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li] DİA
Hat. İstanbul, klasik hat nevilerinin Osmanlı hattatları

eliyle farklı üsi Cıplar kayeni hat çeşitl erinin ortaya çık
tığı, geliştiği, en güzel örneklerinin verildiği ve eğitiminin yapıldı ğı İslam dünyasının önde gelen ilim ve sanat merkezlerinden sonuncusu olmuştur. Fetihten
sonra Fatih Sultan Mehmed'in ilim hayatında ve güzel sanatlarda başlattığı hamleterin neticesi olarak başta sülüs -nesih
olmak üzere aklam - ı sittenin bütün nevileri, Şeyh Hamdullah Efendi'nin eliyle yaklaşık 890 (1485) yılından başlayarak istanbul' da yeni bir üs!Cıba kavuştu . Kısa
zamanda Osmanlı hattatlarını etrafında
toplayan bu ekol diğer İslam ülkelerinde
de benimsendi ve yayıldı.
zandığı,

Osmanlı

hat dünyasında Yaküt ei-MüsXVI. yüzyılda Ahmed Şern 
seddin Karahisari tarafından sanat ağırlı 
ğı daha belirginleşerek yeniden ihyasına
çalışıldıysa da bu çaba ancak bir hattat
nesli sürebilmiştir. Aklam - ı sitte 1090'dan ( 1679) itibaren yine İstanbul! u bir
hat dehası olan Hafız Osman'ın eliyle ikinci ve önemli tekamülünü burada geçirdi.
Kısa bir müddet sonra Şeyh Hamdullah
tarzı unut ulacak hale geldi.

ta'sıml üsiCıbu,

Hafız Osman ' ın devamı kabul edilen
hattatlardan Kazasker Mustafa i zzet ve
Mehmed Şevki efendiler farklı üsiCıp l arıy
la sülüs, nesi h ve ri ka' yazılarına en güzel
nisbet ve ahengi istanbul'da kazandır
mışlardır. Cell sülüs hattı da as ıl hüviyeti-

Mustafa

Ra kı m Efendi'nin Tophane Nusretiye Camii icindeki ce li sülüs k uşa k yaz ısından bir detay

ni Mustafa Rakım Efendi'nin eliyle 1220'den ( 1806) sonra bu şehirde bularak Sami Efendi eliyle en mükemmel hale girip
zaman ı mıza kadar intikal etti. Orhan Gazi'den itibaren zamanla değişikliğe uğra
yan padişah tuğraları da XIX. yüzyıl baş
langıcında Mustafa Rakım ' da güzelliği
nin zirvesine erişti ve Sami Efendi ile kemalini buldu. Bu arada Mahmud Celaleddin Efendi'nin başlattığı sert ve durgun
görünüşlü cell sülüs anlayışı da Mustafa
Rakım üsiCıbu karşısında fazla sürmedi.
Tevkl' ile rika' yazılarının i ran sahasında
ve aklam-ı
sittenin dışında gelişerek XV. yüzyıl baş
larında kullanılmaya başlanan nesta'lik
hattı istanbul'da yeni bir yazı nevi olarak
kabul gördü. Ancak sadece ta'lik adıyla
anılan bu yazı "hurde" denilen ince şekliy
le Bab - ı Fetva tarafından benimsenmiş
tL Şer! ve kaza! kararların yazılmasında
olduğu kadar şuara divanlarının yazılma
sında da gittikçe artan bir ilgiyle kullanıl 
dı: XVII. yüzyıl ortalarında ise iran'ın nesta'likteki büyük ismi İmadüddin el-Haseni üsiCıbunun talebesi Buharalı Derviş
Abdl-i Mevlevl eliyle İstanbul'a gelerekyayılışıyla daha da ehemmiyet kazandı ve
kitabeler de bu hatla yazıldı.
kazandığı farklılıklardan doğan

1190'dan (1776) sonra Yesarl Mehmed
Esad Efendi'nin ortaya koyduğu ve oğlu
Yesilrizade Must af a izzet Efendi'nin geliştirdiği Osmanlı- Türk üsiCıbundaki nesta'lik ve eel! nesta'lik hatlarıyla çeşitli
eserler verilirken istanbul'un en güzel kita beleri iki yüzyıldan fazla Sami Efendi'nin eliyle kemaline ulaşan cell nesta'likle
yazıldı.

