
Nesefi, NCıreddin es-SabGnl. M. Zahid 
Kevserl, İbn Rüşd. İbn Asakir, Sübki, İbn 
Şazan en-NisabGri. Nevbahti. İbnü'I-Mu
tahhar ei-Hilll gibi değişik ekailere men
sup pek çok alim bulunmaktadır (bk. 
bibl.). Naslarda Allah'a nisbet edilen ve 
ilk bakışta teşbih izlenimi uyandıran ha
beri sıfatiarın uygun manalarla te'vil edil
mesi gerektiğini savunan Ehl-i sünnet 
kelamcıları da haşviyyeyi, teşbih ve tec
slmi meşrGiaştırma gayesiyle kendi yan
lış telakkilerini Selef görüşü olarak tak
dim eden bir grup olarak nitelemiştir. 
Nitekim Gazzall'nin İlcamü '1-'avdm'ını, 
Fahreddin er-Razl'nin Esasü't-ta]fdis'ini 
bu endişe ile kaleme aldığı bilinmektedir 
(DİA, XI. 358; a.e., XIII, 508). Z. Başka bir 
görüşe göre haşviyye "ilahi sıfatları ispat 
edip Kur'an'ın ezerı olduğunu savunan
lar, kullara ait fiilierin Allah tarafından 
yaratıldığına inananlar ve ahad hadisiere 
dayanarak itikadl konularda hüküm ve
renler" şeklinde tanımlanabilir. Cahiz, 
Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat, Kadi Abdülceb
bar gibi Mu'tezile alimleri ashabü'l-hadl
sin yanı sıra , bu gruplara mensup kelam
cıların yani Ehl-i sünnet kelamcılarının 
da haşviyyeyi temsil ettiği görüşündedir 
(Cahiz, Fi l].alki'l-Kur'an, lll, 289; Hayyat, 
s. 59, 96; Kadi Abdülcebbar, Müteşabi
hü'l-Kur'an, s. 231. 273 , 454; krş . İbn Tey
miyye, Minhacü's-sünne, ll, 521). 3. İbn 
Teymiyye'ye göre haşviyye, belli bir görü
şü ve temsilcileri bulunan bir itikadl züm
reyi ifade etmekten çok karalama veya 
küçümseme amacıyla "avam ve cahiller" 
manasında kullanılmıştır (a.g.e., ll, 520-

5 2 ı ) . 4. Genellikle Şii alimleri haşviyye
yi, "Hz. Peygamber'in kendi yerine geçe
cek olan bir halife tayin etmediğini iddia 
edenlerin düşüncelerini benimseyenler, 
Muaviye b. Ebu Süfyan'ın bayrağı altında 
toplanıp onun yönetimini tasvip edenler" 
şeklinde tanımlarlar (N aşi el-Ekber, s. ı 9; 
Nevbahtl, s. 7; Ali Sami en-Neşşar, ı. 287). 

Haşviyyenin tanımı ve esas fikirleri hak
kında ileri sürülen bu farklı görüşlerden 
birincisinin daha isabetli olduğunu söyle
mek mümkündür. Zira bu yaklaşım, haşv 
kelimesinin sözlük ve terim anlamlarına 
daha uygun bir açıklama getirmektedir. 
Nitekim Cahiz'in, haşviyye ile bu grubun 
kelamcıları arasında bir ayırım yapmak 
suretiyle haşviyyenin rivayetlere dayana
rak akıl yürütmeyi haram saydığım belirt
mesi (Fi l].alki'l-Kur'an, III, 289; a.mlf., 
Kitabü'l-Kıyan, ll, 154). ayrıca Ehl-i sün
net kelamcılarının da haşviyyeyi kendile
ri dışında bir zümre olarak görüp tenki
de tabi tutmaları, haşviyyenin. sahih olup 
olmadığına bakmadan Hz. Peygamber'e 

atfedilen bütün rivayetleri hadis olarak 
kabul eden ve bu rivayetlerin zahirinden 
hareketle dini bir anlayış benimseyen bir 
kısım ehl-i hadis ile, teşbih ve tecslm 
inancını savunan gruplardan teşekkül et
tiğini gösterir mahiyettedir. Bu sebeple 
İsrailiyat'a veya diğer din ve kültürlere 
dayanan pek çok asılsız rivayetin haşviy
ye anlayışının kaynakları arasında önemli 
bir yer tuttuğu kabul edilmektedir. 
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HAT 

HAŞYET 

(~) 

Kulun işlediği günahlar sebebiyle 
veya Allah'ın celal sıfatlannın 

kendinde tecelli edeceği düşüncesiyle 
kalbinde duyduğu endişe 

(bk. HAVF). 

HAT 
( ~1) 

Arap harflerinden doğarak 
İslam medeniyetinde müstakil 

ve olağan üstü bir mevki kazanan 
güzel yazı sanatı. 

_j 

Tarihçe. ''Yazmak, çizmek; kazmak; ala
rnet koymak" anlamlarındaki Arapça !Ja11 
masdanndan türeyen ve "yazı. çizgi; çı
ğır. yol" gibi manalara gelen hat kelimesi 
(çoğul u !Ju101 ve a!J1a1). teri m olarak 
"Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp 
güzel bir şekilde yazma sanatı (hüsnü'l

hat, hüsn-i hat)" anlamında kullanılmıştır. 

Kaynaklarda genellikle "cismanl aletlerle 
meydana getirilen ruhani bir hendese
dir" şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu 
tarife uygun bir estetik anlayış çerçeve
sinde yüzyıllar boyunca gelişerek süre
gelmiştir. 

İslam dinini kabul eden hemen hemen 
bütün kavimlerin dini bir gayretle benim
sediği Arap yazısı. hicretten birkaç asır 
soma İslam ümmetinin ortak değeri ha
line gelmiş. aslı ve başlangıcı için doğru 
olan "Arap hattı" sözü zamanla "İslam 
hattı" vasfını kazanmıştır. Arap yazı sis
teminde harflerin çoğu kelimenin başına, 
ortasına ve sonuna gelişine göre yapı de
ğişikliğine uğrar. Harflerin birbirleriyle 
bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zen
ginliği, aynı kelime veya cümlenin çeşitli 
kompozisyonlarla yazılabilme imkanı, sa
natta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapı
sını açık tutmuştur. 

Şarkiyatçıların, Suriye ve Sina yarıma
dasında İslamiyet'ten önceki asırlara ait 
Arapça kitabeler üzerinde yaptıkları araş
tırmalar, Arap yazı sisteminin (hurOfü'l
hica) aslen Fenike yazısına bağlanan biti
şik Nabat yazısının bir devamı olduğunu 
ortaya koymuştur (bk. ARAP [Yazı)). Ku
zey Arabistan'dan Hicaz bölgesine inti
kal eden Nabat yazısının farklı karakter
de iki üsiObu olduğu bilinmektedir. Cahi
liye devrinde "cezm" ve "meşk" diye ad
landırıldığı rivayet olunan bu yazılar. İsla
miyet'ten sonra hicreti takip eden bir 
asır içinde büyük gelişmeler kaydetmiş 
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ve tedricen güzelleşerek sanat yazısı se
viyesine yükselmiştir. 

İslam'dan önceki dönemde en fazla iş
lendiği bölgeye nisbetle Enba.ri, Hiri, İs
Iam'ın doğuşunda Mekki, hicretten son
ra Medeni isimlerini alan geometrik, dik 
ve köşeli cezm tarzı Arap hattıyla kitap 
haline getirilmiş ilk metin olan Kur' an, 
deri (parşömen) üstüne siyah mürekkeple 
noktasız ve harekesiz biçimde yazılmış
tır. Süratli yazılabilen meşk tarzı ise 
günlük yazılarda kullanılmış, yuvarlak ve 
yumuşak karakterinden dolayı sanat ic
rasına uygun bir hal almıştır. Emeviler 
devrinde Şam'da gelişmesi ve yazılması 
hızlanan meşk tarzı yazıdan zamanla ye
ni hat çeşitleri doğmaya başlamış, bu ara
da kalem ağızlarının hangi ölçüde olması 
gerektiği de tesbit edilmişti r. Yeni hat çe
şitleri arasında büyük boy yazılara mah
sus olan celil (eel!) ve resmi devlet yazıla
rında kullanılan standart büyük boy to
mar (tGmar) ilk bilinenlerdir. 1bmar kale
minin üçte ikisi "sülüseyn" ve üçte biri 
"sülüs" ismiyle ve ayrı iki kalem, dolayısıy
la iki ayrı yazı cinsi olarak geliştirilmiştir. 

Daha sonra "riyasi, kalemü 'n-nısf, hati
fü'n-nısf. hatifü's-sülüs" gibi yeni hat ne
vileri de ortaya çıkmıştır. Bu yazı cinsle
rinin bazıları , nisbet ifade eden isimlerin
den de anlaşılacağı gibi tomar hattı esas 
alınarak onun belli oranda (yarım, üçte 
bir, üçte iki) küçültülmüş kalemiyle yazı
lıyor, bu küçülmede yazılar yeni özellikler 
kazanırken yazma aletinin adı olan kalem 
bu nisbete dayanılarak hat manasma da 
kullanılıyordu. Kalemin çeşitli nisbetler
de küçülmesine bağlı olmadan belirli kul
lanım alanları için ihdas edilen "kısas , mu
amerat" gibi yazılar hakkında ise kalem 
yerine hat tabiri kullanılmıştır. 

