AHENK
görüş

ortaya çıkmaktadır: Bolahenkten
bolahenge devir yapanlar. mansürdan
mansüra devredenler. Başlama veya bitiş perdesi olarak bir iki perdeli fark
önemli sayılmamaktadır. Bunlardan birinci sıradaki ahenkler 1, ll, IV, VII, X
numaralı
tablolarda. ikinci sıradaki
ahenkler ise V. VI. VIII ve IX numaralı
tabiolalarda görülmektedir. Bolahenkten ahenk başlatanların gerekçesi. bu
ve buna yakın neylerden itibaren icranın imkansızlığıdır. Kaba mansür ahenklerden ahenk başlatanların dayanağı ise
bolahenkten pest ahenkler veren geniş
ve kısa neyierin mevcut olduğunu söyleyerek bunların bahsedilen özelliklere
sahip bulunduğunu belirtmeleridir. Nazari neyler karşılığı ahenklerden bahsedilmesi için. bunun mümkün olmaması
gerekir. Ayrıca nazariyeci ve neyzenlerin
mabeynlerdeki ihtilafları önemli değil
dir. Zira usta neyzenler koma farkı gibi
küçük farkları neylerinde ustalıkla kapata bilmektedirler.
icra sırasında solist (hanende) eseri.
notasma bağlı kalarak, ancak ses 'yüksekliğinin seçtiği ahenge uyum sağlaya
bileceği bir göçürme ile okur. Neyzenler
ise aynı ahenkte ney varsa nota ve pozisyon değiştirmeden. hanendenin sesine uygun bir ney yoksa aynı notayı takip ederek fakat arneli bir göçürme ve
tabii olarak bir pozisyon değişikliğiyle
hanendeye refakat ederler. Diğer sazlar
da çalgıya uygun gelmeyen durumlarda
aynı notaya bağlı kalarak ancak arneli
veya mansür ahengine göre notayı yeniden düzenlemek suretiyle hanendeye
refakat ederler. Türk müsikisindeki bu
ahenkler hanendeye önemli imkanlar
vermekte ve ses müsikisinin gerek öğ
reniminde gerekse icra sırasındaki göçürmede büyük kolaylıklar sağlamakta
dır. Bu yol ile normal ses alanına sahip
bir hanende. eğer sesinin dokusu mevcut bir eserin tiz-pest perde sayısına
uyarsa, sola yapma imkanına sahip olmaktadır. Muhtelif ahenklerde okuyabilen on değişik sesli hanendeye bir kemaninin mansür düzeni notası esas
alınmak suretiyle şed yaparak çalabiieceği perdeler aşağıda gösterilmiştir.
Eserlerin rast, dügah ve segah perdelerinde karar veren makamlardan meydana geldiği düşünülürse. şu tablo ortaya çıkar (Tablodaki her ahenkte. birçok makamda güçlü vazifesi gören neva
perdesinin mansür ahengi karşılığı gösterilmi ş tir.) :
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HAYDAR SANAL

lam yazıları kısa zamanda estetik değer
kazanmaya başladı. ibnü'n-Nedim elFihrist'te ilk defa Hz. Ali'nin. katibine.
"Mürekkebini karıştır. kalemin ucunu
uzun tut. satırlar arasında boşluk bırak
ve harfler arasında tenasübe riayet et"
diyerek güzel yazının usul ve kaideleri
hakkında bilgi verdiğini kaydeder. Ebü
Bekir es-Süli Edebü'l-küttc'ıb, Kalkaşen
di Şubhu'l-a cşc'ı adlı eserlerinde hicri ilk
asırlardaki islam yazılarının vasıfları ve
estetik değerleri hakkında geniş bilgi
vermektedirler.
EbO Bekir es-SO li eserinde (s . 4 ı 1 güzel yazı ile ilgili olarak şunları kaydetmektedir: "Yazı ne zaman güzel olur?
diye soran birine meşhur bir hattat şöy
le cevap verdi: Eğer yazının bölümleri
tam nisbetlenmiş. elif ve lamlar uzun.
satırlar düzgün. harflerin iniş ve çıkışla
rındaki kalem vuruşları dengeli. ayınlar
açık. ralar nüna benzerneyecek şe
kilde, kağıt parlak, mürekkep koyu olursa. harflerin karakterleri bozulmamış.
ilk bakışta zihnen kavranıyor ve okunuyorsa o yazı güzeldir".
Arap harfleriyle kaleme alınan yazılar
islam'ın ortaya çıkışından bugüne kadar. bilhassa Kur'an-ı Kerim yazısı olması sebebiyle nesilden nesile işlenerek
sanat seviyesine yükselmiştir. Müslüman sanatkarlar tarafından özellikle
hat ve süsleme sanatiarına gösterilen
ihtimam neticesinde islam yazı çeşitleri
geniş biçim ve çizgi zenginliğine ulaş
mıştır (bk. AKlAM-ı SİTTE, HAT, MUSHAF).