, . ~~2L4u7i,
l

Sami Efendi'nin
Altuniziide
Camii'ndeki
celita"lik
levha s ı

Ta'lik hattı, münşller tarafından İran
bölgesinde hüküm süren İslam devletlerinde resmi yazışmalar için kullanılmak
taydı. Bunlardan biri olan Akkoyunlular,
Otlukbeli Meydan Savaşı'nda Osmanlılar'a
mağiCıp olunca Fatih Sultan Mehmed .
Uzun Hasan ' ın sarayındaki sanatkarları
da İstanbul'a getirdi. Böylece kadim ta'lik hattı istanbul'da zamanla esaslı bir şe
kil değişikliğine uğrayıp XV. yüzyıl sonlarında divanl adıyla farkl ı bir yazı olarak
doğdu. Kısa bir müddet sonra daha da
girift bünyesi ve satırlarının kanal halindeki görünüşüyle divaniden farklı bir karakter kazandı. Cell divan! adıyla tanınan
bu yeni yazıyla birlikte divan! XX. asra kadar gelişimini sürdürerek sadece resmi
yazışmalarda kullanıldı. Ancak saltanatın
ilgasından önce ve sonra cell divan! hattı
ile ender de olsa levha yazılmıştır. Ayrıca
kırma denilen basite indirgenmiş divan!
yazısına da Babıali'nin dahili kayıt muamelelerinde sıkça tesadüf edilmektedir.
İlk örnekleri XVIII. yüzyılın başlarında
görülen rik'a hattı. istanbul'da Divan-ı
Hümayun'da d o ğup Ba b ıall kalemlerinde geliştirilen ve Mümtaz Efendi ile İzzet
Efendi rik' ası adıyla iki üsiCıp kazanmış
olan divan! karakterinde bir yazıdır. Osmanlılar'da daha çok günlük hayatta.
m ektuplarda, resmi yazılarda kullanı l an
bu yazı zamanla diğer İsl am ülkelerinde
de benimsenmiş ve günümüzde İslam
dünyasında en çok kullanılan bir yazı halini almıştır.

Hat sanatının istanbul'da yüzyıllar içinde geliştirdiği muhtelif birikim. ahşaba
dayalı sivil mimari sebebiyle öncelikle şe
hirde ortaya çıkan büyükyangınlardan.
sonra da depremlerden aşırı şekilde zarar görmüştür. Cami, mescid . dergah.
türbe. vakıf kütüphaneleri gibi dini yapı
larda mevcut taşınabilir eserlerin zamanla yok olmasının önüne geçebitmek için
Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi'nin Evkaf nazırlığı sırasında Süleymaniye'de tesis edilen Evkaf-ı İslamiyye Müzesi bu hu-
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sustaki ilk ciddi ve resmi tedbir olup hat
örneklerinin kor u nmasında çok
faydalı olmuştur. Cumhuriyet devrinde
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne çevrilerek 1983'ten itibaren Sultanahmet'teki
İbrahim Paşa Sarayı' na taşınan bu müzede nadide hat örnekleri bulunmaktadır.
Ayrıca tekke, zaviye ve türbelerin kapatıl
masından sonra buralarda bulunan hat
eserleri diğer eşya ile birlikte vakıf teberrükat arnbariarına taşındıysa da bunların
büyük bir kısmı zamanla kaybolup gitmiştir. Aynı şekilde hizmet dışı bırakılarak
1932 yılından itibaren satılan camilerdeki
mevcut eserler de ya komşu bir camiye
nakledilmiş veya ziyan olmuştur. Ancak
sonraki yılla rda Vakıflar Um um Müdürlüğü ' nde saklanan hüsn-i hat örnekleri,
muhtelif camilerde bulunup da çalınma
ihtimali görülen bazı eserlerin ilavesiyle
1970'te Fatih Halıcı l ar Medresesi'nde bir
araya getirilerek buras ı Vakıflar Hat Müzesi adıyla açılmış . 1984'te Beyazıt'ta istanbul Belediye Kütüphanesi'nin boşalt
tığı medreseye nakledilmiştir.
sanatı

Topkapı Sarayı

Müzesi'nde, Osmanlı pakitap sanatiarına gösterdiği
büyük ilgi ve destek sonucu saraydaki çeşitli kütüphaneterin bir araya gelmesiyle
çok zengin bir hat koleksiyonu meydana
getirilmişti r. Bu koleksiyanda başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere delailü'l-hayrat.
evrad-ı şerlfe, divan gibi kitaplar, kıta . tümar. murakka' örnekleri. levhalar, hilyeler, yazı kalıpları olmak üzere pek çok seçkin hat eseri mevcuttur. Ayrıca XIX. yüzyılda buradan seçilmiş birçok kıymetli kitap yeniden satın alınantarla çoğaltılarak
Yıld ız Sarayı Kütüphanesi kurulmuştur.
Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelişinde
kütüphanenin müdürü olan Sabri Efendi'nin (Kalkandelen) gayretiyle yağmadan
kurtulan bu emsalsiz kütüphane, 1925
yılında İstanbul Darülfünunu'na devredilerek Beyazıt-Süleymaniye yolundaki
Mekteb-i Nüwab binasına taşınmış olup
halen İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
adıyla hizmetini sürdürmektedir. Özellikle kitap ve murakka' cinsi eserlerin yer
aldığı bu kütüphane Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nin adeta bir büyük şu
besi gibidir.
dişahlarının

İstanbul'daki muhtelif vakıf kütüphanelerinde mevcut kitapların 1918'den itibaren Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir
araya getirilmesiyle hasıl olan yazma
eserler koleksiyonunda da hat sanatı yö. n ünden değerli eserler vardır. Ayrıca hala
müstakil olarak korunan Hacı Selim Ağa.
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Atıf Efendi, Ragıb Paşa . Nuruosmaniye,

