında Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve Süleymaniye Yazma 
Eser Kütüphanesi personellerinden oluşan bir ekip tarafından restorasyonu 
yapılarak dijital ortama aktarılmıştır. İki ciltlik katalog halinde hazırlanan 
bu eserler Rodos koleksiyonu olarak anılmaktadır.19 (Fotoğraf 5)

Kütüphaneden üzerinde vakıf mührü bulunan 15. ve 16. yüzyıllara ait 
konum ile alakalı iki kıymetli müzehhep Kur’an 27 Kasım 1990 gecesi çalın-
mış (Eser no: 1-2) ve 1991 yılında Kur’an’lardan birinin tesadüfen Londra’da 
bir müzayede de satışa sunulduğu tespit edilmiştir.20 Bu Kur’an’lar 2010 
yılında Interpol tarafından bulunarak Rodos Adası’ndaki Hafız Ahmed 
Ağa Kütüphanesi yetkililerine iade edilmiş ve dijital çekimleri yapılarak 
katalogtaki yerini almıştır.21

Yerinde birebir inceleme imkânı bulamadığım konum ile alakalı Kur’an-ı 
Kerim örneklerinin bilgi ve görselleri için Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi tarafından hazırlanan bu katalogtan istifade edilmiştir 22

ESERLER

Eser No: 1

Envanter Bilgileri23: Sıra no24 4, Kayıt no25 4, Konu no26 297.1 (Kur’an-ı 
Kerim). İstinsah tarihi: H 831/M 1427. Dili: Arapça. Yazı nevî: Sülüs. Hattatı: 
Muhammed bin Ahmed bin Yusuf el Cüşşi (Mısır). Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 
422x315 mm; cetvelle sınırlı yazı sahası, 280x205 mm’dir. Tezhipli sayfalar 
ise: 1b-2a iklil formlu serlevha sayfaları, sûrebaşları ve duraklardır. Ayrıca 
eserde Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi Vakıf mühürleri yer almaktadır.

Tezhip Özellikleri: Mısırda istinsah edilmiş olan Kur’an-ı Kerim’in iklil 
formda 1b-2a serlevha sayfaları karşılıklı simetrik olarak tasarlanmıştır. 

19 Şahin, ve Ağartan, Age., s. 4, 5.
20 Çelikkol, Age., s. 91,92.
21 (Bekir Şahin ile yapılan mülakat, 15 Mart 2012)
22 Kütüphanede bulunan yazma eserlerin unvan sayfaları Fatma Şeyma Boydak tarafından 

lisans bitirme tezi olarak çalışılmıştır. (Bkz., Boydak, Rodos Hafız Ahmet Ağa Kütüphane-
si’nde Bulunan Yazma Eserlerdeki Kubbe, İklîl ve Mürekkep Formlarda Bazı Unvân Sayfası 
Tezhipleri, Yayınlanmamış Lisan Bitirme Tezi, Konya 2012)

23 Çalışmada yer alan Rodos Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesinin yazma eser kataloğunun 
envanter bilgileri için bkz., Şahin ve Ağartan, Age.

24 Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi tarafından hazırlanan Rodos Hafız Ahmed Ağa Kü-
tüphanesi yazma eser kataloğunun sıra numarasıdır.

25 Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi’ndeki eserlere ait orijinal kayıt numarasıdır.
26 Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi’ndeki eserlere ait orijinal konu numarasıdır.
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Sayfalar sırası ile yazı alanı, alt ve üst başlıklar, ara suları, kenar suları 
ve sayfa kenarı serlevha güllerinden oluşmaktadır. (Fotoğraf 8, 9)

Yazı alanı ve başlıklar ince ara suları ve anahtarlı zencerekler ile bir-
birinden ayrılmıştır. Yazı aralarında içleri rûmî motifleri ile doldurulmuş 
beynessütûr tezhibi uygulandığı görülür. Duraklar ise son derece yalındır. 
İnce ara suları ile düğümlü paftalara ayrılan başlıklarda zemini tezyînatlı 
kûfi yazı bulunmaktadır. Altın ile yazılarak etrafı tahrirlenen ve dekoratif 
amaçla kullanılan kûfi yazı zemininde lacivert üzerine turkuaz renkli 
rûmîler dolanmaktadır. Kenar suyunda ise enine simetrik tekrarlardan 
oluşan lâcivert üzerine altın ile işlenmiş rûmîli desen bulunmaktadır. 
Bu eserde Memlûk tezhiplerinde sıkça karşılaşılan ve başlıklarda sayfa 
kenarına doğru uzanan cetvele bitişik ikişer adet daire formlu serlevha 
gülleri27 yerleştirilmiş ve bunlar zer-ender-zer tekniği kullanılarak işlen-
miştir. (Çizim 1, Fotoğraf 9, 12)

Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi’nde bulunan ve 15. yüzyıla ait Mısır’da 
istinsah edilmiş olan bu Kur’an-ı Kerim’in 1b-2a serlevha sayfaları ile Yusuf 
Ağa Kütüphanesi’nde bulunan bazı eserler, sayfa düzeni kullanılan motif 
ve renkler bakımından benzerlik göstermektedir.28 Sadece bu örneklerde 
sayfa kenarında daire formlu dekoratif amaçlı serlevha gülleri bulunma-
maktadır. (Fotoğraf 10, 11)

Eser No: 2

Eserimizin envanter bilgileri; Sıra no 1, Kayıt no 1, Konu no 297.1 
(Kur’an-ı Kerim). İstinsah tarihi: H 963/M 1555. Dili: Arapça. Yazı nevî: 
Sülüs. Hattatı: Maksud et-Tebrizî. Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 488x360 mm; 
cetvelle sınırlı yazı sahası, 328x215 mm’dir. Tezhipli sayfalar ise: 1b-2a mü-
rekkep formlu serlevha sayfaları, hatime sayfası’ndan sonra gelen zahriye 
sayfası, koltukların bir kısmı, sûrebaşları, güller ve duraklar’dır. Ayrıca 
eserde Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi Vakıf mühürleri bulunmaktadır.

27 Serlevha sayfasının, yatay simetri aksı üzerinde bulunan tezhipli madalyonlara serlevha 
gülü adı verilir. Serlevhalar varlığını günümüze kadar koruyabildiği halde dekoratif 
amaçla kullanılan serlevha gülleri 14. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş tezhip sanatından 
ayrılmaya başlamıştır. (Tanrıver, Türk Tezhip Sanatında XIV. XVI. Yüzyıl Mushaf Gülleri, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, s. 120)

28 Yusuf Ağa Kütüphanesi’nde bulunan “YY 5557 Kur’an-ı Kerim, 1b-2a serlevha sayfaları 
(Sertyüz, Age., s. 58-60) (Fotoğraf 10); YY 5287 Kitâbü’s-Sıhah fi’l-Lugat, 1b-2a serlevha 
sayfaları H 856/M 1452 (Sertyüz, Age., s. 61-68) (Fotoğraf 11)”.
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Tezhip özellikleri: Eserin serlevha ve zahriye sayfaları motif, desen, renk 
ve işleme tekniği açısından benzer üslûptadır ve ince bir işçiliğe sahiptir.

Serlevha tezhibi; Mürekkep formda 1b-2a serlevha sayfaları karşılıklı 
simetrik olarak 16. yüzyılın klasik anlayışı ile bezenmiştir. Sayfalar sırası 
ile yazı alanı, alt ve üst başlıklar, koltuklar, ara suları, kenar suyu ve sayfa 
kenarı halkârî bezemesinden oluşmaktadır. (Fotoğraf 13, 14; Çizim 7)

Fatiha ve Bakara Sûresi’nin ilk ayetleri altın ile yazılmıştır. Yazı zemini 
boşluklarında hatâyî grubu motifler kullanılarak çizilen desen altın ile çift 
tahrir tekniğinde işlenmiştir. Duraklar ise son derece yalın bırakılmıştır. Yazı 
alanı ve başlıklar ince ara suları, renkli iplikler ve anahtarlı zencerekler ile 
birbirinden ayrılmıştır. Rûmî ve hatâyî grubu motifler kullanılarak çizilen 
desen zer-ender-zer ve zemini boyalı klasik tezhip teknikleri ile işlenmiştir. 
Zemin renklerinde altın ve lâcivert dengesi gözetilmiştir. Sayfa kenarında 
ise hatâyî grubu motifler kâğıt zemin üzerine altın ile halkârî tekniğinde 
işlenmiştir. Sayfa lâcivert kuzu ve sade tığlarla nihayetlendirilmiştir.

Zahriye tezhibi; Zahriye sayfası bu örnekte serlevhadan önce değil de 
hatime sayfasından sonra yer almaktadır.29 (Fotoğraf 15-16) Altın cetveller ile 
sınırlandırılan dikdörtgen alan içerisinde karşılıklı simetrik olarak yapılmış 
zahriye sayfası tezhibi iki bölümden oluşmaktadır. Daire formlu madalyon 
şemselerin içinde birbirinin devamı olan, altın üzerine beyaz üstübeç mü-
rekkep ile yazılmış sülüs Ayet-i Kerîme yer almaktadır. Etrafında hatâyî 
grubu motifler halkârî ve çift tahrir teknikleri kullanılarak işlenmiştir.

Bu eserde halkârî bezemelerin çift tahrir tekniğini anımsatacak şekilde 
motif aralarında boşluk bırakılarak işlendiği görülür. Kullanılan motifler 
ve işleme tekniği açısından Safevî Dönemi’ne ait eserler ile benzerlik 
göstermektedir.30 (Fotoğraf 17-18)

29 Zahriye sayfaları eseri ve eser sahibini tanıtmak için genellikle metnin başlangıcından 
önceki sayfada yer almaktadır. Fakat nadirde olsa metnin bitişinden sonra yani hatime 
sayfasından sonraki sayfada da rastlanılmaktadır. (U. Derman, Misalli Büyük Türkçe Sözlük. 
1–2–3, İstanbul 2008, s. 3514) (Katalog no: 2, Fotoğraf 16-17) Bölge yazma eserler kütüp-
hanesi kataloğunda hatime sayfası olarak geçen bu sayfa aslında bir zahriye sayfasıdır.

30 Benzer örnekler, Safevî Dönemine ait TSMK. H 2137 (Ç. Derman, “Halkârî Tezyînat”, 
Hat ve Tezhip Sanatı, Ankara 2009, s. 520); Safevî Dönemi’ne ait, Kur’an-ı Kerim Herat, 
1576 tarihli 1b-2a zahriye sayfası, TİEM 211 (Fotoğraf 17-18); Mahzenü’l-Esrar. 1610 civarı 
TSMK. E.H 1641, 1b; Murakkaa 1630 civarı Baburî, Ağra?. TSMK. H 2137, 1a Zahriye 
tezhibi (Tanındı, “Başlangıcından Osmanlı’ya Tezhip Sanatı”, Hat ve Tezhip Sanatı, Ankara 
2009, s. 243-281)
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Eser No: 3

Eserimizin envanter bilgileri; Sıra no: 9, Kayıt no: 9, Konu no: 297.1 
(Kur’an-ı Kerim). İstinsah tarihi: Bilinmiyor. Dili: Arapça. Yazı nevî: Nesih, 
Hattatı: Bilinmiyor. Ölçüleri: Kapak ve sayfa, 307x225 mm; cetvelle sınırlı 
yazı sahası, 235x150 mm’dir. Tezhipli sayfalar ise: 1b-2a mürekkep formlu 
serlevha sayfaları, sûrebaşları, güller ve duraklar’dır. Ayrıca eserde H 1210 
tarihli Hacı Musa zade Süleyman Efendi’nin Rodos Süleymaniye Camii’ne 
vakıf kaydı yer almaktadır.

Tezhip özellikleri: İstinsah tarihi bilinmeyen Kur’an-ı Kerim’in 1b-2a 
mürekkep formlu serlevha sayfası, karşılıklı simetrik olarak tasarlanmış 
ve 16. yy. anlayışı ile bezenmiştir. Fakat zaman içerisinde 2a sayfası yıp-
ranmalardan dolayı değişikliğe uğramıştır. Serlevhayı 1b sayfasını dikkati 
alarak değerlendirecek olursak sayfa metnin bulunduğu yazı sahası, kol-
tuklar, alt ve üst başlıklar ve kenar suyu bölümlerinden oluşmaktadır. Bu 
bölümler ince ara suları, cetvel ve iplikler ile birbirinden ayrılmıştır. Metnin 
bulunduğu yazı zemininde pembe üzerine mavi yapraklar ile beynessütûr 
tekniği uygulanmıştır.

Başlıklar, koltuklar, kenar suyu ve kubbeli kısımda rûmî ve hatâyî grubu 
motifler kullanılarak çizilen desen klasik tezhip teknikleri ile işlenmiştir. 
Zaman içinde silinen mavi tığlarla sayfa tezhibi tamamlanmıştır.

Sayfanın geneli çok renkli bir görünüm sergilemektedir. Zemin rengi 
olarak altın ve lâcivertin yanında kırmızı ve siyah renkte kullanılmış olup 
çiçek zeminlerinde beyaz, truncu ve Safevî Döneminde tezhiplerinde sıkça 
karşılaşılan sarı ve pembe renginde kullanıldığı görülür. 16. yüzyıla ait 
olduğu tahmin edilen eserin 2a sayfasında ise sonradan tamir esnasında 
ilave edilmiş olabileceği düşünülen bir adet daire formlu gül bulunmak-
tadır. (Fotoğraf 19-20)

Sonuç

Rodos’da ilk müstakil kütüphane 18. yüzyılın ikinci yarısında Hafız Ah-
med Ağa tarafından kurulmuştur. (1208/1794) Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi 
Osmanlılardan günümüze kadar ulaşan önemli bir kültür mirasımızdır. Bu 
kütüphane sadece mimari açıdan değil, yazma eser koleksiyonu açısından 
da önemli bir konuma sahiptir.

Kütüphanede 15. ve 16. yüzyıla ait üç Kur’an-ı Kerim’in tezhip sanatı 
açısından en çarpıcı eserler olduğu görülmektedir. Serlevha tezhiplerinin 
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kütüphanede sadece bu kitapta yer alması ve en çok özenilerek bezenmiş 
olanlarının da bu kitaplardan oluşması İslam dininin kutsal kitabı olan 
Kur’an-ı Kerim’lere verilen değeri göstermektedir.

Kur’an-ı Kerim’lerden biri 15. yüzyılda Mısır’da istinsah edilmiş olup, 
serlevha tezhibi Memlûk Dönemi özelliği göstermektedir. Diğer iki ser-
levha sayfası ise 16. yüzyıl Klasik Dönem anlayışına göre tasarlanmıştır 
ve kullanılan motifler ve renkler bakımından Safevi Dönemi özelliği 
göstermektedir.

Bir yazma eserde zahriye ve serlevha sayfalarının bulunması, bunların 
sayısı ve kalitesi esere ve eser sahibine verilen önemi gösteren en belirgin 
özelliktir. Kütüphanede bulunan 16. yüzyıla ait 2 numaralı eser hem zah-
riye hem de serlevha sayfalarının bir arada uygulandığı tek örnektir. Bu 
nedenle kütüphanedeki en kıymetli eser olduğunu söyleyebiliriz.

Rodos Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi yakın tarihlerde kurulan Yusuf 
Ağa Kütüphanesi ile hem mimari açıdan hem de sahip olduğu koleksiyon 
açısından benzerlik göstermektedir. Bu durum koleksiyonlarda yer alan 
kitapların aynı kaynaktan temin edildiğini düşündürmektedir. Eserlerin 
Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır’ın fethiyle birlikte İstanbul’a getiril-
diği ve Rodos ve Konya gibi İstanbul dışındaki kütüphanelere de bu yolla 
temin edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.
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Resimler

Fotoğraf 1:  Fethi Paşa’ya ait olduğu tahmin edilen portre. (Z. Çelikkol’dan)

Fotoğraf 2:  Kütüphane binasının dıştan görünümü. (B. Şahin Arşivi’nden)
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Fotoğraf 3:  Kütüphanenin avlu giriş kapısındaki kitabesi. (B. Şahin Arşivi’nden)

 

Fotoğraf 4-5:  Kütüphane’nin avlu giriş kapısından ve iç mekânı’ndan (Okuma Salonu) 
görünüm. (B. Şahin Arşivi’nden)
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Fotoğraf 6:  Kütüphane’nin vakfiyesi. Fotoğraf 7:  Kütüphane’nin vakıf mührü.

Fotoğraf 8:  1b-2a İklil formda serlevha sayfası.



767

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

 Fotoğraf 10:  YY 5557 Kur’an-ı Kerim, 1b-2a İklil formda serlevha tezhibi.  
(N. Sertyüz’den)

Fotoğraf 11:  YY 5287, Kitâbü’s-Sıhah fi’l-Lugat, 1b-2a serlevha sayfaları.  
H 856 /M 1452. (N. Sertyüz’den)
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Fotoğraf 12:  TİEM 445, 1380 Memlûk Kur’an-ı Kerimi 2b-3a sûre başı. 
(Z. Tanındı’dan)

Fotoğraf 13:  Mürekkep formda tasarlanmış 1b-2a serlevha tezhibi.
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Çizim 2:  Serlevha planı. Fotoğraf 14:  Serlevha sayfasından ayrıntı.

Fotoğraf 15-16:  1b-2a zahriye sayfası tezhibi ve ayrıntısı.
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 Fotoğraf 17-18:  TİEM 211 Kur’an-ı Kerim. Safevî dönemi Herat. 
1576 tarihli 1b-2a zahriye sayfası ve ayrıntı. (Z. Tanındı’dan)

 Fotoğraf 19-20:  Mürekkep formda 1b-2a serlevha tezhibi ve ayrıntısı.
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TİRE NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN 
KUR’AN-I KERİM’LERİN SERLEVHA TEZHİPLERİ

Yeşim AKSOY
Öğr. Gör. Yeşim AKSOY, Uşak Üniversiyesi, Banaz Meslek Yüksekokulu, Uşak

Günümüzde İzmir’in bir ilçesi olan Tire, 1308 yılında Aydınoğlu Beyliği 
tarafından fethedilmiş ve uzun yıllar beyliğe başkentlik yaptıktan sonra, 
1425-26’da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şehir, Aydınoğulları döneminde 
büyük bir imar faaliyetine sahne olmuş, Fatih Sultan Mehmet devrinde 
Anadolu’nun sayılı şehirlerinden biri haline gelmiştir. Tire, XV-XVI yüz-
yıllarda her alanda altın çağını yaşamış, daha sonraki yıllarda Tire’nin bu 
gelişimi durmuştur.1

Tire Necip Paşa Kütüphanesi, 1827 yılında II. Mahmud dönemi devlet 
adamlarından Gürcü Mehmet Necip Paşa2 tarafından yaptırılmıştır. Kü-
tüphane şehir merkezinde İbn-i Melek ve Aydınoğlu Süleyman Bey tür-
belerinin doğusunda, duvarlarla çevrili bir avlu içerisinde yer almaktadır. 