Diğer sanatlarda olduğu gibi islam
yazılarındaki

güzellik de fiziki ve manevi ahengin sonucudur. Yazıda maddi
ahenk tenasüp* ve terkip* ile de ifade
edilir. Tenasüp, kalem kalınlığına göre
harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik ve kalınlıkları arasındaki uygunluktur. Bu ölçü yazıda kullanılan kalemin
kalınlığı ile yani nokta ile tayin edilir.
Mesela elifbanın birinci harfi olan elif
ta'likte üç, nesihte dört, sülüste altı
noktadır. Harflerin diğer harflerle olan
nisbeti, aralıkları. çekilişleri. bitişmele
rindeki eğrilerin incelik ve kalınlıkların
daki uyum, kelimelerin satır nizamında
ki duruşları. oturuşları, satıra olan meyilleri, cereyanı. dik hatlardaki ritim ve
sayfaların düzeni. kağıdın rengi ve
mürekkebin tonu gibi hususlar yazının
maddi ahengini ve güzelliğini meydana
getirir. Eğer yazı satıra oturmamışsa ,
harfler ve birleşmeleri nisbetsiz, çekiliş
ler bozuksa yazı ahenksizdir ve hiç bir
sanat değerine sahip değildir.
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KOff, sülüs, nesih, muhakkak, reyhanf, tevkiT, rik'a, ta 'lik. divanr gibi islam
yazı çeşitlerinin tecrübe ile kazandığı
tarihi estetikle beraber millf zevk ve üsIOplara göre tesbit edilmiş belirli ölçüleri vardır. Mesela iran ta 'lik yazısındaki
sıkışma ve yuvarlanmaya karşılık Türk
ta'likinde çanaklar büyük, harfler ferah
ve açıktır. Sülüs, ta'lik ve divanf yazıları
nın asır ve celf harf bünyelerindeki nisbet farkı açık bir şekilde görülür. Hatta
tenasüp yazının göz seviyesinden uzaklı
ğına göre de değişir. Sanatkar. yazıların
fiziki tenasübünde, kendini bağlı olduğu
mektebin ve üstadın değişmeyen ölçülerine . klasik fiziki ahengine tabi sayar.
El ve kalem bu kanunlara bağlı kalarak
ha.r eket eder.
Celf kompozisyonlarda tenasüple beraber terkip ve istif de aranan önemli
sanat unsurudur. Hattatların iradf ve
şuurlu olarak uzun müddet denemelerden sonra meydana getirdikleri eserler
istif halinde olanlardır. Bir ressamın veya bir şairin eserini tamamlamak için
uzun süre (;alışması gibi bir hattatın da

yepyeni ve orijinal bir istif yapabilmesi
için pek çok kompozisyon denemelerine. dikkatli tashihlere ihtiyacı vardır.
istif ekseriya aşağıdan yukarıya doğ
ru yahut bir satır halinde geometrik veya serbest bir satıhta harflerin ve kelimelerin göze hoş gelecek şekilde kompoze edilmesidir. Terkip, harf ve kelimelerin gelişigüzel bir araya getirilmesi. üst üste yığılması veya çizip taklit
etmek suretiyle resmedilmesi değil,
hattatın estetik kaidelere uygun bir şe
kilde ustalıkla kalemini yürütmesidir.
Bu kompozisyonlarda daima bir merkez vardır. Bu merkez etrafında çizgi
ve kütleler, hiçbir yerinde eksiklik, taş
kınlık olmayacak şekilde örülerek, kaynaşarak organik bir bütünlük kazanır
ve küplü, çanaklı harfler, keşfdeler, cezim, şedde , tirfil, mühmel işaretleri gibi
plastik rumuzlar tani bir denge halinde
dağılırlar. Harfleri sınırlayan çizgi ne
kadar temiz, keskin. akıcı ve canlı , yazı
ne kadar metin, terazili yazılmışsa eser
o derece olgun ve tesirli ifadesini bulmuş demektir. Çizgi kudretini, keskin-