Köprülü , Millet. Murad Molla gibi kütüphanelerde hüsn-i hat kıymeti taşıyan birçok yazma kitap bulunmaktadır.
İstanbul'un hat sanatı bakımından diğer

bir önemi de buradaki özel koleksi-

yonlardır. Geçmiş yüzyılların İstanbul'un

da hat koleksiyon una sahip olan kimselerin isimleri tam tesbit edilemese de
zengin bir koleksiyana sahip olan Darüssaade ağ ası ve hattat Beşir Ağa ' nın koleksiyonuyla ilgili bazı tafsilat zamanımı
za gelmiştir. Özel koleksiyonlar hakkında
bir fikir vermek için bilhassa XIX. yüzyı l 
dan başlayarak her İstanbul konağında
başta hilye-i saadet olmak üzere birkaç
levhanın bulunmasına i şaret edilebilir.
Bu durum. Osmanlılar'ın sosyal ve kültürel hayatında hat sanatına karşı büyük
bir alaka duyulduğunu. bu sanata ait zevk
ve bilginin gelişmiş olduğunu açıkça göstermektedir. Ayrıca hattatların birçoğu
nun eski üstatlara ait eserleri kendi imkanlarına göre toplamaya çalıştıkları bilinmektedir. Mesela XIX. asrın üstatların
dan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, talebesi Muhsinzade Abdullah Harndi Bey,
Mehmed Şevki Efendi, Sami Efendi, bilhassa Mustafa Rakım yazılarına meraklı
Abdülfettah Efendi, Haydarlı Ali Efendi
bu isimler arasında ilk akla gelenlerdir.
Said Halim Paşa. Debreli İsmail Paşa. Keçecizade Reşad Fuad Bey, Bakizade Müfid
Bey (Mansel). Hacı Vesim Paşazade Lutfi
Bey, Sahib Molla Beyefen di. Dersvekili Halis Bey gibi Osmanlı paşa ve paşazadele
riyle ilmiye mensuplarının da yazıya olan
merakları topladıkları eserlerle sabittir.
Beyazıt Kütüphanesi müdürü Hattat Tahsin Efendi 'nin çok zengin koleksiyonu
sonradan Halil Edhem Arda'ya geçmiş.
bunun bir kısmı Topkapı Sarayı Müzesi'nde Arda bağışı adıyla yer almış. bir kısmı
da piyasada satılmıştır. Fakat XX. yüzyı
lın şuurla toplanmış en önemli koleksiyonu hattat Mehmed Necmeddin Okyay'a
aittir. Büyük hattatların icazetnamelerinin de bulunduğu bu dikkate değer koleksiyon 1960'ta Topkapı Sarayı Müzesi'ne intikal etmiş , elde kalanların bir kısmı
hat sanatına yakın ilgisiyle tanınan Ziya
Aydın'a geçmiş. vefatından sonra küçük
bir kısmı da Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nce satın alınmıştır. Osmanlı'nın son
devrinde hat örnekleri toplayanlar arasın
da, kütüphanesiyle beraber hat koleksiyonunu 1953'te İstanbul Üniversitesi'ne
bağışlayan İbnü l emin Mahmud Kemal
özellikle zikredilmelidir. Cumhuriyet devrinde ise Ekrem Hakkı Ayverdi, Hasan

Fehmi Enata, Bahattin Ersin, MacitAyral,
Fuat Şemsi İnan . Behçet Doğancı. izzet
Akosman ve hilye ağırlıklı bir koleksiyana sahip olan Muhittin Benli ile Mehmet
Emin Barın, bilhassa Şevket Rada hüsn-i
hat örnekleri toplamakta ilk hatırlanacak
lardandır. Şevket Rada koleksiyonu 1996'da kı smen Sabancı koleksiyonuna intikal
etmiştir.