1 Besim Darkot, “Tire” mad., İslam Ansiklopedisi, C. XII/I, İstanbul 1974, s. 380; Himmet 
Akın, Aydınoğulları Beyliği Hakkında Bir Araştırma, İstanbul 1946, s. 86.

2 1851 yılında vefat eden Necip Paşa’nın doğum tarihi bilinmez. Tam adı “Necip Mehmet 
Paşa”dır. Gürcü asıllı olan paşa, kalemden yetişmiş, sırasıyla 1811’de piyâde muhâsebeciliği, 
Baruthâne Nâzırlığı, 1824’de Mora ordusunda, sonra Tatarpazarcığı’nda memurluk, 1827’de 
Ağa Hüseyin Paşa kumandasındaki ordunun defterdârlığını yapmış, 1829’da Baruthâne 
Nâzırlığı’ndan azledilmiştir. 1830’da Surre emini olarak Hicaz’a gönderilmiş, 1833’de baş 
muhasebeci ve aynı yıl çavuşbaşı, 1836’da Deâvî Nâzırı, 1839’da Mühimmât-ı Harbiye 
Nâzırı, aynı yıl ikinci kez Deâvî Nâzırı olmuş, 1840’da Meclis-i Vâlâ üyeliği ve Şam 
Vâliliğine, 1842’de Bağdat Vâliliğine getirilmiş, 1849’da azledilmiştir. (M. Süreyyâ, “Necip 
Mehmet Paşa”, Sicill-i Osmânî, C. IV, Tarih Vakfı Yurt Yayını, İstanbul 1996, s. 1245; H. 
Koç, “Necip Paşa” Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1999, 
s. 357)
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Yapı, kare şeklinde, üzeri sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tek kubbe 
ile örtülü bir plana sahiptir.3

Kütüphane’de Necip Paşa Vakfı’na ait toplam 671 cilt kitap mevcuttur. 
Bunların dışında, kütüphaneye sonradan kazandırılan ve “diğer vakıf” adıyla 
tasnif edilen yazma ve matbu eserlerin cilt sayısı üç bine yaklaşmaktadır. 
Türkçe harflerle basılı kitap ve dokümanların sayısı ise dokuz bin civarında 
olup, bunların büyük bir kısmı Cumhuriyetin ilk yıllarında basılmış bazı 
kitap ve ansiklopedilerle Batı klasiklerinin tercümelerinden oluşmaktadır.4

Necip Paşa Kütüphanesi’nde beş adet el yazması Kur’an-ı Kerim bulun-
maktadır. Bu eserler farklı ebatlarda olup, hepsi nesih hat ile yazılmışlar-
dır ve 676 envanter numaralı eser dışında hepsi müzehheptir. Eserlerden 
hiçbirinde zahriye sayfası bulunmamaktadır.

Tezhip sanatının uygulama alanlarının başında hiç şüphesiz Kur’an-ı 
Kerim’ler gelmektedir. “Allah’ın Sözü” olan Kur’an-ı Kerim hat ve tezhip 
sanatkârlarının bütün maharetlerini gösterdikleri el yazması olma özelliğini 
taşır. Tezhibin yazma eserlerde uygulandığı en önemli kısımlardan biri 
serlevhalardır. Sözlükte “baş” anlamındaki Farsça “ser” ile Arapça “levha” 
kelimelerinden oluşan serlevha “bir yazının başlığı”5 anlamına gelir. Serlevha 
el yazması kitapların ilk sahifelerine yapılan tezhipli başlığa verilen addır.6

Tezhip sanatında terim olarak el yazması kitapların zahriye sayfalarından 
sonra karşılıklı iki sayfasına yapılan bezemeli başlığı ifade eder. Dibace 
adı da verilen bu sayfaların tezhibine “serlevha tezhibi” denir. Genellikle 
Kur’an-ı Kerim’de Fatiha ile Bakara Sûresi’nin ilk ayetlerinin yer aldığı kar-
şılıklı sayfalarda uygulanan7 serlevha tezhibi el yazması eserlerde mesnevi 
yazılmış eserlerin baş ve bölüm başlıklarında da görülür. Tezhipli kısım 
metnin başladığı ilk sayfada ise bu sayfaya “unvan sayfası” adı verilir.8

3 Kütüphane hakkında daha geniş bilgi için bkz; Ali İhsan Yıldırım, Tire Vakıf Necip Paşa 
Kütüphanesi, Tire 2006, s. 5; M. Sami Bayraktar, “Tire’de Necip Paşa Kütüphanesi” Atatürk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2003, S. XI, s. 1.

4 Ali İhsan Yıldırım, Tire Vakıf Necip Paşa, s. 6.
5 Gülnur Duran; “Serlevha” DİA, İstanbul 2009, XXXVI, 567.
6 Mehmet Zeki Pakalın; “Serlevha”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli 

Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2004, III, 187.
7 F. Çiçek Derman; “Yazma Eserlerde Tezhip Sanatı”, Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu 

Bildirileri, Elazığ 1987, s. 65; Hatice Aksu, “Türk Tezhip Sanatının Süsleme Unsurları”, 
Osmanlı Kültür ve Sanat, XI. Yeni Türkiye Yayınları, S, II, Ankara 1999, s. 132.

8 Duran, “ Serlevha”, s. 567.
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Resim 1:  672 Envanter No’lu eserin serlevha bezemesi.

Necip Paşa Kütüphanesi’nde bulunan 672 Envanter numaralı Kur’an-ı 
Kerim’i istinsah eden Ahmet İbni Ali (Kütahya gazisi) olup, istinsah tari-
hi 1145/1732’dir. Nesih hat ile yazılmış olan Kur’an-ı Kerim 285x185 mm 
ebatlarında ve 330 varak adetine sahiptir. Yazımına Ravza-i Mutahhara’da 
başlanmış bilâhare İstanbul’da tamamlanmıştır. Ferağ kaydında müstensihin 
Mekke Kadısı olduğu ve 63 Mushaf yazdığı belirtilmektedir.

Nohudi renk filigranlı aharlı ince kâğıt üzerine düzgün bir hatla yazıl-
mış olan Fatiha Sûresi ve Bakara Sûresi’nin ilk sayfasının bulunduğu iklil 
formdaki serlevhanın yazı alanı altın cetvellerle çevreli olup satır aralarına 
beynessütur yapılmıştır. Yazının iki yanında koltuk tezhibi9 yapılmış, dış 
kısımdaki pembe, iç kısımdaki mavi olmak üzere her iki tarafta da kıvrımlı 
yaprak formları kullanılmıştır.

9 İnci Ayan Birol, “Koltuk Tezhibi”, DİA, Ankara 2002, XXVI, s. 153.
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Dikdörtgen yazı çevresinin alt ve üst kısmında yer alan hat altın üzeri-
ne beyaz mürekkeple yazılmıştır. Hattın dışında kalan kısımlar da hatayi10 
grubu motifler kullanılarak kompozisyon oluşturmuştur. Motiflerde kırmızı, 
mor ve mavi renkler kullanılmış zemin ise altınla kaplanmıştır. Motiflerin 
üzerlerine yapılan tarama tekniği, motif renklerine canlılık kazandırmıştır.

Asıl bordür diyebileceğimiz alan zemin ayrımı rûmî motifleri ve den-
danlar ile yapılmıştır. Rûmî motifinin iç zemini siyah renktedir. Lacivert 
zemin içerisinde dallar ve yapraklar altındır. Penç ve goncalarda kırmızı 
ve pembe renkler hâkimdir. Bordürü oluşturan diğer pafta altın zeminli-
dir. Altın zemin üzerine yapılan penç ve yapraklar da altınla boyanmıştır. 
Motifler zeminden siyah tahrir ile ayrılmış, penç motiflerinin ortalarına 
ve yaprakların uçlarına kırmızı noktalar konulmuştur. Altın zemine iğne 
perdahı ile üç nokta işlenmiştir.

Serlevhanın çevresini kaplayan tezhip paftalara ayrılmıştır. Bu alanın 
zemin ayrımı, ayırma rûmî ve dendanlarla yapılmıştır. Eflatun rûmî mo-
tiflerinin içte kalan zemin lacivert renktedir. Dallar ve yapraklar altındır. 
Kırmızı paftaların içerisinde kalan zemin altın olup, iğne perdahı ile üç 
nokta işlenmiştir. Bu alanların her birinde farklı çiçek motifleri vardır. 
18. yy’ın özelliklerini yansıtan bu örneklerdeki çiçekler natüralist üslupta 
çalışılmıştır. Çiçeklerde mavi, kırmızı, eflatun ve sarı renkler hâkim olup 
yapraklarında yeşil renk kullanılmıştır. Tarama ve gölgelendirme tekniğiyle 
motiflere derinlik hissi verilmiştir. Köşelerde gül, iç kısımlarda şukufe 
tarzı çiçekler bulunmaktadır. Paftalar arasında kalan zemin altındır. Altın 
zemin içinde dallarda, yapraklarda ve motiflerde altın kullanılmış, tahrir 
çekilerek motiflerin sınırları belirlenmiştir. Penç motiflerinin ortalarına ve 
yaprakların uçlarına kırmızı renkte nokta bırakılıp, zeminde iğne perdahı 
yapılmıştır. Tığlarda lacivert ve kırmızı olmak üzere iki renk kullanılmıştır. 
Serlevha da uygulanan tezhip işçiliği düzgün ve iyi durumdadır. (Resim 1)

10 Derman, “Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi”, Türkler Ansiklopedisi, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara 2002, XII, s. 295.
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Resim 2:  673 Envanter No’lu eserin serlevha bezemesi.

673 Envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı tarih bilinmemekte-
dir. İstinsah eden Hattat Mustafa’dır. Nesih hat ile yazılmış olan Kur’an-ı 
Kerim 315x220 mm ebatlarında ve 390 varak adetine sahiptir.

Nohudi renk filigranlı aharlı ince kâğıt üzerine düzgün bir hatla yazılmış 
Fatiha ve Bakara sûrelerinin bulunduğu iklil formdaki serlevha, dikdörtgen 
yazı alanı altın cetvellerle çevreli olup satır arasındaki boşluklar altınla 
doldurulmuştur. Yazının iki yanına yapılan koltuk tezhibinde zemin ayrı 
marumiler ile yapılmıştır.

Diktörtgen yazı çevresinin altında ve üstünde bulunan yatay bölümler 
içindeki yazı altın üzerine beyaz mürekkeple yazılmıştır. Bu alanlardaki 
tezhipte hatayi gurubu motifleri kullanılarak bir kompozisyon oluştur-
muştur. Motiflerde pembe, beyaz, turuncu ve sarı renkler kullanılmıştır. 
Dallar, rûmîler ve rûmîlerin iç zemini altınla kaplanmıştır. Yazı alanı ile 
rûmî motifleri dışındaki alanın zemini lacivert renkte boyanmıştır.

Serlevha tezhibinin tamamında altın ve lacivert renk hakimdir. Tezhipte 
rûmî, penç, gonca, hatayi ve yaprak motifleri dallarla bir kompozisyon 
oluşturulacak şekilde tasarlanmıştır. Motiflerde beyaz, pembe, sülyen 
ve mavi renkler kullanılmış, dendanlarda ise siyah ve sülyen renkler 
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kullanılmıştır. Bezeme tığlarla solandırılmıştır. Lacivert renkte bezenen 
tığlarda hatayi ve penç motifleri negatif dediğimiz yöntemle uygulanmış, 
tığlar noktalarla tamamlanmıştır. Serlevha tezhibinin tamamı renkler ve 
tasarım açısından bir bütünlük arzetmektedir. (Resim 2)

Resim 3:  674 Envanter No’lu eserin serlevha bezemesi.

674 Envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı tarih bilinmemekte-
dir. İstinsah eden Hattat Mustafa’dır. Nesih hat ile yazılmış olan Kur’an-ı 
Kerim 275x190 mm ebatlarında ve 383 varak adetine sahiptir.

Nohudi renk filigranlı aharlı ince kâğıt üzerine düzgün bir hatla yazılmış 
Fatiha Sûresi ve Bakara Sûresi’nin ilk sayfasının bulunduğu serlevha tezhibi 
iklil formda yapılmıştır. Dikdörtgen yazı alanı altın cetvellerle çevreli olup 
satır arasındaki boşluklar altınla doldurulmuş, etrafına is mürekkebiyle 
tahrir çekilmiştir. Yazının iki yanında yapılmış olan koltuk tezhibinin 
zemin ayrımı rûmî motifleri ile yapılmıştır. Rûmîlerin içleri siyah renkte 
doldurulmuş diğer bölümlerin zemini altın bırakılmıştır. Rûmî dışında penç 
ve gonca motifleri kullanılmış, tasarım dal ve yapraklarla tamamlanmıştır. 
Motifleri renklendirmede pembe, mavi ve turuncu renkler kullanılmış, is 
mürekkebi ile tahrir çekilmiştir. Duraklar penç motifi formunda bezenmiştir.



777

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

Serlevha tezhibinin zemin ayrımı, ayırma rûmî ve dallarla yapılmış olan 
cetvelin dış kısmında bulunan bezemede altın hâkimdir. Rûmîlerin iç ve 
dendanların alt kısmındaki dallarla zemin ayrımı yapılan kısımların ze-
mini altınla kapatılmış, arada kalan bölüm ise siyah renkte boyanmıştır. 
Desende rûmî, penç, gonca, hatayi ve yaprak dallarla bir kompozisyon 
oluşturulup kullanılmıştır. Motiflerin zemininde beyaz, pembe, sülyen ve 
mavi renkler kullanılmış ve üzerlerine kademe atılarak motiflere canlılık 
kazandırılmıştır. Dendanlarda siyah ve sülyen renkler kullanılmış, bezeme 
tığlarla sonlandırılmıştır. Lacivert renkte bezenen tığlarda hatayi ve penç 
motifleri negatif dediğimiz yöntemle uygulanmış, tığ çıkma ve noktalarla 
tamamlanmıştır. (Resim 3)

Resim 4:  675 Envanter No’lu eserin serlevha bezemesi.

675 Envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’in istinsah tarihi 1209/1794’dür. 
İstinsah eden Yunus eş-Şakir Min Telâmiz-i Mahmud er-Raci’dir. Nesih 
hat ile yazılmış olan Kur’an-ı Kerim 180x115 mm ebatlarında ve 303 varak 
adetine sahiptir. Kur’an’ın hattatı hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, 
hocası Mahmud er-Râcî, Kastamonulu meşur hattat Mehmed Hulûsi Efendi 
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(ö. 1291/1874)’nin hocasıdır.11 Ayasofya Camii imamı Tireli Seyyid Hüseyin 
Efendi tarafından 1262/1845 tarihinde Necip Paşa Kütüphanesi’ne konmak 
üzere vasiyet edilmiştir.

Nohudi renk ince aharlı kâğıt üzerine düzgün bir hatla yazılmıştır. Fatiha 
ve Bakara sûrelerinin bulunduğu serlevha sayfanın yazı alanı dikdörtgen 
olup satır aralarına beynessütur yapılmıştır. Yazının her iki yanına altın 
zemin üzerine is mürekkebi ile zencerek yapılmıştır.

Sûrenin alt ve üst kısımlarında yer alan yatay dikdörtgen yazı alanlarının 
zemini altın olup üzerinde bulunan hat üstübeç mürekkebi kullanılarak 
yazılmıştır. Bezeme alanı ve yazı alanı sülyen rengi dendanlarla birbirin-
den ayrılmıştır. Üsteki paftada penç motifi ve yapraklar kullanılarak bir 
kompozisyon oluşturulmuştur. Motiflerde mavi ve pembe renkler, dallarda 
ve yapraklar da ise yeşil renk kullanılmıştır. Alttaki paftada ise gonca, 
penç ve yapraklar kullanılarak dallarla bir kompozisyon oluşturulmuş, 
motiflerde sülyen, sarı ve mavi renkler kullanılmıştır. Bezeme alanında 
altın zemin üzerine iğne perdahı yapılmıştır.

Dışta kalan asıl bezeme alanında taç dediğimiz formlar kulanılmıştır. 
Taçların içine rûmî, penç ve yaprak motifleri sarmal dallar kullanılarak bir 
kompozisyon oluşturulmuştur. Taçların zemin ayrımı rûmîlerle yapılmış, 
rûmîler altın ile bezenmiştir. Rûmî motiflerinin iç zeminleri bordo renkte 
boyanmıştır. Motiflerde mavi, sarı ve pembe renkler kullanılırken dallar ve 
yapraklarda altın kullanılmıştır. Taçlar ve taçların arasında kalan kısmın 
tezhibi tasarım ve kullanılan renkler açısından uyum arz eder. Dendanlar 
ile rûmîler arasındaki zemin yeşil renkte boyanmış, motifler üzerine zemin 
renklerin bir ton koyusuyla kademe atılmıştır. Motifler üzerine yapılan 
taramalar ve kademeler bezeme alanına canlılık kazandırmıştır. Bezeme 
alanında motifler arasındaki boşluklara beyaz renkte noktalar konulmuştur. 
Bu alanın tamamına mavi renkte dendan çekilmiş ve dendanların üzerine 
aynı renkte noktalar konulmuştur. Dendanlardan sonra yapılan kırmızı ve 
mavi tığlar ile bezeme sonlandırılmıştır. (Resim4)

676 Envanter numaralı Kur’an-ı Kerimin yazıldığı tarih ve istinsah eden 
bilinmemektedir. Nesih hat ile yazılmış olan Kur’an-ı Kerim 250x 180mm 
ebatlarındadır.

11 Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, s. 215.
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Sûrelerin bulunduğu alan altın cetvelle çevrelenmiştir. Sûre başı tezhibi 
taç formunda yapılmış içi altın sıvama tekniğiyle doldurulmuştur. Tacın 
etrafı turuncu renk dendanlarla çevrelenmiştir. Fatiha Sûresi’nin altındaki 
boşluk altın kullanılarak helezonik dallar ve yapraklarla bezenmiştir. Sû-
relerin sayfa altındaki boşluklar dikdörtgen formda çevrelenmiş ve altın 
ile kaplanmıştır. 676 Envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’in serlevha tezhibi 
kayda değer değildir.