Ka m il Akdik 'in celi-sülüs bir istifi
(Mi mar Sinan Ü nivers itesi Kı p.)

liğini nerede kaybederse orada kopya
ve beceriksizlik ortaya çıkar.
Yazı
güzelliği
sadece çizgilerdeki
ahenkten ibaret değildir. Yazıya değer
kazandıran önemli bir unsur da islam
tefekkürü ve hayat anlayışıdır. islam'ın,
" Yalnız Allah bakidir. O'ndan başka her
şey fanidir; sOret ve şekil güzelliği geçicidir. bu alemdeki nakışların nakkaşı da
O'dur" tarzındaki dünya görüşünden hareket eden müslüman sanatkarlar duygu ve düşüncelerini dramatik tasvirler
ve figürler yerine çizgi yoluyla ve plastik işaretlerle ifade etmişlerdir. Hatlara
hükmeden bu manevi değerler sanatkarın ruhf ve fikrf güzellikleriyle kaynaşarak yazının manevi ahengini meydana
getirir. Çünkü şekil ve mana islam yazı
larında ayrılmaz bir bütündür. Bazan bir
aşk, teslimiyet, dua ve iman, bazan da
tasawuff bir mana yazının maddf ahengiyle birleşerek sanatkarın şuurunda
yeni fikirler ve dinf heyecanlar uyandırır.

islam yazılarında dinf değerlerden
fiziki ahengiyle bütünleşen zarif, sevimli, muhteşem, sade, metin, oturaklı, ulvf, akıcı olma gibi sanat
özellikleri de vardır. NE;ısih, harf bünyelerinin tam teşekkül etmemiş olması
sebebiyle zarafet ve sevimlilik hislerine
zemin olmuştur. Padişah iradelerini
tesbit eden divaninin sağdan sola doğ
ru yükselerek fasılasız devam eden satırlarında hakimiyet. kuwet. azarnet gibi duygular bir arada ifade edilmiştir.
Sülüs ve celf-sülüs yazılarda rnetanet.
aşırı süs ve ihtişam hakim sanat unsuru olarak tecelli ederken ta'lik ve celfta 'likte harf bünyeleri tezyinatsız fakat
canlı bir şekilde sadelik hissini tasvir
başka, yazının

Ha mit
Aytaç'ın

islam
y azı

çeşitlerini

gösteren
bir
l evhas ı

(Emin
B arın

h• t
koleksiyonu)

522

AHENK
eder. Uzayıp giden çekilişler. asılıp kalan çanaklar, ineelip kıvrılarak akıp giden satırlar. bir mana ile bütünleşerek
insanı mutlak güzellik karşısında hiçleş
tirir ve sonsuzluk duygusu verir.
İslam yazıları şekil ve mananın ahengiyle kazandığı bu sanat ve ifade kudretini tarih boyunca korumuş, İslam kültürünün sembolü olmuştur.
BİBLİYOGRAFYA :
Ebü Bekir es-Sülf. Edebü 'l·küttab (nşr. Muhammed Beheet el-Eseri). Kahire 1341, s. 41;
İbnü'n-Nedim, el.Pihrist (nşr. G. Flügel), Leip·
zig 1871, s. 27; Kalkaşendi, Şub/:ıu 'l·a'şa, Ka·
hi re 1383/1963, I, 1-150; İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Sanat, İstanbul 1934, s. 65·120 ; a.mlf.•
Türk Plastik Sanat/an, Ankara 1971, s. 115·
121; Suut Kemal Yetkin, Estetik, İstanbul
1938, s. 75·76 ; G. Miğeon, islam Sanatlan
(tre . Burhan Toprak), İstanbul 1943, s. 22·26;
L. Hourtica, Sanat Şaheserleri (tre. Burhan
Toprak). İstanbul 1946, I, 105·167 ; E. Diez,
Türk Sanatı (tre. Oktay AslanapaL İstanbul
1946, s. 305·308 ; M. Şevket İpşiroğlu-Seba
hattin Eyüboğlu, Avrupa Resminde Gerçek
Duygusu, İstanbul 1946, s. 1·9; C. La lo. Estetik
(tre. Burhan Toprak). İstanbul 1948, s. 5·99;
Şehabettin Uzluk, Mevlevflikte Resim, Ankara
1957, s. 1·3 ; H. Read, Sanatın Anlamı (tre.
Güner İna l -Nu şin Asga ri). Ankara 1960, s.
21·269; Nurullah Berk, "Çağdaş Sanatın Bazı
Biçimleri ve Türk-İslam Yazıları", Milletler·
arası Birinci Türk Sanatlan Kongresi 1959,
Ankara 1962, s. 83·86; a.mlf.. "İslam Yazısın
da Plastik ve ifade", AÜiFD, ll (ı 955), s. 50·
52 ; Süreyya Saltuk, "İslami Yazılarda Ahenk",
iTA, 1, 154·155; Mahmud Yazır, "Ahenk", iTA,
ı,