Abbasiler devrinde gittikçe artan ilim 
ve sanat hareketleri sayesinde büyük 

11. IVIII.l yüzyıla ait kOfi mushaf sayfası (İÜ Ktp., AY, nr. 
6828) 
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Mühelhil 
b. Ahmed'in 

verraki 
hattıyla 

vazdığı 

el-fvlulf:_teQ.ab 
adlı eserden 

iki sayfa 
(Köprülü Ktp., 

nr. 1508, 
vr. 114b- 115') · 

merkezlerde ve bilhassa Bağdat'ta kita
ba karşı bir ilgi uyanmıştı. Bunları yaza
rak çağaltan verrakların kullandıkları ya
zıya "verraki, muhakkak" veya "ıraki" adı 
verilmiştir. 

Vlll. yüzyılın sonlarından itibaren hat 
sanatkarlarının güzeli arama gayretinin 
neticesinde ölçülü olarak şekillenmeye 
başlayan yazılar "asli" ve "mevzun hat" 
ismiyle anılmıştır. İbn Mukle'nin (ö. 328/ 
940) nizarri ve ahengini kaidelere bağla
dığı bu yazılara "nisbetli yazı" manasma 
"mensCıb hat" da denilmiştir. 

Bilhassa mushaf yazımında parlak dev
rini sürdüren ve yayıldığı yerlere göre 
farklılıklar gösteren kGti hattı. Kuzey Af
rika ülkelerinde daha yuvarlaklaşarak 
özellikle Endülüs ve Mağrib'de Mağribi 
adıyla önemini korumuş, İran'da ve do
ğusunda ise "Meşrık kGtisi" adını ve ka
rakterini alarak aklam-ı sitte*nin yayılı
şına kadar kullanılmaya devam etmiştir. 

Daha çok abidelerde görülen iri kGti hat
tı, bazı bezerne unsurlarıyla birlikte tez
yini bir mahiyet kazanmıştır. Thzyini kGti 
hattının çiçekli, yapraklı, örgülü olarak 
tanınan şekillerine bilhassa kitap başlık
larında ve abidelerde rastlanmaktadır. 

Hendesi bir hat cinsi olan satrançlı (mu
rabba) kGti de abide yazısı olarak kullanıl
mıştır ki bazı kaynaklar bunu "ma'kıli" 
veya "bennai" olarak da adlandırmaktadır. 

Yukarıda verraki adıyla zikredilen men
su b hattın umumiyetle kitap istinsahın

da ku ll anılan ve "neshi" denilen şeklin
den XL asrın başlarında muhakkak, rey-

hani ve nesih hatları doğmuştur. Bu dev
rin parlakismi olan İbnü'l-Bewab (ö. 413/ 
1022). İbn Mukle yolunu değiştirmiş ve 
bu üs!Qp XIII. yüzyılın ortalarına kadar 
devam etmiştir. Aynı yolda çalışan İbnü'l
Hazin (ö. 51811124) tevki' ve rika' yazıla
rına yön vermiştir. Nihayet Xlll. yüzyılda 
Yakut el-Müsta'sımi (ö. 698/1298) ak-

. lam-ı sitte denilen sülüs, nesih, muhak
kak, reyhani, tevki'. ri ka' hatlarını en ge
lişmiş şekliyle tesbit etmiştir. Ancak bu 
grup içinde yer alan sülüs hattının, to
mar hattından doğan önceki sülüsle boy 
ve şekil bakımından fazla benzerliğinin 
kalmadığı anlaşılmaktadır. O zamana ka
dar düz kesilen kamış kalemin ağzını eğ
ri kesen Yakut'un bu buluşu hatta büyük 
bir Jetafet kazandırmıştır. Aklam-ı sitte
nin bütün kaideleriyle hat sanatındaki 
yerini alması üzerine sicillat. dibac, zen
bur, müfettah, harem. muallak, mürsel 
gibi birçok hat cinsi unutulmaya terke
dilmiştiL 

Yakut'un ölümünden sonra onun ak
lam-ı sitte anlayışı. yetiştirdiği üstatlar 
vasıtasıyla Bağdat'tan Anadolu, Mısır. Su
riye, İran ve Maveraünnehir'e kadar ya
yıldı. Aklam-ı sitte sülüs-nesih, muhak
kak- reyhani, tevki'- rika' şeklinde birbi
rine tabi ikili gruplar halinde sıralanabi
lir. Bu üç gruptan sülüs , muhakkak, tev
ki' ağız genişliği 2 mm.; nesih, reyhani, 
rika' ise 1 mm. civarında olan kamış ka
lemle yazılır. Yazı karakteri itibariyle mu
hakkak ile reyhani, tevki' ile rika' birbiri
ne çok benzeyen yaşları farklı iki kardeşi 
hatırlatır. Sülüsle nesih arasında ölçüleri 



Yaküt ei-Müsta 'sımi'nin revhani hattıyla yazdığı mushaf

tan bir sayfa (TİEM , nr. 507, vr. 247') 

dışında da belirgin şekil farklılıkları var
dır. Nesih hattının çok ince yazılan şekli
ne toz kadar küçük görüldüğünden "gu
barl" hattı denilir. 

Eski kaynaklarda "ümmü'l-hat" olarak 
adlandırılan sülüs aklam-ı sitte içinde sa
nat göstermeye en uygun olanıdır. Yuvar
lak ve gergin karakteri, sülüse şekil zen
ginliği ve yeni istiflere açık olma imkanı 
vermiştir. Bu durum, abidelerde kullanı

lan ve uzaktan okunabilmesi için ağzı çok 
geniş kalemle yazılan veya satranç usu
lüyle büyütülen celi (iri) sülüs hattında 
daha da çarpıcıdır. Sülüsün veya celi sü
lüsün, kelime yahut harf grupları birbirin
den koparılmadan yazılan şekline "mü
selsel", aynı iki ibarenin karşılıklı yazıla
rak ortada kesişen şekline de "müsen
na" denir. 

Nesih hattının harflerinde yuvarlaklık 
belirgin olmakla beraber daima satır ni
zamma tabi olduğundan istife uygun de
ğildir. Bu sebeple nesih uzun metinlerin 
ve özellikle de mushafın yazımında kulla
nılmıştır. Eski matbaa hurufatı da nesih
le hazırlanmıştır. Birbirinin kardeşi sayı
lan muhakkak ve reyhani hatlarında düz 
harf unsurları hakim olduğundan satır 
nizamma uygun gelmiş, XVI. yüzyıla ka
dar genellikle büyük boy mushaflar mu
hakkak, küçük boy mushaflar da reyhani 

hattıyla yazılmıştır. Yine bu devirde mu
hakkak- reyhani veya muhakkak- nesi h 
hatlarının ikili, bazan sülüs de eklenerek 
üçlü kullanıldığı mushaflar mevcuttur. 
Tevki' ve riki3' da Osmanlı'nın ilk üç asrın
da resmi yazışmalar, nadiren de kitap ço
ğaltmak için kullanılmıştır. Bu altı cins ya
zı. hareke ve diğer yardımcı okuma işa
retlerinin kullanıldığı yazılardır. Türkçe 
metinlerde nesih, tevki' ve rika' yazıları
nın harekesiz yazıldığı da görülmektedir. 

İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı 
Devleti kültür ve sanat açısından ileri bir 
seviyeye ulaşmıştı. Hat sanatında Şeyh 
Hamdullah (ö. 926/1520). önceleri Yaküt 
üslübunu en güzel ve mükemmel biçimiy
le yürütürken hamisi ve talebesi Sultan 
ll. Bayezid'in teşvik ve tavsiyesi üzerine 
Yaküt'un eserlerini bir estetik değerlen
dirmeye tabi tuttu ve kendi sanat zevki
ni de katarak bunlardan yeni bir tarz or
taya koymayı başardı. "Şeyh üs!Gbu" de
nilen bu tarz ile Osmanlı-Türk hat sana
tında Yaküt devri kapanıyordu . Nitekim 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ya
küt tavrını yeniden canlandıran Ahmed 
Şemseddin Karahisari'nin (ö. 963/1556) 
hat anlayışı kendinden bir nesil sonra 
unutulmuştur. Ancak Karahisari mekte-

Yaküt ei ·M üsta·sımi' nin taki pci lerinden Nasrullah et·Ta· 
bib'in nesih ve rika' yazıları (Süleymaniye Ktp., Süleymani

ye, nr. 3935, vr. 15' ) 

Şeyh Hamdullah Efendi'nin sülüs- nesih kıtası 
(İÜ Ktp., AY, nr. 6497) 
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binin celi sülüste zamanına göre Şeyh 
Hamdullah vadisinden daha başarılı ol
duğu muhakkaktır. 

