HATIAT
tur. Hattabiyye'nin diğer bir kolu. Ca'fer
es-Sadık'ın kuwetli ve emin olarak vasıf
l andırdığı. kendisinde Hz. Musa'nın ruhu
bulunduğuna inanılan Seriel-Aksam'ın

mensuplarıdır.

Bu fırkaya göre Seri de
Ebü'l-Hattab gibi Ca'fer tarafından gönderilmiş bir resuldür. Bu grup namaz,
oruç. hac gibi ibadetleri ilah olduğuna
in andıkları Ca'fer es-Sad ık için eda etmişlerdir.

Bazı kaynaklar. Hattabiyye ve Muhammise'yi aynı fırka olarak gösterirlerse de
(Ebu Halef el-Kumml, s. 56) bu görüş yu karıda zikredilen ilk Hattabiyye fırkaları
için geçerli görülmemektedir. Bununla
birlikte daha sonraki dönemlerde Hattabiyye mensuplarının Muhammise ile irtibatı bulunduğu düşünülebilir.
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Arap harflerinden doğan İslam yazısını
sanat gayesiyle yazan ve öğr eten kişi.

L

~

Sözlükte "yazı yazmak, işaret koymak"
gibi manalara gelen hat masdanndan
türetilmiş mübalağalı ism-i fail olan hattat kelimesi sülüs, nesih ve nesta'lik gibi

İslam yazılarını güzel yazan ve öğreten
sanatkar demektir. Kelimenin ilk defa
hangi tarihte kullanıldığı hususunda ke~
sin bilgi yoktur. Mahmut Bedrettin Yazır
kaynak göstermeden güzel yazmayı meslek edineniere eskiden kettab denildiği
ni, hattat tabirinin Yaküt ei-Müsta'sım'i' 
den itibaren başladığını söyler (Kalem
Güzeli, ı, 26). Nihad Çetin ise kelimenin
muhtemelen VI. (XII.) yüzyılda kullanıl
maya başlandığı. önceleri "okuma yazma öğreten" anlamında kullanılan hattatın zaman içinde "hüsn-i hattı ic;ra eden
sanatkar" manasını kazandığı görüşün
dedir (İslam Kültür Mirasında Hat San 'atı, s. 29) Nitekim Yaküt ei-Hamev'i. Mu'cemü'l-üdeba' adlı eserinde Ömer b.
Hüseyin'in (ö 552/1157) "Hattat" lakabı
ile tanındığını kaydetmektedir (XVI. 60,
90). Ancak Müstakimzade. IV. (X.) yüzyıl
dayaşamış olan Nizarn'i-i Tebr'iz'i'nin "hattat-ı az'izan" unvanıyla anıldığın ı . kaynaklarda en eski tarihli olarak bunu tesbit
ettiğini belirtmektedir ( Tuh{e, s. 309)

Arap hattını yazanlara verilen en eski
isim katiptir. Asr-ı saadet'te Hz. Peygamber tarafından dini, siyasi. idari, askeri
ihtiyaç ve zaruretlere bağlı olarak vahiy
katipliği. sır katipliği. mektup ve ikta katipliği, ahidname ve sulh katipliği görevleri ihdas edilmişti. Bu dönemde sanat
endişesi gözetmeden günlük yazışmala
rı yapan kişilere verilen bu unvanın daha
sonra hat sanatını icra edenler için de
kullanıldığı görülmektedir. Emev'iler'in
son, Abbasller'in ilk yıllarında sanatkar
hüviyetleriyle katip unvanı alanlar arasında Dahhak b. Aclan ei-Katib, İshak b.
Hammad el-Kati b. cariye Sena' ei-Katibe
gibi isimler zikredilebilir.
Katip kelimesi, "katib-i sultan!" ifadesinde görüldüğü gibi Osmanlı saray hattatlarının resmi unvanı olmuştur. Abdullah Kırimi "Katib-i Tatar" (All Mustafa. s.
8), Şeyh Hamdullah'ın hacası Hayreddin
Mar'aş'i "Katib Hayreddin" diye şöhret
bulmuştu (a.g.e., s. 26), ll. Bayezid devrine (148I-ı512) ait bir in'amat defterinde Şeyh Hamdullah da katip diye anıl
mıştır (Serin, s. 33). Bu sebeple Şeyh
Hamdullah eserlerine "Katibü's-sultan'i"
diye imza koymuştur (bk. TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 71). Hattat Ömer (ö .
II30/I7ı8), İsmail Zühdü (ö. 122111806)
ve Abdülkadir Şükrü (ö. 1221/1806) efendiler de "katib-i saray-ı sultan'i" unvanını
alan hattatlar arasında zikredilebilir.
Nefeszade İbrahim Efendi'nin Gülzfır-ı
Savab'ın birinci kısmına "Tabakat-ı Küttab". Suyolcuzade Mehmed Necib Efen-

di'nin eserine Devha tü '1-küttab adını
vermeleri Osmanlılar' da hattata katip de
denildiğinin delili olarak kabul edilebilir.
Katip kelimesi böyle bir mana kazanmakla beraber hattı sanat gayesiyle meslek edineniere verilen ilk unvan muharrirdir; güzel yazı yazmaya da tahrir denilmiştir. Bu unvanı ilk defa. kullananın
Kutbe ei-Muharrir (ö. ı 54/771) olduğu
bilinmektedir. Osmanlılar devrinde bir
hüsn-i hat risalesi kaleme alan Taezade
Mehmed (ö. 99611588), eski hat Çıstatla 
rından bahsederken "yazar" kelimesini
kullanınakla muharririn Türkçe'deki karşılığını vermiş olmalıd ır.

