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nın öğretim süresi -üç devre halinde- altı 

yıla çıkarıldı. ilk öğretmen meslek cemi
yetleri kuruldu, ilk mesleki dergiler yayım
landı. imparatorluğun karşı karşıya kaldığı 
felaketler dolayısıyla Osmanlı-Türk aydın
ları tarafından eğitim ve öğretmen mille
tin başlıca kurtuluş vasıtaları olarak gö
rülmeye başlandı. Satı Bey, ismail Hakkı 
(Baltacıoğlu) gibi ünlü eğitimeHer yetişti. 
Bu devirde eğitimde gerçekleştirilen en 
önemli girişimlerden biri de yüzyılı aşkın 
bir süredir modern okulların yanı başında 
kendi haline terkedilen medreseleri ıslah 
etme projesidir. Bu kapsamda teşkilat ve 
program bakımından çağdaş ölçütlere uy
gun yeni medreseler (Darülhilafe med
reseleri) kuruldu. Ancak böyle bir medre
se reformuna girişilmeden imparatorluk 
tarihe karıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin çı
kardığı Tevhld-i Tedrlsat Kanunu ile ( 1924) 

darülfünuna bağlı bir ilahiyat Fakültesi 
ve imam-Hatip mekteplerinin açılması ile 
fonksiyonlarını kaybetmiş olarak kapatıldı. 
Osmanlı Devleti'nin kurduğu modern eği
tim sistemi nicelik bakımından çokyeter
siz de olsa Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran 
sivil ve askeri kadroları yetiştirerek tarihi 
bir görev yapmıştır. 

XIX ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devle
ti'nde gayri müslim azınlıkların eğitim ala
nında önceki yıllarda sahip oldukları hak ve 
özgürlükleri devam etti. Babıali'nin 1869 
Maarif-i UmOmiyye Nizamnamesi ve son
raki mevzuat düzenlemeleriyle gayri müs
lim okullarını doğrudan denetim altına al
ma çabaları vaktiyle verilen haklar ve ya
bancı devletlerin müdahalesi yüzünden 
sonuç vermedi. Hıristiyan ahalinin eğitil
diği okullar 1820'lerden itibaren ayrılık
çı hareketlere hizmet etmeye başladı ve 
özellikle Balkan savaşları ve ı. Dünya Sa
vaşı yıllarında devlet aleyhindeki faaliyet
lerin üsleri haline geldi. öte yandan ticari 
ve ekonomik ilişkilerdeki aracı rollerine pa
ralel biçimde Batı kültürüne vakıf olma 
mecburiyeti hisseden azınlıklar da Batı ti
pi okullar açma yoluna gitti. Bu okullar da
ha çok ticaret burjuvazisinin yoğunlaştığı 
şehirlerde kuruldu. 

XIX. yüzyılda büyük Avrupa devletleriy
le Amerika Birleşik Devletleri ve bu ülke
lerin dini örgütleri Osmanlı Devleti'nde 
yüzlerce okul açtı. Osmanlı yönetimi, bu 
okullar için açılış imtiyazı vermeyi uluslar 
arası ilişkilerde bir araç olarak görmüş ol
makla beraber çok sayıda izinsiz eğitim 
veren okulların açılmasını önleyemedi ve 
bunlara göz yummak zorunda kaldı. Av
rupalılar'ın kurduğu devlet ve misyoner 
cemaat okulları, daha ziyade ülkenin var-
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lıklı ve yüksek bürokrasiye mensup ailele
rinin çocuklarına eğitim vererek kültürel 
nüfuz alanları oluşturmayı hedefledi. Ame
rikalılar'ın açtığı misyoner okulları Protes
tanlığı yaymayı amaçladı. Bu konuda özel
likle Anadolu'daki yoksul Ermeniler ara
sında başarılı oldular. Genellikle hıristiyan 
öğrencilerin devam ettiği, sayıları yüzleri 
bulan Anadolu'daki Amerikan misyoner 
okulları da çok defa imparatorluk aleyhi
ne çalışan bölücü hareketlere beşiklik ve 
yataklık etti. 
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(li!I!J CEMİL ÜZTÜRK 