Şeyh Hamdullah devrinde aklam-ı sit
teden sülüs ve nesih Türk zevkine çok uy
gun geldiği için süratle yayılmış ve mus
haf yazımında sadece nesih hattı kulla
nılmaya başlanmıştır. Bu devirde muhak
kak vereyhaninin yuvarlak harflerinin az
lığı ve geniş oluşu yüzünden benimsen
mediği , yavaş yavaş unutulduğu, ancak 
elin melekesini arttırmak için eski hat 
üstatiarını takliden yazılan murakka'lar
da rastlandığı görülmektedir. Bir istisna 
olarak muhakkak hattı ile besmele yazıl
ması geleneği zamanımıza kadar devam 
edegelmiş, rika' daha cazip bir üs!Gba bü
rünerek "hatt-ı icaze" adıyla bilhassa hat
tat imzalarında ve icazetnamelerinde yer 
almış, tevki ' ise pek ender kullanılmış
tır. Şeyh Hamdullah'tan sonra yetişenler 
onun gibi yazma gayretiyle hareket ettik
lerinden hattatların başarısı "Şeyh gibi 
yazdı" veya "Şeyh- i sani" sözleriyle anılır 
olmuş, bu durum 1 SO yılı aşkın bir süre 
devam etmiştir. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Hafız Os
man (ö. ı 110/1698). Şeyh Hamdullah'ın 
üs!Gbunu bir elemeye tabi tutarak ken
dine has bir hat şivesi ortaya koymuş, 
böylece Şeyh üslGbu yerini Hafız Osman 
üs!Gbuna terketmiştir. Hafız Osman'ın 
hat sanatında açtığı çığır bütün haşme
tiyle sürüp giderken bir asır sonra İsmail 
Zühdü (ö 122!/1806) ve kardeşi Mustafa 
Rakım (ö . 124!11826), onun yazılarından 
ilham alarak kendi şivelerini oluşturdu
lar. Bu döneme kadar sülüs hattı ile mü
kemmel eserler verildiği halde onun da
ha kalın şekli olan celi sülüs yazısında be
dil ölçüler bir türlü sağlanamadığından 
ortaya kötü örnekler çıkıyordu. Nitekim 
Hafız Osman' ın bile yazdığı celi yazılar 
onun şanına layık değildir. Mustafa Ra
kım, sülüs ve nesih yazılarında olduğu gi-
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Kadim ta'lik hattıyla bir kitap sayfası (TSMK, lll. Ahmed, 
nr. 3267, vr. 1' ) 

bi cell sülüste de gerek harf gerekse istif 
mükemmeliyetiyle bütün hat üslUpları
nın zirvesine çıktı ve Hfıfız Osman üsiQ
bunu sülüsten eeliye aktarmayı başardı. 
Padişah tuğralarını da ıslah ederek onla
rı güzelliğin son noktasına ulaştırdı. Bu 
sebeple celi sülüs hattını ve tuğrayı Ra
kım öncesi-Rakım sonrası şeklinde sınıf

landırmak yerinde olur. Rakım'dan son
ra gelen celi üstadı Sami Efendi de ( ö. 
1912) İsmail Zühdü'nün sülüs harflerini 
eeliye tatbik ederek Rakım yoluna yeni 
bir şive vermiş , celi sülüs istifini daldur
makta kullanılan hareke ve yardımcı işa
retleri, ayrıca rakamları en cazip biçim
de yazmayı başarmıştır. Onun çağdaşı 
olan veya ondan sonra yetişen Çarşam
balı Arif Bey. Mehmed Nazif Bey, ömer 
Vasfi ve kardeşi Mehmed Emin Yazıcı, is
mail Hakkı Altunbezer, M.acit Ayral, Mus
tafa Halim Özyazıcı ve Harnit Aytaç gibi 
üstatlar eellde hep bu üsluba sadık kal
maya çalışmışlardır. 

Rakım ile aynı devirde yaşayan Mah
mud Celaleddin Efendi de ( ö. ı 245/1829) 
sülüs ve nesih yazılarında Hfıfız Osman'
dan aldığı şiveyi geliştirmiş, fakat üslu-

430 

bu eeliye dönünce katılaşıp sert ve do
nuk bir hal aldığından celi yazısıyla Ra
kım'ın karşısında tutunamamıştır. 

Kazasker Mustafa izzet Efendi (ö. 

1876) ve ondan yetişen Mehmed Şefik 
Bey, Abdullah Zühdü Efendi, Çırçırlı Ali 
Efendi ve Muhsinzade Abdullah Harndi 
Bey, Hfıfız Osman - Celaleddin - Rakım 

karışımı bir üslupta karar kılmışlardır. On
larla çağdaş olan Mehmed Şevki Efendi 
(ö. 1887). sülüs ve nesih yazılarını Hfıfız 
Osman veRakım'dan aldığı ilhamla o dev
re kadar görülen en mükemmel seviyeye 
çıkarmış ve bu yazılarda zirve olarak kal
mıştır. Mehmed Şevki Efendi'nin talebe
si Bakkal Arif ve Fehmi efendilerle Sami 
Efendi'nin yetiştirdiği Kamil Akdi k bu yo
lun seçkin temsilcileridir. Arif Efendi'den 
hat meşkeden Şeyh Aziz er-Rifai'nin da
vet edildiği Mısır'da, dolayısıyla İslam ale
minde Şevki Efendi tavrını yayınada bü
yük hizmeti geçmiştir. Kazasker rnekte
bine mensup olan Kayışzade Hfıfız Os
man (ö. 1894) ve Hasan Rıza efendiler. 
nesih hattı ile Kur'an-ı Kerim yazınada 
zirveye ulaşan isimlerdir. 

Aklam-ı sitteden ayrı üslupta gelişen 
ta'lik, nesta'lik, divani, celi divani, rik'a ve 
siyakat da önemli yazı türleridir. Ta'lik, 
tevki' hattının XIV. asırda iran'da kazan
dığı değişiklikle ortaya çıkmış olup daha 
çok resmi yazışmalarda kullanılmıştır. 
Sonradan bu yazıya benzemeyen ve onun 
hükmünü ortadan kaldırdığı için "nesh-i 
ta'llk" diye adlandırılan, bir görüşe göre 
de ta'like nesih karakteri kazandınidığı 
cihetle "nesh-ta'lik" denilen bir yazı türü 
doğmuş, buna da daha kolay söylenişle 
"nesta'lik" denilmiştir. XV. asrın ikinci 
yarısında istanbul'a ta'lik adıyla gelen 
nesta'likin asıl ta'lik ile bir münasebeti 
yoktur. Haşmetli sülüsün yanında ince, 

Sah Mahmüd-ı 
Nisabüri'nin 

nesta'lik 

mail bir kıtas ı 

(İÜ Ktp., FY, 
nr. 1426) 

kavisli, na ri n yapısı ve harekesiz yazılışıy
la hoş ve şiir gibi bir görünüşe sahip olan 
bu Osmanlı ta'lik hattının "hurde" (küçük) 
veya "hafi" (ince) denilen şekli edebi eser
lerde ve divanlarda kullanılmış. fetvaha
nenin de resmi yazısı olmuştur. Cell şek
liyle de celi sülüsten sonra Osmanlı abi
delerinde en ziyade celi ta'İik görülür. 
Ağzı 2 mm. kadar kalemi olan tabii boy
daki ta'likle daha çok kıtalar yazılmıştır. 

iran'da resmi yazışmalarda kullanılan 
kadim ta'lik hattı Osmanlılar'a Akkoyun
lular yoluyla XV. yüzyılda gelmiş ve kısa 
zamanda büyük bir şekil değişikliği geçi
rerek Divan-ı Hümayun'daki resmi yazış
malar için kullanılmaya başlanmış. bu se
beple "divan!" adını almıştır. Harekesiz 
yazılan divaninin XVI. asırda istanbul'da 
doğan harekeli, süslü ve haşmetli şekli
ne ~cell divan!" adı verilmiş, bu da devle
tin üst seviyedeki yazışmalarında kulla
nılmıştır. Yazılması ve okunınası maharet 
isteyen, aralarına harf ve kelime eklen
mesi kolay olmayan divani ve celi divani
nin resmi yazışmalara tahsisiyle devlete 
ait konuların herkesçe öğrenilmesi ve ya
zıların tahrifi de önlenmiştir. Bu iki yazı
nın bir başka özelliği de satır sonlarının 
yukarıya doğru yükselmesidir. Aynı hal 
bunların ilham kaynağı olan kadim ta'lik
te de mevcuttur. 

Osmanlılar'da günlük yazışmalar için 
ağzı 1 milimetreyi geçmeyen kamış ka
lemle yazılan rik'a hattı kullanılmıştır. Ya
zanın kendi anlayışına göre farklı şekiller
de yazılan bu hat türü, XIX. yüzyılda Ba
bıali rik'ası denilen ve resmi işlerde kul
lanılan bir tür ile yazılmaya başlanmıştır. 
Mümtaz Efendi'nin (ö . 1872) öncülüğü
nü yaptığı ve elden süratle çıkabilmesi 
için bazı harf kısımlarının atıldığı Babıali 
rik'asına karşılık, Mehmed izzet Efendi 



( ö. ı 90 3) tarafından geliştirilen ve sıkı ka
i delere bağlı kalan bir çeşit rik'a daha 
doğmuştur. izzet Efendi rik'ası denilen 
bu yazı daha sonra Arap ~ıleminde celi 
şekliyle de revaç bulmuştur. 