ll. (VIII.) yüzyılda. bilinen ilk müntesibi
Malik b. Dinar (ö I 3117 48) olan. verrak
adıyla anılan bir meslek zümresi ortaya
çıkmıştır. Verrakların asıl işi. o sıralarda
şekillenmesini henüz tamamlamaya çalışan kıraat ve imla kaidelerine uygun, hatasız okunabilen mushafları, daha sonraları ise çeşitli konularda telif edilmiş
eserleri ücreti karşılığında istinsah etmekti. Bununla beraber aralarında güzel yazma gayretinde bulunanlar da vardı. Abbasller devrinde Bağdat'ta gelişen
kültür faaliyetlerine bağlı olarak sayıları
çoğalan verraklar, kitap istinsah etmelerinin yanı sıra dükkanıarında hat malzemesi de satmaktaydılar. Bilhassa "mensGb hat" devri id rak edildikten sonra verraklar arasından hattın sanat olarak meydana çıkışına zemin hazırlayan şahsiyet
ler de yetişmiştir. İbnü'I-Bewab'ın hacası
olan Muhammed b. Esed (ö 41 0/ ı Oı 9)
bunların en önde gelenidir.
VI. (XII.) yüzyıldan itibaren katip, muharrir ve verrak kelimelerinin yerine geçen hattat kelimesi Osmanlılar'da da revaç bulmuş. Taezade Mehmed'in hattat
anlamında kullandığı yazar kelimesi tutulmamıştır. İran sahasında ise hoşnüvis
(güzel yazan) kelimesi benimsenmiştir.
Hat ve hattatlardan bahseden Osmanlı
kaynaklarında fazla yaygın olmamakla
beraber hattat manasında hoşnüvis, yazı hususiyetlerine göre de nesta'likyazana "ta'liknüvis". cell sanatkarına "cellnüvis" (İ ran'da "gündenüvis"), divan'i hattatma "çepnüvis" denildiği de görülmektedir (Müstakimzade, s. 753; All Mustafa, s. 5; Mehmed Necib Suyolcuzade, s.
128).
Hat sanatının öğretim ve eğitimi bu
sanata layık olduğu ilgiyi gösteren İslam
ülkelerinde köklü bir disiplin içinde yürütülmüş, oluşan hat mektepleri (ekoı) geleneğe bağlı kalarak tekamülünü sürdürmüştür. Hat öğretim ve eğitimi konusun-
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Güzel Yazılar,
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da XV. yüzyıldan öncesine ait bilgiler oldukça kısıtlıysa da bu yüzyılın sonların
dan itibaren hat sanatının merkezi haline gelmiş olan istanbul'daki uygulamalar bu konuda yeterli fikir ver ecek seviyededir.
Osmanlı sıbyan mekteplerinde çocuklara Kur'an-ı Kerim kıraatinin yanı sıra
hüsn-i hat da öğretilirdi. Kıraati ve hattı
öğreten hoca aynı şahıs olabileceği gibi
bazı mekteplerde hat öğretimi için ayrı
bir hoca belirli günlerde mektebe gelerek çocuklara çalışmaları için örnek bir
satır verirdi. Talebeye verilen bu örnek
satıra "meşk" denildiği içiri yazı öğreni
mi yerine " meşk almak", öğretimi yerine
de " meşk etmek" veya "meşk vermek"
tabirleri kullanılmıştır. Hemen hepsi vakfedilmiş olan bu mekteplerin kadrosunda bir hat muallimi bulunmuyarsa bazı
hayır severlerin bu vasfı taşıyan hocaları
ücretini ödeyerek vazifelendirdikleri de
görülmüştür. Zamanımı za intikal eden
meşkle rine bakarak sıbyan mektebinde
çalışan hat muallimletinin birçoğunun
orta derecede hattat olduğu bile söylenemez. Ancak bu mekteplerde verilen
hat eğitiminin gayesi hattat yetiştirmek
değil eli yazıya, do l ayısıyla bir dereceye
kadar ölçülü olmaya alıştırmaktır. Bununla beraber sıbyan mektebinde almaya
başladığı hat dersini kabiliyetiyle ileriye
götüren üstatlar da görülmüştür. Mesela
yüzyılın en büyük isimlerinden Sam i Efendi (ö. 1912) hüsn-i hatta, sı byan mektebindeki hocası Boşnak Osman
Efendi'nin yazdığı sülüs-nesih meşk
leriyle intisap etmiştir. Hatta, sanatında
yüceldiği yıllarda sülüs- nesih hattını kimden öğrendiğini kendisine soranlara, asla küçümsernemeleri ve bir Fatiha ile anmatan şartıyla hocasının adını söylediği,
yazdığı meşkleri de çıkarıp gösterdiği bilinmektedir.
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Sanat gayesiyle yazılan hattın öğreni
mine gençlik çağlarında başl amak adeti
yaygınsa da Şeyh Hamdullah'ın talebelerinden Receb Revani Çelebi (ö. 958/1551)
örneğinde olduğu gibi elli yaşından sonra bile hat öğrenmeye başlayıp üstün başarı göstereniere de rastlanmaktad ı r.
H attatın meşrü bir mazereti olmadıkça
öğretmekten kaçınması alışılmış bir davranış değildir. Ancak bazı üstatların birtakım kayıtlar getirdikleri de vakidir. Mesela sülüs-nesih üslübu hala aşılamayan
Mehmed Şevki Efendi'nin (ö. 130411887)
meşk yazmaktaki titizliğinden dolayı sadece on talebeye ders gösterdiği ve ancak icazet vererek mezun ettiklerinin yerine yeni talebe aldığı, buna mukabil ta'lik hattının unutulmaz ismi Yesari Mehmed Esad Efendi'den (ö. 1213/1798) ders
alanların aşırı derecede fazla olduğu, hatta meşhur kağıtçı Kadri Usta'nın onun
evinin önünde oturup gelenlere ahartı
meşk kağıdı satarak geçimini sağladığı
bilinmektedir. Meşke devam edenlerin
çoğu medrese talebesi olduğundan Yesari'nin bu tarzdaki meşkleri hakkında
"softa meşki " tabiri yaygındır.
Hat üstatları Enderün-ı Hümayun, DiHümayun, Galata Sarayı, Muzıka-i
Hümayun gibi resmiveya medrese, mektep gibi vakfedilm i ş bir öğretim kurumunda hat eğitim ve öğretimi yaptıkları
gibi, evlerinde de haftanın bir veya iki gününde yazı meşkeder, bunun karşılığında
hiçbir maddi çıkar beklemez, hatta tiediye bile kabul etmezlerdi. Sanatın zekatı
kabul edilerek yüzyıllardır yürütülen bu
gelenek son zamanlara kadar korunabilmiştir. Ancak bir mektepte hat öğreten
Iere günlük veya aylık bir ücret ödenirdi.
Mesela Şeyh Hamdullah ' ın (ö. 926/1520)
30, Ahmed Karahisari'nin (ö. 963/1556)
15-16 akçe yevmiye aldıkları Menfıkıb-ı
Hünerverfın'da belirtilmektedir. Aynı
şekilde bazı külliyelerde "meşkhane" yavan-ı