H) Sanat. 1. Hat. islam medeniyetinde 
dini ve içtimal ihtiyaçların biçimlendirdiği 
sanat dalları arasında hat sanatının is
lam'ın sembolü ve en güçlü ifade vasıta-

sı olması bakımından ayrı bir yeri vardır. 
Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde dini ve 
insani değerlere ancak ilim yoluyla ulaşı
labileceğinin vurgulanması yazıyı öne çı
karmış. l-11. (VII-VIII.) yüzyıllarda imla ve 
alfabe sisteminde yapılan düzenlernele
rin ardından Kur'an-ı Kerlm'i Allah sözü
ne yaraşır güzellikte yazma heyecanı, gay
ret ve titizliği hattı sanat yazısı seviyesi
ne yükseltmiştir. ilahi ve hikeml sözlerin 
soluk zemin üzerinde siyah, yer yer ince
ten, kıvrılan ve kalınlaşan, dik ve yatay 
çizgilerle oluşturduğu ahenk, ritim yazıya 
okuma ve yazma aracı olmasının yanında 
dini. soyut bir sanat niteliği kazandırmış
tır. Hat sanatının tarihi ve tecrübl estetik 
safhalarından geçerek dünya sanatları dü
zeyine erişmesinde hattatların sanat gü
cü, sabır ve gayretinin yanında onları ko
ruyup destekleyen sultan ve devlet adam
larının da önemli rolü olmuştur. 

Emevıler ve özellikle Abbasüer devrinde 
ulaşılan siyasi ve ekonomik güce paralel 
olarak ilim ve sanatta görülen yenilikler 
hat sanatına da yansımıştır. Vezir ibn Muk
le, kardeşi Ebu Abdullah Hasan b. Ali ile 
birlikte mevzun hatlarda ayıklama ve sı
nıflandırma yaparak harf nisbetlerini da-

Ahmed Karahisari'nin sülüs-nesih hatta vazdrğr Kur'an-ı Ke
rim' den Bakara sOresinin ilk ayetleri rrsMK, Yeni Yazmalar, 
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ire sistemi içinde belirlemiş, yazı estetiğin
de en önemli gelişmeyi gerçekleştirmiş, 
aklam-ı sittenin doğmasına öncülük et
miştir. Aklam-ı sittenin klasik ölçü ve ku
ralları daha sonra Yaküt ei-Müsta'sım'i ta
rafından ortaya konulmuş, böylece yazının 
tarihi seyri içinde önemli bir merhaleye 
erişilmiştir. Bu gelişmelerin ardından kfıfı 
yazının kullanım alanı daralmaya başla
mıştır. Yetiştirdiği öğrenciler vasıtasıyla 

İran, Maveraünnehir, Mısır. Suriye ve Ana
dolu'ya kadar yayılan Yaküt'un üslfıbu, ak
lam-ı sittede Osmanlı ekolünün ortaya çık
tığı ll. Bayezid devrine kadar bu ülkeler
de benimsenmiş ve devam etmiştir. Hat 
sanatının Yaküt ile ulaştığı estetik kural
lar Osmanlı ekolünde en parlak ve uzun 
süren olgunluk dönemini yaşamıştır. Os
manlı Devleti'nin kurulup gelişmeye baş
ladığı XIV. yüzyılda Yaküt üslfıbunun Kon
ya, Sivas, Amasya gibi Selçuklu ilim ve kül
tür merkezlerinde benimsendiği ve öğre
tildiği bilinmektedir. Selçuklular'ın sanat 
tecrübesini devralan Osmanlılar'ın Çelebi 
Sultan Mehmed'in Anadolu'da siyasi birli
ği sağlamasının ardından bütün İslam sa
natlarında olduğu gibi hat sanatında da 
cerı ve aklam-ı sitte olmak üzere iki sahada 
üslfıp arayışı içinde oldukları görülmekte
dir. 