Bir cins yazının karakteri veya sıfatı 
mahiyetindeki gubari, cefı, müselsel, mü
senna gibi hat ıstılahiarı bir yazı çeşidini 
ifade etmez. Bazı eserlerde hiçbir sanat 
değeri olmayan hatt-ı şeceri, alev yazısı. 
hatt-ı sünbüfı gibi uydurma yazı cinsleri
ne tesadüf edilir. Ayrıca bazı hattatlar 
veya halk tarafından falklor ağırlıklı yazı 
ile çiçek. hayvan, insan ve eşya şeklinde 
kompozisyonlar yapılmıştır. "Resim-ya
zı" denilen bu tarza usta hattatlar ancak 
farklı bir istif sahası aradıkları zaman rağ
bet göstermişlerdir. 

Emevl. Abbasi, Fatımi, Eyyıjbi, Mem
lük, Selçuklu, ilhanlı, 1lmuri. Safevl, Ak
koyunlu gibi devletler ve hanedanlar dev
rinde daima ilgi çekici bir sanat olarak 
görülen hüsn-i hat. hükümdar veya dev
let büyüklerinin himaye ve ilgisiyle yük
selişini sürdürmüştür. Mesela Yaküt ei
Müsta'sımi'nin hamisi olan son Abbasi 
halifesi Müsta'sım--Billah. kitap sanatla
rının kendi devrindeki kırk üstadını "ki
t abhane" adıyla anılan saray atölyesinde 
toplayan Timur'un torunlarından sanat
Mr Gıyaseddin Baysungur, Herat Sultanı 
Hüseyin Baykara ile veziri Ali Şir Nevai 
bu hususta ilk akla gelen isimlerdir. is
tanbul'un fethinden sonra hat sanatının 
liderliğini alarak bunu beş asra yakın de
vam ettiren Osmanlı Devleti'nin hüküm
darları arasında ll. Bayezid, IV. Murad, ll. 
Mustafa. lll. Ahmed, ll. Mahmud, Sultan 
Abdülmecid ve Sultan Reşad fiilen hat 
sanatı ile meşgul olmuşlardır. istanbul'un 
hat sanatındaki müstesna yeri islam ale
minde, "Kur'an-ı Kerim Hicaz'danazil ol
du, Mısır'da okundu, istanbul'da yazıldı" 
ifadesiyle tescil edilmiştir. 

Mehmed 
Sefik Bey'In 
Mahmud 
ceıaıeddln'l 

taklit ederek 
yazdı!)ı 

celi sülüs levha 
(lüKtp., 
ibnuıemin, 
nr. 161) 

Teknik. Hat. sanatkarın elindeki kamış 
kalem ve ona can veren is mürekkebinin 
iş birliğiyle kağıt. deri vb. yazı malzemesi 
üzerinde ortaya konur. Harflerin bünye
si, hat nevine göre yazıldığı kalemden çı
kan eşkenar dörtgen veya kare şeklin
deki noktatarla ölçülendirilir. Nokta iki kö
şesi dikey, diğer ikisi yatay olacak şekilde 
ve kalem ağzının bütünüyle kağıda tema
sı sağlanarak konulur. Nokta boyu hesabı 
da bir köşeden bir köşeye ölçülerek ger
çekleştirilir. Harflerin boylarının. kavisle
rinin, meyillerinin, aralarındaki mesafe
nin tabi olduğu ölçü birimi bu nokta bo
yudur. Hüsn-i hat. noktalardan oluşan ba
sit bir çizgi sisteminin ortaya koyduğu 
büyülü hendesesiyle hayranlık uyan dır
mıştır. Satırlar ve satır araları da nokta 
hesabıyla tesbit edilir. Bunun için "mıs
tar" denilen bir alet kullanılır. Harf ölçü
leri, uzun bir zaman süreci içinde oluşan 
güzeli arayış gayretlerinin neticesinde ke
sinleşmiştir. Bununla beraber hattatla
rın mecbur kaldığında bedii kaideleri zor-

Mirlmad 
ei·Haseni'nin 

bir kıtası ile 
M. Esad 

Yesiiri'nin 
bu kıtayı 
takilden 
yazdı!)ı 

ta'lik kıtası 
CfİEM, 

nr. 2497 /5-6) 
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lamadan bu ölçüterin dışına taştıkları da 
görülür. 

Ekseriya rengin rol almadığı uçuk bir 
zeminde estetik kavramının sadece siyah 
çizgiler halinde böylesine olağan üstü ifa
detendirilişi diğer yazı sistemlerinde gö
rülmediği için hat sanatı Batılı ressamlar
ca da tetkik ve ilham konusu olarak alın
mıştır. Bu açıdan bakıldığında hattın, res
min ötesinde ve resim kavramları ile an
latılamayacak bir ahengi ifade eden yük
sek bir sanat olduğu söylenebilir. Her bir 
harfi mutlak güzelliği yakalamış bulunan 
ve kelimedeki yerine yani başta. ortada 
ve sonda yer alışma göre farklı bir görü
nüm ve ifade kazanan. ayrıca bazı harfle
ri uzatılıp çekilmeye (keşlde) uygun olan 
islam yazısı. istif (terkip, kompozisyon) im
kanlarıyla da olağan üstü bir çekiciliğe 
bürünmüştür. Bu haliyle, değişebilmeye 
kapalı belirli şekillerden ibaret olan Latin 
harflerine ve Uzakdoğu'nun çizgi estetiği 
güçlü, fakat birbirinden ayrık harf grup
larından oluşan yazılarına karşı bariz bir 
ahenk üstünlüğü gösterir. Hattın okuma 
yazma vasıtası olarak gündelik hayatta 
yer alması, ondaki estetik kudretin ayrın
tılarını hisseden insanlarda veya insan 
topluluklarında güzellik kavramının yer
leşmesini sağlamış, taşıdığı ölçü sistemi 
de intizam hissini geliştirmiştir. 

Hat sanatı taklidi olarak doğup gelişti
ğinden önceleri bu sanata emek veren
ler aynen hocaları gibi yazmayı, üslupla
rının da bu yoldan ayrılmaması ilkesini 
benimsemişlerdir. Fakat daha sonraki 
yüzyıllarda taklit keyfiyetine farklı bir yo
rum getirilmiş. her yeni hattat yetişkin 
ve bu hususta ehil olduğunu ispattadık
tan sonra kendi sanat yorumunu ortaya 
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koymayı tercih etmiştir. Hattatlık dilinde 
buna, o hattatın çığırma girmek ma
nasına "falancaya taklit veya eserine tak
lit" denir. Bu seviyeye gelmiş bir hattat. 
arzu ettiği zaman hocasının veya eski bir 
üstadın "eserine taklit etmeyi", bunu da 
ketebesinde belirtmeyi vazife saymıştır. 
Hattat, karşısına aldığı bir yazıyı o anda 
hafızasına geçirip nakşeder ve elleri de 
kağıt üzerine fotoğrafla geçirilmişçesine 
aynısını yazar. lahmin edilemeyecek ka
dar zor olan bu taklit hüneri, ancak seçi
len hattatın şivesi iyice tetkik edildikten 
sonra gerçekleştirilebilir. 

Hattın sanat şekline dönüşmesinde en 
önemli görev hattata ve kamış kaleme 
düşmektedir. Kalemin tutuluşu, döndü
rülüşü, buna bağlı olarak hattın tam ka
lem ağzıyla veya daha ince (dikine) tutu
lup kağıda yaslanışı, kalem ağzının kağı
da kısmen intibak!, ortaya çıkari harf ve
ya harf gruplarının mükemmeliyetini te
min eder (geniş bilgi için bk. Yazır, ll, 217-
224, 241-242; lll, 320-324) . Her yazı nevi 
için uygun olan ve asırlar önce belirlen
miş bulunan kalem ağzı genişliği (mese
la takribi ölçüyle nesih 1 mm ., sülüs ve 
ta'lik2 -2,5 mm.) bundan daha da küçül
düğünde yazı "ince, hafi, hurde" gibi va
sıflarla tanıtılır, büyüdüğünde ise "cell" 
olarak anılır (bunun istisnası cell divanl
dir, b k. CELİ). 