hut "yazı odası " olarak anılan ve hat meş
kine tahsis edilmiş bulunan hücreye haftanın muayyen gün veya günleri gelen
hat üstatiarına da vakfiye gereği bir ücret tahsis edilmiştir. Misal olarak Nuruosmaniye Medresesi'ndeki yazı odasında
Abdullah Zühdü ve daha sonra Filibeli Hacı Arif efendilerin, Çarşıkapı'daki 1957'de yıktırılmış olan Kemankeş Mustafa
Paşa Medresesi'nde Sami Efendi'nin yıl
larca hat muallimliğini sürdürdükleri ve
birçok hattat yetiştirdikleri zikredilebilir.
1914 yılında hüsn-i hattın ihyası için açı
lan Medresetü'l-hattatin'in muallim maaşlarının da vaktiyelerde esasen mevcut
olduğu halde fiilen harcanamayan hat
muallimi ücretlerinin birleşti rilmesiyle
topartandığı bilinmektedir.
Hat öğretiminde üçüncü bir yol da varkimselerin çocukları ve aile efradı için
bir hat muallimini haftanın belirli günlerinde konaklarına davet etmeleriydi. Böyle meşklerde de hocanın kararlaştırıl an
ücreti alması tabii sayılırdı.
lıklı

Hat sanatı t alebeye "müfredat meşki"
ve "mürekkebat meşki" adı verilen iki
merhalede öğretilir. Müfredat meşkin
de harfler den önceki satıra sülüs-nesih
meşklerine mahsus olmak üzere, "Rabbi
yessir ve1a tüassir rabbi temmim bi'l-

Mehmed HuiOsi Efendi'nin ta'lik mürekkebat meski
(M. Uğur Derman koleksiyonu)
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Medresetü'l-hattatin'in Süheyl ünver tarafından 1957 yı
lında yapılan sulu boya resmi (Süheyl Ünver arşivi)

mümkün olabilmiş, böylece bu sanatın
ehil sayılabilecek kişilere emanet edilmesi sağlanmıştır. Meşkin ikinci safhası mürekkebatla başlar. Bu safhada tertip ve
terkip (kompozisyon) kabiliyetini gelişti
ren çalışmalar yapılır. Bunun için de kelimelerden oluşan mısra veya cümle şeklin
de satırlar, mesela sülüs- nesihte Arapça
uzun bir kaside (Kasidetü'l-bür'e, Elif Kasi des i, Kasidetü'l-bürde ... ), ta'likte Molla Cami'nin on dokuz beyitlik "Besmele
Kasidesi" veya Hakani Mehmed Bey'in
Hilye-i Hakani'sinden seçme beyitler
yazılmaya başlanır; daha sonra ayet ve
hadisler, dualar. ebced hurufatı, hat hakkındaki birkaç kelamıkibar meşkedilir.
Yetenekli bir talebenin her hafta hacaya
düzenli olarak devam etmesi şartıyla. üç
beş yılda bütün bu merhalelerin geçilebilmesi mümkündür. Sadece rik'a hattı
daha kısa zamanda öğrenilebilir.
Meşk

örneklerinin zamanımıza yaklaş
belirli bir sayfa düzenine girdiği, dolayısıyla daha da güzelleştiği görülmektedir. Hat dersi ekseriya haftada bir olmak üzere belirli bir günde tek satır halinde verildiğinden hoca da meşkini bu
esasa göre yazar. Sülüs ve nesih öğreni
mi beraberce yürütüldüğü için her ikisinden ayrı ayrı birer satır yazılması gerekir.
Buna göre muntazam çalışan bir talebe
için meşkin her hafta yenilenmesi olağantıkça

her iki hat neviyle de yazılır.
cinsine göre elifbadaki harfler önce teker teker satır halinde
sıralanarak öğretilir: Elif. be, cim. dal,
ra. sin ... ; " hurGf-ı mukattaa" denilen bu
temel harflerde nokta farkıyl a değişik
ses veren harf şekillerinden sadece biri
gösterilir. Mesela cim öğrenildikten sonra çe. ha veya hı gibi ses farkını konulan
noktatarla kazanan harfler eğer şekil itibariyle farklılık gösteriyorsa bu da meşk
te yerini alır. Yine bunun gibi sin harfi diş
li olarak tarif edilmişken bunun keşideli
şeklinin üstüne üç nokta konularak şin
harfi de öğretitmiş olur. Ancak sin harfinin mutlaka dişli yazılması gerekmez, keşideli olarak da yazılabilir. Daha sonraki
safhada iki harfin bitişınesi öğretilir. Bunda da bir başka harfin önüne geldiklerinde birbirinin benzeri şekle giren harflerden (mesela be-pe. te-se, nun-ye; cimçe , ha-hı; sin-şın; sad-dad; tı-zı; ayngayn; fe- kaf gibi) elifbada ilk geleninin
meşkedilmesi yeterli bulunmuştur. Yani
harflerin öğretiminde ses değil şekil farklılıkları ön plandadır. Müfredat meşkini
bitirdiğinde talebenin hat sanatına kabiliyetinin bulunup bulunmadığı hoca tarafından anlaşılacak hale gelmiş olur. Talebenin hattatlığa ilgisini ölçmek için bazı hocaların öğretimin bu ilk safhasında
onlara dersi gününde yapmamak, kasten bekletmek gibi birtakım zorluklar çı 
kardıkları da vakidir. Hat sanatına gönülden bağlı olanların şevkini daha da arttır
mak, sönük hevesliterin kendiliğinden
tasfiyesini sağlamak bu gibi tedbirlerle
hayr"

duası

Meşkedilecek yazı

Mehmed Sevki Efendi'ni n mürekkebat mesk

kıtası

dır. ancak üstadına beğendiremezse bu
süre uzar. Çok defa hocaların kendi meşk
satırlarının sonuna koydukları tarihten
bu durumu takip etmek mümkündür.
Bazan tamamı bir kerede yazılmış bulunan meşkler de görülür ki bunlar daha
özenle hazırlanmış örneklerdir. Meşkin
her satırının altına Arapça "sa'y" (çalışma)
kelimesini oluşturan sin, ayn. ya harflerinin bitişik halde üslGplaştırılmasıyla sütü s ve nesihte ince, ta'likte kalın olarak
çekilen bir işaret konulur. Hocanın öğ
rencisine "çalış!" ihtarı sayılan ve en az
üç asırdan bu yana kullanıldığı tesbit edilen bu işaretler her hattata göre farklı
bir karakter taşır. O kadar ki bazı meşhur
hattatların meşkleri imzası z oldukları

halde bu

şekiller

sayesinde tanınabilir.