782.

liJ

MuHiTTiN SERiN

D MiMARi . Mimaride ahenk meselesi resim. müzik ve diğer sanat daliarına
göre daha farklı yönlere sahiptir.
Çünkü mimarlık her şeyden önce inşa
etme sanatıdır ve bu durum. ekonomik
güçle beraber malzeme ve boyut gibi
bağlayıcı faktörleri devreye sokar. Mimarlıkta ölçüler genellikle insana göre
ayarlanır. dolayısıyla bu hususlarda yapılacak bir hata bazan psikolojik rahatsıziıkiara da sebep olabilir. Ayrıca yapıy
la çevresi ve çevrenin topografyası arasındaki ilişki de mimari ahenk tasarianırken göz önünde bulundurulması gereken bir başka husustur. En geniş anlamda mimari ahenk, yapının yüksekliği
ile eni arasındaki orandır. Yunan ve Roma mimarisinde sütun çapı ile sütun
yüksekliği arasındaki oran bir birim
olarak alınmış, bu birim yapının bütün
boyutları için ölçü esası (modül ) kabul
edilmiştir. Mimaride ahengi sağlayan
önemli unsurlardan biri de ritimdir.
Benzer veya eş birimlerin belirli aralık
larla düzenli biçimde tekrarlanmasının
sağladığı bu hareket. İslam mimarisinde kemer ve revak sıralarıyla elde edilir. Diğer bir unsur olan simetri, düşey
bir eksene göre iki yanda eş şekiller
meydana getirmek suretiyle ahengi
sağlar. Bu uygulama abidevi bir tesir
uyandırmak üzere pek çok Ortaçağ yapısında kullanılmıştır.

Aziz Efendi'nin y azdığı Hi/ye· i H~kanf murak k a 'ında n
ta'lik yaz ı sında nisbetleri gösteren ilk sayfa
(F..

Hak k ı

Ayverd i hat ko leksiyonu)

Türk-İslam mimarisinde ritim, simet-

ri ve oran

unsurlarıyla

birlik ve bütünbir ahenk arayışı görülmektedir. Ancak yapılarda hangi orantı
ilkelerine uyulduğu, mimari projelerin
hangi esasa veya plana göre yapıldığı
meselesi henüz tam anlamıyla çözümlüğü sağlayan

lenememiştir.
Sülüs, nesi h yazılarının nisbetlerin i gösteren Az iz Efendi' nin mesk murakka'ından bir sayfa

Anadolu Selçuklu yapılarının dış göbelirli bir ahenk özelliğini
formüle etmek güçtür. Genellikle cami.
medrese ve kervansarayların ana cephelerinde dikdörtgen bir çıkıntı teşkil
eden taçkapılarda 21 3 oranına rastlanma ktadır. Ancak kemer yüksekliklerinin her örnekte farklı oraniara sahip
olması. kararlı bir tutumun benimsenmediğini göstermektedir. Buna karşılık
çifte minareli taçkapılar ve cephenin iki
yanındaki kulevari destekler güçlü bir
simetri duygusunu ifade etmektedir.
Selçuklu mimarisinde ahengi sağlayan
unsurların yapı kütlesinin bütününden
çok dekorasyanda kendini gösterdiği
söylenebilir. Mimari yüzeylerin belirli
kesimlerinde, özellikle dışta taçkapı, içte mihrapta yoğunlaşan süslemeler. oldukça karmaşık fakat o ölçüde dengeli
bir tasanma sahiptir. Yüzeylerdeki koyu ve açık lekeler, motiflerle boşl.ukla
rın dengeli biçimde kompoze edilmelerinden kaynaklanır. Büyük panolarda
rünüşlerinde
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