Diğer hat türlerinin genellikle satır ha
linde yazılmasına karşılık cefi sülüste is
tif (harf ve kelimelerin bir kaide dairesin
de üst üste terkip edilmesi) lüzumu baş 
gösterir. istif yapılırken çoğunlukla aşa
ğıdan yukarıya doğru iki üç katlı bir sıra
lama takip edilir. Nadir olarak yukarıdan 
aşağıya tertipiere de rastlanır. istif yapı-
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Ha mit 
Aytaç'ın 

celi sülüs 
ist ifi 
(Derman-

Çetin, 
lv. 188) 

lırken okunuş sırasına göre önce gelme
si gereken harf sonra gelmesi gereken 
harfle yer değiştirmiş olursa bu yazının 
"teşrifatı bozuk" demektir. Kelime ve 
harfler yerli yerinde ise yazının "teşrifatı 
yerinde"dir; bir başka deyişle takdim ve 
tehire riayet olunmuştur. Ancak Arapça 
konuşulan ülkelerdeki hattatların, okun
masında fazla güçlük çekilmediği için is
tifli yazılarda harf teşrifatına fazla riayet 
etmedikleri görülmektedir. Anadolu hat
tatları ise özellikle ayet ve hadislerin ha
talı okunmasına yol açmamak amacıyla 
teşrifata çok önem vermişlerdir. Resim 
eğitimi de alan Mustafa Rakım, Abdul
lah Zühdi ve Fehmi efendilerle Tlığrakeş 
İsmail Hakkı Altunbezer gibi hattatların 
istif hususunda daha başarılı oldukları 
bir gerçektir. 

ince yapılı yazılar kadar kalem hakimi
yetiyle yazılamadığı için celi ve özellikle is
tifli celi yazımında farklı uygulamalar ta
kip edilmiştir. İşin güçlüğü dolayısıyla ay
nı ibareyi taşıyan cell yazılar, tekrar tek- · 
rar ve ayrı ayrı yazılmadan kalıp olarak ta
mamlanmış bir esas nüshadan çoğaltılır. 
Cami, mektep, çeşme, sebil gibi abidele
rin üstüne kitabe olarak yazılan ve mer
mere hakkediJip çoğaltılmasına lüzum 
bulunmayan celiler de aynı usulle hazır
lanır. Elin yazma hususunda aciz kalaca
ğı derecede iri olan celiler önce küçük nis
bette yazılır, sonra satranç usulü ile (ka
releme) büyütülür. Bunun usulü şöyledir: 
Hattatı zorlamayacak boyutta önceden 
yazılan hat numunesinin her tarafı kare
lere bölünür. Yazı ne büyüklükte olacak
sa o kadar misli büyük karelere ayrılmış 
bir başka kağıda karelerin mukabili bu
lunarak gereken yerlerinden dikkatle çi
zilmek suretiyle aktarılır. Cellnin teka-

mül etmediği devirlerde bu gibi yazılar 
beyaz renkli sağlam kağıtlar üzerine si
yah is mürekkebiyle yazılır, düzeltmeler 
tashih kalemtıraşı ile yapılırdı. Ancak 
XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren önce
den siyaha boyanmış kağıtlar üzerine zır
nıktan yapılmış sarı mürekkeple yazma 
usulü yerleşmeye başlamıştır. Koyu (bil
hassa siyah) renkli kağıda yazmakta kul
lanılan zırnığın yegane kusuru güneşte 
hatta gün ışığında solabilmesidir. Zırnık, 
siyah kağıda yazıldığında bir kalınlık teş
kil etmeyişi, ayrıca tashih için kapatılma
sı gereken kısımların is mürekkebiyle ko
layca örtülebilmesi sebebiyle tercih edil
miştir. Kapatılan kısırnlara zırnıkla yeni
den yazılabilir. Kağıt örselenmeden bu
nu birkaç kere tekrarlamak da mümkün
dür. 

Cell yazının birden fazla nüshasının ha
zırlanabilmesi için kalıp haline getirilme
si gerekir. Bu maksatla harfler kıyıların
dan iğnelenir. Bu işlemden önce yazılı ka
ğıdın altına aynı ebatta birkaç tabaka be
yaz renkli sağlam kağıt yerleştirilir ve 
kaymaması için köşelerinden birbirleri
ne hafifçe yapıştırılır. Sonra saatçi men
genesine sıkıştırılmış ince bir dikiş iğnesi 
yardımıyla harflerin hemen kıyılarından 
dik ve muntazam olarak eşit sıklıkta iğ
ne vurulmaya başlanır. Eğer iğneleme işi 
dik yapılmayıp eğri yürütülürse alta ko
nulmuş kağıtlarda iğne deliklerinin yeri 
sapabilir. iğnenin rahat kayması için ara
da bir kuru sabuna batıniması gerekir. 
Bu işlem, tercihan şimşir ağacından düz-

Çırçırlı Ali Efendi'nin celi sülüs yazı kalıbı (M. Uğur Derman 
koleksiyonu) 



gün satıhlı bir açkı tahtası üzerinde sür
dürülür. Kağıtla tahta arasına bir kumaş 
parçası konulup iğnelenirse iğnenin ucu 
her geçişte kağıt kırpıntısından temizlen
miş olur. İğneleme, iğne delikleri harf ve 
işaretierin kıyısına içten değecek şekilde, 
harf ve işaretierin kıyısına dıştan değe
cek şekilde, harf ve işaretierin içine veya 
dışına taşmadan sınır çizgisi üstünde ol
mak üzere üç şekilde yapılır. İğneleme 
işi bitince alttaki beyaz kağıtlar çıkarılıp 
birbirinden ayrılır. Bunlara "alt kalıp" de
nilir ki dikkatle bakıldığında hattın iğne 
delikleri halinde ortaya çıktığı görülür. 
En üstteki yazılı ve iğneli siyah kağıda da 
"üst kalıp" ismi verilir. Hat örneğinin bir 
başka yere geçirilmesi için alt kalıptan 
faydalanılır. Yazı, beyaz zemine is mürek
kebiyle hazırlanacaksa ince dövülmüş sö
ğüt kömürü tozu ile dolu küçük bir bez 
çıkın alt kalıptaki iğne delikleri üstünde 
doiaştırılır ve kömür tozu deliklerden ge
çerek alttaki kağıtta siyah noktalar oluş
turur. Koyu renkli zemine hazırlanacak 
cell yazılar için tebeşirli çuha delikler üze
rinde dolaştırılır; tebeşir tozu alta geçe
rek beyaz noktalar halinde iz bırakır. Bu 
işleme "yazı silkme (silkeleme)" tabir edi
lir. üst kalıp, kirlenmemesi istendiğinden 
mecbur kalınmadıkça silkme işinde kul
lanılmaz. Ancak hattın sıhhatli bir biçim
de aktarılabilmesi için üst kahbın dikkat
le incelenerek iğne deliklerinin nereden 
geçtiğinin bilinmesi lazımdır. Aksi takdir
de yazı şişip kahnlaşabilir veya cılız olabi
lir. Yazı kahbından bizzat hattatı eliyle 
silkilip mürekkeple hazırlanan yazılar çok 
makbuldür. Hattat. ince uçla ve is mürek
kebiyle yazının sınırlarını önce çok düz
gün çekilmiş çizgi halinde tesbit edip içi
ni mürekkeple doldurabildiği gibi esas 
kahbın yazıldığı kamış kalemle de doğru
dan yazabilir. Harflerin kıyısında bulun
ması muhtemel pürüzler nemlendirilmiş 
ince fırça ile silinerek veya tashih kalem
tıraşı ile kazmarak giderilir. Cell yazı ka
lıplarının bu işten anlamayanların eline 
düşmesiyle ortaya hüsn-i hatla ilgisi kal
mamış kötü örnekler çıkmaya başladığın
dan eski hattatlar, kendi yazı kalıplarının 
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ehil sayılmayan ellere düşmesinden çok 
çekinmişlerdir. Cell yazıların çoğaltılma
sında is mürekkebinin yanı sıra altın ez
me suretiyle hazırlanan altın mürekkebi 
de kullanılır. Altın mürekkebiyle hazırla
nan cell yazılar, hattatlardan ziyade hat
tan anlayan müzehhipler eliyle vücuda 
getirilir. Yazının zerendQd (sürme altın) 
tarzında hazırlanması için kullanılacak 
mukawanın zemini hangi renkte olacak
sa o renkteki suda erimeyen boya ile je
latin mahiQiü karıştırılıp sıcak olarak mu
kawaya sürülmek suretiyle boyanır. Eğer 
jelatin fazla gelirse zemin sonradan çat
lar, az gelirse boyası ele çıkar. ZerendQd 
hazırlamak için bu renkli mukawanın üs
tüne yazının tebeşirle silkilmesi gerekir. 
Altın mürekkebi fırçayla önce yazının hu
dudun u tesbit maksadıyla tahrir (kontur) 
şeklinde çekildikten sonra çizgilerin içi 
kalın fırça kullanılarakyine kesif altın mü
rekkebiyle doldurulur. Kuruduktan son
ra harflerin kıyısında oluşabilecek pürüz
ler, zeminden nemli fırçayla aktarılan bo
ya veya tashih kalemtıraşı yardımıyla gi
derilir. Bu işlem bitince. yalnız altın par
Iatmakta kullanılan ve "zer-mühre" de
nilen kalem şeklinde bir sapa geçirilmiş 
parlak bir taşla (Süleymaniye taşı, akik 
vb.) mat olarak parlatıhr. Usta müzehhip
ler tarafından hazırlanan zerendQd lev
halar da asılları kadar kıymetli sayılır. Cell 
yazıların iriliği arttıkça altın sarfiyatı da 
çoğalacağından böyle durumlarda israfı 
önlemek için var ak altın yapıştırma usu
lüyle kullanılır. Yazı yine koyu zemine (bü
yük işlerde muşamba veya üstü boyan
mış tahta, yahut çinko levha tercih edilir) 
tebeşir tozuyla silkildikten sonra bunla
rın içi lika (miksiyon) denilen ve bezir ya
ğından elde edilen yapıştırıcı bir madde 
ile doldurulur. Sürüldükten birkaç saat 
sonra (buna likanın tavlanması tabir edi
lir) var ak altın saka! denilen bir çeşit yay
van fırça ile bunun üstüne bırakılır ve 
düzgün bir şekilde oraya yapışır. Varak 
altının zemininde kalabilecek açıklığını 
örtrnek için likaya önceden sarı boya da 
katılır. Camilerdeki büyük levhalar (me
sela Ayasofya Camii'nde Kazasker M usta-
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faizzet Efendi'nin satranç usulüyle büyü
tülmüş cellleri) ve mermere kabartma 
olarak kazılan bütün kitabeler, yapıştır
ma altının hava şartlarına mukavemeti 
daha fazla olduğundan hep bu yolla altın
lanmıştır. Sülüs ve ta'lik yazılarının ce ll 
tarzları hat sanatının en güzel örnekleri
ni teşkil eder. Bilhassa Rakım'dan itiba
ren yazılan cell sülüsün telkin ettiği haş
met duygusu hiçbir yazıda bulunmaz. 
Esasen ister kalemden çıksın ister sat
ranç usulüyle büyütülsün uzaktan görü
lüp okunmak için yazılan celi tarzı, asli bo
yundaki sülüs veya ta'lik ile tamamen ay
nı karakterde değildir. Bu sebeple sülüs 
ve ta'likyazılar bir çocuğa, onların cell şe
killeri de büyüyüp gelişmiş bir insana 
benzetilmiştir. Cell üstatlarının perspek
tif ilmine de vakıf oldukları, yazmayı ta
sarladıkları cell hattının kanacağı yere ve 
yüksekliğe bağlı olarak bazı değişik harf 
ölçüleri kullandıkları bilinmektedir. Böy
lece hat, kamış kalem ele alınmadan ba
zan itibari olarak da yazılabilmektedir. 