Sonuç olarak Tire Necip Paşa Kütüphanesi’nde beş adet el yazması 
Kur’an-ı Kerim bulunmaktadır. Kur’an’lardan üçünü kütüphaneye vakfeden 
Necip Paşa’dır. 675 Envanter numaralı Kur’an-ı Kerim Ayasofya Camii 
imamı Tire’li Seyyid Hüseyin Efendi tarafından Necip Paşa Kütüphanesi’ne 
konmak üzere vasiyet edilmiştir. 676 Envanter numaralı Kur’an-ı Kerim’i 
vakfeden bilinmemektedir. Kur’an’ların tamamı nesih hattı ile yazılmış olup, 
hattatları hakkında hat tezkirelerinde bir bilgiye rastlamadık. 674 envanter 
numaralı Ku’ran-ı Kerim’in yazıldığı tarih belli olmasa bile hatayi motifinin 
az, penç motifinin çok kullanılması, altın üzerine iğne perdahı uygulanması 
ve bezeme özellikleri bakımından 18. yy özellikleri taşımaktadır.

Serlevha tezhip kompozisyonlarında, karşılıklı iki sayfada aynı motifler 
ve renkler kullanılarak yapılmış, tezhip formlarında aynı eserin parçaları 
olduğunu belirten ve göze hoş gelen bir üslup beraberliği sağlanmıştır. 
Serlevha tezhiplerinde sayfada yazılı ve tezhipli kısım arasında orantılı bir 
boşluk bırakılmıştır. Bu boş bırakılan kısımla tezhip arasındaki dengeyi 
sağlamış ve gözün boşluğa geçişini rahatlatmak için tığlar kullanılmıştır. 
Kur’an-ı Kerim’lerin serlevha tezhiplerinde her ne kadar sayfa düzeni 
bakımından klasik dönem anlayışı söz konusu olsa da eserlerde 18. yy 
izlerine rastlanmaktadır.
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TÜRK VE İSLAM ESERLERİ MÜZESİ KUR’AN 
KOLEKSİYONUNDAN NÂDİR BİR MUSHAF 

“HATTAT ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ’NİN 350 YIL 
SONRA TAMAMLANAN MUSHAFI”

Süleyman BERK
Doç. Dr., Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

GİRİŞ
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, dünyanın nâdir Kur’an kolek-

siyonunu barındıran önemli bir müzemizdir. Bu müzede bulunan Mushaf 
koleksiyonu, Arap yazısı yanında, yazı sanatının tarihi gelişimini takip 
açısından önümüze zengin bir çeşitlilik sunmaktadır. Şam bölgesinden 
getirilen Mushaf, cüz ve Mushaf sahifelerinden, Kur’an yazısının ilk 
nüshalara en yakın örneklerini müşâhede etme imkânı bulmaktayız. 1911 
yılında Şam Emeviye Camii’nden müzeye getirilen ve 13882 kalemden 
oluşan bu koleksiyonda tahmini olarak 250.000 Kur’an sahifesi bulun-
maktadır. Bu Kur’an-ı Kerim’ler, cüzleri ve sahifeleri “Şam Evrakı” olarak 
müzenin kayıtlarına geçmiştir.

Bunun yanı sıra, İslam medeniyetini temsil eden çeşitli beldelerden 
özellikle Şîraz, Herat ve Keşmir gibi şehirlerden gelenlerle birlikte Osmanlı 
hat sanatını temsil eden örneklerden oluşan zengin Mushaf koleksiyonu, 
Kur’an hattını en geniş şekilde takip etme fırsatını bizlere vermektedir. 
Hat sanatının en uzun ve önemli kısmını oluşturan Osmanlı döneminden 
Mushaflar, müze koleksiyonunun en nadîde parçasını oluşturmaktadır.
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HATTAT YAHYA HİLMİ EFENDİ TARAFINDAN 
TAMAMLANAN ŞEYH HAMDULLAH MUSHAFI
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde Hattat Şeyh Hamdullah 

Efendi’nin yazdığı iki Mushaf bulunmaktadır. Bu Mushaf’lardan biri ta-
mamen Şeyh’in eseri1 diğeri ise, asırlar sonra XIX. yüzyıl hattatlarından 
Yahya Hilmi Efendi (1833-1907) tarafından tamamlanan Mushaf’tır. Hattat 
Şeyh Hamdullah Efendi tarafından yazımına başlanan ve yaklaşık 350 
yıl sonra Hattat Yahya Hilmi Efendi tarafından tamamlanan Mushaf, bu 
bildirinin konusunu oluşturmaktadır.2

Bu Kur’an-ı Kerim, 33x21 cm ölçülerinde olup, müzenin 3907 numaralı 
envanterine kayıtlıdır. Hattat Şeyh Hamdullah Efendi, bu Mushaf’ı Ba-
kara Sûresi’nden başlayarak, İbrahim Sûresi’nin 22. ayetine (133b) kadar 
yazmıştır. Yarım kalan Mushaf, (134a’dan itibaren) yaklaşık 350 yıl sonra 
devrin önemli hattatı Yahya Hilmi Efendi tarafından tamamlanmıştır.3 Bu 
durum, Mushaf’ın sonunda bulunan ferağ kaydında ve devrin üç önemli 

1 Şeyh Hamdullah’ın Env. No. 402’de bulunan Mushafı 32x29 cm ölçülerindedir. Zahriye 
ve serlevha tezhipleri devrinin özelliklerini yansıtmaktadır. Mushaf on dört satır olarak 
ve nesih hatla yazılmıştır. Aşır, hizb ve cüz gülleri bulunmaktadır. Sûre başı tezhip ve 
yazısı zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Toplam 265 varaktır. 259 (a)’da ferağ kaydı 
bulunmaktadır. Mushaf’ın ferağ kaydında tarih bulunmamaktadır ancak, ferağ kaydının 
altında sıvama altın üzerine yazılan tezhip kaydında H 899/1494 tarihi bulunmakta-
dır. Ferağ kaydından sonra da Mushaf zengin çeşitlilik göstermektedir. Mushaf’ın bu 
bölümünde, Hatim Duası ve Falname bulunmaktadır. Envanter kaydına göre Mushaf, 
“Ayasofya Kütüphanesi’nden 31 Mart 1330” tarihinde Müze’ye gelmiştir.

2 Böyle farklı hattatlar tarafından yazılan başka Mushaf’lar da bulunmaktadır. Meselâ, 
Topkapı Sarayı Kütüphanesi (Arda 32) numarada bulunan, Hattat Mehmed Şevkî Efendi 
(1829-1887) tarafından başlanıp vefatı dolayısıyla bitiremediği Mushaf daha sonra Hattat 
Hasan Rıza Efendi (1849-1920) tarafından tamamlanmıştır. İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi (Env. No: 399)’nde bulanan ve Hattat Hâfız Osman (1642-1698) tarafından baş-
lanan Mushaf, talebesi Hattat Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi (1670-1731) tarafından 
tamamlanmıştır. Yine, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan bir Mushaf’ı (Env. No 
86) adeta bir heyet yazmıştır. Ferağ kaydına göre Mushaf’ı yazmaya Abdullah b. Mustafa 
b. Muhammed el-Müştehir bi-Filibevî başlamış ve Hac Sûresi’nin sonuna kadar yazmış-
tır. Onun H 1285 senesinde vefatıyla Hafız Muhammed Filibevî, Mü’minûn Sûresi’nden 
Yâsin Sûresi’nin üçte birine kadar yazmış onun da vefatıyla Kur’an’ı Hâfız İsmail Hakkı 
el-Burdûrî tamamlamıştır. Mushaf’ın ketebe kaydını ise Mushaf’ı ilk yazmaya başlayan 
Hattat Abdullah b. Mustafa’nın oğlu Mustafa Âsım b. Abdullah, H 1318 tarihinde yaz-
mıştır. Kezâ, Yahya Hilmi Efendi’nin 21. Cüze kadar yazmaya muvaffak olduğu Mushaf, 
vefatından sonra Hattat Re’fet Efendi tarafından tamamlanmıştır.

3 Muhittin Serin (Şeyh Hamdullah, 92) arada, Mâide Sûresi 105. ayetinden, A’raf Sûresi 
106. ayetine kadar olan kısmın da yine Hattat Yahya Hilmi Efendi tarafından yazıldığını 
belirtmiştir. Fakat bu durum, hattat tarafından ne ferağ kaydında ne de diğer hattatlar 
tarafından tasdik kayıtlarında belirtilmemiştir. Fakat bu kısımlarda kâğıt renginde ton 
farkı bâriz bir şekildedir.
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üstadının, Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1801-1876), Mehmed Hulûsi 
Efendi (v. 1874) ve Mehmed Şevkî Efendi (1829-1887)’nin yazdığı tasdik 
metinlerinde de belirtilmiştir.4 Serlevha öncesi sahifeye, günümüz alfabe-
siyle yazılan kayıttan, Mushaf’ın Ahmed Muhtar Kevâkibi tarafından 1944 
yılında müzeye hediye edildiği anlaşılmaktadır.5 (Resim 22)

Kur’an-ı Kerim, açık krem rengi kâğıda nesih hat ile on iki satır 
olarak yazılmıştır. Mushaf, ayetberkenâr değildir. Sahifeler altın cedvelle 
tahrirlenmiştir. Duraklar altındır. Secâvend alâmetleri kırmızı mürekkeple 
yazılmıştır. Sûre başlıkları sıvama altın üzerine üstübeçle ve Rika’ hattı 
ile yazılmıştır. Mushaf’ın tamamı 349 varak; 698 sahifedir.

4 Türk ve İslam Eserleri Müzesi Env. No. 3907’de bulunan Mushaf’ın ferağ kaydı şöyledir: 
Kalem ve levhi yaratan ve insana bilmediğini öğreten Allah’a hamdolsun. Salât ve selâm 
O’nun Nebisi Muhammed (s.a.s.)’e, ailesi ve zenginlik ve kerem kaynağı olan arkadaşla-
rının üzerine olsun. Bu Kelâm-ı Kadîm’i daha önce izzetli üstad Şeyh oğlu Hamdullah 
(Allah ikisine de rahmet etsin), Bakara Sûresi’nden başlayarak, İbrahim Sûresi’nden (En 
faziletli salât ve tam teslimiyet onun üzerine olsun!) “Festecebtüm lî” (22. ayet)’ye kadar 
yazdı. Meşhur üstadlar da bu [nun böyle olduğunu] durumu bu Mushaf [ın sonuna ]’a 
yazdılar ve tasdik ettiler. Şimdi de ben [İbrahim Sûresi’nin] bu ayetinden itibaren Kur’an’ın 
sonuna kadar yazdım ve gerçek Melik ve her şeyi bilen Allah’ın yardımıyla ve Sultan 
Dîvânı Beylik Kîsedârı Hasan Ziver Efendi’nin teşviki ile [Kur’an’ı] tamamladım. Allahım 
onun amelini makbûl, günahını mağfûr ve işini makbul kıl! Ben, Rabbinin rahmetine 
muhtaç Yahya Hilmi. Allah, Kur’an-ı Kerim hürmetine ayıplarını örtsün ve günahlarını 
affetsin. Sene, hicrî bin iki yüz seksen dokuz.” Bu Ferağ kaydının öncesinde ilk olarak 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin tasdik kaydı bulunmaktadır. Tasdik metni şöyledir: 
“Kesin olarak inanıyorum ki, bu Mushaf-ı şerifi, Şeyh Oğlu olarak bilinen Hamdullah, 
İbrahim Sûresi’nden (Salât onun üzerine olsun!) “Festecebtüm lî” (22. ayet)’ye kadar yazdı. 
Sonra Yüce Allah [Kur’an’ın] yazımının tamamlanmasını Hâfız Yahya Hilmi Efendi’ye 
muvaffak kıldı. Peygamberlerin Efendisi hürmetine Allah her ikisinin gayretlerini kabul 
etsin. Bende-i Âl-i abâ Seyyid İzzet Mustafa. Sene 1289.” Hattat Mehmed Hulûsi Efen-
di’nin tasdik metni ise şöyledir: “Ben de bazı meşhur üstadların kabul ettiği gibi kesin 
olarak inanıyorum ki, bu Mushaf-ı şerifi, Şeyh Oğlu olarak bilinen Hamdullah, Bakara 
Sûresi’nden İbrahim Sûresi’nden (Salât onun üzerine olsun!) “Festecebtüm lî” (22. ayet)’ye 
kadar yazdı. Sonra Yüce Allah [Kur’an’ın] yazımının tamamlanmasını Hâfız Yahya Hilmi 
Efendi’ye muvaffak kıldı. Allah her ikisinin gayretlerini kabul etsin. Âmin. El-Fakîr 
es-Seyyid Mehmed Hulûsi.” Hattat Mehmed Şevki Efendi’nin tasdik metni ise şöyledir: 
“Bu Mushaf-ı şerif [in hattının], Şeyh Hamdullah hattı olduğuna, meşhur üstadların 
inandığı gibi inanıyorum ki, Bakara Sûresi’nden İbrahim Sûresi’nin (Salât onun üzerine 
olsun!) “Festecebtüm lî” (22. ayet)’ye kadar [ Şeyh Hamdullah] yazdı. Sonra Yüce Allah 
[Kur’an’ın] yazımının tamamlanmasını Hâfız Yahya Hilmi Efendi’ye muvaffak kıldı. Allah, 
Muhammed (s.a.s.) ve ailesi hürmetine her ikisinin günahlarını affetsin. Duacı es-Seyyid 
Mehmed Şevkî, 1289”.

5 Bu kayıt aynen şöyledir: “Şeyhülislam Cemaleddin Efendi tarafından merhumun küçük 
oğlu Ahmet Muhtar Kevakibî tarafından müzemize hediye edilmiştir. 18-3-1944” Bu 
yazının altında kırmızı mürekkeple, Sulh Hukuk Hâkimliği’nin mührü basılmıştır. (Bu 
arada, küçük bir kâğıda, hurde talik ile “Kebîkec” ibaresi yazılmış ve buraya konulmuştur. 
Kebîkec ibaresi, Mushaf’ın muhtelif sahife aralarında da bulunmaktadır.)
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Mushaf’ın cüz gülleri müzehhebdir. “Hizb” ve “Aşr” yazıları zerendûd 
olarak bulunmaktadır. Bazı varaklarda secde gülleri de yapılmıştır. (105a)’da 
hizb gülü yapılmıştır. (Resim 18-21) Bazı sahifelerin satırlarında tashihler 
bulunmaktadır. (17. varak) Bazı sahifelerde de mıstar çizgisi bâriz bir şe-
kilde görülmektedir.

Kur’an’ın cildi, şemse, köşebent ve mıkleb şemsesinden oluşmuş bir 
şemse cilt örneğidir. Kalıpta kullanılan desenler bitkisel motiflerden oluş-
maktadır. Cild, alttan ayırma tekniğiyle ezme altın ile boyanmıştır. Klasik 
İslam cildinde ender karşılaşılan bir örnektir. Çünkü, kitabın sırt kısmı da 
fırça yardımıyla süslenmiştir.

Mushaf’ın, (347b) sahifesinde Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efen-
di’nin Tasdik yazısı (Resim 10); (348a) sahifesinde Hattat Mehmed Hulûsi 
Efendi’nin ve Mehmed Şevkî Efendi’nin ayrı kartuşlarda “Tasdik” yazısı 
bulunmaktadır.6 (Resim 11-12) Mushaf’ı tamamlayan Hattat Yahya Hilmi 
Efendi’nin Ferağ Kaydı ise (348 a ve b) varaktadır. Ferağ kaydından anla-
şıldığına göre, Hattat Yahya Hilmi Efendi Mushaf’ı Hasan Ziver Efendi’nin 
teşviki ile tamamlamıştır. (Resim 13-14)

Şüphesiz, Yahya Hilmi Efendi, sanat bakımında Şeyh Hamdullah ile 
başlayan ve Hattat Hâfız Osman Efendi (1642-1698) ile devam edip gelen 
ana yolda farklı şîveye sahip bir hattattır. Asırlar sonra Şeyh Hamdullah 
tarafından yazılmış Mushaf’ı aynı üsluba bağlı kalarak tamamlaması büyük 
bir başarı olup, yazıda kaleme hâkimiyetini göstermesi bakımından önem-
lidir. Şu tespiti de rahatlıkla yapabiliriz: Her iki hattat da serîu’l-kalemdir.

Mushaf yazısı her iki hattat cihetiyle incelendiğinde, ilk bakışta bariz 
bir fark görülmemektedir. Özellikle yan yana duran geçiş sahifeleri ince-
lendiğinde, Şeyh Hamdullah tarafından yazılmış sahife ile Yahya Hilmi 
Efendi tarafından yazılmış sahifeye bakıldığında ilk fark edilen iki sa-
hife arasındaki kâğıtta bulunan hafif ton farkıdır. (Resim 2, 3, 4) Her iki 
hattattın harflerinin ölçüsü aynı fakat Hattat Yahya Hilmi Efendi, Şeyh’e 
göre harfleri satıra daha yayarak yazmıştır. Şeyh’in satırı daha sıkışıktır. 
(Resim 16-17, 38) Yahya Hilmi Efendi’de satır daha ferah ve harflerin yapısı 
daha olgun bir haldedir. Her iki hattat da yazılarında bazı nükteler ortaya 

6 Mehmed Hulûsi Efendi isminin geçtiği bu paftanın yazı karakteri incelendiğinde, yazıyı 
talebesi Hattat Şevkî Efendi’nin yazdığı anlaşılmaktadır.
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koymuşlardır. Her ikisi de bazı satırlarda “Ye” ve “Nun” harfinin çanağı 
içerisine, önüne gelen kelimeyi almışlardır. (Resim 3)

Bu Mushaf’ta, Şeyh Hamdullah’ın harekeleri daha eğimlidir. Her iki 
hattat da cezmleri açık şekilde yazmıştır.7 Yalnız Şeyh yazısında bazen 
kapalı cezm de kullanmıştır. Yahya Hilmi Efendi ise kapalı cezmi nâdiren 
kullanmıştır. (Resim 3) Şeyh’in yazısında harflerin kürsüye oturma prob-
lemi vardır. Bu değerlendirmeleri yaparken şu husus unutulmamalıdır; iki 
hattat arasında 350 yıllık zaman farkı vardır ve Şeyh Hamdullah Osmanlı 
Hat Ekolü’nün kurucusudur.

HATTAT ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ’NİN HAYATI VE 
SANATI
Şeyh Hamdullah Efendi 833/1429 tarihinde Amasya’da doğmuştur. 