Hat sanatının İstanbul'da beş asırdan
fazla bir zaman boyunca bıraktığ ı eserler
arasında tarihi istanbul binalarının kitabeleri de önemle yer alır. Bunların başın
da gelen tuğraların kitabele rin üstüne
yerleştirilmesi geleneğinin ne zaman baş
ladığı bilinmemektedir. istanbul'da kitabe üstünde görülen en eski tuğra Sultan
ı. Mahmud'a ait olup KaraköyYeraltı Camii' nin kapısı üstünde bulunmaktadır.
Ancak kitabe ve tuğraların birçoğu , 15
Haziran 1927'de yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Mebanl-i Resmiyye ve Milliyye Üzerindeki Tuğ
ra ve Medhiyelerin Kaldırılması " hakkın
daki 1057 sayılı kanun ge reği sıvayla kapatılmış. büyük bir kısm ı ise kazmarak veya kırılarak yok edilmiştir. Nitekim Sultan Ahmed Cevrl Kalfa Mektebi kitabesi
mektep müdürü tarafından kazttı lırken
olaya şahit olan Muallim Cevdet İnançalp
ve Necmeddin Okyay' ın müzeler müdürü
Halil Ethem Eldem'i haberdar etmeleriyle durdurulmuş. kısmen bu değerli eserlerin kıyımının önüne geçilebilmişti r. Ancak bu arada. eskiden İnönü Stadı'nın yerinde bulunan ıstabi-ı Amire'nin Yesilrizade Mustafa İ zzet Efendi eliyle yazılmış
büyük kitabesi gibi değerli pek çok eser
kırılarak yok edilmiştir. Buna karşılık,
1925'ten bu yana İ stanbul Üniversitesi
merkez binası olarak kullanılan Daire-i
Umür- ı Askeriyye'nin 1927'de kapatılan
kitabeleri 1949'da Ahmet Süheyl ünver'in telkiniyle devri n rektörü Sı d dık Sami Onar tarafından açtırılmıştır. Fakat
T.C. amblemi altında kalan Sultan Abdülaziz tuğrası halen kapalıdır. Galatasaray
Lisesi üstündeki tarihi Adiiye Kışiası kitabesi de 1997'de lise müdürü Erdoğan
Teziç'in çaba l arıyla yerine konulmuştur.
istanbul'da devrine göre hüsn-i hat dekitabe türü yazılar arasında,
Yahya SGfi'nin Fatih Camii şadırvan avlusundaki pencere atıniıkiarında yer alan
ve kısmen zamanımıza gelen kGfi ve cell
sülüs hatları ile Fatiha ve Ayetü'l-kürsl'si
ve oğlu Ali Mürid es-SGfi'nin Fatih Camii
kitabesinin önemli bir yeri vardır. Yine Ali
SGfi tarafından Topkapı Sarayı Bab-ı Hüğeri taşıyan
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mayunu'na üst tarafı müsenna tarzda,
alt kısmı da satır nizamma göre yazılmış
cell sülüs kitabe benzeri görülmemiş bir
şaheser olarak zamanımıza erişmiştir.
Şeyh Hamdullah Efendi tarafından cell
sülüs hatla yazıldığı bilinen Davud Paşa.
Flruz Ağa, Beyazıt Camii inşa kitabeleri
de İstanbul'da günümüze ulaşmış önemli
hat sanatı örnekleridir. Süleymaniye'nin
kubbe yazısının Ahmed Karahisarl'ye ait
olduğu söylenirse de XIX. yüzyıl ortasın
da caminin geçirdiği büyük tamirde ku bbe ve diğer yazılar Abdülfettah Efendi tarafından yenilenmiştir. Ancak mihrap ve
etrafındaki çini üstüne eel! sülüsler ve camini n kitabesi Karahisarl'nin talebesi Hasan Çelebi'ye aittir. Yine Mimar Sinan eseri olan Atik Valide Camii'ndeki çini üzerine cell sülüs yazılar da Hasan Üsküdarl'nindir. Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii'nin hem iç hem dışındaki (kapı ve pencere üstü) cell sülüsler Demircikulu Yusuf
Efendi tarafından yazılmıştır. Ayrıca Karahisar!' nin Samatya'da Uşşaki Dergahı
Çeşmesi üstündeki kendine has bir istifi
zamanımıza gelmiştir. Karahisari Dervişi
olarak tanınan Derviş Mehmed'in yazdığı
Büyükçekmece Köprüsü kitabesi de cell
sülüs yazının gelişmesini belgeleyen örneklerdendir. XVI. yüzyılın türbelerinde
cell sülüsle çini üstüne kuşaklara sıkça
rastlanırsa da hattatları belli değildir.

İstanbul'da kitabe özelliğini taşıyan ba-

önemli eserler şunlardır: Abdülfettah
Efendi'nin Süleymaniye Camii dahili yazıları, Yıldız Hamidiye Camii yazıları (eel!
sülüs), Sirkeci Demirkapı Ertuğrul Çeş-

zı

Hamit Aytaç'ın Sisi i Camii'nin cümle kap ıs ı üzerindeki müsenna, celi sülüs kitabesi

sevh Hamdullah
Efendi'nin
sülüs-nesih
koltuklu
kıtası

(İÜ Ktp., AY,
nr. 6487)