Hattın, geleneksel uygulamaya göre 
hattatın sağ dizini dikerek üstüne koydu
ğu altlık üzerinde yazılması esas ise de 
Harnit Aytaç gibi kendisinden tarafa me
yilli bir masada oturarak yazmayı tercih 
edenler de vardır. 

Necmeddin Okyay· ı geleneğe bağlı oturusla dizi üstünde 
yazarken gösteren bir fotoğraf (M. Ugur Derman arşivi) 
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Hat sanatı ile verilen eser çeşitleri şöy
le sıra lanabilir: 1. Kitaplar. Hat sanatının 
böylesine itibar bulmasının asıl kaynağı 
ve sebebi Kuran-ı Kerim'dir. Kur'an'ın ön
celeri parŞömen, daha sonra kağıt üstü
ne muhtelif hat nevileriyle yazılmış sayı
sız örneği dünyanın çeşitli müze. kütüp
hane ve koleksiyonlarında bulunmakta
dır. Kur'an-ı Kerim ve cüzleri. en'am-ı şe

rifler, evrad-ı şerifler. delailü'l-hayratlar. 
hat sanatının kitap şeklinde rastlanılan 
dini mahiyetieki numunelerindendir. Ha
dis mecmualarının da hüsn-i hatla yazıl
mış seçkin örnekleri vardır. 

Edebi eserler arasında divanlar ve şiir 
mecmuaları dini olmayan yazma kitapla
rın en geniş kesimini oluşturur. Bunun 
dışında edebi ve tarihi eserler de hayli 
yekün tutar. Bunların metinde nakledi
len hadiseleri tasvir eden minyatürlerle 
süslenmiş müstesna örnekleri mevcut
tur. Her yazma kitabın hat değeri taşıdı
ğı söylenemez. ilmi bakımdan büyük kıy
meti olan birçok eser alelade hatla yazıl

mıştır. Buna çoğu müellif nüshaları da 
dahildir. Kütüphanelerdeki yazma eser
ler henüz hat değeri itibariyle esaslı bir 
incelemeye tabi tutulmamıştır. 

Hat değeri taşıyan yazma kitaplar. çok 
okunmanın ve sayfalarının elle çevrilme
sinin tabii sonucu olarak özellikle dış alt 
köşelerinden fersfıdeleşir. Bu kitapların 
yenilenmesi maksadıyla "vassalecilik" de
nilen bir kitapçılık zanaatı geliştirilmiştir. 
Uygulayana "vassal" adının verildiği bu 
zahmetli işlem kısaca şöyle tanıtılabilir: 
Kitabın her yaprağının iki yüzündeki ya
zılı kısım dikkatlice kesilip çıkarıldıktan 
sonra dört kenarının pahı alınarak yap
rak inceltilir. Diğer taraftan kitabın asli 
ebadına uygun çift yapraklık kağıtlar cilt
lenirken sırtı oluşturacak hizasından iki
ye katlanır. Sonra her iki yaprağın da ya
zılı kısmın oturtulacağı sahası belirlenip 
burada aynı ebatta pencere açılır ve bu 
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kısım kesilerek çıkartılır. Kağıdın üstün
de açılan pencerenin kıyıları hususi çeki
ciyle dövülerek her tarafından kıl inceli
ğinde genişlemesi sağlanır. Vazılı kısmın 

dört kıyısı da inceltildikten sonra hafifçe 
tutkallanarak açılan bu pencerenin üs
tüne oturtulduğunda her tarafından ya
pışıp iyice kaynar. Kuruyunca yine çekiç
le dövülerek bunların üst üste bindiği 
yerdeki kahnlaşma önlenir. İki kağıdın 
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murakkaından 

iki kıta 
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birbirine vasledildiği sınırın üstüne altın 
cetveller de çekilince kitabın vassale ta
miri geçirdiği ancak dikkatli bir inceleme
den sonra anlaşılabilir. Bu işlemler bittik
ten sonra katianan ikili yapraklar iç içe 
getirilerek cüz (forma) teşkili sağlanır ve 
bunlar sırtından dikilerek ciltlenir. 

Yazma kitaplarda, sağ sayfanın sol alt 
köşesinde meyilli olarak yazılmış kelime 
bir sonraki sayfanın ilk kelimesidir ve oku
ınada kopma olmadan geçişi hazırlar. Ha
tim sürülürken mushafın karşı sayfasına 
geçişte bu kelime okuyana zaman kazan
dırarak manayı karıştırabilecek durakla
mayı da önler. "Müş'ir, raklb, çoban" gibi 
isimlerle anılan bu tek kelime sayesinde 
sayfa numarası kanma adetinin olmadı
ğı eski devir yazmalarındaki var ak karı
şıklığına da bir ölçüde çare bulunabilir. 

z. Kıta . Orta boyda bir kitap ebadında
ki kağıdın tek yüzüne bir veya birkaç nevi 
hatlayatık veya dik konumda yazılan, ek
seriya dikdörtgen biçimindeki hat eser
leri için kullanılan bir tabirdir. Yazılması 
tamamlanmış kıta bir mukawaya yapış-



tınldıktan sonra dört tarafından tezhip 
edilerek veya ebru kağıdı yapıştınlarak 
bezenir. 3. Murakka'. Çeşitli şekillerde 
bezenmiş kıtaların bir araya getirilip cilt
lenmesiyle hazırlanan albümlere denir. 
Bilhassa XVIII. yüzyıldan itibaren birçok 
güzel murakka' örneğine rastlanmakta
dır. 4. Tomar (tCımar). Dikdörtgen biçimin
deki mukawaya yapıştırılmamış kıtala
rın üstten ve alttan birbirine yapıştırılıp 
tutturulması ile oluşan ve tomar (rulo) 
halinde sarıldıktan sonra buna bağlı bir 
deri mahfazayla korunan hat eserleridir. 
Tomar XVI. yüzyıldan sonra yerini murak
kaa bırakmıştır. S. Levha. XIX ve XX. yüz
yıllarda bilhassa Osmanlılar'da cel'i yazı
larla revaç bulan levhacılık, hüsn-i hattın 
çerçevelenerek çeşitli mekanlardaki du
varlarda yer almasını sağlamış. böylece 
bir güzelliği hem okuma hem de seyret
me imkanı vermiştir. 6. Hilye. ilk örnek
leri Hafız Osman tarafından tertip edilen 
hilyeler, Hz. Peygamber'in fiziki ve ahlaki 
vasıflarını anlatan levhalardır. 7. Cami ya
zıları. Camilerde bünyesinde hareke işa
retleri de bulunan celi sülüs hattı tercih 
edilmiştir. Mihrabın üzerinde yer alan 
ayet (ei-Bakara 2/144; Al-i İmran 3/37 
veya 39) çoğunlukla mermere işlenmiş
tir. XVI. yüzyılda ise çiniye nakşedilenler 
daha yaygındır. Cami duvarını veya kub
be kasnağını çepeçevre saran kuşak ya
zısıyla kubbeyi ve yarım kubbeleri doldu
rup süsleyen kubbe yazısı da hep celi sü
lüsle yazılır. Ku b be yazıları. yazının iğne
lenmiş kahbından nakkaşlar eliyle koyu 
renge boyanmış sıva üstüne işlenir. Son 
altmış yıldaki tamirleri esnasında tarihi 
camilere yeniden yazdırılan şu mCıtena 
örnekler akla ilk gelenlerdir: Edirnekapı 
Mihrimah. Üsküdar Selimiye ve Şemsi Pa
şa (İsmail Hakkı Altunbezer); Azapkapı 
Sokullu Mehmed Paşa ve Sultanahmet'
teki Sokullu Mehmed Paşa camileriyle 
Sultan Selim Camii (Halim Özyazıcı); 
Eyüp Sultan ve Fındıklı Molla Çelebi ca
mileri (Hamit Aytaç). 