Kaynakların bildirdiğine göre Hayreddin Mar’aşî isimli hattattan yazı 
dersi almış, o zamanlar Anadolu’da geçerli olan Yâkut el-Musta’sımî (v. 
1298) usulünce yazmıştır. Amasya’da vali olan Şehzâde Bâyezid ile dostluk 
kurmuş ve ona yazı dersi vermiştir. Fatih Sultan Mehmed’in 1481 yılın-
da vefatı ile II. Bâyezid adıyla tahta geçen Sultan’dan sonra Hattat Şeyh 
Hamdullah Efendi de İstanbul’a gelmiştir.

İstanbul’da bizzat Sultan’ın ilgi ve desteği ile Saray Hazinesi’nden 
kendisine verilen Yâkut el-Musta’sımî yazıları üzerinde uzun tetkiklerde 
bulunarak Aklâm-ı Sitte’de yeni bir ekolün doğuşuna vesile olmuştur. 
Hattat Şeyh Hamdullah Efendi, Yakut ekolüne yaptığı estetik katkılarla 
Anadolu’da bu ekolün hükmünü ortadan kaldırmıştır. Ayrıca, Aklâm-ı 
Sitte’nin bütün çeşitlerinde olgunluk çağı idrak edilmiştir. Şeyh Ham-
dullah, özellikle Nesih yazının klasik ölçülerinin kurallarını koymuştur. 
Başka bir deyişle, Nesih hattının estetik temelleri Şeyh Hamdullah ile 
atılmıştır. Nesih yazıda kalem hareketine bağlı olarak harflerin canlılık 
kazandığı görülmektedir. Harflerin yapıları estetik olgunluğa erişmekten 
başka, harfler satırda kürsülerine oturmuşlardır.

7 Şeyh yazıları üzerinde uzun incelemeler yapan Necmeddin Okyay’ın, Şeyh yazılarındaki 
cezm ile ilgili tespiti şöyledir: “Hakîkî Şeyh yazılarında bir karakter vardır. O da sülüs 
yazılarında toparlak, nesih yazılarında ağzı açık cezm yapmasıdır. Şeyh açık cezmi neshe, 
toparlak Cezmi de sülüse tahsis etmiştir. Ben bu iddiâdayım. Fakat muahharan yazdığı 
Kelâm-ı Kadim’lerde belki toparlak cezm kullanmıştır. Tetkîkâtımı ikmal etmeden kat’î bir 
hüküm veremedim”. (Süheyl Ünver (Süleymaniye Kütüphanesi Ünver Arşivi No: 63)’den 
naklen Serin, Şeyh Hamdullah, s. 80.)
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Şeyh Hamdullah ekolü ile birlikte Kur’an istinsahında “Reyhanî” yazı 
yerine “Nesih” yazı kullanılır olmuştur. Şeyh yazısında harfler ve bütünü 
meydana getiren unsurlar uyum içindedir. Sahife nizamı ve satır araları 
ölçülerini bulmuştur. Mushaf kitâbetine Şeyh Hamdullah ile bir sadelik, 
zerâfet ve sevimlilik gelmiştir. Şeyh Hamdullah koltuklu Sülüs-Nesih 
kıt’anın Osmanlı zevkine uygun ölçü ve şeklini ortaya koymuştur. (Resim 
33, 35) Özellikle Nesih yazı, satıra oturması, kürsüsünü bulması ve dik 
harflerin sola meyletmesi ile canlılık kazanmıştır. Harfler kaleme bağlı 
olarak estetik ölçü ve duruşlarını bulmuşlardır. Nesih yazıda kalem daha 
işlek bir hale gelmiştir.

Şeyh Hamdullah’ın yazı hayatı iki döneme ayrılabilir: Yâkut üslubunda 
yazdığı Amasya dönemi; kendi üslûbunu ortaya koyduğu ve bu üslupla 
yazdığı İstanbul dönemi. Hattat Şeyh Hamdullah, Yâkut yolunun bir mu-
kallidi ve takipçisi olarak kalmamış, bu yolu geliştirerek yeni bir ekolün 
öncü sanatkârı olmuştur.

Hattat Şeyh Hamdullah Efendi, Aklâm-ı Sitte’nin bütün çeşitleriyde 
eser vermiştir. Kırk yedi adet Mushaf-ı şerîf, çok sayıda En’am, kıt’a ve 
murakaa yazmıştır. Az sayıda da olsa Celî Sülüs yazıyla da eser vermiştir. 
Bunlar: Sultanahmet Firûz Ağa Camii kitâbesi8 (Resim 29), Bâyezid Camii 
kitâbesi (Resim 30), Davud Paşa Camii (Resim 31) kitâbesidir. Edirne, II. 
Bâyezid Camii kitâbesi de Şeyh’indir. (Resim 32)

Sultan II. Bâyezid, oğlu Sultan Korkud, Şeyh’in kendi oğlu Mustafa 
Dede, damadı Şükrullah Halife, Mehmed Handan, Behram b. Abdullah, 
Ali b. Mustafa, Tâcizâde Cafer Çelebi, Nazlı Mahmud Çelebi, Mustafa Koca 
Nişânî, Salih b. Celâl, Şeyh Hamdullah’ın yazıda önemli talebelerindendir.9

Kaynaklarda, Şeyh Hamdullah’ın yazı sanatından başka mahâretlerinden 
bahsedilmiştir. Bunlar okçuluk sporu ve yüzücülüktür. Şeyh, atış rekoru 
kırmış bir menzil sahibi idi. Bu sebeple dikilmiş menzil taşı, bugün Okçular 
Tekkesi’nde durmaktadır.10 Kendisi aynı zamanda, Okmeydanı’nda bulunan 

8 Şeyh Hamdullah tarafından celî sülüs hatla yazılan Firûz Ağa Camii kitâbesi ile ilgili 
bkz. Süleyman Berk, Firuz Ağa Camii Kitâbesi, AD Art Dekor, sy. 90 (Eylül 2000), s. 
130-133.

9 Şeyh Hamdullah Efendi’nin talebeleri ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Serin, Şeyh 
Hamdullah, 47-75.

10 Bu menzil taşı, Okmeydanı Okçular Tekkesi az ilerisinde bulunan Minber sofasının ya-
nında iken, daha sonraları kaybolmaması için Tekkenin inşa edildiği alana getirilmiştir. 
(Bkz. Serin, Şeyh Hamdullah, 43) Yakın zamana kadar burada duran menzil taşı, Tekke 
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Okçular Tekkesi Şeyhi’dir. Ok ve yay yapmakta da mahâreti bulunmaktadır. 
Ayrıca iyi bir terzi olduğu da rivayetler arasındadır.11

Şeyh Hamdullah, Fatih, II. Bâyezid, Yavuz Sultan Selim ve Kânûni devir-
lerini idrak etmiştir. 926/1520 yılında vefat eden Şeyh Hamdullah’ın cenaze 
namazını Şeyhulislâm Zenbilli Ali Efendi Ayasofya Camii’nde kıldırmış ve 
vasiyeti gereği Karacaahmed Mezarlığı’nda Ali b. Yahya Sûfi’nin yanına def-
nedilmiştir. “Şeyh Sofası” veya “Hattatlar Sofası” olarak bilinen bu yere daha 
sonra birçok hattat defnedilmiştir. (Resim 25-26) Son olarak Hattat Hâmid 
Aytaç da nakl-i kubûr yapılarak buraya, Şeyh’in yakınına defnedilmiştir.12

HATTAT YAHYA HİLMİ EFENDİ HAYATI VE SANATI
1249/1833’de Süleymaniye’de dünyaya geldi. Hattat Mustafa Râkım 

Efendi’nin talebelerinden Mehmed Hâşim Efendi13 ve Matbaa-i Âmire 
musahhihlerinden Halil Zühdî Efendi’den Sülüs ve Nesih yazılarını meşk 
etmiştir. Kabiliyeti sayesinde Hâşim Efendi’nin takdirini kazanmıştır. Altmış 
yıla yakın Bâb-ı Seraskerî Jurnal Kalemi’nde çalıştı. Buranın müdürlüğüne 
kadar yükseldi. 23 Kasım 1907 tarihinde sabaha karşı vefat etmiş ve Sü-
leymaniye Camii Haziresi’ne defnedilmiştir. Kabir kitâbesi mevcut değildir. 
Yahya Hilmi Efendi, özellikle “Nesih” yazıda isim yapmış ve zamanının önde 
gelen hattatları arasında yer almıştır. Yirmi beş Mushaf, çok sayıda En’am, 
Delâil-i Hayrât, Hilye-i Şerîfe ve levhalar yazmıştır. Vefatından evvel 21. 
cüze kadar yazmaya muvaffak olabildiği Mushaf daha sonra Re’fet Efendi 
tarafından tamamlanarak yerine teslim edilmiştir.14 Yahya Hilmi Efendi’nin 

inşasının başlamasına yakın zayi olmaması ve korunması amacıyla bulunduğu yerde 
toprağa gömülmüştür. Okçular Tekkesi’nin ihyasından sonra taş, Müze giriş kapısının 
önünde sağ tarafta bir kaideye konulmuştur. (Resim 39) Menzil taşında şu ibare bulun-
maktadır: “Sâhibu’l-Menzil Hamdullah İbnu’ş-Şeyh Reîsu’l-Hattâtîn Şeyhu’r-Râmiyân. 
Sene 911”. (Ayrıca bkz. Şinasi Acar, İstanbul’un son Nişan Taşları, İstanbul, Arkeoloji ve 
Sanat Yayınları, 2006, s. 69.)

11 Nefeszâde İbrahim, Gülzâr-ı Savab, İstanbul, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, 1939, 
s. 50.

12 Şeyh Hamdullah’ın hayatı hakkında daha geniş bilgi için bkz. Mustafa Âli, Menâkıb-ı 
Hünerverân, İstanbul, Türk Tarih Encümeni Külliyatı, 1926, s. 25; Nefeszâde İbrahim, 
Gülzâr-ı Savâb, s. 48-53; Suyolcuzade Mehmed Necib, Devhatü’l-Küttâb, Güzel Sanatlar 
Akademisi Neşriyatı, 1942, s. 8; Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, 
İstanbul, Türk Tarih Encümeni Külliyatı, 1928, s. 185-187; Melek Celâl, Şeyh Hamdullah, 
İstanbul 1948; Muhittin Serin, Şeyh Hamdullah, İstanbul, Kubbealtı Neşriyatı, 1992, 203 s.

13 Hayatı ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Süleyman Berk, Hattat Mustafa Râkım Efendi, 
İstanbul, Kaynak Yayınları, 2003, s. 38.

14 İbnülemin, 460.
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Süleymaniye’deki evi, torunu Güzin Duran ve eşi Feyhaman Duran tara-
fından 1969 yılında İstanbul Üniversitesi’ne bağışlanmıştır.15 Bu ev, Haziran 
2001’den beri müze olarak hizmet vermektedir. Son dönem hattatlarından 
Şefik Seyfi (1873-1901), Hasan Rıza Efendi (1849-1920) ve Mehmed Rif’at 
Efendi (1857-1942), Yahya Hilmi Efendi’den yazı meşk etmişlerdir.16

Sonuç olarak:

Nesih yazı gibi, hattatın yazı karakterini en fazla yansıtan bir yazı 
cinsinde, başka bir hattatın üslûbuna bürünerek yazmak imkânsız değilse 
de çok zor ve ustalık isteyen husustur. Osmanlı yazı sanatının öncüsü 
Şeyh Hamdullah Efendi’nin başlayıp yarım kalan bir Mushaf’ın asırlar 
sonra, yaklaşık 350 yıl sonra aynı üslûba bağlı kalarak Hattat Yahya Hilmi 
Efendi tarafından tamamlanması büyük bir başarıdır. Sanat bakımından bir 
manada Şeyh Hamdullah’a temessül etmiş, onun kimliğine bürünmüştür. 
Sanat bakımından ana damara bağlı kalarak yazının gelişmesini tevârüs 
etmiş ve iyi bir hattat olduğunu göstermiştir.

Harf yapıları, harflerin satıra oturması, hareke ve diğer işaretler ancak 
yazı sanatından anlayanların farkına varabileceği ustalıkla Hattat Yahya 
Hilmi Efendi tarafından bu Mushaf’ta temâdi ettirilmiştir. Mushaf yazısını 
Yahya Hilmi Efendi’nin keyifle yazdığı anlaşılmaktadır. Bu durum iki yön-
den başarıyı önümüze koymaktadır: Şeyh Hamdullah asırlar öncesinden 
Nesih yazının ana yapısının estetik olarak kurulduğu, sonradan gelenlerin 
ancak nüanslarda yenilikleri ortaya koyduğunu; asırlar sonra gelen ve 
ana damara sadık kalan sanatkâr hattatların da pîrlerini ustalıkla taklid 
edebildiklerini bu Mushafta bi’l-müşâhede görmekteyiz.

Kaynakça
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15 Feyhaman Duran, Yahya Hilmi Efendi’nin oğlu Naim Bey’in damadıdır. (İbnülemin, 330)
16 Hattat Yahya Hilmi Efendi’nin hayatı ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Habib, Hat ve 
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1.  Mushaf’ın serlevhası.

2.  Şeyh Hamdullah Efendi hattı iledir. (Yûnus Sûresi 52-68. ayetler)
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3.  Mushaf’tan Yahya Hilmi Efendi hattı ile iki sahife. (En’am 108-121)

4.  Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin tasdik kaydı.
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5.  Şeyh Hamdullah Efendi’nin kabir kitabesi baş şahidesi.

6.  Okmeydanı Okçular Tekkesi yeniden inşa sonrası.
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7.  Menzil taşının bugünkü durumu. (Okçular Tekkesi müze girişinde)
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8.  Şeyh Hamdullah’ın celî sülüs yazısına bir örnek. (İstanbul Bâyezid Camii Kitâbesi.)

9.  Şeyh Hamdullah tarafından yazılan Dâvud Paşa Camii kitâbesi.
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10.  Şeyh Hamdullah hattı ile sülüs nesih bir kıt’a. (TİEM 2450-5)

11.  Hattat Şeyh Hamdullah Efendi’nin sülüs nesih bir kıt’ası. (Sakıp Sabancı Müzesi)
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12.  Hattat Yahya Hilmi Efendi’nin sülüs nesih kıt’ası.

13.  Hattat Yahya Hilmi Efendi’nin sülüs nesih bir kıt’ası.
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“ŞİŞLİ CAMİİ CÜMLE KAPISI ÜZERİNDEKİ  
MÜSENNA KİTABE”

Ali Rıza ÖZCAN
Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,  

Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü.

Bu tebliğde; hat sanatının müstesna istiflerinden biri olan, Şişli Camii 
cümle kapısı üzerine Hattat Hamid Bey tarafından yazılan istif hakkında 
bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Kur’an-ı Kerim ayetleri, zaman içerisinde hat sanatının farklı yazı çe-
şitleriyle ve farklı malzemeler üzerine yazılmıştır. Deri, kağıt, ahşap, metal, 
kemik, kumaş, papirüs ve taş gibi muhtelif yüzeylere yazılan Kur’an-ı Kerim 
ayetlerinin dinî mimari üzerinde ve özellikle de camilerimizde kullanılan 
yazı çeşidi celî sülüstür.

Celi sülüs yazı ise tekamülünü 19. asırdan sonra Mustafa Râkım’ın 
(1757-1825) ellerinde tamamlamış bir yazı cinsidir. Mustafa Râkım Efendi 
yolunun büyük ustalarından ve hat sanatının günümüze aktarılmasında 
önemli bir yere sahip bulunan Hamid Aytaç’ın (1891-1982) celi sülüs mü-
senna kompozisyonu hat tarihinde mühim bir yer tutmaktadır.

İstanbul’da Şişli ilçesinde Abide-i Hürriyet ile Halaskârgazi Caddele-
ri’nin kesiştiği üçgen ada üzerinde; vaktiyle, “Süvari Kışlası” daha sonra 
“Askerî Motor Tamir Mektebi” bulunuyordu. Bu arsa üzerine bir cami 
yaptırılmasına karar verilmiş ve Şişli Camii’nin yapımına 1945 senesi 
Haziran ayında başlanmış ve cami 1949 yılında tamamlanarak ibadete 
açılmıştır. Klâsik Osmanlı cami mimarisi tarzında inşa edilen caminin 
mimarı, dönemin Vakıflar Başmimarı olan Ali Vasfi Egeli (1890-1962)’dir. 
Caminin bir ana kubbe etrafındaki üç yarım kubbesi ile revaklı bir son 
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cemaat yeri ile yine ana gövdeye bitişik mukarnaslı bir şerefeye sahip 
taş minaresi vardır. Caminin etrafı duvarlarla çevrilidir ve camiye üç ayrı 
kapıdan girilir. Geniş avlunun ortasında üzeri açık onikigen mermer bir 
şadırvan bulunur. Caminin cümle kapısına merdivenlerle çıkılır. Cami 
içinde Hattat Hamid Aytaç dışında Mustafa Halim Özyazıcı (1898-1964) 
ve Macid Ayral’ın (1891-1961) yazıları da bulunmaktadır.

Şişli Camii’nde Hamid Bey’e ait yazılar; cami etrafındaki üç ana kapı 
üstündeki celi sülüs yazılar ile cümle kapısı üzerindeki müsenna celi sülüs 
kitabe ile sağ ve solundaki yine celi sülüs ayetler ve avludaki şadırvan 
ile küp formlu çeşmenin üzerinde bulunan müdevver celi sülüs hatlardır.

Bu yazılardan cümle kapısı üzerindeki 1.95 X 1.95 cm’lik eşkenar üçgen 
saha içine 2 cm’lik kalem ağzıyla Tevbe Sûresi’nin 18. ayetinin bir bölümü 
yazılmıştır ayet ve meali şöyledir:

“İnnemâ ya’muru mesâcidallâhi men âmene billâhi ve’l-yevmi’l-âhıri

Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan kimseler 
yapar/tamir eder/yaşatır.”