m esi, Taşkışla. Aksaray Valid e Camii kitabeleri, Beylerbeyi Sarayı içi (eel! ta'lik) yazıları; Filibeli Arif Efendi'nin Şehzade Camii kapı üstündeki eel! sülüs yazısı; Alaeddin Bey'in Orhaniye Kışiası kitabesi, Orhaniye Camii kuşağı, Sinan Paşa Camii iç
pencereleri üstündeki cell sülüs esrna-i
hüsna yazıları; Ali Haydar Bey'in Dalmabahçe ve Ortaköy Büyük Mecidiye camileri, Selimiye Kışlası. Kasımpaşa Mevlevlhanesi, Kabataş Abi desi (eel! ta 'lik) yazı
ları; Sursalı Hezarfen Mehmed Efendi'nin Üsküdar Yeni Valide Camii ve Türbesi'ndeki cell sülüs yazıları. Sultan Ahmed'deki lll. Ahmed Çeşmesi kitabesindeki ce ll ta'lik yazıları; Çarşambalı Arif
Bey'in Aksaray Valide Camii cell ta'lik kita besi; Durmuşzade Ahmed Efendi'nin
ÜsküdarYeni Valide Çeşmesi, Beyazıt -Sü
leymaniye yolu üzerindeki Kaptan İbra
him Paşa Camii ve Sebili. Çarşıkapı'daki
Çariuiu Ali Paşa Darülhadisi, Fatih'teki
Feyzullah Efendi Medresesi (Millet Kütüphanesi) kitabeleri (cellta'lik); Eğrika
pılı Rasim Efendi'nin Nuruosmaniye Camii ve Saliha Sultan Çeşmesi kitabeleri;
Hacı Nazif Bey'in Orhaniye Kışlası. Yı ldız
Saat Kulesi kitabeleri (cellta'lik); Mustafa Halim Özyazıcı ' nın Beyoğlu Ağa Camii
kuşağı (tamir sırasında bozulmuştur).
Sultan Selim, Azapkapı ve Kadırga Sokullu camilerinin kubbeyazıları (eel! sülü s); Harnit Aytaç'ın Şişli Cam ii kapı ve
pencere üstü yazıları, Hacı Küçük Camii
(sonradan tamir edi lirken bozuldu), Eyüp
Sultan ve Molla Çelebi camileri kubbesi
(eel! sülüs); Mehmed Haşim Efendi'nin
Sultan Il. Mahmud Türbesi'nin eel! sülüs
kuşağı; Hatib Ömer Vasfi Efendi'nin Sultan Reşad Türbesi dış ve iç kuşak yazıla 
rı; Kısıklı Camii ve Çeşmesi yazıları (ee l!
sülüs); İsmail Hakkı Altunbezer'in Edirnekapı Mihrimah Sultan, Laleli, Üsküdar
Selimiye ve Şemsipaşa camilerindeki ku b-

be yazıları (eel! sülüs) Eski İsmail Zühdü'nün Ahırkapı ve Narlıkapı kitabeleri
(ce ll sülüs); Yeni İsmail Zühdü'nün Eyüp,
Şah Sultan Türbesi yazıları (eel! sülüs);
Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin Kasımpaşa Cami-i Keblr, Babıali Nallı Mescid, Hırka-iŞerif Camii (eel! sülüs). Dalmabahçe Sar ayı, Ortaköy Küçük Mecidiye, Mercan Ali Paşa. Kadıköy İskele, Hır
ka-i Şerif camileri ve Selimiye Kışiası (yan
kapı) ve İstanbul Üniversitesi tak kapısı
nın arka kitabeleri (eel! ta'lik}; Kamil Akdik'in Topkapı Sarayı içindeki iki koğuş kita besi (eel! sülüs); Katibzade Mehmed
Refi' Efendi'nin Amcazade Hüseyin Paşa
Çeşmesi, Nuruosmaniye Medresesi kitabesi (cellta'lik); Kebecizade Mehmed
Vasfi'nin Laleli Camii yazıları; Macit Ayral'ın Şişli Camii şadırvanıyla Levend Camii'nin bütün yazıları (eel! sülüs}; Mahmud Celaleddin'in Eyüp, M ihr işah Sultan
Türbesi yazıları (eel! sülüs}; Muhsinzade
Abdullah Harndi Bey'in Hacı Küçük Camii
kitabesi (eel! sülüs); Mustafa Rakım'ın
Fatih Nakşidil Sultan Türbesi kuşağı. Fatih Camii hazlre kapıları, çeşme. Nusretiye Camii kuşağı (cellsülüs); Üsküdar Miskinler Çeşmesi (cell ta'lik); Necmeddin
O kyay' ın Çemberlitaş ' taki Piyer Loti kitabesi (eel! ta'lik); Rasim Efendi'nin Altunizade Camii kitabesi (eel! ta'lik}; Sami
Efendi'nin Erenköy Zihni Paşa ve Galip
Paşa camilerinin ve Kapalı Çarşı'nın kitabeleri (eel! ta'lik). Şehzade. Nallı Mescid,
Atik Ali Paşa camilerinin kapı üstü ayetleri, Eminönü Yeni Valide Çeşme ve Sebili'nin kitabesi (eel! sülüs); Sultan Abdülmecid'in Dolmabahçe. Ortaköy'de Büyük
Mecidiye ve Küçük Mecidiye. Hırka-i Şerif,
Kılıç Ali Paşa camilerinde dahili yazılar;
Sultan Il. Mahmud'un Bahçekapı Hidayet
Camii dahili yazıları (eel! sül üs); Sultan
lll. Ahmed'in Üsküdar ve Sultan Ahmed'deki çeşmelerinin kitabeleri (eel! sü lüs) ;
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Mehmed Şefik Bey'in bugün İstanbul
Üniversitesi merkez binası olan Daire-i
Um ur-ı Askeriyye, yanlarda ve arka yönde dört ayet, Sultan Abdülmecid'in türbesi dahilinde kuşak yazı (ce ll sülüs); Teknecizade İbrahim Efendi'nin Eminönü
Yeni Valide Camii kapı üstleri ve hünkar
mahfili yolu (cellsülüs); Veliyyüddin Efendi'nin Hekimoğlu Ali Paşa Camii ve Sebili kitabeleri (cell ta'lik); Yahya Fahreddin
Efendi'nin Tophane-i Amire ve Vefa'daki
Atıf Efendi KütQphanesi kitabeleri (eel!
sül üs); Yesarl Mehmed Esad Efendi'nin
Topkapı Sarayı dahili kitabeleri, Fatih Türbesi. Aynalıkavak Sarayı iç ve dış kitabeleri, Beylerbeyi Camii, Emirgan Camii ve
Çeşmesi, Eyüp Mihrişah Sultan Türbesi
kitabeleri (cellta'lik) Yesarlzade Mustafa İzzet Efendi'nin İstanbul'da kitabele rine en çok rastlanılan cell nesta'lik eserlerinden bazılarına Topkapı Sarayı dahili
kitabeleri, Babıali, Alay Köşkü, Beyazıt
Yangın Kulesi, Beylerbeyi Camii Muvakkithanesi; Nusretiye Sebili, Sünbül Efendi, Üsküdar Çiçekçi, Eminönü Arpacılar ve
Hidayet camileri, Maltepe Kışiası kitabe
yazıları örnek verilebilir. Bunlardan başka
Altunizade ve Cihangir camilerinde son
devir üstatlarının hat sanatımız bakı
mından çok önemli levhaları bulunmaktadır.