Tarihi yapıların kitabelerinde, Gazneli ve 
Karahanlılar döneminden sonra Anadolu 
Selçukluları zamanında Konya'nın İnce Mi
nareli ve Karatay gibi abidelerinde en gü
zel örnekleri görülen cell tezyin'i kfıfınin 
kullanım sahası yavaş yavaş daralarak ye
rini zamanla yeni bir biçim kazanan Sel
çuklu sülüsüne bırakmıştır. Hat tarihinde 
farklı özellikleriyle beliren Selçuklu sülüsü 
Osmanlı erken döneminde Bursa'da 821 
(1418) tarihli Hisar Kapısı, Orhan Gazi (738/ 
ı 337) ve İznik Hacı Özbek (73411333-34) 
camileri kitabe yazılarında etkisini sürdür
müştür. Bursa Hudavendigar, İznik Nilü
fer Hatun camileri ve Yeşilcami ile Yeşil
türbe yazıları Selçuklu sülüsünden farklı 
bir üslfıbu müjdeler. Hattat Osmanlı pa
dişahları arasında adı geçen ll. Murad'ın 
Edirne'de himayesi altına aldığı ilim ve sa
nat adamlarıyla mimari ve hat sanatında 
yaptığı yenilikler Osmanlı (istanbul) üslfı
buna zemin hazırlamıştır. Üç Şerefeli Ca
mi'nin kitabe yazıları Osmanlı mimarisi 
gibi eel! sülüsünde de bir dönüm noktası
dır. Bu hazırlık devresinden sonra Osman
lı cel'i sülüs ekolünün Fatih Sultan Meh
med'in İstanbul'da yaptırdığı Fatih Camii 
şadırvanlı avlusunda bulunan pencere alın
lıklarındaki Edirneli Yahya Sfıfı'nin yazdı
ğı Fatiha sfıresinde ve oğlu Ali b. Yahya 

Sfıfı'nin yazdığı Fatih Camii ve Topkapı Sa
r ayı Bab-ı Hümayun kitabelerinde bütün 
özellikleriyle belirmiş olduğu görülmekte
dir. Bu yazılarda ulaşılan harflerin oran, 
biçim, duruş güzellikleriyle kompozisyon 
kuralları XIX. yüzyılda Mustafa Rakım eko
lünün doğuşuna kadar hattatlara örnek 
olmuştur. 

Sanat severliği ve sanatçıları destekle
mesiyle Batı ve Doğu ülkelerinde derin iz
ler bırakan Fatih Sultan Mehmed'in özel 
kütüphanesi için yazdırıp tezhip ettirdiği, 
bir kısmı Süleymaniye ve Topkapı Sarayı 
Müzesi kütüphanelerinde korunan eser
lerin her biri hat ve kitap sanatlarında bu 
dönemin üslfıbunu ve gerçekleştirilen hız
lı gelişmeyi belgelemektedir (meseL§. bk. 
TSMK, lll. Ahmed, nr. 1 996; Süleymaniye 
Ktp ., Ayasofya, nr. 3740). Fatih Sultan 
Mehmed zamanında çeşitli bölüklerden 
oluşan, aylıklı sanatkarların çalıştığı "ehl-i 
hiref' adı verilen bir teşkilatın varlığı bilin
mektedir. ll. Bayezid ve Yavuz Sultan Se
lim devrinde genişleyerek faaliyetini sür-
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düren ehl-i hiref teşkilatında çalışan sa
natkarların Kani'ıni Sultan Süleyman dö
neminde hat. tezhip, tasvir, cilt gibi kitap 
sanatları sahasında doruk noktasına eriş

tikleri günümüze kadar gelen eser ve bel
gelerden anlaşılmaktadır. Ayrıca Fatih, sa
ray teşkilatma bağlı Nakkaşhane-i Rfım ve 
Nakkaşhane-i Acem adlı iki atölye kura
rak başına Baba Nakkaş'ı getirmiş, İslam 
dünyasında tanınmış sanatkarları cazip 
imkan ve ihsanlarla İstanbul'a davet ede
rek şehri kültür ve sanat merkezi yapma 
yolunda büyük çaba göstermiştir. Sanat
karların yetişmesi için her türlü imkan ve 
desteğin sağlandığı bu ortamda aklam-ı 
sittede şöhretleri İslam dünyasına yayıl
mış otuz üç hattat yetişmiş, bu hattatlar 
Osmanlı zevkine uygun yeni bir hat ekolü
nün öncüleri olmuştur. Bu dönemde şeh
zade sancağı Amasya'da Sultan ll. Baye
zid'in desteğiyle Hayreddin Mar'aş'i etra
fında Celal Amas'i, Cemal ve Celalzade 
Muhyiddin Amasl, Abdullah Amasl. Şeyh 
Hamdullah, oğlu Mustafa Dede gibi Ana
dolu'nun yedi büyük üstadından ( esatize-i 
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nr. 2083, 2084, 2086) aklam-ı sitte murak
ka'ları Osmanlı üslubunun özelliklerini gös
teren güzel eserleri arasında yer alır. 