Bu ayet, dinî yapılarda mânâsına binaen çokca tercih edilmiştir. Bun-
lardan tespit edebildiğimiz eserler şunlardır:

• Mescid-i Haram —Çerkes Memluk Sultanı Ferec b. Berkuk’un ye-
nilettiği— Hazûra kapısı–804

• Mescid-i Nebevî —Babüsselam girişinden itibaren ön cephe—

• Kuba Mescidi —ön duvar—

• Isfahan Mescid-i Camii —mihrab— 842

• Kahire Melik Şeyh Müeyyed Mescidi-1091

• Silvan Ulu Camii —mihrab— 1157

• Kızıltepe Mardin Dunaysır Ulu Camii-1204

• İzzeddin Keykavus Türbesi-1217

• Alanya Akşebe Sultan Türbesi bitişiğindeki mescid-1230

• Burdur Eğirdir Hızır Bey Camii-1237

• Antalya Şeyh Şücaeddin Türbesi-1238

• Alanya Serapsa Hanı Mescidi —giriş— 1246

• Kastamonu Atabey Camii-1273

• Harput Arap Baba Türbesi-1276

• Kahire Eşref Baybars Hânkâhı Mescidi-1309
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• Konya Şerafeddin Camii —mihrab sofası— 1326

• Ürgüp Demseköy Taşkın Paşa Camii – 14 yy. ilk yarısı

• Mardin Zinciriye/Sultan İsa Medresesi-1385

• Niğde Darü’z-zikr —mihrab— 14. yy.

• Hasankeyf Süleyman Camii —minare— 1407

• Konya Kadı Mürsel Camii-1409

• Edirne Üç Şerefeli Camii —taç kapı sol nişi— 1447

• İnegöl İshak Paşa Camii —kubbe— 1482

• Yugoslavya/Foça II. Bayezid Cami —kitabe— 1500

• Rüstem Paşa Camii —son cemaat yeri— 1561

• Selimiye Camii —ön küçük kubbe— 1575

• Kılıç Ali Paşa Camii —çeyrek kubbe— 1580

• Sultanahmet Camii —sütun— 1616

• Üsküdar Selimiye Camii —avlu girişi— 1807

• Nusratiye Camii —yan giriş kapısı üstü— 1826

• Kubbetü’s-sahra —Yasin Sûresi kuşağının altı— 1855

• Bursa Ulu Camii —sütun— 1855

• Silivrikapı Bâlâ Mescidi —mihrab üstü— 1892

• Erenköy Zihni Paşa Camii —giriş cephesi— 1901

• Kahire Abbas Hilmi-i Sani Mescidi-1901

• Kahire Zeyneb Hatun Camii —doğu eyvanı—

• Kahire Nesibe Hatun Camii —doğu eyvanı—

• Kahire Kani Bay er-Rammah Mescidi —doğu eyvanı—

• Kahire Seyyid A. Rufâî Camii —batı girişi—

• Meşhed Gevher Şâd Camii —kıble eyvanı—

• Herat Ziyaretgâh Mescid-i Camii —iç eyvan—

• Musul Emeviye Camii —kıble duvarı—

• Rabia Hatun Camii —kuşak—

• Irak Bekir Efendi Camii —giriş—

• Irak Âdile Hatun Camii —cümle kapısı üstünde—

• Halep Medrese-i Sultaniye

Bahse konu yazının sahibi Hattat Hamid Aytaç 1891’de Diyarbakır’da 
doğdu. Asıl adı Musa Azmî olan ve bütün İslam yazılarını büyük bir ustalık 
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ve kolaylıkla yazan Hamid Bey çok kudretli bir hattattı. İki adet Kur’an-ı 
Kerim yazdı. Bunlardan biri hem Türkiye’de hem Almanya’da basıldı. Her 
yazı çeşidiyle eserler verdi.

Celi sülüs yazıyı kısa bir süre devam ettiği Nazif Bey’den (1846-1913) 
öğrendi. Ayrıca Mustafa Rakım ve Sami Efendi’nin yazılarına bakarak, 
terakki etti. Bilhassa Sami Efendi’nin İstanbul’da Yeni Camii Sebili için 
yazdığı kitabe, devrin diğer hattatları gibi Hamid Bey’in de bu yazıda 
ilerlemesine vesile olmuştu. 1920 ile 1965 yılları Hamid Bey’in hayatında 
sanat yönünden en parlak devri olarak bilinir.1

1365/1946 tarihli ve Tevbe Sûresi’nin 18. ayetinin Şişli Camii cümle 
kapısı üzerine yazılmasıyla alakalı olarak Hattat Hamid Aytaç şunları 
söylemektedir:2

“Camilerdeki yazılarımın en mükemmeli Şişli Camii’nin yazılarıdır. Bu bana 
Allah’ın bir lütfudur. Camiin mimarı Vasfi Bey Akademi’den arkadaşımdır. Bu 
yazının yazılmasına merhum Necmeddin Hoca (Okyay) sebep olmuştur. Kendisi 
Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetler seçip bana getirdi. Ben de bunlar arasından 
Tevbe Sûresi’nin 18. ayetinin bir kısmını seçtim. Önce kurşun kalemle istif 
şeklini karaladım. Yazıyı yazarken “lâm-elifleri” bir türlü yerleştiremiyordum. 
Yorulmuşum. Işığı söndürdüm. Ellerimi göğsüme kenetledim. Gözlerimi kapadım. 
Kısa zamanda dalmışım. Rüya ile yakaza arasında yazının bütün istifi gözümün 
önüne geldi. “Lâm-elifler” ortada yerleşmiş olarak duruyordu. Heyecanımdan 
uyandım. Lambayı yaktım ve istifi tamamladım. Caminin mimarı Vasfi Bey 
Tophane’deki Kılıç Ali Paşa Camii’nin yazılarını görmemi tavsiye etmişti. İyi 
ki gidip görmemişim. Yoksa onların tesirinde kalırdım ve bu yazı yazılmazdı. 
Yazı üç gruptan müteşekkildir. En altta ortada Mevlânâ’nın sikkesini andırır 
daha yukarıda ise burun ve iki göz gibi insan simasını andırır. Bu yazıyı daha 
sonraları bazı kimselerin arzusu ile levha olarak da yazdım.3

Yukarıdaki ifadeler Hamid Bey tarafından kapı üstüne yazılan yazının 
nasıl yazıldığını ilk ağızdan ortaya koyuyor ve bize bazı ipuçları veriyor. 
Muhtemelen Vasfi Bey, cümle kapısının tasarımında Tophane Kılıç Ali 
Paşa Camii’nden ilham almıştır.

1 Alparslan Ali, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, YKY, İstanbul 1999, s. 101, 129.
2 Farklı ifadeler için bkz; M. Uğur Derman, “Hattat Hamid Aytaç (Âmidî), Anma Paneli”, 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yayını, Diyarbakır 1997, s. 42-43.
3 Yazıcı İsmail, “Hattat Hamid Aytaç”, Hattat Hamid Aytaç Kitabı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 

2002, s. 43-44.



801

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

Kapı üzerindeki müselles yazı sahasının yerleştirileceği kısmı ve mukar-
naslı çerçevesini ve alt kısımda yer alan dikdörtgen yazı alanı incelenirse 
benzerlik hemen farkedilir. Vasfi Bey, Hamid Bey’e de buradaki yazıları 
görmesini salık vererek bir çözüm önerisi sunmaktadır.

Ancak Hamid Bey’in “iyi ki gidip görmemişim” ifadesi, buna benzer 
konularda sanatkarların müspet ya da menfi bir tesire maruz kalma tehli-
kesine işaret etmektedir. Kılıç Ali Paşa Camii’ndeki Demircikulu Yusuf’a (ö. 
1591) ait yazıları görmemesi Hamid Bey’e yepyeni bir tasarımın kapılarının 
daha kolay bir şekilde açılmasını sağlamıştır.

Hamid Bey’in istifinde; ritmik oran çeşitliliği ve harflerin hareketliliğiyle 
sağlanan müzikalite, istifin bütününde çizginin gücüyle birleşerek seyrine 
doyum olmayan bir güzelliğe dönüşmüştür.

İstif hakkındaki değerlendirmeler:

Yazı-mânâ ilişkisine de bir gönderme yaparak ayeti bir noktada “imar” 
etmiştir Hamid Bey. Hamid Bey, kendi imzasıyla beraber “Mimar Ali Vasfi” 
şeklinde mimarın adına da istifin içinde yer vermiştir. İstifte tarih yoktur, 
tarih alt satırdaki ayette mevcuttur.

Yazı, simetrik olarak tasarlanmıştır. Bu durum ibarenin denge problemine 
en uygun çözümdür. Müsenna istif, bize mimari bir kurguyla tasarlanmış 
intibaını verir.

Yazı üçgen bir sahaya yazılmıştır ve bu “biçim”, hat sanatında çokça 
kullanılan bir biçim değildir. Nitekim daha önce İstanbul’da Kılıç Ali Paşa 
Camii dışında üçgen biçiminde yazılmış başka bir yazı bilmiyoruz. Top-
kapı Sarayı Bâb-ı Hümâyûn’u üzerindeki yazılar ile Sultan Reşad Türbesi 
yazıları üçgeni hatırlatan bir biçime yakın olsalar da üçgen değildir.

Üçgen yani başka bir söyleyişle piramidal yapı; mabedlerin, tapınak-
ların inşasında kullanılan vazgeçilmez bir yapı şeklidir. Piramidal yapı-
larda aşağıdan —zeminden— yukarıya doğru yükselen ve tepede birleşen 
çizgiler, örgüler vardır. Bu durum; birliğe, vuslata, yükselişe ve yücelmeye 
gönderme yapmaktadır.

Hamid Bey’in istifinde Lafza-i Celâl, yazının en üst kısmına yerleş-
tirilmiştir. Allah lafzının “elif”i de en tepede yer almaktadır. Elif harfi 
malûmdur ki tevhîdi, yani birliği sembolize eder. İstif, “elif”le başlamakta 
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ve “elif” harfiyle zirveye ulaşarak tamamlanmaktadır. Bu durum “bir”den 
gelmeye ve yine “bir”e varmaya işarettir.

Yazının tamamının bir üçgen içine yazılması ve bütünün parçalarının 
da üçgen dilimlerden meydana gelmesi izleyicide optik bir ilüzyon oluş-
turmakta ve izleyiciyi tesiri altına almaktadır. Bu durum, “vahdetde kesret”, 
“kesrette vahdet” şeklinde de düşünülebilir.

Yazıda göze çarpan özelliklerden biri celî sülüs harflerin öne çıkmasıdır. 
Harfler arasındaki boşluk oldukça azdır ve harfler birbirine yakındır. Ay-
rıca birbirlerini kesmektedirler. Bu durum yazıya girift bir görünüm katar. 
Harfler arasına konulan harekeler bu yüzden fazla hissedilmez.

Ölçü

Yazı alanı Hamid Bey’e ölçü olarak verilmiştir. Hamid Bey önceden 
belirlenmiş ve tespit edilmiş bir alana ayeti yazmıştır. Bu alan, eni ve 
boyu sabit olan bir yazı alanıdır. Böyle olunca Hamid Bey kalem ağzı 
kalınlığını öyle ayarlamıştır ki hem metni bu sahaya —teşrifata sadık 
kalarak— yerleştirmiş, hem rahatlıkla okunmasını sağlamış ve hem de 
hat kurallarını harfiyyen uygulamıştır. Ayrıca estetik açıdan bir şaheser 
meydana getirmiştir.

Mukayese

Topkapı Sarayı Hümâyûn Kapısı üzerindeki Ali Sûfî’nin yazısı incelen-
diğinde hattatın satırların meyilleriyle oynayarak istife müdahale ettiğini 
satırların olması gerekenden daha fazla bir meyille yukarıdan aşağıya doğru 
ortadaki eksene yönlendirildiği ve diyagonal duruşun yazıya dinamizm 
kattığı görülürmektedir.

Buna mukabil Ahmed Karahisari Mektebi’nin temsilcilerinden olan 
Demircikulu Yusuf’un Kılıçalipaşa Camii’ndeki yazısındaki dikey harflerin 
90°, yatay harflerinde 180° olarak yazıldığını görüyoruz. Bu durum yazıya 
mütehakkim bir hava vermektedir. İstif, saltanatlı ve muhkem bir duruş 
sergilemektedir.

Hollandalı ressam Piet Mondrian (1872-1944), beyaz zemin üzerine 
eni ve boyuna siyah çizgilerle üç ana renkten oluşan ve “Neoplastisizm” 
olarak adlandırdığı tarzında sanatın yatay ve dikeylerden oluştuğunu; sa-
natta yatay çizgilerin ölümü dikey çizgilerin “hayatı” ve “diri”yi sembolize 
ettiğini ifade ederek resim sanatının bu temeller üzerine kurulduğunu 
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söyler. Resim sanatının soyut şekli olduğunu söylediği bu durum özellikle 
1912’den sonra yaptığı resimlerinde bariz şekilde görülür.

Hollandalı ressam Teo van Doesburg (1883-1931), Mondrian’ın ilkelerini 
katı ve sınırlayıcı bularak 1925 yılından sonra yaptığı eserlere yatay ve 
düşey çizgilerin yanında bir de diyagonal çizgileri ekleyerek daha hareketli 
bir anlayış getirmiştir.

Yukarıda bahsi geçen ve sanatın temel esaslarından kabul edilen yatay, 
dikey ve diyagonal çizgilerin hat sanatında da kullanıldığını görüyoruz.

Hattat Hamid Aytaç, yazı alanını oluşturan ikizkenar üçgeni; önce 
dikey olarak ikiye, daha sonra yatay olarak üç eşit parçaya bölmüştür. 
Yazıda kullanılan kalem kalınlığı iki farklı şekilde kullanılmıştır. Ayet 
metni daha kalın kalemle, “Azîm olan Allah doğru söyledi.” mealindeki 
ibare ise daha ince kalemle yazılmıştır. Hamid Bey, yazının üst tarafına 
yazdığı “sadakallahu’l-azîm” ibaresinin kalem ağzı genişliğini küçük tutarak 
üst kısma rahatça yerleşmesini sağlamıştır. Bu durumda yukarıya doğru 
küçülen kalem ağzı kalınlığı yazıya perspektif katarak ayrıca bir derinlik 
de sağlamaktadır.

En sağlam biçim olarak bilinen müselles kompozisyonda alt kısmın sağ 
ve soluna istiften bağımsız olarak “rûmî” motifler işlenmiştir.

Lafzatullahlarla oluşturulan diyagonal boşluk ibarenin içinde nefes 
koridoru oluşturur. Dört defa tekrarlanan “Allah” lafzı; “Ve’l-yevmil ahire- 
yani ahiret gününe inanarak” o güne gözünü dikmiş bakan insanı sanki 
çepeçevre sarmaktadır.

Ayetin en üst kısmına yerleştirilen küplü “hı” harflerinin gözünün içine 
yerleştirilen müdevver noktalar, gerçek bir göz gibi algılanmakta ve istifin 
etkisini güçlendirmektedir. Bunun yanında “lâm-elif” harfleri de sanki bir 
insan suretini hatıra getirmektedir.

Küplü harflerin ucuna gelen mürsel “ra”ların kesişmesi burna benze-
tilmektedir. Elif harflerinin kullanımında Hamid Bey harfin pozisyonuna 
göre duruşuyla ilgili tasarrufta bulunmuştur.

Son cemaat yerinin sağ ve sol tarafına yazılan dörder adet yazının orta 
kısmına yazılan Piramidal yazı alttaki dikdörtgen kaidesiyle cephedeki 
yazıların tamamlayıcısı olarak dikkati çekmektedir.
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Zemin

Yazı zemininin “mermer rengi” olarak bırakılması istifin etkisinin his-
sedilmesini engelleyen bir unsurdur. Sanatta zıtlık ilişkisi göz önünde 
tutularak zeminin koyu yahut zemin açık harfler koyu renge boyanırsa 
istifin daha iyi algılanacağını düşünülür.

İbnülemin Mahmud Kemal Bey, Hamid Aytaç’ın yazı sanatındaki kud-
retini şöyle ifade ediyor:

“Hamid Bey, celi sülüsde, sülüs ve nesihde ve talikde zemanın en değerli 
hattatlarından sayılmak hakkını haizdir. Her yazısında meharet ve letafet 
görülmektedir. O, medh u senadan müstağnidir. Fekat yazının dekayikına 
muttalî’ olanlar ve kıymetini takdir edebilenler benim gibi

“Mest olur görse eğer hattını erbab-ı vukuf
Bakamaz dilberinin nokta-i hal ü hatına”

demeğe mecbur olurlar. Medh u sena bir âdemi (enzarı âmmede) kıymetli 
göstermek yahud kıymetini arttırmak içün ihtiyar olunur. Hâmid’in kıy-
metini yazıları isbat etmekde olduğundan medh u sena ile ona kıymet 
vermek yahud kıymetini arttırmak içün uğraşmak beyhudedir. Güzelin 
medhe ihtiyacı yoktur. Güzelin meddâhı güzelliğidir.”4

Neyzen Niyazi Sayın, “Musiki, iki ses arasındaki manevî bağdır.” diyor. 
Buradan hareketle hat sanatında da harfler arasındaki manevî bağdan söz 
edilebilir.

Harfler arasındaki bu bağı en iyi kuranlardan biri olan Hamid Bey’in 
harflerin sırrına mazhar olduğunu kendi ifadelerinden anlıyoruz.

Hat sanatını; sözlerin en güzelini, “Kudret”in kudretli ifadelerinin icrası 
olarak düşünürsek ayrıca bu irtibatın “nere”yle kurulduğu aşikârdır.

Hamid Bey, istifi oluştururken biraz önce arz etmeye çalıştığım nok-
taları düşünmüş müdür?

Kim bilir?!...

Ama şu bir gerçektir ki hattatların pîri Amasyalı Şeyh Hamdullah’la 
başlayan muazzam bir çizgi ve yazı medeniyetini iyi sindirmiş bir hattat 

4 İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son Hattatlar, Maarif Vekaleti Yayınları, İstanbul 1955, 
s. 123.
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olarak Hamid Bey, Cumhuriyet Dönemi’nin en önemli hattatlarından biridir. 
Cümlesinin ruhu şâd, mekânları cennet ola...

Şişli Camii cümle kapısı üzerindeki celi sülüs müsenna istif; yazı-mekân 
ilişkisi, teşrifatı, harflerinin güzelliği, tasarımı ve estetik açıdan Cumhuriyet 
ve belki hat tarihimizin en önemli yazılarından biri olarak dikkati çekiyor.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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1.  Günümüzde Şişli Camii.
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2.  Hattat Hamid Bey’in 1946 tarihli bir fotoğrafı.

3.  Piet Mondrian’ın (1872-1944) yağlıboya bir resmi.

4.  Teo van Doesburg’un (1883-1931) bir eseri.
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5.  Mardin Zinciriye Medresesi kapı üstü kitabesi.

6.  Hattat Mustafa Râkım’ın Nusretiye Camii’nde bulunan hattı.
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7.  Şişli Camii cümle kapısı kitabesi.
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8. Şişli Camii cümle kapısı kitabesinin analizi.