Gebze Çoban Mustafa Paşa, Yıldız Ha
midiye ve Kızıltoprak Zühdü Paşa cami
lerinde olduğu gibi kuşakta nadir de olsa 
kCıfi hattının kullanıldığı görülmüştür. Fa
kat bunlar cel'i sülüsün yanında pek ya
van kalır. istanbul Fatih'teki Nakşjdil Sul
tan Türbesi'nde ve Tophane'deki Nusre
tiye Camii'nde Mustafa Rakım'ın, Anka
ra Maltepe Camii'nde Halim Özyazıcı'nın 
cel'i sülüs kuşakları mermere oyulmuş 
dikkate değer seçkin eserlerdir. istan
bul'daki Şehzade Mehmed Türbesi'nin 
çini üstündeki celi muhakkak yazısı da 
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en der rastlanan bir kuşak nevidir. Kuşcık 
hattının cami gibi büyük mekanlarda kö
şelere gelen harflerinin bile kesintisiz de
vamına mukabil türbe gibi çok köşesi bu
lunan yerlerde paftalı olarak yazıldığı da 
görülür (Sultan Abdülmecid Türbesi 'n
de Şefik Bey'in, Sultan Reşad Türbesi 'n
de Ömer Vasfi Efendi'nin eel! sülüs ku
şakları). 

Kuşak yazıları, sıvanıp perdahianmış 

koyu renkli zemine nakkaşlar tarafından 
varak altın yapıştırma yoluyla nakşedilir. 
Bu yazılar mermere oyularak hazırlandı
ğı takdirde zamanla dökülüp bozulması 
da önlenmiş olur. istenirse kabartma ya
zılar var ak altın la, yazı dışındaki indiril
miş zemin de koyu bir renkle kaplanarak 
cazip bir görüntü elde edilir. XVII. yüzyıla 
kadar çini üzerine nakşedilen kuşaklar 
(İstanbul'da Piyale Paşa , Atik Valide ca
mi leri, Kanuni Türbesi vb.) revaçta idi. 
Kubbe ve pencere üstü yazılarının hazır-

HAT 

lanmasında da boya veya var ak altın kul
lanılır. Camilere asılması miltat olan 
ism-i celal, ism-i n ebi, çeharyar ve Hase
neyn levhaları da celi sülüsle ve ekseriya 
koyu renkli muşamba yahut madeni lev
ha üzerine yapıştırma altınla hazırlanır. 
bazan çiniye de nakşedilir. "Cami takımı" 
adıyla da bilinen cami yazılarının belki de 
en gelişmiş örneği, Edirnekapı Mihriman 
Camii'ne Sami Efendi tarafından yazıl
mış alanıdır. 8. Kitabeler. Cami, tekke, 
mektep, medrese. han, çeşme, hamam, 
sebil, kütüphane gibi herhangi bir abi
denin ekseriya dış. bazan da iç cephesin
de yer alan veya nişan taşı. mezar taşı gi
bi bir dikilitaş üzerindeki yazılar hakkın
da bu tabir kullanılmaktadır. Çoğunluk
la, bulunduğu bina veya adına dikildiği 
şahısla ilgili bilgiler ihtiva eden kitabele
rin metinleri devrio şairlerince kaleme 
alınır, sonra da bir hat üstadına yazdırı
lır. Manzumenin son bir veya iki mısraın-
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da o yılın tarihi düşürülür. Her biri sayı 
olarak ayrı değer taşıyan Arap asıllı harf
Ierin (bk. EBCED) tarih mısraında toplan
dığı zaman kitabenin hicrl tarihini gös
termesi, bunun eksik veya fazlasının bir 
üstteki rriısrada giderilmesi manzumenin 
şairin in yeteneğini ortaya koyar. Kitabe
ler ekseriya mermere kabartma şeklin
de oyularak hazırlanır. Kuşak yazılarında 

olduğu gibi kitabeler de koyu renkli ze
minde var ak altınla kaplanabilirse de dış 
tesiriere çok uzun zaman dayanmaz. Bir 
saçak altında yer aldığı için iklim tesirle
rinden korunan bazı kitabelerin de çiniye 
nakşedildiği görülür. Cell sülüs ve bilhas
sa Türkçe kitabelerde harekesiz olması 
dolayısıyla cell ta'lik en çok kullanılan ya
zı türüdür. istanbul'un en muhteşem es
ki kitabesi , Fatih Sultan Mehmed devri 
hattatlarından Ali b. Yahya es-SOfi'nin 
Bab-ı Hümayun'a yazdığı üst tarafı mü
senna olarak tanzim edilmiş 883 (1478) 
tarihli cell sülüs şaheseridir. 

Son iki asrın olgunluğa ermiş hat anla
yışına göre celi sülüste Mustafa Rakım'

dan (Fatih Camii haiire kapıları ve çeş

me üstü), cell ta' likte Yesarl Mehmed 
Esad Efendi'den (Üsküdar Hacı Selim 
Ağa Kütüphanesi ve Fatih Türbesi içi) iti
baren kitabelerin en güzel örneklerine yi
ne İstanbul'da rastlanır. Bilhassa Yesari
zade Mustafa İzzet Efendi cell ta'likle Ia
tif kitabeler bırakmıştır. Sami Efendi'nin 
de Bahçekapı'daki Yenicami Sebili'ne yaz
dığı eel\' sülüs kitabe, kendisinden sonra 
gelen hattatlara bu hususta rehber ol
muştur. 9. Resmi yazılar. Hazırlandığı sı

rada hangi padişah tahtta bulunuyarsa 
onun tuğrasını taşıyan ferman, berat ve 
menşur, mülkname. name-i hümayun gi
bi örnekler eskiden tomar halinde yahut 
katlanmış olarak saklanırken yakın za
manlardan itibaren bir resim gibi duvar
ları süslemeye başlamıştır. Bu yazılar, hat 
ve bezerne sanatı bakımından kısaca de
ğerlendirildiğinde şunlar söylenebilir : Ge
lişmesini ağır ağır sürdürerek Fatih Sul
tan Mehmed döneminde ilk tekamülünü 
tamamlayan tuğra, devletin haşmetine 
uygun olarak Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde klasik görünüşünün en mükem
mel şeklini bulmuştur. Görülebildiği ka
darıyla, altın mürekkebi kullanılarak tuğ
ra çekilip bunun kıyılarının is mürekke
biyle t ahrirlenmesi, hatta tuğranın ara
sındaki boşlukların tezhiplenmesi de Fa
tih'le başlamaktadır. Bu eserlerin tezyi
ninde XVII. asrın başlarına kadar tezhip 
sanatının büt ün hünerlerinin gösterildi
ği, hatta zaman zaman tuğranın gelin du-
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vağı misali bezemelerle örtüldüğü muh
teşem bir dönem süregelmiştir. XVII. 
yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak tez
hip ağırlığı tuğrada zaman zaman görül
müş. XVIII. yüzyılda tezyinatta Batı tesi
ri başladıktan sonra tuğranın şekli de tez
hibi de süratle bozulmuştur. Mustafa Ra
kım'ın getirdiği ölçülerle XIX. yüzyılın ba
şından itibaren bir orantı şaheseri haline 
dönüşen tuğranın artık tezhiplenmesine 
de gerekduyulmamış. yerine göre Batı te
siri altında güneş ışınlarının yayılmasını 
tasvir eder gibi bol altınit bezemeye yer 
verilmiştir. Rakım'ın başlattığı yeni tuğ
ra şekli , abide kitabeleri üstüne konulan 
tuğralarda sıkça görülür. Divan-ı Hüma
yun'dan sadır olan evrakta ise nadiren 
rastlanır. 1\ığranın en güzel, tezhipsiz sa
de örnekleri IL Abdülhamid devrinden 
Osmanlılar'ın sonuna kadar çekilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin ilk asırlarında res
ml belgelerde kullanılan hat cinsi tevki' 
yahut rika' ile sınırlıdır ve bu sebeple ra
hat okunur. · İran'ın kadim ta'lik hattının 
ilhamıyla Osmanlı divanisi XV. yüzyıl son
larında, bunun cell divan\' adıyla anılan 
harekeli ve ihtişamlı şekli de XVI. yüzyıl
da İstanbul'da teşekkül etmiş, bu sanat
lı ve zor okunan yazılar la devlet yazışma
larının herkesçe okunabilmesi önlenmiş. 
ayrıca bir kanal şeklinde ilerleyen ve so
nunda yükselen satırlardaki girift yazı

nın arasına herhangi bir harf veya kelime 
ilave edilerek sahtekarlıkta bulunma ih
t imali de bertaraf edilmiştir. Her iki yazı

nın en mükemmel ve kaideli devri XIX. 
yüzyılda başlamıştır. Hattatların yazdık

Iarı eseriere imza koymaları en tabii hak
ları olmakla beraber Divan-ı Hümayun'
dan sadır olan bu gibi gözde evrakın tuğ

rasında da yazı kısmında da katip imzası 
hiçbir vakit görülmez. Hatta bunları ya
zan hattatlara. divan\' ve cell divaniyi m
van-ı Hümayun dışında kullanamayacak
ları hususunda yemin ettirildiği rivayet 
olunur. 