Hoca. verilen meşke bakarak onu aynen taklide çalışan talebenin yazısını beğenmediyse o satırın hemen altına beğenmediği harf veya kelimeyi kaidesine
uygun bir şekilde yazar; noktatarla da ölçülerini belirtir. Buna "harf çıkartmak"
veya "çıkartma" denir. Talebe, bu harfleri çalışıp yine satır halinde bütünüyle yazarak bir sonraki derste getirir. Üstadı
bir kusur görürse tekrar aşağıya çıkart
ma yapar. çok takdir ettiği kısımların etrafını da kalemle çizer. Buna da "kaftanlamak" veya "kaftan giydirmek" denir.
Eğer satırı bütünüyle beğendiyse kendi

(TSMK, Güzel Yazılar, nr. 188)
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mayun'daki kadar mükemmel
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şekliyle

öğretildiği

Talebe yazının müfredat kısmını bitirince hoca son meşkin altına sülüs-nesihte "Temmeti'l - hurCıf bi-avnillahi meliki'r-raCıf" (AIIah'ın yardımıyla harfler tamamlandı) ibaresini, ta'likte ise, "Çün
halasi zi-müfredat amed 1 Vakt-i meşk-i
mürekkebat amed" (Müfredattan kurtulunca mürekkebat meşkinin vakti geldi)
beytini ilk mürekkebat meşki mahiyetinde yazar. Daha önce ayrıntıları anlatılan
mürekkebatın sonla rın a yaklaşıldığında
artık aldığı

her meşki bir öncekinden geolarak yazabilecek seviyeye ulaşan
hattat adayına üstadının icazet verme
zamanı gelirdi. Bu, genç hattatın müstakil olarak yazdığı yazıların a ltına imza
koyabileceğine dair bir izin vesikasıdır. Yazıya imza koyma yetkisini almaya "icazet
almak", bu husustaki yazılı vesikaya da
"idızetname" denir. Yazıların altına imza
konurken "ketebehG" (bunu yazdı) kullanıldığı için icazetin bir adı da "ketebe
lişmiş

Necmeddin Okyay'ın, hocası Sami Efendi'ye gösterdiği
ta'lik mürekkebat me şki (M. Uğur Derman arşivi)

kıtası"dır.

meşklerinin altına koyduğu

"sa'y" işare
tini, "Hocan kadar yazmışsın" demek ister gibi talebesinin yazdığ ı satırın altına
koyar, yahut doğrudan doğruya "aferin"
yazarak takdirlerini belirtir ve yeni bir
meşk verir.
Meşklerde sülüs ve nesih yazıları bazan ayrı, ekseriya beraber olarak aynı hoca tarafından gösterilir. Bu iki yazıdan
birine talebenin istidadına göre daha önce, diğerine bir süre sonra geçildiği de
olur. Beraber öğretildiğinde sülüs ve nesi h birer satır yazı l mak üzere iki satır
meşk verilir, ertesi ders yine iki satır eklenince kıta tamamlanmış olur.
Hat sanatında yazının sadec~ kağıdın
bir yüzüne yazıldığı sayfalara "kıta" denir. Asıl adı rika' olan hatt-ı icaze bu arada ayrıca meşkedilerek öğrenilir. Aklam-ı
sittenin diğer cinsleri olan muhakkak,
reyhani ve tevki' yazıları terkedilmiş olduğundan öğretilmesi hususundaki bilgiler azdır. Ta'lik, yatay biçimli dörder
satırlık meşk kıtalarında yalnız başına yazılır; bunun hacası da çoğu zaman ayrı
dır. Tuğra, divan! ve celi- divaninin dışarı
da pek kullanım alanı bulunmadığından
yalnız Divan-ı Hümayun'da öğretilmiştir.
Rik'a ise sanat yazısı mahiyetinde değil
dir, el yazısı olarak mekteplerde ve resml dairelerde öğretiİir. Beyazıt'taki askeri katipierin yetiştirildiği Menşe- i Küttab-ı Askeri. Babıali rik'asının Divan-ı Hü-
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zade Mehmed Vasfi Efendi'nin (ö. 124 71
18 31 ) tesbit edilen birkaç icazetnamesi
Türkçe yazmayı tercih ettiğini göstermektedir.
Hattın

ve onu tamamlayan diğer kitap
için kurulan Medresetü'l-hattatln mezun larına verilen resmi icazetnaineler, öğrenci hangi nevi hattı öğrenirse öğrensin daima divan! hattı
ile yazılmış, altına da hocanın mührü basanatlarının öğretimi

sılmıştır.

İzin cümlesinin, bazı farklılık ve ilavelerle hemen her zaman kullanılan . esası
şöyle tercüme edilebilir: "Bu latif kıtayı
yazana (talebeni n adı). yazılarının altına
ketebesini koyması için icazet verdim.
Allah ömrünü ve marifetini çoğaltsın. Ben
onun muallimiyim ( hocanın adı). tarih".