9. Şişli Camii cümle kapısı kitabesinin analizi.
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SİVEREKLİ OSMAN HULUSİ PAŞA’NIN MEZARTAŞI 
KİTÂBESİ

 Bilal SEZER
Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

MEZARTAŞLARI HAKKINDA
Mezartaşları geçmişimizle kurduğumuz köprünün en mühim ayakla-

rından birini teşkil eder. Yüzyıllar boyunca cansız şahitliklerini sürdür-
mektedirler. Osmanlı toplumunda insanlara âit kayıt tutma geleneği XIV. 
yüzyıla kadar tam anlamıyla yerleşmediği için, mezar taşları bu konudaki 
boşluğu dolduran, ayrıca âit oldukları dönemin toplumsal kimliğini gü-
nümüze taşıyan kültür objeleridir. Yapıldıkları tarihsel dönemin inanç, 
gelenek, sanat zevki ve iktisadi koşulların ortak bir ürünü olan bu estetik 
eserleri toplusal hayatın gerçek tanıkları saymak mümkündür.

Mezar taşları insanlar için yegâne bilgi kaynaklarıdır. Günümüz insanı, 
o devirle ilgili en sağlam bilgileri, mezarda yatan kişi hakkında en yakın 
en zahmetsiz bilgiyi başucundaki taştan öğrenir. Mezartaşları, tarih ilmi 
açısından bir vesîka, bir toplum için tapu senedidir.

Mezartaşları yapıları itibâriyle birer sanat eserleridir. Bünyesinde taş 
işçiliğini, tezyînât ve yazı sanatını barındırır. Burada, hattat, nakkaş ve taş 
ustasının emeği vardır. Bu üç sanatkârın emeğiyle meydana gelir güzel bir 
mezartaşı. Ayrıca dönemlerinin dil ve ifâde özelliklerini yansıtmaları açı-
sından Türk dili ve edebiyâtının mühim kaynaklarından birini teşkil eder.

Mezartaşlarının asıl amacı kişiyi tanınır kılmak ve görülme isteğini 
yansıtmalarıdır. Görülmekten kasıt fâtiha ve dua talebidir. Bütün mezar-
taşları fâtiha talebiyle nihâyetlenir.



812

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT

Bir mezartaşında genel itibâriyle beş bölüm bulunur. Bunlar; başlık 
ve sembol, serlevha, kimlik, duâ ve tarih. Genelde, kadın ve erkek mezar 
taşı olarak iki grupta toplanan bu taşlar, kendi içinde de farklılıklar gös-
termektedir. Erkek mezartaşlarında, sosyal statülerini belli eden başlıkları 
çok çeşitlidir. Kadın mezar taşlarında başlık olmayıp, daha çok kadının 
zerâfetini yansıtan çiçek motifleri bulunmaktadır. Bu özellikleri ihtiva eden 
bir mezartaşı kitabesi, yazıları Hâmit Aytaç’a âit olan Siverekli Osman 
Hulusi Paşa’nın mezartaşı kitabesidir.

Hâmit Aytaç

Asıl adı Şeyh Mûsa Azmî olan Hâmit Aytaç 1891 yılında Diyarbakır’da 
doğdu. Babası Zülfikâr Ağa, annesi Müntehâ Hanım’dır. Diyarbakır’da sıbyan 
mektebini, askerî rüşdiyeyi ve idâdîyi bitirdikten sonra 1908’de yüksek 
tahsil için İstanbul’a gitti. Bir yıl Mekteb-i Nüvvâb’a devam ettikten sonra 
Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne kaydoldu. Fakat geçimini temin için Gülşen-i 
Maârif Mektebi’nde hat ve resim hocası olarak çalışmaya başladı. Rüsûmat 
Matbaâsı, Mekteb-i Harbiyye Matbaâsı ve Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye 
Matbaâsın’da hattat olarak çalıştı. Mûsa Azmî Bey memuriyeti yanında 
Bâbıâli’de Hattat Hâmit Yazı Yurdu’nu açarak piyasaya yazılar yazmaya 
başladı. Bir süre sonra resmî görevinden ayrılıp kendini tamamen bu işe 
verdi. Harf inkılâbından sonra atölyesini grafik atölyesi haline getirdi. 
Bunun yanı sıra yazı ile irtibatını kesmedi ve yurt içi ve yurt dışından 
gelen özel siparişleri değerlendirdi. 1960 yılında Paşabahçe Cam Fabrikası’na 
girdi ve 1975’te emekliye ayrıldı. 19 Mayıs 1982’de vefat etti.1

Hâmit Bey ilk yazı derslerini sıbyan mektebinde hocası Mustafa Âkif 
(Tütenk) Bey’den aldı. Askerî rüşdiyede Yüzbaşı Hilmi Bey’den sülüs, 
Vâhit Efendi’den rik’a meşketti. Ayrıca Hoca Esad Efendi ile Kolağası 
Ahmet Hilmi Efendi’den de sülüs ve nesih dersleri aldı. İdâdi yıllarında, 
Mustafa Râkım2 (ö. 1826) yolunda bir hattat olan akrabası Abdüsselam 

1 Mahmut Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul 1970, s. 119; M. Uğur Derman, İslam Kültür 
Mirasında Hat Sanatı, İstanbul 1992, s. 229; Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul 1984, 
s. 267; Ali Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı Tarihi, İstanbul 1999, s. 100; Muhittin Serin, Hat 
Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 1999 s. 193; M. Hüsrev Subaşı, “Hâmit Aytaç”, DİA, 
İstanbul 1991, IV, s. 287.

2 Mustafa Râkım için bkz: Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmâni, İstanbul 1308, c. II, s. 365; 
İnal, Son Hattatlar, s. 273; Derman, İslam Kültür Mirasında, s. 204; Alpaslan, Osmanlı Hat 
Sanatı, s. 79; Serin, Hat Sanatı ve Meşhur, s. 133; Rado, Türk Hattatları, s. 196; Süleyman 
Berk, Hattat Mustafa Rakım Efendi, İstanbul 2003.
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Efendi’den sülüs ve celîsini ilerletti. İstanbul’a geldiğinde Hacı Nazif Bey3 
(ö. 1913)’den celî sülüs, Reîsülhattâtin Kâmil Akdik4 (ö. 1941) ile Neyzen 
Mehmet Emin Yazıcı5 (ö. 1945)‘dan sülüs ve nesih yazılarında faydalandı. 
İsmail Hakkı Altunbezer6 (ö. 1946)’den tuğra çekmesini geliştirdi. Talikte 
bir müddet Hulûsi Efendi7 (ö. 1940)’ye devam ettiyse de daha çok Mehmet 
Esad Yesârî8 (ö. 1798)’nin yazı örneklerinin etkisinde kaldı ve onun yolunu 
benimsedi. 1916’dan sonra yazılarında “hâmid” imzasını kullandı ve daha 
çok bununla tanındı. Celî sülüste Râkım ve Sâmi Efendiler9 (ö. 1912) yolun-
da mükemmel eserler meydana getirdi. Sanat hayatının en parlak devresi 
1920 ile 1965 yılları arasına rastlar.10

Mezartaşı Kitabesi Hakkında

Mezartaşı kitabesi, Siverek eşrafından Bucak aşîreti reisi Muhammed 
Efendi’nin oğlu Osman Hulusi Paşa’nındır. Osman Hulusi Paşa’nın Siverek 
eşrafından Hacı Ali Efendizâdelerden olduğu ve 1333/1917 tarihinde vefat 
ettiğinin dışında malumatımız yoktur. Mezartaşı kitabesi Hattat Hasan 
Çelebi koleksiyonundadır.

Mezartaşının Yazısı ve Metni

Mezartaşı kitabesi Hamit Aytaç tarafından celi sülüs ile yazılmıştır. 
Celi sülüs, sülüs yazının daha geniş kalemle yazılan şekli olup, mimarî 

3 Mehmet Nazif Bey için bkz: İnal, Son Hattatlar, s. 232; Derman, İslam Kültür Mirasında, 
s. 219; Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı, s. 91; Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 162; 
Rado, Türk Hattatları, s. 242.

4 Ahmet Kamil Efendi için bkz: İnal, Son Hattatlar, s. 168; Rado, Türk Hattatları, s. 253; 
Derman, İslam Kültür Mirasında, s. 222; Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı, s. 95; Serin, Hat 
Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 183.

5 Mehmet Emin Efendi için bkz: İnal, Son Hattatlar, s. 80; Rado, Türk Hattatları, s. 235; 
Derman, İslam Kültür Mirasında, s. 228.

6 İsmail Hakkı Altunbezer için bkz: İnal, Son Hattatlar, s. 97; Rado, Türk Hattatları, s. 258; 
Derman, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, s. 225; Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı, s. 127; 
Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 178.

7 Hulûsi Efendi için bkz: İnal, Son Hattatlar, s. 551; Rado, Türk Hattatları, 252; M. Uğur 
Derman, Hattat Hulûsi Efendi, Lâle Dergisi, VII, Aralık 1990, s. 15–20; Alpaslan, Osmanlı 
Hat Sanatı, s. 182; Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, s. 261.

8 Mehmet Esad Yesârî için bkz: İnal, Son Hattatlar, s. 535; Rado, Türk Hattatları, s. 182; 
Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı, s. 166.

9 Mehmet Sami Efendi için bkz: İnal, Son Hattatlar, s. 359; Derman, İslam Kültür Mirasında, 
s. 217; Rado, Türk Hattatları, s. 239; Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı, s. 122; Serin, Hat Sanatı 
ve Meşhur Hattatlar, s. 158.

10 İnal, Son Hattatlar, s. 119; Derman, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, s. 229; Rado, Türk 
Hattatları, s. 267; Alpaslan, Osmanlı Hat Sanatı, s. 100; Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hat-
tatlar, s. 193; Subaşı, “Hâmit Aytaç”, s. 287.
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eserler üzerindeki kitâbelerde ve mezartaşlarında kullanılmıştır.11 Mezar-
taşı kitabesinin ebatları 33x70 cm olup, yazı altı satırdır. Kalem kalınlığı 
6 milimdir. Vefat ve doğum tarihlerinin olduğu satır ince kalemle ve icâze 
hattıyla yazılmıştır. Mezartaşı kitabesi sarı zırnıkla siyah kağıt üzerine 
yazılmıştır. Hattat imzasını “ketebehu azmî diyarıbekr” şeklinde atmış, 
fakat tarihini yazmamıştır. Bir iki satırda eksiklikler vardır. (Foto. 1)

Kitâbenin metni şöyledir:

Hüve’l-bâkî
Siverek eşrafından Hacı Ali
Efendizâdelerden Bucak aşîreti
Reisi Muhammed Efendi mahdûmu merhûm
ve mağfûr el-hac Osman Hulusi
Paşa ruhîçün el–fâtiha
Tarih-i tevellüdü Tarih-i vefatı
Sene 1265 Sene 1333
  15 Ağustos
Ketebehu Azmî Diyarıbekr

Sonuç

Hamit Aytaç hayatının sonuna kadar kalemi elinden bırakmamış bir 
hattattır. Sanat hayatının en parlak devri 1341/1923-1385/1965 yıllarıdır. 
Hamit Aytaç sanat hayatının zirvesinde olduğu yıllarda nefis eserlere imza 
atmıştır. Bu dönem yazılarındaki harfler anatomik olarak daha olgun ve 
daha düzgündür. Hayatının son yıllarında verdiği eserler yaşlılığı dolayı-
sıyla onun mertebesini göstermekten uzaktır. Hamit Aytaç, Osman Hulusi 
Paşa’nın mezartaşı kitabesinde ilk imzası olan “azmî”yi kullanmıştır. (Foto. 
2) 1334/1916 yılından sonra “Hâmid” imzasını kullanmıştır. Bu mezartaşı 
kitabesi Hamit Aytaç’ın sanatının zirvesine çıktığı dönemin eserlerinden 
olmalıdır. Buna “evâsıt-ı evâil” dönemi de denilebilir. Harfleri sınırlayan 
çizgiler gayet keskin, harflerin anatomik yapıları kemâle ermiştir. Yazının 
istifi gayet dengeli olup, harfler göze rahatsızlık vermeyecek şekilde ustaca 
yerleştirilmiştir. Sonuç olarak Hamit Bey’in zirve yazılarından biridir.

11 Sülüs, celi sülüs ve diğer yazılar için bkz; Abdulkadir Yılmaz, Türk Kitap Sanatları Tabir 
ve Istılahları, İstanbul 2004, s. 38-39.
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Foto 1:  Osman Hulusi Paşa’nın mezartaşı kitabesi.

Foto 2:  Osman Hulusi Paşa’nın mezartaşı kitabesinden imza detayı.
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HAT SANATI HAKKINDA BAZI FELSEFİ NOTLAR

Burhanettin TATAR
Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Hat sanatı hakkında felsefi açıdan konuşmak isteyenleri bekleyen bazı 
sorular şunlardır: Hat yazısının zaman, mekân, çizgi, nokta, dil ile ilişkisi 
nedir? Hat yazısının ontik, estetik, dilsel, zamansal, mekânsal, yapısal ka-
rakteri nedir? Hat yazısının yalnızca yüzey olması ve yüzey tecrübesini 
yorumcusuna yaşatmasının anlamı nedir? Hat yazısı, denge ve orantı gibi 
bilincin rasyonel taleplerini karşılama noktasında üst düzey bir estetik 
tecrübe konusu olduğuna göre, bizleri aklî dünyaya mı yoksa bazı araştır-
macıların iddia ettiği gibi bir tür manevi dünyaya mı yönlendirir?1 Yoksa 
Aristocu anlamda başlı başına bir eylem alanı olarak hat yazısı sürekli bir 
anlam fazlalığı ya da güzelliğin taşması olarak kendi dünyasını kendi içinde 
mi kurar? Hat yazısı dış dünyadan büyük oranda bağımsızlaşan bir sınırlı 
dünyanın oluşumu yani bir tür hayatın zamansal-mekânsal sürekliliğini 
kesintiye uğratan mükemmel bir dünyanın bize kendisini dayatması —ku-
surlu dünyadan bir tür kaçış alanı— mıdır?

Hat yazısı tabirinde hat kelimesi, sözlük anlamı açısından her ne kadar 
nokta, çizgi, sınır gibi anlamlara gelse de, teknik açıdan o, en temelde 
harfi gösterir. Ancak hat sanatında harf yalnızca bir yazılı harf değildir. 
O, yazının estetik bir boyut kazanma, yazının doğrudan kendi üzerine 
dikkatleri toparlaması olarak mekânın özgün ve soyut bir tasarım içinde 
belirginleştirilmesidir. Böylece hat sanatında mekânı şekillendiren yazı, 

1 Bu yaklaşımların derli toplu bir özeti ve tartışması için bkz., Oliver Leaman, İslam Este-
tiğine Giriş, çev. Nuh Yılmaz, İstanbul, Küre Yayınları, 2010, s. 19-118; Titus Burckhardt, 
Art of Islam: Language and Meaning, Indiana: World Wisdom, Inc., 2009, s. 52-57.
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onu kullanıma açık olmayacak şekilde diğer mekânlardan ayrıştırmakta, 
yazı mekânı kendisini yine kendisinde proje eden ya da yansıtan bir boyut 
kazanmaktadır.

Bu özelliği yüzünden hat sanatında mekân basitçe yazının üstüne ya-
zıldığı ve yazının arka planı olarak kalan boş bir zemin değildir. Aksine 
mekân kendisini harfler sayesinde biçimlenmiş ya da biçimlenerek harf 
görünümü kazanmış olarak ön plana çıkarır. Bu açıdan bakıldığında yazı 
ve mekân ilişkisi, bir masa ve yer ilişkisinden oldukça farklıdır. Masa, 
zemin üzerine yerleştirilen, dolayısıyla yerinden edilebilir bir şeydir. Buna 
karşın hat sanatında harfler, mekân üzerine yerleştirilen şeyler değildir. 
Aksine harfler, zaten mekânın şekiller sayesinde varlık kazanması yani 
yerin mekânlaşması olarak yazılı boyut kazanabilirler. Kısacası yazı ve yazı 
mekânı aynı gerçekliğin iki farklı görünümüdür.

Bu nedenden ötürü, hat sanatında yazı, yani yazı olarak şekillenen 
mekân, bir yüzey oluşturur. Hattat, yazısını tasarlamaya başladığında ilk 
önce bu mekanla zihninde yüzleşmeye başlar; yazı mekanı hattata bir 
yüz olarak görünmeye başlar. Hat sanatının bir yüzey olması, her şeyin 
ötesinde hat yazısının bir yüz olmasıyla ilgilidir. Hat yazısı, daha gerisi 
olmayan bir yüz olarak yüzey teşkil eder. Tam da bu nedenle hat sanatı, 
yazı ile ona yönelen insan arasında bir yüz (ey) tecrübesi olarak tarihsel 
bir hadise haline gelir.

Hat sanatında yazı, mekânın estetik ve dekoratif biçimlenmesi olarak 
kendi otonomluğunu açığa çıkardıkça, zorunlu olarak pratik amaçlı iş-
levsel mekânlardan ayrışır. Hat tablosu ya da yazı mekânı, bir müzede 
teşhir edilen nesneler gibi, kendisine hem yakın hem de uzak olduğumuz 
bir mahiyet kazanır. Karşısında durduğumuz halde dokunamadığımız ve 
dokunmak istediğimizde bizden uzaklaşan yani bize pratik olarak ait olma-
yan bir varlık tarzına erişir. Bu açıdan hat yazısını, yağmurun dinmesi ve 
güneşin yeniden kendisini göstermesi esnasında açığa çıkan gök kuşağına 
benzetmek kabaca mümkün görünmektedir. Nasıl ki gök kuşağı hemen 
karşımızda durduğu halde asla bize ait olmayan ve bu nedenle aramızda-
ki estetik mesafeyi koruyan bir şey ise, benzer şekilde hat yazısı ortaya 
çıktığı andan itibaren hattatı da dâhil olmak üzere, kendisine yönelenler 
ile arasındaki estetik mesafeyi sürekli olarak korumaya başlar.

Bu noktada artık hat sanatı, okunmak için kategorisindeki basit bir yazı 
olmaktan uzaklaşarak, görülmek için (temaşa) kategorisinde varolmaya başlar. 



819

ııı. Bölüm: türK islAm sAnAtlArı Ve meDeniYeti

Burada görülmek için kategorisinin yazının (harflerin) güzelliğini görme biçimi 
ile eş anlamı olduğuna dikkat çekmeliyiz. Yazının güzelliği —ortada belli 
bir metin söz konusu ise— metnin anlamının bu güzellik tecrübesi içinde 
yeniden görülmesini de ihtiva edebilir.