Yaküt yazılarındaki durgunluk Osmanlı 
ekolünde harflerin tenasübü, aralıkları, ke
limelerin satıra en güzel şekilde oturtul
masıyla aşılarak yazıya akıcılık, kıvraklık, 

sevimlilik ve canlılık kazandırılmıştır. Za
manla reyhanl ve tevkıi yazılar terkedilmiş. 
muhakkak yazı besınele kitabetinde, rika' 
"hatt-ı icaze" adıyla hattat ketebelerinde, 
ilmiye icazetnamelerinde ve kitapların fe
rağ kayıtlarında sınırlı biçimde kullanılmış
tır. Osmanlı hat ekolünde nesih yazı hay
ranlık uyandıracak derecede güzelleşmiş, 
kolay okunan bir yazı olması sebebiyle ki
tap ve mushaf-ı şerif yazısı olarak tercih 
edilmiştir. Muhakkak, reyhanl veya aklam-ı 
sittenin karışık şekilde kullanıldığı mushaf 
yazımı zamanla terkedilmiş, yerine İslam 
dünyasında Osmanlı tarzı nesihle mushaf 
yazma geleneği yaygınlaşmıştır. 

Şeyh Hamdullah'ın Yaküt'un aklam-ı sit
te üsiUbunu aşıp Osmanlı zevkini ortaya 

Şehzade Korkut'un nesih hatla vazdığı Kur'an-ı Kerim'den Bakara süresinin lik ayetleri (Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonu, koymasının ardından Kanuni Sultan Süley-
nr. 279) ile Hasan Rıza'nın nesih hatla yazdığı mushaf-ı şeriften Fatiha süresi (Yenigelen Yazmalar, nr. 325/16) man devrinde Anadolu'nun yedi büyük ÜS-

Rum) oluşan Amasya hat ekolü kurulmuş

tur. 

Fatih Sultan Mehmed devrinde Amas-
yalı hattatların aklam- ı sitteye ve özellik
le sülüs ve nesih yazılarına yeni bir üslup 
kazandırma yolundaki çabaları istenen ba
şarılı sonuçları, ll. Bayezid'in hat hocası 
Şeyh Hamdullah'ı İstanbul'a davet etmesi 
ve saray katibi olarak görevlendirmesin
den sonra vermiş, Osmanlı hat ekolünün 
günümüze kadar hükmünü sürdürecek 
olan esasları bu dönemde Şeyh Hamdul
lah tarafından belirlenmiştir. Bunda Şeyh 
Hamdullah'ın Yaküt el-Müsta'sıml ekolü
nü sürdüren hattatları etkileyecek dere
cede dahi bir üstat olmasının yanında ll. 
Bayezid'in kendisine her türlü desteği sağ
lamasının da öneriıli payı vardır. ll. Baye
zid'in, saray hazinesinde bulunan Yakut el
Müsta'sıml'ye ait seçkin yazılardan Şeyh 
Hamdullah'a kıtalar vererek bunları ince
lemesini ve OsmanWar'a has bir yazı tarzı 
geliştirmesini istemesi üzerine 890 (1485) 
yılı civarında uzun süre uzlete çekilen Şeyh 
Hamdullah. Yakut'un özellikle sülüs ve ne
sih yazılarından en güzel harf ve kelime
leri seçerek değerlendirmiş, yeni yazı tar
zını kağıt üzerinde de uygulayarak Osman
lı veya kendi adıyla anılan Şeyh Hamdul-
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lah ekolünü temellendirmiştir. Şeyh Ham
dullah'ın açtığı bu çığırla bir buçuk asır 
etkisini sürdüren Yaküt yazı tarzı İran dı
şında sona ermiş ve hat sanatı yeni bir sü
rece girmiştir. Bilhassa sülüs ve nesih ya
zıların işlendiği bu yeni ekolde mushaf-ı 
şerif, cüz, murakka', kıta ve kitaplarda hat 
sanatının en güzel örnekleri verilmiştir. 
Şeyh Hamdullah'ın Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi'ndeki (Emanet Hazinesi, 
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tadı arasında adı geçen, "şemsü'l-hat" ve 
Yakut-ı Rum diye tanınan Ahmed Şern
seddin Karahisarl. Yakut'un aklam-ı sitte 
tarzını yeni bir yorumla canlandırmış, eel! 
ve müsenna yazılarda Ali b. Yahya Sufi'
nin yazılarını örnek alarak harf bünyele
rinde ve kompozisyonlarda daha güzel 
oran ve biçimler elde etmiş, Osmanlı hat 
sanatında kendi adıyla anılan üsiUbu or
taya koymuştur. Süleymaniye ve Edirne 
Selimiye camileri kitabe yazılarının ünlü 
hattatı Hasan Çelebi, bir müddet hocası 
Karahisar!'nin üsiUbunu devam ertirdikten 
sonra sülüs ve nesihte Şeyh Hamdullah 
üslubunu benimsemiş, bu çığırda eserler 