Hattat unvanını almaya hak kazanan
talebe için bir icazet cemiyeti tertip edilir. hattatların bir kısmı hatızlığa da çalıştığı için zaman uygunsa bu merasim
hıfz cemiyetiyle birleştirilirdi. Ekseriya
bir camide yapılan bu merasirnde yeni
hattatın tezhiplenmiş yazısı asıl hocanın

Talebe icazet almak için hacası tarafın
dan seçilen eski üstatlarından birinin "yazısına taklit ederek" yazar (b k. HAT). Taklit edilecek bu yazı ekseriya kıta denilen
biçimde olur. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü veya tamamını yazarak nesih yazısın. dan icazet alaolar bulunduğu gibi sülüsnesih icazetnamesi almak için hilye-i saadet yazanlar da çoktur.
Takticten yazılıp da hoca tarafından bebu kıtanın altına, sülüs- nesi h icazetnamelerinde, sonradan icazetlerde
kullanılması adet ol duğu için "hatt- ı icaze" adını alan rika' h attı ile. ta'lik icazetnamelerinde ise hurde ta'lik ile bir izinname yazilir. Bu ibarenin Arapça oiması
gelenek halini almakla birlikte ender_olarak Türkçe yazılanları da vardır. Kebeciğenilen

H:if ız
osman'ın

sülüs- nesi h
karalaması

(iÜ Ktp., AY,
nr. 6469)

yanı sıra diğer

hat üstatlarından oluşan
ve orada hazır bulunan bir "hatjürisi"ne
arzedilir, bu hattatlardan birkaçı, kendilerine ayrılan yere bu icazeti tasdik ve yeni meslektaşlarını tebrik ettiklerini yine
Arapça olarak yazarlar. Buna "icazet tasdiki" denir. İcazetnamede hoca kendisini
çok defa "ene muallimuhG" (ben onun
muallimi) diye belirterekjürideki diğer
hattatlardan ayırt edilmesini sağlardı.
Aynı kıta üstünde otuz kırk hattatın tasdiki bulunan ve Edirne'ye mahsus olduğu için "edirnekarl" denilen icazetnameler de vardır.
icazet alan şahsa, önceden kararlaştı
bir mahlasın merasim sırasında verilmesi ve bunun da izin cümlesinde yer
alması usuldendi. İsmail Zühdü, Mustarılan

HATTAT
hattat olduğunun belgelenmesiyle çürütülmüştür.

Her hattatın meslek hayatı önceleri hoyolunda devam eder. Ufak tefek
üslCıp farklarıyla kendi sanat güçlerini
ortaya koyan hattatlar olduğu gibi hocasından ayırt edilemeyecek şekilde yazanlar da vardır. Ancak üstün yetenekli olanlar farklı bir üsiCıp yaratır ve yeni üslCıp
mekteplerinin doğuşunu temin ederler.
Aklam-ı sittedeki üslCıp mektepleri şöyle
sıralanabilir: Yaküt el-Müsta'sıml mektebi (Xlll. yüzyıl), Şeyh Hamdullah mektebi (XV-XVI. yüzyıl). Ahmed Karahisari
mektebi (XVI. yüzyıl). Hafız Osman mektebi (XVII. yüzyıl), İsmail Zühdü mektebi
(XVlll. yüzyıl). Mustafa Rakım mektebi,
Mahmud Celaleddin mektebi, Kazasker
Mustafa İzzet mektebi, Mehmed Şevki
mektebi (XIX. yüzyıl).
Bunlar arasında Ahmed Karahisari ve
Mahmud Celaleddin mektepleri gibi diğerleri karşısında tutunamadığı için sona erenler de vardır. ÜsiCıp mektepleri
cihetinden en parlak devir XIX. yüzyıldır.
Bu üstatların yetiştirdiği emsalsiz hattatlarla her mektep çeşitli şu belere ayrılmışcasının

Mustafa
R:ikım Efendi'nin
sülüs · nesi h
ic:izet kıtası
(TSMK,
Güzel Yazılar,

nr. 324/2-5)

fa Rakım, Mustafa İzzet. İsmail Hakkı,
Mehmed HulCısi gibi meşhur hattatların
ikinci isimleri kendileri için uygun görülen mahlaslardır.
Osmanlı kaynaklarına göre ilk defa Zeynüddin Abdurrahman İbnü's-Saiğ (ö. 845/
1442) tarafından konulan bu icazetname geleneği asırlarca titizlikle korunmuş,
herhangi bir sebeple vaktinde icazet alamamış büyük hattatlar bile ilerlemiş yaş
larında olsun bu kaideyi bozmamışlardır.
Eğrikapılı Mehmed Rasim (ö. 1169/1756)
ve Hekimbaşı Katibzade Mehmed Refi
(ö. 1182/1768) efendilerin ileri yaşların
da birbirlerine sülüs- nesi h ve ta'likten
karşılıklı icazet vermeleri, Hacı Mehmed
Nazif (ö. 1331/1913) gibi bir üstadın altmış yaşında iken Sami Efendi'den ta'lik
icazeti alması bu hususta hatırianacak
misallerdendir.
Devhatü'l-küttôb, Tuhte-i Hatti'ıtin
gibi hat kaynaklarında çoğunlukla bir yemek ziyafetiyle biten icazet cemiyetlerine dair bazı hoş hadiseler tafsilatıyla yer
almıştır. Ketebe alacak olan talebe önde
gelen bir Osmanlı ailesine mensupsa icazet cemiyeti ikamet ettikleri konakta, yahut mevsim uygunsa Kağıthane'de tantanalı bir şekilde icra edilirdi. icazetname usulünün son iki yüzyılda bazan kötüye kullanıldığı, düşük vasıfta yazı yazanlara hatır için icazet verildiği, zamanımıza kadar gelen bazı örneklerden an~
laşılmaktadır. Yıne geçen yüzyılda eski
bir hat numunesinin takliden yazılması
yerine herhangi bir kıta yazarak icazet
alma usulünün uygulandığı da görülmüş
tür.

Yeni hattat fırsat buldukça hocasına
devam ederek eksik kalan bilgilerini tamamlar, gerektiğinde yazılarını tashih
ettirir, bu arada öğrenilen hat cinsinin

celisini meşketmeye başlardı. Hat sanaen son merhale olan cell için ayrıca
icazet verme usulden değilse de bunun
da bazı istisnaları görülmüştür. Hat sanatkarları arasında Mahmud Celaleddin
Efendi (ö . 1245/1829) gibi bir hocadan
ders görmeden eski üstatların yazılarına
bakarak yetişen üstün kabiliyetlere de

tında

rastlanmaktadır.