Osmanlı devri İ stanbul'unda bir kısmı

hat

sanatı bakımından

ehemmiyet takabir kitabelerinin mükemmel örneklerine de 1960'1ı yıllara kadar muhtelif kabristanlarda rastlamak mümkündü.
Fakat bu yıllardan başlayarak yeni definlerle eski özelliklerini süratle kaybeden
tarihi mezarlıklarda sanat değeri taşıyan
kitabeler çok azalmıştır. Ancak cami veya
türbe hazirelerinde sanat kıymeti taşı 
yan eski taşlar hala görülmektedir. Cellnin son tekamülünü gösterdiği XIX. yüzyıldan itibaren yazılmış ve taşa dikkatle
oyulmuş kitabelerin bazıları şunlardır:
Mustafa Rakım Efendi'nin Edirnekapı
Mezarlığı'nda ağabeyi İsmail Zühdü ve
Eyüp Sultan Camii haziresinde Çelebi
Mustafa Reşid Efendi için yazdığı cell sülüs kitabeler. Tophane'deki Kadirlhane'de Kazasker Mustafa İzzet Efendi kabrine Muhsinzade Abdullah Harndi Bey tarafından yazılan cell sülüs kitabe, Sami
Efendi'nin Eyüp Sultan Camii haziresindeki birkaç kitabesi, HuiGsi Efendi'nin Ahmed Nazif Paşa kabrine yazdığı cell ta'lik, Hacı Nazif Bey'in Sami Efendi'nin kızı
Saadet Hanım için yazdığ ı cell sülüs kitabe, aynı hazlrede Yesarl ve oğlunun cell
ta'lik kitabeleri, Hacı Kamil Efendi'nin Saşıyan
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mi Efendi, Hatib Ömer Vasfi Efendi'nin
de Fatih türbedarı Ahmed Am iş Efendi
için yazdıkları cell sülüs kitabeler. İstan
bul'a has kitabe türlerinden biri de nişan
taşlarıdır. 1950 yılına kadar mevcut olan,
Okmeydanı'nda mesafe okçuluğunda başarılı kemankeşler için dikilen, üzerindeki
tarih manzumeleri usta hattatlarca yazılan ve sonra dikkatle taşa geçirilen nişan taşları buranın 1950'den sonra gecekondulaşmasıyla yok edilmiştir. Ayrıca
tüfek atışında dikilen ve cell nesta'lik hattıyla Yesarl yahut Yesarlzade tarafından
yazılan nişan taşlarından lhlamur sırtla
rında ve Teşvikiye Camii avlusunda numunelik birkaç adet ka l mıştır.
İstanbul, XV. yüzyılın sonlarından itibaren İslam dünyasında hat sanatının öğ 
retim ve eğitim merkezi haline gelmiş
tir. Günümüzde de tarihten gelen bu vasfını korumaktadır. Bunun dışında Enderun ve Galatasaray mekteplerinde üstat
hattatlar yetişmiştir. Vaktiyelerinde yazı
öğretimi şartı bulunan Nuruosmaniye,
Kara Mustafa Paşa gibi bazı İstanbul
medreselerinden de sonraları buralarda
hocalık eden genç hattatlar yetişmiştir.
İstanbul'da hüsn-i hat ve buna bağlı ki tap sanatlarının bir nizarn çerçevesinde
öğretilmesini sağlamak üzere, Mustafa
Hayri Efendi'nin Evkaf nazırı olduğu sıra
da Babıali'de Tersane emini Yusuf Ağa' 
nın vaktiyle yaptırdığı tarihi sıbyan mektebinde 6 Receb 1332'de (31 Mayıs 1914)
Medresetü'l-hattatln isimli bir öğretim
müessesesi açılmış, bu medrese özellikle
Cumhuriyet devrinin bu sanatta yüz akı
olan genç sanatkarlarına yetişme imkanı
sağlamış, mükemmel eserler verilmesine zemin oluşturmuştur. 3 Mart 1924'te
yürürlüğe giren Tevhld-i Tedrlsat Kanunu gereği kapatılan Medresetü'l-hattatln sekiz ay sonra Hattat Mektebi adıyla