Modern zamanlarda ise hat sanatındaki mekan ya da yüzey daha farklı 
boyutlar kazanmaktadır. Mekânın şekillenmesi olarak hat yazıları, cami, 
medrese, Mushaf gibi bir başka mekânla ilişkisi kurulacak şekilde dekoratif 
amaca hizmet etmenin çok ötesinde, kendi içine daha bir kapanmaya yani 
kurgusal yapıları sayesinde özerkleşmeye başlamıştır. Burada modern hat 
çalışmalarının genel özelliği gibi görünen kurgusal yapı ile klasik tarzdaki 
hat eserlerinin genel özelliği olan istif ya da kompozisyonun aynı anlama 
gelmediğine hemen dikkat çekmeliyiz. İlkinde harfler ve —şayet varsa— 
yazılan metin aracılığıyla tablonun kendisinde bu ikisini de aşan bir başka 
anlamın ortaya çıkarılması söz konusudur. İkincisinde ise yalnızca harfler 
arasında estetik denge ve orantı imkânlarının belli bir soyut güzelliği 
ortaya çıkaracak şekilde gerçekleştirilmesine tanık oluruz.

Bu durum, modern hat çalışmaları ile klasik hat yazıları arasında kayda 
değer bir farklılığın ortaya çıkmasına da yol açmaktadır. Klasik hat yazıları, 
en temelde tekrarlanabilir, sürdürülebilir, farklı istiflere imkân tanıyan temel 
unsurlar olarak harflerin belli formlarda aşağı yukarı sabitlenmesi üzerine 
inşa edilmişlerdir. Belki bunun istisnalarından biri Ahmet Karahisari’nin 
tümüyle bitişik olarak yazılan meşhur Besmelesidir. Günümüz modern hat 
çalışmalarında da benzer şekilde artık sabitlenmiş karakterlerdeki harfler, 
kompozisyonun gerisindeki teknik düzey olarak yer almamaktadır. Bunun 
yerine her bir çalışmada kendine özgü ve tekrarı olmayan harflerle inşa 
edilen yazılar ya da yazı-benzeri şeyler farklı kurgusal yapılara ait olacak 
şekilde ortaya çıkmaktadır.

Kuşkusuz burada hâlâ harfler tanınacak şekildedir. Ancak bu harfler 
klasik olarak kendi kimliğine erişmiş sülüs, nesih, talik ya da divani 
hattının harflerinden farklıdır. Herhangi bir yazı türü içine yerleştirilebi-
lecek bir karakteristikten yoksundur. Tam da bu yoksunluk sayesinde her 
bir hat çalışması, yazıdan ziyade kurgusal ortam olarak kendisi üzerinde 
dikkatleri toplamaktadır.2

2 Kurgusal karakteri baskın modern hat yazıları için Malik Anas, Helen Abbas, Hassan 
Massoudi, Julien Breton, Jordan Jelev, Parviz Tanavoli gibi sanatçıların eserlerine bakılabilir. 
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Klasik ve modern hat yazıları arasındaki farklılıklardan biri daha bu 
şekilde ortaya çıkmaya başlamaktadır. Klasik hat yazıları, harflerin belli 
bir yazı türü içinde karakter ya da kimlik kazanması nedeniyle oluşan 
sürdürülebilir, tekrarlanabilir özelliği sayesinde farklı mekânlar ile ken-
dileri arasında bir ilişki kurulmasına imkân tanımaktadır. Bu nedenle 
klasik hat sanatında yazı mekânı, cami, resmi bir kurum binasının giriş 
kapısı, çeşme gibi daha geniş bir mekân içinde yerini alan özel bir deko-
ratif mekân olabilmektedir. Bunun yanı sıra bu mekân, yazılan metin ya 
da metin benzeri şeylerin anlamı ile kaynaşan bir anlam alanına sahiptir. 
Sonuçta klasik hat eserlerinde yazı, yazının dilsel içeriğinden ve daha geniş 
mekânın dekoratif bir parçasından daha fazla anlama gelmekle birlikte 
hâlâ belli kültürel sınırlara sahiptir.

Buna karşın modern hat çalışmalarında yazı, kendisi dışında herhangi 
bir hâricî mekânın parçası olmayan ve sadece kendi sınırları içinde kur-
gusal eylem alanına (plot) dönüşen bir boyut kazanmaktadır.

Bu durumun ortaya çıkmasında hat yazısının artık sadece dinî ya da 
Müslümanlara ait kültürel mekânlarla değil, gayrimüslim ülke toprakla-
rında müze, üniversite vb. seküler mekânlarla buluşmasının rolü vardır. 
Bir bakıma bu hadise, hat sanatının geleneksel dünyasından uzaklaşma-
sı, yani bütüncül olarak tasarlandığı varsayılan klasik kültürel ortamın 
dışında kalmaya başlaması anlamında olumsuz bir yabancılaşma sorunu 
gibi algılanabilir. Ancak diğer taraftan hat yazısının tam da bir sanat eseri 
olarak anlam fazlalığının nasıl bir şey olduğunun daha iyi fark edilme-
sine yol açmaktadır. Hat sanatı, bir anlam taşması hadisesi olarak, farklı 
mekânlarda kendi kimliğini koruyabilmektedir.

Görebildiğimiz kadarıyla bu hadisenin oluşumunda en etkili rol, hat 
yazısında denge, orantı, geometrik formlar gibi aklın rasyonel taleplerine 
cevap verebilen bir estetiğin ortaya çıkmasıdır. Zaten klasik hat eserlerine 
baktığımızda neredeyse tüm yazıların rasyonel bir orantı ve denge unsuru 
üzerinde kurgulandıklarını görmekteyiz. Modern hat çalışmalarında ise, 
zaman zaman resim, heykel gibi farklı sanat dallarıyla belli ölçülerde 
kaynaşacak ve hatta postmodern felsefelerin etkisi altında rasyonel açıdan 

Leaman, genel olarak modern hat çalışmalarına eleştirel yaklaşmaktadır. Bkz. Leaman, 
İslam Estetiğine Giriş, s. 57-60.
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belirsizliği ve öngörülemezliği simgeleyecek şekilde tasarımlara da tanık 
olmaktayız.

Geldiğimiz bu noktada ister istemez hat sanatı ile zaman arasındaki 
ilişkinin ne olduğu sorusu belirmeye başlamaktadır. Klasik tarzlardaki 
hat yazılarında zaman sorununun, az önce işaret ettiğimiz estetik bilincin 
rasyonel denge ve orantı talebinin üst düzeyde karşılanması nedeniyle 
daha işin başında büyük oranda kalıcılık bağlamında çözümlendiğini dü-
şünebiliriz. Zîrâ böylesi tasarımlarda, tıpkı Batıdaki klasikçilik (classicism) 
felsefelerinde görüleceği üzere, şimdi ve tüm zamanlar için kategorisinde 
geçerli olacağı düşünülen hassas denge ve orantı kuralları tümüyle aktif 
görünmektedir. İnsan aklının —kendisi için mükemmel gördüğü düzeyi— 
hat eserlerinde yakalamaya çalıştığı fark edilmektedir.

Ancak bu ifadeler, bizleri hat sanatının tarihsel gelişimi ve dönüşümü 
gerçeğinden uzaklaştıracak şekilde bir zaman-üstücülük yanılgısına sevk 
etmemelidir. Zîrâ Selçuklu öncesi dönemden Cumhuriyet’in başlarına 
değin süren geleneksel hat sanatındaki tarihsel dönüşüm içinde3 klasik 
hat yazısı algısı, sürekli olarak kendi içinde bir evrensel denge ve orantı 
noktası aramıştır. Bu anlamda Şeyh Hamdullah’ın yazılarındaki denge ve 
orantı bilinci ile sözgelimi Sami Efendi’nin yazılarındaki denge ve orantı 
bilinci arasında dikkat çekici farklılıklar vardır. Mustafa Rakım’ın hat 
sanatındaki üsluplaştırma çabası yani yazıyı daha rasyonel bir denge ve 
orantıya kavuşturarak onu bir anlamda evrensel sanat düzeyine taşıması 
bu yüzden kritik dönemeçlerden biri olarak kabul edilmektedir. 20. Asrın 
önde gelen hattatlarından Hamid Bey ile Mustafa Halim arasında dahi 
denge ve orantı sorununun farklı çözümlendiğini düşünmekteyiz. Hamid 
Bey, görebildiğimiz kadarıyla, maksimum hareket ile denge ve orantıyı 
oluştururken, Mustafa Halim minumum hareket ile eserlerine karakter 
kazandırmaktadır. Bu nedenle ilkinde rahat, ferah ve saltanat süren bir 
mekân anlayışı ön plana çıkarken, ikincisinde daha gergin, keskin, net-
leştirilmiş bir mekân anlayışı dikkat çekmektedir.

Burada dikkat çekmeye çalıştığımız nokta şudur: her ne kadar hat sanatı, 
aklın rasyonel denge ve orantı taleplerine cevap vermeye çalışarak bir tür 
klasikçilik felsefesini kendi içinde benimsemiş olsa da, hâlâ bu arayışın 

3 Hat sanatının kısa tarihçesi ve tarihsel örnekleri için bkz. Süleyman Berk, Devlet-i 
Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı, İnkilab Yayınları, Ankara 2013.
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kendisi tarihseldir ve tam da denge ve orantı ile neyin anlaşılması gerek-
tiği noktasında tarihsel bilinç açısından farklı perspektifler söz konusudur. 
Mesela Selçuklu dönemi hat yazılarının, mimari mekânın kendi içindeki 
denge ve orantısı içinde adeta eriyen, ona uyum sağlamaya çalışan ve bu 
mekâna tutunmaya çalışan bir görünümü vardır. Bu yüzden söz konusu 
dönemdeki hat yazıları, arabesk motifler gibi, kendi içlerinde baş ve son 
fikrini yorumcusuna telkin etmeyecek şekilde mimari zeminin bir parçası 
halindedirler.

Oysa Osmanlı döneminde, özellikle Rakım ve sonrasında hat sanatı 
mimari mekâna ait olmak yerine, belki tam tersine mimari mekânı ken-
disine ait kılan bir karakter kazanmaya başlamışlardır. Bir bakıma bu 
durum, piramitlerdeki alt (zemin) ve üst (uç) nokta arasındaki ilişkiye 
benzemektedir. Her ne kadar piramitler gittikçe yükselen ve yükseldikçe 
daralan bir mekân anlayışını yansıtsalar da, sonunda tüm alt mekânlar 
en üstteki uç noktanın kendisinde derlenip toparlanırlar. Bu şekilde ilk 
başta dayanak olarak kabul edilen ve tüm yükü çektiği düşünülen zemin 
ve diğer üst mekânlar, uç noktanın ön plana çıkmasını sağlamak, dola-
yısıyla kendi anlamlarını uç noktadan almak üzere var edilmiş gibidirler. 
Osmanlı döneminde hat sanatı, piramitlerin uç noktasına benzer şekilde, 
geride kalan tüm mimari mekânları kendi ekseninde derleyip toparlayan 
bir üst boyut işlevine sahip görünmektedir.

Bu nedenle hat sanatının kendi içindeki dönüşüm ve gelişiminde ta-
rihsel bilinç açısından estetik bilincin denge ve orantı arayışından söz 
etmek daha doğru görünmektedir. Her ne kadar farklı tarihsel dönemlerde 
belki evrensel kabul edilen denge ve orantıya ulaşıldığı varsayılmış olsa 
da, hâlâ bu evrensellik anlayışının kendisinin tarihsel olduğunu göz ardı 
etmemeliyiz. Zaten modern hat çalışmalarına baktığımızda klasik hat 
eserlerindeki harfler arasında oluşturulan denge ve orantı anlayışından 
iyice uzaklaşılmakta olduğunu fark etmekteyiz. Burada daha önem arz 
eden şey, mekânın kendi içinde bütüncül organizasyonu ve yazının başlı 
başına bir anlamlı kurgu olarak algılanmasıdır. Yani artık klasik üslupta 
yazılmış hat yazılarının amaçladığı temaşa edilmek için kategorisinden 
ziyade çok katmanlı kurguların çözümlenmesi esnasında anlaşılmak üzere 
tasarımlar ağırlık kazanmış olduğu görünmektedir.

Bu yüzden zaman kavramı, klasik tarzdaki hat eserlerinde daha ziyade 
yazılan metin veya metin-benzeri şeylerin okunması, anlamının kavranması, 
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harflerin güzelliğinin temaşası, şayet yazıya bakan kişi hat sanatının 
inceliklerine vakıf ise, yazıların teknik ve sanatsal açıdan incelenmesi 
noktasında devreye girerken, modern hat çalışmalarında anlam tablonun 
tüm mekânına kurgusal olarak yayılmış olduğu için zaman kavramı farklı 
boyutta tezahür etmektedir. Buna göre, anlam bir tabloya yönelen kişi 
ile tablo arasında kurulacak muhtemel perspektifler içinde belirlenmesi 
beklenen bir husustur. İşte bu yüzden anlam, farklılaşan ve önceden 
kültürel kodlarla belirlenemeyen perspektiflere bağımlı hale geldiği için 
zaman eserin yorumlanma süreci olarak kendisini açığa çıkarmaya başlar. 
Bir başka deyişle, zamanı dikkate almadan modern hat eserlerinde eser ve 
yorumcu arasında ilişkinin kurulması ve yönlendirilmesi pek mümkün 
görünmemektedir.

Bu durum, tarihsel olarak bakıldığında, klasik ve modern dönemler-
deki birey algısındaki değişikliklere paralellik arz ediyor gibidir. Klasik 
dönemlerde birey, ait olduğu toplumun değer ve inançları içinde kültü-
rel olarak kendi yerini ve konumunu bilen, dolayısıyla kendisini büyük 
oranda emniyette hisseden bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 
modern dönemde, Nietzsche’nin “tüm değerlerin değersizleşmesi” tabirin-
den anlaşılacağı üzere, birey kendisini böylesi bir emniyet ortamı içinde 
görememektedir. Bu nedenle bireyleşme sorunu, aynı zamanda bireyin 
tecrübe ettiği emniyetsizlik ortamı içinde kendisine anlamlı bir yol bul-
ma ya da üretme sorunudur. Diğer bir deyişle modern birey kendisini, 
kendi zamansallığı içinde fark etmektedir. İşte modern hat çalışmaları ile 
klasik hat eserleri arasındaki farklılıklardan biri bu anlamda bireyin eser 
karşısındaki konumunun değişmesidir.

Klasik hat eserleri, anlamı dilsel ve kültürel olarak belirlenmiş ve yo-
rumcuya çok büyük oranda sunulmuş bir sanat dünyası içinde üretilmiş 
ve anlaşılmıştır. Bugün hâlâ klasik tarzda hat eserleri üretenler, bu nedenle 
ürettikleri eserlerin en azından kültürel anlamı konusunda tarihsel olarak 
belirlenmişlik içinde kendilerini bulmaktadırlar. Buna karşın modern hat 
çalışmaları ise, içinde yaşadığımız dünyanın artık eski dünya olmadığını 
yorumcularına açıkça fark ettirecek şekilde nostaljik bilinç yerine şim-
di-burada tezahür eden zamansallık sorununu ön plana çıkarmaktadırlar.

Bunun bir diğer anlamı şudur: artık hat tablolarında anlam, eser tarafın-
dan kültürel ortam içinde yorumcuya yansıtılabilecek bir şey değildir. Yani 
anlam, eser ve yorumcu arasında kültürel olarak kodlanmış bir düzeyde 
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açığa çıkabilecek durumda değildir. Aksine ortada böylesi bütüncül, tarihsel 
süreklilik arz eden ve başkalarından öğrenildiği şekliyle benimsenebile-
cek kültürel ortam kalmadığı için, eser ve yorumcu arasında bir anlam 
boşluğu ve belirsizliği vardır. Her ne kadar eser, estetik değeri itibarıyla 
anlam fazlalığı ve güzelliğin taşması sonucu, yorumcunun karşısına yeni 
bir yüz olarak çıksa da, hâlâ yorumcunun kendisi eserin anlamının belir-
lenmesinde aktif bir rol oynamak durumundadır. Kısacası yorumcu, artık 
eserde bulmaya çalışacağı anlamın bir parçası haline gelecektir. Böylece 
eser ve yorumcu arasında asla üst düzeyde belirlenemez ve zamansal 
olarak değişime açık bir anlam ilişkisi kurulacaktır.

Dikkat edilecek olursa, bu durum aynı zamanda eserin yorumcunun 
anlam dünyasının bir parçası haline gelmesi demektir. Belki böylece 
klasik ve modern hat çalışmaları arasında kısmî bir farklılık daha ön 
plana çıkmaktadır. Klasik tarzdaki hat eserlerinde aklın rasyonel talepleri 
bağlamında mekânın dekoratif organizasyonu söz konusu olduğu için bir 
bakıma idealize edilen bir mekân algısı belirgindir. Fiziksel yazı zemini, 
estetik bilincin idealizasyonuyla uyum içinde kendi gerçekliğini açığa 
çıkarmaktadır. Böylece reel zemin ile ideal soyut tasarımlar arasında bir 
buluşma noktası (yazı mekânı) sağlanmış durumdadır ve bu nokta pratik 
hayatın gerçeklerinden (olup bitenden) ziyade, ideallere (olması gerekene) 
yakın görünmektedir. Buna karşılık, modern hat eserlerinde estetik bilincin 
idealizasyonundan ziyade yorumcuyu anlamı keşfetme noktasında bir kur-
guya davet söz konusudur. Yorumcu kendi dünyasını ya da zamansallığını 
esere yansıtmadan anlam kendisini artık kültürel kodlar sayesinde ele 
vermemektedir. Bu şekilde olan-bitenin farklı perspektiflerden görülmesi 
modern hat eserlerinde daha belirgin bir karakter haline gelmektedir.