Hattatların,

"Hoca ile talebeyi ölüm
düsturuna sıkıca bağlı oldukları
görülmektedir. üstadı yaşlandığında
meşk günlerLana yardımcı olmayı şerefli ·
bir vazife~attatlar az değildir. Bir
hattat sanatını ne kadar ileriye götürse,
hatta hacasından daha üstün bir seviyeye ulaşsa bile onun yanında tevazu ve
hürmetle hareket eder, bu duygudan
uzak olanların sanatında ilerleyemeden
silineceklerine inanılırdı.
ayırır"

Yes:iriz:ide Mustafa lzzet Efendi'nin ta'lik kıtasının Mir
Me h med Emin tarafından ic:izet tasdiki (iü Ktp., ibnülemin, nr. 143-188)

Osmanlılar'da matbaacılığın yayılışın

dan önce kitapları çağaltan yazıetiara
"nasih" veya "nessah" denilirdi. Bunların
hüsn-i hatta riayet gibi bir kayıtlarının
olmadığı, sadece sipariş edilen eseri istinsah ettikleri, icazetnamesi bulunmayanların teamül gereği imza da koymadıkları görülmektedir. Matbaanın Osmanlı ülkesine girmesine karşı tepkilerini bir
meslek ve menfaat dayanışması şeklin
de ortaya koymaları yüzünden haksızca
itharn edilen bu zümrenin, kitap baskısı
nın çok güçlüklerle yapılabildiği XV-XVI.
yüzyıllarda matbaalardan daha süratle
kitap çoğalttığı da bir gerçektir. Sanat
kaygısı taşımayan bu yazıcıların çoğalt
tığı eserlerde rastlanan imla hataları
nı, hattı sanat gayesiyle meslek edinmiş
hattatlara da yansıtmak büyük bir haksızlıktır. Hattatların hepsinin cahil olduğuna dair tekrarlanan aslı Arapça söz birçok alim, münşl ve şairin aynı zamanda
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HATTAT
tır. Mesela Kazasker Mustafa izzet Efen-

di mektebinin Mehmed Şefik Bey, Muhsinzade Abdullah Harndi Bey, Hasan Rıza
Efendi gibi şubeleri vardır. Mehmed Şev
ki Efendi ve Kazasker Mustafa izzet Efendi mektepleri zamanımııda da sürdürülmektedir. Celi sütüste ise Mustafa Rakım
mektebi bütün üs!Gpları silerek Sami
Efendi ile en ileri seviyeye ulaşm ı ştır.
İran nesta'likinin İstanbul'a intikalin-

den sonra Osmanlılar arasında önceleri
İ mad el-Haseni mektebi hakim iken Yesari Mehmed Esad mektebi ile Türk ta'liki doğmuş. oğlu Yesarizade Mustafa izzet mektebi ile gelişerek Sami Efendi'de
zirve noktasını bulmuştur.
Eski hat uzmanları hattatların eser
verdikleri devreleri "evail" (başlangıç devri). " evasıt" (orta devir). "evahir" (son devir) şeklinde üçe ayırmışlar, bu üç devreden her birini de aynı adlarla tekrar üçe
bölmüşler ve böylece bir hattatın sanat
hayatını dokuz devreye ayırmışl ardır.
Hattatlar arasında kıdemi ve dirayetiyle ön sırayı alana verilen "reisü'l-hattatin" unvanının , eldeki belgelere göre
sadece Muhsinzade Abdullah Harndi Bey
(ö . 1317/1899) ile Hacı Kamil Akdik'e (ö .
1360/1941) resmen verildiği ve bu unvanın SOO kuruşluk tahsisatı ol duğu bilinmektedir. Bununla birlikte tarihte bazı
hattatlar için bu unvanın itibari olarak
kullanıldığı da görülür. Yaşayan hattatların en yaşlısına bir saygı nişanesi olarak
verilen "şeyhü 'l -hattatin" unvanının ise
resmi bir yanı yoktur.
Hattatlar tevazu göstererek imza koymadan birçok eser bırakmışlardır. Bu
eserlerin üsiCıplarına ve şivelerine bakarak hattatını tanımak büyük bir hünerdir. Hat uzmanlarının kime ait olduğunu
tasdik ettikleri eserler de imzalılar kadar
makbul tutulur. Bu konunun en muteber isimleri olarak sahaf Bartınlı Rıdvan
Efendi (ö. ı 150/1 737). Çarşambalı Hacı
Arif Bey, Necmeddin Okyay ve Macit Ayral ilk hatıra gelenlerdir.
Hattın metni Türk, Arap ve Fars dillerinden hangisiyle olursa olsun imza ibaresinin Arapça olması kökleşmiş bir gelenektir. Hepsi de "bunu yazdı" manasma
gelen "ketebehG, nemekahG, harrerehG,
sewedehG, rakamehG" ibarelerinden biriyle başlayan imzada hattat "fakir, hakir.
müznib" gibi müt evazi vasıflarla kendisinin, babasının ve ekseriya bir şükran vesitesi olmak üzere hocasının adını, hatta
yazı şeceresini sıralar. Sonunda annesi de
dahil hepsinin günahlarının affını diler.
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Meşk ve

karalama olarak yazılan yazıların
ekseriya "meşekahG" (bunu meşk
etti), taklit veya nakledilmiş hat örneklerinde ise "kalledehG" (bunu taklit etti) yahut "nakalehG" (bunu .nakletti) ile baş
lar. Bazı yazılarda bu ibareleri kullanmadan hattatın doğrudan doğruya adını yazdığı da görülmektedir.
·
imzası

Hat genellikle kendi türündeki hatla
Hattatlar imza manasma "ketebe" kelimesinin kullanılmasını tercih
etm i şlerdir. Ta'lik kıta ve levhalara. bu
yazıdan daha ince kalemle yazılan hurde
ta'lik ile ketebe konması daha uygundur.
Sülüs ve nesih yazılarının imzaları , icazet
yazısı adıyla da tanınan rik'a ile de yazıla
b ilir. Önceleri celi sülüs ve tuğra ketebeleri de satır halinde tevki' hattı ile yazılır
ken, tuğra ve celi sülüste çığır açan Mustafa Rakım Efendi, tahminen 1225 (1810)
yılından itibaren bu nevi eserler için sülüs ve tevki' karışım ı üs!Gplaştırılmış bir
imza icat etmiştir. üst ve alttan uzantı
ları olan ve nokta kullanılmayan bu istifte "ketebehG Rakım" yazılıdır. Rakım'
dan sonra yetişen celinüvisler ve tuğra
keşler de bu imza şeklini benimsemişler
ve nadir olarak nokta kullanmışlardır. Yine Rakım Efendi'nin, talebesi Sultan ll.
Mahmud için tertip ettiği girift imza modeli de daha sonra yetişen hattatların
ketebelerine ilham kaynağı olmuştur.
imzalanır.