Reisülhattatin 

Kamil 
Akdik'in 

sülüs-nesih 
kıtası 

(iÜKtp., 
ibnülemin 

Koleksiyonu) 

Ferman, berat ve menşurlarda tuğra, 
divan\' ve cell divan\' yazıları için siyah, la'l 
(kırmızı), yeşil ve mavi mürekkeplerin, ay
rıca altın mürekkebinin satıriara göre 
kullanılması, bu iki yazı nevinden hangi
siyle yazılacağı, zeminin zerefşan bırakıl
ması gibi hususlar Osmanlı teşrifatına 
göre özel manalar ifade etmektedir. An
cak devletin itibarını en muhteşem şek
liyle gösteren bu vesikalar hakkında hat 
ve tezyinatı bakımından şimdiye kadar 
ciddi bir araştırma yapılmamıştır. 

Yukarıda sıralananlar dışında hat sana
tı İslam tarihi boyunca ağaç. deri, mü
hür, yüzük, meskOkat, seramik kandil, 
miğfer üstü, kılıç üstü gibi çok değişik 
sahalarda uygulanmaya çalışılmış. ancak 
bunların büyük bir kısmında hattın ka
lemden çıkmasındaki güzellik kaybol
muştur. 

Osmanlılar'ın son devrinde mimari, 
mOsiki ve tezyinl sanatlar Batı tesiriyle 
soysuzlaşırken hat sanatında bir gerile
me olmamıştır. Bu durum, bünyesine te
sir edebilecek benzeri bir sanatın Avru
pa'da bu lunmayışı , üsiOp sahibi hattat
lar elinde usta -çırak esasına göre sağlam 
kaidelerle nesilden nesile intikali ve za
manla kendi bünyesi içinde yenilenme 
kabiliyetine sahip oluşu şeklinde özetle
nebilecek üç sebebe bağlanabilir. Harf 
devriminden sonra hızlı bir unutulma dö
nemine giren hat sanatının bugün az sa
yıda meraklısı bulunmaktadır. Yeni nesil
lerin bu sanata uzak oluşuna mukabil Ba
tı'nın gittikçe artan ilgisi garip bir çeliş

kiyi gözler önüne sermektedir. Hat sana
tı, günümüzde İslam dünyasında sanat, 
kültür ve siyaset sahalarında yaşanan 
buhran ve huzursuzluklara paralel ola
rak geçmişteki ihtişamını kaybetmiş gö
rünmesine rağmen tarihi bir zaruret ve 
ihtiyaçtan dolayı Türk sanatındaki yerini 
koruyabilmiştir. 
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HAT ve HATTATAN 

L.:ııı.:.lk> ' .w. ) 
Habib Efendi'nin 

(ö. 1894) 
İran ve Türk hattadannın 

biyografileriyle hat sanatına 
dair eseri 

(bk. HABİB EFENDi). 

HATA 
(i.w.ıl) 

Mükellefiyeti tamamen 
veya kısmen kaldıran 

ehliyet arızalarından biri, 
kastın karşıtı olarak kullanılan 

fıkıh terimi. 

_j 

_j 

Sözlükte kısaca "savabın zıddı" olarak 
açıklanan hata "düşünürken, kopuşur
ken veya bir iş yaparken vuku bulan yan
lışlık, hedefleneni ve doğruyu tuttura
mama" anlamına gelir. Buna göre bilgi 
alanındaki hata istenilmeden yapılan yan
lış ve yanılgı, eylem alanındaki hata ise 
amacın gerçekleşmemesi ve sonucu ön
ceden görememe durumu şeklinde açık
lanabilir. Hatanın, "bir fiilin failin kastma 
aykırı biçimde gerçekleşmesi" şeklindeki 
tanımı (ibnü'l-Cevzl. s. 27 ı) daha ziyade 
eylem alanındaki hataya uygun düşmek
tedir. Her ne kadar Arapça'da hatayı ifa
de eden "hatıe" ve "ahtaa" fiilierinin an
lamları konusunda dilciler arasında gö
rüş birliği yoksa da çoğunluk, "hatıe" fii
linin özellikle din hususunda olmak üze
re tıpkı "esime" gibi "günah işlernek ve 
günahkar olmak" anlamında, "ahtaa" fii
linin ise ''gerçekleşen sonucu kastetmek
sizin doğruyu tutturamamak ve yanıl

mak" manasında kullanıldığını söylemiş
tir. Buna göre muhtl "doğruyu kastetti
ği halde başka bir şeye ulaşan" , hiitı' ise 
"uygunsuzu kasteden" anlamındadır. Ha
tı' ile muhtl. İslam hukuku literatüründe 
genelde aynı manada ve birbirinin yerine 
kullanılmakla birlikte yer yer bazı ince 
kullanım farkiarına rastlanmaktadır. Me
sela ictihad edip hataya düşen kimse için 
muhtllafzı kullanılır. Yine fürG ve ictihad 
konularında savab ve hata, usul ve inanç 
konularında hak ve batıl kelimelerine yer 
verilir. Felsefede ise hakikat olmayan bil
giye hata adı verilmiş ve böylece hata 
hakikatin karşıtı olarak kullanılmıştır. 

FirOzabadl'nin hatayı "kasıttan sapma" 
olarak tanımlayıp üç kategoride incele
mesi daha genel bir değerlendirmediL 

HATA 

Ona göre hatanın çeşitleri şunlardır: a) 
"iradesi ve fiili çirkin olan bir şeyi irade 
edip yapmak" anlamındaki hata. Bu in
sanın sorumlu tutulduğu tam hatadır. 

b) "Yapılması iyi olan şeyi irade etmekle 
birlikte kasıtsız olarak irade edilenin ak
sine bir şeyin gerçekleşmesi" anlamında
ki hata. Muhti olarak adlandırılan bu tür 
hatayı işleyen kişi iradede isabet etmiş, 

fiilde ise hataya düşmüştür. "Ümmetim
den hata .. . kaldırıldı" (aş. bk.) ve, " İcti
had edip sonuçta hataya düşen kişinin 
bir ecri vardır" (Buhat1, "İ9:işam", 20) me
ali n deki hadislerle kastedilen hata bu
dur. c) Yapılması güzel olmayan şeyi ira
de edip tesadüfen aksinin gerçekleşme
si. Bu durumdaki kişi irade hususunda 
muhti ve fiil hususunda musib ise de kas
tı sebebiyle kınanır, fii li sebebiyle övül
mez (Beşa'ir, II. 551-552). 

Birinci kategori suç ve günahı , üçüncü 
kategori de fiile dönüşmemiş aykırı niye
ti karşıladığından bunlar burada incele
necek olan hata kapsamının dışında kal
maktadır. Konuyla ilgili olan ikinci kate
gori ise hem, "kişinin kastettiği bir işi ya
parken titiz davranmayı ve ihtiyatlı olma
yı terketmesi sebebiyle kendisinden bu 
iŞ dışında kasıtsız sactır olan SÖZ veya fiil" 
şeklindeki hata tanırnma uygun düşmek
te, hem de hatanın İslam hukukçularınca 
yaygın olarak yapılan kasıtta hata-fiilde 
hata bölümlemesini içine almaktadır. Bu 
bölümlerneye göre av veya düşman (har
bl) zannıyla bir kişiye ateş açıp bir müs
lümanı vurma kasıtta hata, bir hedefe . 
atış yapıp bir insanı vurma ise fiilde hata 
olarak değerlendirilir. 

Hata kelimesi, hem "doğruya ve haki
kate ulaşmak" anlamındaki sava bın, hem 
de "bir şeyi bilerek ve kastederek yap
mak" manasma gelen arndin karşıtı ola
rak kullanılır. Mesela hata ile adam öldür
mekten SÖZ eden ayette (en-Nisa 4/92) 
ve ümmetten hat a, unutma ve zorlama 
altında yaptığının kaldı rıldığın ı bildiren 
hadiste (İbn Mace, "Tala~". 16) geçen ha
ta kelimelerinin kasıt ve arndin karşıtı 
olarak kullanıldığı söylenebilir (Serah
sl. el-Mebsat, ı. 170-171; ibnü'l-Lahham, 
S. 63) . 

Kur'an'da hata kelimesinin değişik tü
revlerinin yirmi iki ayette ve birbirine ya
kın manalarda kullanıldığı görülür. Me
sela hıt'e "bile bile günah işlemek" (el
isra ı 7/3 ı), hatı' , "günahı kasteden, bile 
bile günah işleyen" (Yusuf 12/29, 97; el
Hakka 69/37). hatıe "büyük günah" (el
Hakka 69/9). hatle (çoğulu. hatl iit ve ha-
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