Sonuç olarak, klasik hat eserleri, yorumcuyu belli bir ideal (zihnî) 
güzellik noktasına yükselmeye (mi‘raca, rûhî hendeseye) teşvik ederken, 
modern hat eserleri, yorumcuyu içinde bulunduğumuz gerçekleri farklı 
açılardan görmeye teşvik etmektedir. Bu şekilde aralarındaki ilişki dikey ve 
yatay olmak üzere yön farklılığı sorununa dönüşmektedir. Klasik üsluptaki 
hat yazılarında, harflerin güzelliğinin eserin yüzeyinde teşhir edilmesine 
karşılık, modern üsluptaki hat yazılarında harflerin güzelliğinden ziya-
de levha ya da tablonun tümüne yayılmış kurgular dikkat çekmektedir. 
Böylece eserin yüzü ya da yüzeyi okurun özel olarak anlamlandırma 
çabasını gerektirmektedir. Klasik hat levhalarında güzellik (ve anlam) bize 
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gelen, bize taşan ve bizi varmak istediği noktaya taşıyan bir faaliyet iken, 
modern hat levhalarında güzellik ve anlam kurgusal yapı içinde kendi 
öznelliğimizi harekete geçirerek aramamız gereken çoğulcu/çok anlamlı 
bir dünyaya dönüşmektedir.
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“OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT 
SEMPOZYUMU” ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU
Prof. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Amasya’da 01-03 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan 
sempozyum hakkında iki noktaya değinmek istiyorum.

Birincisi, onbeş asır boyunca İslam Medeniyeti’nin en somut verilerinden 
bir şubeyi oluşturan hat sanatı, kaynağını doğrudan Kur’an-ı Kerim’den 
almaktadır. Hat sanatıyla uğraşan bütün sanatkârların öncelikli hedefi, 
Kur’an-ı Kerim’i vahyolunduğu şekliyle dil ve gramer açıdan hatasız ol-
duğu kadar görsel açıdan da ahenk kurallarına uygun yazmak olmuştur. 
Bu amacı sağlamak için İslam Medeniyeti’nde kıraat ilmi ve hüsn-i hat 
kaideleri gelişmiştir. İşte sempozyumun açılışı bu keyfiyete uygun “Kı-
raat Farklılıkları, İslam Toplumunda Mushaf-ı Şerif Yazımı Meselesi ve 
Hat Nüansları” konusuyla gerçekleştirilmiş, bu konuyu müzakere etmek 
üzere mevzunun duayenlerinden olan kıraat tarafını Dr. Tayyar Altıkulaç, 
hat sanatı kısmını da Prof. Uğur Derman Beyefendilerin tayin edilmeleri 
isabetli olmuştur.

İkinci olarak, Osmanlı hat sanatı tarihinde Amasya şehri temel taşını 
oluşturmaktadır. Tarihte bu vazife bizzat cami ve medreselerin “meşkha-
ne”lerinde icra edilmişti. Bu misyonun günümüzde de devamını sağlamak 
üzere biri Amasya’da Sultan Bayezid Camii’nde, diğeri Hattatlar Müzesi’nde 
ve özellikle Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Anabilim 
Dalı’nda olmak üzere üç ayrı yerde üç ayrı hattatın (unvan görev sanat-
kârlıkları uygun biçimde) istihdam edilmesi ve bilhassa Amasya’dan yeni 
hattatların yetişmesi sağlanarak bu şehrin tarihsel misyonunun günümüze 
taşınması ivedilikle hedeflenmelidir.
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ŞEYHZÂDELER ŞEHRİNDE BİR SEMPOZYUM

Ali AKPINAR
Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Bir başkent her zaman başkenttir, diye güzel bir tespit vardır. Fizikî 
güzelliği ile şeyhzâdelerin yetişmesi için merkez seçilen Amasya, kültü-
rel zenginlikleriyle de dopdolu bir şehir olup bu güzelliklerini bugün de 
sürdürmektedir. Onun bu zenginlikleri kapsamlı çalışmalarla gündeme 
taşınmalıdır. Osmanlı’dan Günümüze Hat Sempozyumu bu açıdan önemli 
bir seçim olmuştur.

Oku emri ile başlayan İslam’da yazının ayrı bir yeri vardır. Alak Sûre-
si’nin ilk inen ayetlerinde kaleme dikkat çekilmiş, yine ilk inen sûrelerden 
birisi Kalem Sûresi olmuş, bu sûrenin ilk ayetlerinde Nûn ve kaleme, ka-
lemşorların yazdıklarına yemin edilerek yazının önemine dikkat çekilmiştir.

Yüce Yaratıcı’nın insanlığa sunduğu evrensel kitabı Kur’an, Mekke’de 
inmeye başlamış; iner inmez Hz. Peygamber’in yanında bulunan vahiy 
kâtiplerince yazıya geçirilmiş, ondan sonra da en güzel şekilde yazılma-
ya devam etmiştir. Peygamberimize ait sakal-ı şerifler, davet mektupları, 
onun Hırka-ı Saadet’i başta olmak üzere çeşitli özel eşyaları günümüze 
ulaştığı halde, ilk dönemde yazılan Kur’an Mushafları günümüze intikal 
etmemiştir. Bunda sürekli okunduğu için eskimeye yüz tutmuş Mushafların, 
eksik ve yanlış okumalara meydan vermemek için imha edilmesi, kitap 
düşmanı işgalcilerin İslam Coğrafyası’nda yaptıkları yağma ve talanları, 
henüz toplumda müze kültürünün oluşmamış olması gibi sebepler etkili 
olmuştur. Zaten orijinal aslına uygun olarak yenilenen Mushaflar da ih-
tiyacı karşılamıştır.
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Hattın, hattatın ve kâriin hukuku vardır. Hattın usulüne uygun olarak, 
en güzel şekilde yazılması, onu yazanın yazma sorumluluğu içerisinde bu 
işi yerine getirmesi, yazılanları okuyanın da bu bilinç içerisinde yazılan-
ları okuyup gereğini yerine getirmesi bu cümledendir. Hat sanatına sahip 
çıkarken, onun fizikî malzemesini özenle korumamız gerektiği gibi, onun 
felsefesini, adâbını ve hukukunu da muhafaza etmeliyiz. Bir İslam sanatı 
ruhuyla onu yaşatmalıyız.

Bir kârî/okuyucu sorumluluğu olarak cami görevlileri, müze ve diğer 
tarihî eser rehberleri, hat eserinin teknik özelliklerini vermenin yanında; 
hat sanatımızı ruhuyla birlikte tanıtmalıdırlar. Bunun için hangi yazının, 
neden bulunduğu yere yazıldığını, anlamının ne olduğunu ve okuyucuya 
hangi mesajları vermek istediğini de anlatmalıdırlar. Esefle söyleyelim ki 
günümüzde bu konuda ciddi eksiklikler ve aksaklıklar gözlenmektedir. 
Kendilerine çok önemli ve pek değerli eserler emanet edilmiş olan gö-
revliler, ellerinin altındaki o emanetleri layıkıyla tanımamakta ve gerek-
tiği gibi tanıtamamaktadır. Bu nedenle onların eğitilmeleri ve kendilerini 
yetiştirmeleri o eserlerin onlar üzerindeki hakkıdır.

Amasyamızın yetiştirdiği Şeyh Hamidullah’ı anmak, ona medhiye ve 
mersiyeler düzmek yetmez. Önemli olan çağın Hamidullahlarını yetiştirmek 
ve değerlerimizi geliştirerek yaşatmaktır. Bunun için bu işe gönül veren 
ehil ellerin öncülüğünde süreli kurslar açılmalı, üniversitemizde özel kür-
süler oluşturulmalı, yetkin otoriteler bu merkezlerde istihdam edilmelidir.

Harf devrimi ve Arap-Osmanlı yazısı aleyhine yapılan bunca propagan-
dalara rağmen Cumhuriyet Dönemi’nde de hattalar yetişmiş ve yetişmeye 
devam etmektedir.

Hat sempozyumu, değişik veçheleriyle konunun ele alınacağı ikinci, 
üçüncü sempozyumlarla devam ettirilmeli, bu bilgi şölenleriyle uluslar 
arası boyutta konu ele alınmalı, dünya çapında hattatlar bu şehirde bu-
luşturulmalı, hat sanatıyla iç içe olan tezhib, ebru, ciltçilik gibi konularla 
sempozyumlar zenginleştirilmelidir.

Emeği geçen herkesi kutlarken özverili ve bereketli yeni bilgi şölenle-
rinde buluşmayı temenni ederim.
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01-03 KASIM 2013, OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN 
VE HÜSN-İ HAT SEMPOZYUMU HAKKINDA GENEL 

BİR DEĞERLENDİRME

Şükrü OLGUN
Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik-Bilgisayar Bölümü.

Adı geçen sempozyumun duyuru broşürü elime geçtiğinde, tebliğ konu 
yelpazesinin fevkalade geniş olduğunu düşünerek, belirtilen süre içinde 
böylesine kapsamlı bir alanda yeteri kadar makale gelemeyebileceği en-
dişesini taşımıştım. Ama sempozyumda endişemin yersiz olduğu ortaya 
çıktı. İki gün boyunca üç farklı salonda, elli civarında bildiri sunumunun 
gerçekleştirilmiş olması çok memnuniyet verici bir husustur. Bu vesileyle 
büyük hattat Şeyh Hamdullah’ın aziz ruhunun şad edildiği kanaatindeyim.

Nispeten genç bir üniversitemizin özellikle yeni kurulmuş İlahiyat Fa-
kültesi tarafından deruhte edilen sempozyumun organizasyon bakımından 
kusursuz olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim.

Organizasyonla doğrudan alakalı olmadığını düşündüğüm, bir iki hususa 
temas etmek istiyorum. Sempozyumun program akışı içinde, her oturumun 
sonunda 15’er dakikalık tartışma (müzakere) fasılları bulunduğu halde, bu 
fasıllar hemen hemen hiç kullanılamadı. Eğer bu mümkün olabilseydi, 
yayınlanacak tebliğlerin kalitesine az da olsa bir katkı olabilirdi. Belki 
zaman yetersizliğinden ötürü, ilgili fasıllar kullanılamadı ama, şahsen 
dikkatimi celbeden bir husus da oturumlar dışında dahi tebliğlerle alakalı 
olumlu veya olumsuz tepkilerin ortaya konmadığıdır. Oysa sempozyumlar, 
gerektiğinde, çok hararetli tartışmaların (müzakerelerin) yapıldığı platform-
lardır veya öyle olmalıdır.
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Bu güzel sempozyumun gerçekleşmesinde çok değerli katkıları olan 
başta Sayın Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere, Sayın Amasya Va-
liliğine, Amasya Belediyesine, Amasya Üniversitesine, bilhassa sempozyum 
düzenleme kararından sempozyum sonuna kadar, işin asıl mutfağında 
fedakarca görev yapmış olan İlahiyat Fakültesinin değerli mensuplarına 
derin saygı ve şükranlarımı arz ederim.
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“OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KUR’AN VE HÜSN-İ HAT 
SEMPOZYUMU” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Fatih ÖZKAFA
Hattat, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Öncelikle şu hakikati teslim gerekir ki; 01-03 Kasım 2013 tarihlerinde 
Amasya’da düzenlenen “Osmanlı’dan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat 
Sempozyumu”, bir taraftan Kur’an-ı Kerim’in kırâatı, imlâsı gibi ilmî, bir 
diğer taraftan da hattı, tezhibi, cildi gibi sanata dâir cihetlerinin birarada 
müzakere edildiği gayet faydalı bir faaliyet olmuştur. Bu sebeple, böyle 
bir organizasyonda katkısı bulunan kurum ve şahıslara teşekkür etmek 
vazifemizdir.

Sempozyum ana başlığı eksenindeki muhtelif tebliğlerin takdim edildiği 
oturumlar, merkezinde Kur’an’ın yer aldığı, ancak farklı bilim ve sanat dal-
larının bakış açılarıyla zenginleşen bir mahiyet kazanmıştır. Aynı konuda 
birbiriyle mütenakız fikirlerin de ileri sürülmesi, her nevi ilmî mülahazanın 
ortaya konması, sempozyumun hem ufuk açıcı hem de tahkik etmeye sevk 
edici bir misyona hizmet etmesini sağlamıştır.

Bazı oturumların zaman bakımından çakışması sebebiyle bütün teb-
liğleri takip etme imkânı bulamamakla birlikte, izleyici olarak katılıp 
dinlediğim tebliğlerde aldığım notlara binaen, bilhassa dikkatimi çeken 
ve çalışma sahamı ilgilendiren hususlardaki şahsi kanaatlerime kısaca 
temas etmek isterim:

Malûm olduğu üzere Kur’an-ı Kerim, nüzûlünden günümüze kadar 
muhafaza edilmiş olup onun kıyamete kadar korunacağı da bizzat Cenab-ı 
Hakk tarafından taahhüt edilmekle birlikte, Kur’an’ın imlâsı ile ilgili olarak 
İslam dünyasında birtakım ihtilafların olduğu, hem tarihî bir hakikat hem 
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de güncelliğini sürdüren bir meseledir. Her ne kadar bu ihtilaflar esasa 
ve manaya taalluk eden hususlarla ilgili değilse de bütün Müslümanların 
üzerinde ittifak ettiği bir imlâ birliğinin olması elbette arzu edilir. Ancak 
ne yazık ki bu konuyla ilgili olarak şimdiye kadar yapılan teşebbüsler 
meselenin hallolmasına yetmemiştir. Hatta bütün İslam dünyasının aynı 
imlâ üzerinde birleşmesi şöyle dursun; sadece Türkiye içinde yazılan ve 
basılan Mushaflarda bile imlâ farklılıklarıyla karşılaşılmaktadır.

Aynı kelimenin farklı ayetlerde farklı şekillerde yazılması veya Türkiye’de 
yazılan/basılan bir Mushaf’ın imlâsı ile başka bir İslam ülkesinde yazılan/
basılan Mushaf’ın imlâsı arasında fark olması, pratikte bazı sakıncalara 
da sebebiyet vermektedir. Mesela; herhangi bir Müslüman, alışık olduğu 
imlâ şeklinden farklı yazılmış olan bir Kur’an’ı okumakta zorluk yaşaya-
bilmekte veya hatalı okuyabilmektedir. İslam ülkelerinin birçoğu ise kendi 
benimsedikleri imlânın en doğrusu olduğu hususunda ısrar ettikleri için 
herhangi bir imlâ birliği çalışmasına tevessül etmemektedirler.

Matbu Mushafların hattı konusu ise ayrı bir tartışma mevzuu teşkil 
etmektedir. Günümüzün teknolojik imkânlarına paralel olarak çoğalan 
bu tartışmaların merkezinde bilgisayar hattını mı yoksa hattat yazısını 
mı tercih etmek gerektiği meselesi yer almaktadır. Hattatlar tabiî olarak 
yazma Mushafların basılmasından yana iken yayıncılar ve hattat olmayan 
bazı akademisyenler bilgisayar hattını tervic etmektedirler. Yayınevlerinin 
tercihlerini büyük ölçüde ekonomik maliyetler ve popüler konjonktür 
şekillendirdiği için bu hususta sözkonusu kesimin görüşlerini çok ilmî ve 
objektif olarak telakki etmemek gerektiği kanaatini taşımaktayım.

Bilgisayar hattını klasik hatta tercih eden ilim erbabının üzerinde bir-
leştikleri görüş ise hattat yazılarının kolay okunuşlu olmadığı ve kitlelere 
hitap etmediği yönündedir. Günlük hayatında Latin harflerini kullanan 
bir cemiyette, hattatlar tarafından klasik tertibe ve tarza bağlı kalınarak 
yazılmış Osmanlı Mushafları okunaksız olarak vasıflandırılabilir. Ancak 
bu fikir ileri sürülürken şurası unutulmamalıdır ki; hattatlar yıllarca bir 
üstaddan yazı meşk ederlerken yazıları okunaksız olsun diye değil, tam 
tersine daha güzel, daha estetik ve daha işlek olsun diye gayret etmekte-
dirler. Dolayısıyla aksi bir iddia, “medeniyet telakkisinde za’fiyet” derkesine 
kadar düşüldüğünün göstergesi sayılabilir.

Mushaf yazısı olarak da kabul edilen nesih, her ne kadar sülüs, celî 
sülüs gibi istife elverişli bir yazı olmasa da harflerin ve kelimelerin satırdaki 
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duruşları, tertipleri, birleşme şekilleri, nesih yazıda da bir nevi istifleme 
yapıldığını gösterir. Kendine has kaidelerine riayet edildiği takdirde bu yazı 
son derece estetik, akıcı, işlek bir yazı çeşididir. Zaten bu sebepten dolayı 
en büyük kıymeti haiz kitap olan Kur’an-ı Kerim’in yazısı olma şerefini 
yüzyıllardır taşımıştır ve nesih hattına “Hâdimü’l-Kur’an” da denilmiştir.

Müze ve koleksiyonlarda muhafaza edilen fevkalade değerli ve estetik 
Mushaflardan en kaliteli teknikler kullanılarak yapılması gereken baskılar 
yerine defaatle baskıdan baskı yapıla yapıla aslî hüviyetini ve güzelliğini 
kaybetmiş Mushaflar piyasaya sürülürse, o yazıların zor okunduğu, aslında 
o kadar güzel de olmadığı pekâla ileri sürülebilir. Hâl böyle olunca, “ko-
lay okunsun” diye her harfi yan yana dizerek bilgisayar fontu ile yazılıp 
basılmış Mushaflar da yaygın reklamın tesiriyle, daha kolay okunuyor 
zannettirilebilir. Halbuki iyi bir hattat tarafından klasik tarzda yazılmış 
olan bir Mushaf, akıcı ve işlek okumaya esasen daha elverişlidir.

Mushaf kitabetinde (dizgisinde) kullanılan bilgisayar fontlarının klasik 
nesih harfleri estetiğini birebir tutturabilmiş olan bir örneğine rastlandığını 
iddia etmek, zannediyorum henüz mümkün değildir. Geliştirilecek yeni 
fontlarla bu seviye yakalansa bile bilgisayar yazısının hattat yazısından 
daha müreccah olduğu şeklinde bir algı oluşturulması doğru değildir. Belki, 
bilgisayar hattıyla yazılıp basılan Mushaflar da bir çeşit olarak piyasaya 
sürülebilir o kadar. Ancak şurası bir hakikattir ki; genellikle piyasaya 
sürülen her ürünün reklamı da yapılır ve her reklam aynı zamanda bir 
başka (rakip) ürünün bir nebze olsun kötülenmesi demektir.

Netice olarak; bilgisayar hattına rağbet ederken büyük hattatlarımız 
tarafından yazılmış olan birbirinden zarif Mushafların yazılarını menfî 
sıfatlarla yaftalamak 14 asırlık İslam Medeniyeti’ni hafife almak veyahut 
beğenmemek manasına gelecektir. Bu sebeple, yazma eserlerin bugünkü 
nesle hitap etme bakımından elverişsiz olduğunu iddia etmek yerine, eğer 
varsa gelenekteki kusurları bertaraf edecek teklifler ortaya koymak ve 
hattatların bu doğrultuda yeni Mushaflar yazmasını teşvik etmek lâzımdır.