Aklam-ı sitte hattatlarının, kimin kimden hat sanatını öğrendiğini sıralamal a
rıyl a ortaya çıkan ve hat sanatının piri sayılan Hz. Ali'ye kadar uzanan şecereleri
vardır. Bir iftihar vesilesi olan bu şecere
lere "hattat silsilenamesi" de denir. Aynı
şekilde ta'lik hattatlarının da şeceresi
tertiplenmiş, ancak diğer hat çeşitleri için
böyle bir sıralama yapılmamıştır.

Mustafa
Rakı m

Efendi'nin
sultan
ll. Mahmud
tuğrası

(İÜKtp.,

İbnülemin ,

nr. 314)

Kaynaklarda 3000'e yakın hattatın biyografisi bulunmaktadır. Adları verdikleri eserlerden tesbit edilebilen hattatlar
da bu sayıya eklenebilir. Kaynaklarda hat
sanatkarı olarak zikredilen en eski sima,
Emeviler devrinde şöhret kazanmış olan
Halid b. Ebü 'I - Heyyac'dır. Aklam - ı sittenin doğuşu. gelişmesi ve üs!Gp kazanmasında önemli rol oynayan bazı hattatlar
şöylesıralanabilir : Malikb. Dinar(ö. 131/
748), Kutbe ei-Muharrir, Dahhak b. AcIan, İshak b. Hammad ei-Katib, İbrahim
es-Siczi (!11./lX. asır). Ahvel e i -Muhcırrir,
Abbas b. Ahmed b. Tolun'un katiplerinden Tabtab el-Muharrir, EbO Ali İbn Mukle'nin kardeşi Ebu Abdullah Hasan (ö.
338/949). EbO Abdullah Muhammed b.
Esed el-Katib (ö. 410/1019). Muhammed
İbnü's-Simsimani, İbnü ' l-Bewab, Eminüddin Yaküt el - Mevsıli (ö . 618/1221),
Yaküt el-Müsta'sımi ve talebeleri, Abdul. lah Ergun (ö. 744/1343), Şeyh Ahmed-i
Sühreverdi, Mübarek es-SüyGfi, Mübarek Şah b. Kutub, Abdullah-ı Sayrafi, Nasrullah et-Tabib, Şemseddin Baysunguri
(ö. 850/1446). Yahya Sfıfi, Ali Sfıfi, Şeyh
Hamdullah (ö. 926/1520). Mustafa Dede,
Şükrullah Halife, Ahmed Karahisari,
Abdullah Kırimi. Hasan Çelebi (ö . 1002/
1594'ten sonra), Derviş Ali. EyyObi Mustafa b. ömer, Hafız Osman ( ö. lll O/
1698). Yedikuleli Abdullah Efendi, Şeker
cizade Seyyid Mehmed Efendi, Eğrikapılı
Mehmed Rasim, İsmail Zühdü (ö. 12211
1806). Mustafa Rakım Efendi, Mahmud
Celaleddin Efendi, Kazasker Mustafa izzet Efendi, Abdullah Zühdü Efendi, Mehmed Şefik Bey, Mehmed Şevki Efendi,
Çarşambalı Arif Bey, Filibeli Arif Efendi
(ö. 1909), Sami Efendi. Nazif Bey, Hasan
Rıza Efendi, ömer Vasfi Efendi. Şeyh
Mehmed Aziz Efendi, Hacı Ahmed Ka-

HATUN
mil Akdi k ( ö. 1941). Emin Yazıcı, i smail
Hakkı Altunbezer. Mustafa Halim Özyazıcı, HamitAytaç (ö. 1982) .
Nesta'lik (Osmanlılar'da ta'lik) yazısı
nın doğuşu. gelişmesi ve üslfıp kazanmasında önemli rol oynayan bazı hattatlar da şunlardır: Mlr Ali Tebriz! (ö. 850/
1446). Sultan Ali Meşhedl (ö. 926/1520).
Mlr Ali Herevl, Şah Mahmud Nlşabürl,
Mlr imad ei-Hasenl (ö. 1024/16 15). Derviş Abdl-i Mevlevl. Durmuşzade Ahmed
Efendi (ö. 1129/1717), Katibzade Mehmed Refi, Şeyhülislam Veliyyüddin Efendi, Yesarl Mehmed Esad , Yesanzade Mustafa izzet (ö. 1265/1849), Sami Efendi
(ö . 1912), Mehmet Hulüsi Yazgan, Necmeddin Okyay (ö. 1976)
Hattatların hayatına dair bilgiler önceleri biyografi kitaplarında yer almakta
iken zamanla müstakil eserler yazılmış
tır. Bu konuda Osmanlılar'daki en eski
kaynak Gelibolulu Mustafa All Efendi'nin
(ö . 100811600) Menakıb-ı Hünerve ran'ıdır (İstanbul 1926). Nefeszade ibrahim Efendi'nin Gülzar-ı Savab'ı (İstan
bul 1938). hattatların yanı sıra hat aletlerine ve malzemesine dair çok kıymetli
ve geniş bilgiler de veren ikinci önemli
kaynaktır. Suyolcuzade Mehmed Neclb
Efendi'nin Devhatü'l-küttab'ı (İstanbul
1942) sadece hattatların biyografilerini
ihtiva eder ve ilk iki kitaptan çok daha
zengindir. En geniş hat kaynağı olma
özelliğini taşıyan eser ise Müstakimzade
Süleyman Sadeddin Efendi'nin Tuhte-i
Hattatin'idir (İstanbul 1928) . iranlı Habib Efendi'nin Tuhfe-i Hattatin'den bazı bölümleri aynen aktarıp iranlı hattatları daha geniş olarak ekiediği Hat ve
Hattatan (İstanbul 1305) adlı eseri bu
konuda neşredilen ilk kitaptır. ibnülemin
Mahmud Kemal, Son Hattatlar (İstan
bul 1955) adlı eserinde Tuhte-i Hattatm'den bu yana yetişen hattatların hal
tercümelerini de yazarak bu meslek
zümresini zamanımıza kadar getirmiştir.
Arapça'da hattatlara dair müstakil bir
eser telif edilmemiştir. Farsça'da Mehdi
Beyani'nin AJ:ıval ü A,şar-ı ljoşnüvisan
adlı kitabı (I-lV, Tahran 1393 h ş.) , Kadı
Ahmed b. Mlr Münşl'nin X. (XVI.) yüzyıl
sonlarında kaleme aldığı Gülistan-ı Hüner'i n (Tahran 1352) devamı mahiyetindedir. Clement Huart'ın Les calligraphes et les miniaturistes de l'orient
musulman (Paris 1908) adlı kitabı günümüzde de değerini korumaktadır.
istanbul'da bulunan islam Tarih Sanat
ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (lRClCA)
1986'dan bu yana her üç yılda bir geç-