Hafız Osman'ın
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(İÜ Ktp., AY,

nr. 6498)

tekrar açılmış, 1928'de yeni harflerin kabulüyle kapatılmış, hat öğretimi yapılma
mak kaydıyla 1929'da Şark Tezy1n1 Sanatlar Mektebi adıyla yeniden faaliyete
geçmiştir. Nihayet 1936'da Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi'ne Türk Tezy1n1 Sanatlar Şubesi olarak bağlanan bu bölüm,
arada kesintilere uğramakla beraber halen Mimar Sinan Üniversitesi'nin Güzel
Sanatlar Fakültesi'nde Geleneksel Türk El
Sanatları Bölümü olarak devam etmektedir. İstanbul'da aralarında hüsn-i hattın da bulunduğu tezhip, minyatür, ebru
gibi sanatların 1984'ten beri öğretildiği
ikinci resmi kurum da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'dür.
İstanbul, hat sanatına ve bilhassa hattatlara dair kıymetli kitapların kaleme
alındığı bir şehir olarak da ehemmiyet
arzeder. Bu konuda yazılmış ilk eser olan
Menô.kıb-ı Hünerverô.n (995/1587) Gelibolulu All Mustafa Efendi'nindir (İstan
bul 1926). Daha sonra Nefeszade İbrahim
Efendi'nin Gülzô.r-ı Savô.b'ı (İstanbu l
1938). Suyolcuzade Mehmed Necib Efendi'nin Devhatü'l-küttô.b'ı ( 1150/1737;
istanbul 1942). Müstakimzade Süleyman
Sadeddin Efendi'nin Tuhfe-i Hattô.tin'i
( 1184/1770; istanbul 1928) gelir. Ancak
kapsam itibariyle aralarında en mühimi
Tuhfe -i Hattô.tin olan bu kıymetli kaynaklar Osmanlı devrinde yazma eser olarak kütüphane raflarında kalmış, bu konuda bir kitabın İstanbul'da basılıp neş
redilme önceliği, İranlı Habib Efendi tarafından yazılmış ve geniş bir bölümü Tuh fe'den aktarılmış bulunan Hat ve Hattô.tô.n'a nasip olmuştur (İstanbul 1305).
Aynı konunun tamamlayıcısı olan İbnüle
min Mahmud Kemal'in yazdığı Son Hattatlar da 1955'te yine İstanbul'da neşre
dilmiştir. Son yıllarda hat sanatına karşı
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Mı1siki. Osmanlı dönemi mOsikisi kısa
ca, "devletin sınırları içerisinde özellikle
Türkçe'nin kullanıldığı yerleşim merkezlerinde müslüman halk arasında hakim
mOsiki" olarak tarif edilebilir. Bilhassa İs
tanbul, Edirne. İzmir ve Selanik ile XVIII.
yüzyılın sonlarına kadar Güneydoğu Anadolu'daki belli başlı şehirlerde şekillenen
bu mOsiki ilk hüviyetiyle XV-XVI. yüzyıl
larda ortaya çıkmaya başlamış ve günümüze kadar gelişerek varlığını sürdürmüştür. Bu bölgelerde daha önce mevcut Türk mOsiltisiyle merkezi önceleri Herat. ardından Tebriz olan İran mOsikisi
arasında büyük bir benzerlik dikkati çekmektedir. Ancak müzik notasyon u ve uygulamaya bağlı teoriler sebebiyle Osmanlı dönemi mOsikisiyle Batı Asya "makam
müzikleri" arasında oldukça fark vardır.

yüzyıldan itibaren dünyanın belli
kültür ve sanat merkezlerinden biri
olduğu için çeşitli mOsiki hareketlerinin
görüldüğü istanbul. Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilip Osmanlı Devleti'nin başşehri olunca bu özelliğini geliştirerek sürdürmeye devam etti. Fetihten sonra yeniden inşa edilen şehir Ortadoğu'nun yeni mOsiki merkezi oldu . Ayrıca Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait mOsiki gelenekleri göçlerle istanbul'a ulaşa
rak burada da kimliğini sürdürme imkanı buldu. Ancak bir merkez olarak istanbul'a asıl hüviyetini veren mOsiki makam
mOsikisi olmuştur. Kökleri eskiye dayanan, Ortadoğu ve Yakındoğu ile Balkanlar'da yayılan bu mOsikinin gelişmiş sentezi burada gerçekleşti. istanbul merkezli klasik mOsiki zamanla kurumlaştı
ve hayatiyetini bu disiplin içinde devam
ettirdi.