mişteki

hat üstatları adına tertipiediği
Türkiye'de olduğu kadar bütün islam aleminde ve bazı Batı ülkelerinde de hat ve hattatlara karşı ilginin

yarışmalar,

artmasını sağlamıştır.
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M. UGUR DERMAN

HATUN

L

Türkler'de ve Moğollar'da
hükümdar ailesine mensup
kadınlar için kullanılan bir unvan.

~

Türk ve Moğol lehçelerinde l)atun,
l)atyn, l)otun; katun , katyn, kadın gibi
çeşitli şekillerde bulunan ve hatün (çoğul u havatln) şeklinde Arapça'ya da geçmiş olan kelimenin etimolojisi kesin biçimde yapılamamıştır. Bu hususta iki ayrı görüş bulunmakta ve bunlardan daha
fazla benimsenenine göre kelimenin aslını Sağdea (Orta Farsça'nın doğu ko lu)
l)wt'yn 1 l)watün "kraliçe" (l)wt'y 1 l)watawın "kral" dişi li) oluşturmaktadır (Rasanen, s. ı 57; Clauson, s. 602-603). Bir
var sayıma dayandırılan diğer görüşte ise
Türkçe'nin en eski dönemlerinde mevcut olduğu ileri sürülen kağatun (kağan
dan türeme) kelimesinin sonradan bu
şekle dönüştüğü iddia edilmektedir (Doerfer, lll, 132-141). Hatun (kadın), tarih
boyunca Türkler'le temas etmiş Asya ve
Avrupa milletlerinin dillerine "Türk hükümdarının karısı, Türk kadını, saygın kadın, yönetici kadın" anlamlarıyla geçmiş
tir (geniş bilgi için bk. a.g.e., a.y.).

Hatun, Hunlar'dan itibaren islam öncesi Türk devletlerinde hükümdar zevcesinin resmi unvanı olarak kullanılmış
tır. Eski Türk devletlerinde hatunlar devlet işlerinde söz sahibiydiler ve protokolde yerleri vardı. Aralarında Mete'nin eşi
gibi devlet siyasetine yön verenler bulunduğu kadar naibe olarak devleti idare
edenler, hatta devlet başkanlığı yapanlar da vardı. Bunun örneklerini Göktürkler'de ve Uygurlar'da görmek mümkündür. Müstakbel hakanların anneleri olmaları sebebiyle ilk hatunun Türk aslın
dan gelmesine dikkat edilirdi.
Eski Türk geleneklerinin kuwetli tesirinde bulunan Karahanlılar'da hakandan
sonra söz sahibi olan kişi hatund u. Karahantı sarayındaki kadınlara Uygurlar'dan
geçen "kunçuy" veya "katun kunçuy" da
denirdi; ancak kunçuy unvanı hatundan
bir derece aşağı idi.
Selçuklular'da hatun unvanıyla anıl an
hükümdar hanımları saray toplantıları
na katılmasalar da kocaları üzerinde nüfuz sahibi idiler. Mesela Tuğrul Bey eşi
Altuncan Hatun'un sözünü dinler, kararlarında onun fikrini de alırdı. Sultanlar,
genellikle başhatun olmak üzere hanım 
larından birini yanlarında sefere götürürlerdi. Ayrıca hatunlardan bazıları sarayda sultanın yanında değil geçici veya
devamlı olarak bir başka şehirde ikamet
ederdi. Sultanla birlikte sarayda otursun
veya oturmasın hatunun emrinde küçük
çapta bir idari ve askeri teşkilat, kendi
hazinedan tarafından yönetilen bir hazine. özel vezir ve diğer görevliler bulunurdu. Nitekim Tuğrul Bey, Hemedan'da
üvey kardeşi ibrahim Yinal tarafından kuşatılınca zevcesi Altuncan Hatun'un emrindeki Oğuzlar' la Bağdat'tan kocasının
yardımına gittiği bilinmektedir. Alparslan'ın kız kardeşi Gevher Hatun, kocası
Erbasgan'ı kurtarmak için Yabgulu Türkmenleri'ni etrafında toplamak üzere harekete geçmiş, ancak başarılı olamamış
tı. Melikşah'ın zevcesi Terken Hatun da
(HatGn ei-Celaliyye) kocası üzerinde büyük
bir nüfuza sahipti. Nizamülmülk, eski
Türk devletlerinden intikal eden kadın
nüfuzunun devletin geleceği için tehlikeli olduğunu anlayınca hatunların hükümet işlerine müdahalesini önlemeye çalışmıştır. Uzun süren vezirliği döneminde edindiği tecrübelere dayanarak kaleme aldığı Siyasetname adlı eserinde, hükümdarların hatunların tesiriyle çıkardık
ları fermanların dağuracağı sakıncaları

belirtirken meydana gelecek fesada, uğ
ranılacak zarara, halkın maruz kalacağı
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