IX.

başlı

istanbul merkezli mOsiki, tarihi seyri
içinde şu dönemlere ayrılarak incelenebilir: 1. Kuruluş Dönemi ( 1580- I 700) . Bu
dönemden önce bir hazırlık devresinden
kısaca söz etmek gerekir. X-XVII. yüzyıl
larda Balasagun. Farab, Kaşgar. Gazne.
Belh, Herat. Urmiye, Meraga. Bağdat,
Konya. Bursa. Edirne ve istanbul gibi
başşehirler. çoğu sanatkar olan hükümdarların saraylarında topladıkları üstatlar sayesinde bir sanat ocağı niteliğini kazanmıştı. XV. yüzyılda Osmanlı sultanları Il. Murad, Il. Mehmed ile oğlu Il. Bayezid'in güzel sanatlar ve özellikle mOsiki
konusundaki koruyucu tutumları daha
sonraki dönemlerin hükümdarları tarafından da devam ettirildi. Yavuz Sultan
Selim'in İran seferi dönüşü Tebriz'den getirerek Enderun'a aldığı mOsikişinaslar
devrin mOsiki çalışmalarına ciddi katkıda
bulundular. Ayrıca Şehzade Korkut. Nefırl
Behram Ağa. Hasan Can Çelebi ve Emir-i
Hac gibi isimler. lll. Murad dönemine kadar geçen zamana damgasını vurmuş
başlıca mOsikişinaslardandır. ll. Murad'dan sonra Türk klasik mOsikisi için ikinci
parlak dönem olarak nitelendirilebilecek
olan devre IV. Murad ve IV. Mehmed'in
saltanat yıllarını içine alır. Bu döneme.
Osmanlı mOsikisinin kendine has sosyal
yapısının ortaya çıktığı devir denilebilir.
Aynı zamanda bir bestekar olan IV. Murad Benli Hasan Ağa, ÇengiYüsuf Dede,
Derviş ömer Efendi, Ama Kadri. Koca Osman gibi bestekarlara sarayını açması
nın yanı sıra başta Şeştarl Murad Ağa olmak üzere birçok Azeri mOsikişin ası Revan ve Bağdat seferleri dönüşü istanbul'a
getirmiştir. Hatız Post. Vehbi Osman Çelebi, Taşçızade Receb Çelebi. Yahya Nazim Çelebi, Sütçüzade Isa, Ali Ufki Bey
ise IV. Mehmed'in hazırladığı sanat ortamında yetişen önemli şahsiyetlerden ba-

zılarıdır. O sıralarda rağbet bulan Mevlevllik de Konya'dan başşehre yönelmiş.
böylece istanbul'daki yüksek kültür ve
sanat ortamı çerçevesinde çok etkili olan
tasawuf mOsikisi çalışmaları başlamıştır.

Z. İlk Klasik Dönem (I 700-1 780). Osdevri mOsikisinin bütün tarihi içerisinde en fazla değişim ve ilerlemenin,
özellikle bestekarlık alanında bir zenginliğin yaşandığı zaman dilimidir. MOsiki sanatı, lll. Ahmed'in saltanatının ikinci yarısında Nevşehirli Damad İbrahim Paşa'
nın sadrazam oluşuyla başlayan Lale Devri ile onu takip eden ı. Mahmud, I. Abdülhamid dönemlerinde bilhassa saray ve
çevresinde himaye görmüş. bu imkanlar
lll. Selim devrinde de devam etmiştir.
Dönemin başlarında bestelediği tekbirle
meşhur olan. neva makamında karı, segah Mevlevl ayini ve rast makamında na'tını da içine alan pek çok eseriyle Mustafa ltrl: Diyarbekirli Seyyid NOh: Türk mOsikisi tarihinde en çok dini eser besteleyen Ali Şlruganl: bestelediği mi'raciyye,
dört Mevievi ayini ve icat ettiği nota sistemiyle tanınan Galata Mevlevlhanesi
şeyhlerinden Kutbünnayl Osman Dede:
peşrev besteciliğinde çı ğır açmış. bir nota yazım sistemi geliştirmiş ve kaleme
aldığı edvarla devrin nazari çalışmalarına
büyük katkıda bulunmuş tanbOri Kantemiroğlu (Prens Dimitri us Cantemir) dönemin en etkili mOsikişin asiarı arasında yer
alır. Ayrıca Lale Devri atmosferi içinde sar ayda yetişen pek çok mOsikişinas arasında Enfi Hasan Ağa. Kara İsmail Ağa,
İbrahim Ağa, Ebubekir Ağa, Mustafa Çavuş . Tab'! Mustafa, kısacaAtrabü'l-asar
diye bilinen müsikişinaslar sözlüğünün
yazarı Şeyhülislam Ebüishakzade Esad
Efendi'den özellikle söz edilmelidir. Diğer
taraftan gayri müslim mOsikişinaslardan
bestekar tanbOri Haham Musi (Muşe Famanlı
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