Sami Efendi'nin celi sülüs levhası (Süleyman Berk arşivi) ile 
Yesarizade Mustafa izzet Efendi'nin celi ta'lik levhası (Işık Ya
zan hat koleksiyonu) 

vermiştir. Karahisari'nin aklam-ı sittede 
açtığı yol bir nesil sonra yerini Şeyh Ham
dullah ekolüne bırakmış, ancak celi yazı
ları Mustafa Rakım'a kadar hattatlara ör
nek olmaya devam etmiştir. Şeyh Ham
dullah ve bilinen kırk üç talebesi etrafın
da oluşan Osmanlı hat ekolü oğlu Musta
fa Dede, damadı Şükrullah Halife ile sür
müş, sarayın ve aydınların destek ve teş
viltiyle Derviş Mehmed, Hasan Üsküdari, 
Halid Erzurumi, Derviş Ali, Suyolcuzade 
Mustafa, Hafız Osman, Yedikuleli Seyyid 
Abdullah, Eğrikapılı Mehmed Rasim gibi 
ünlü hattatlar elinde zaman içinde işle
nerek yeni tarz ve şiveler kazanmıştır. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında ll. Mustafa 
ile lll. Ahmed'e hat hocalığı yapan Hafız 
Osman, Şeyh Hamdullah'ın yazıları üze
rinde yaptığı estetik değerlendirmeyle ye
ni bir üslup ortaya koymuştur. Hafız Os
man'ın açtığı bu çığır dönemin bütün hat
tatlarını etkilediği gibi asırlarca İslam dün
yasında etkisini sürdürmüştür. Hilye-i şe
rif düzenleyen ilk hattat olan Hafız Osman 
altı çeşit yazıda birçok murakka', levha, 
en'am, delailü'l-hayrat ve yirmi beş mus
haf-ı şerif yazmıştır. Bu mushaflardan ba
zıları okunuşundaki rahatlık ve kolaylık se
bebiyle basılarak bütün İslam dünyasına 
yayılmıştır (hilyeler: TSM, Güzel Yazı lar, nr. 

331,515,521, 1227, 1248; kıtalar: iü Ktp., 
AY, nr. 6469, 6482, 6484, 6490, 6498) 

Ahmed Şemseddin Karahisari'den sonra 
Osmanlı celi sülüsünün Mustafa Rakım'a 
kadar önemli bir gelişme kaydetmediği 
görülür. Demircikulu Yusuf Efendi'nin İs
tanbul Kılıç Ali Paşa Camii yazıları, Kasım 
Gubari'nin Sultan Ahmed Camii giriş ki
tabe yazısı. Teknecizade'nin İstanbul Ye
nicami Hünkar Kasrı, Mehmed Bursevl'
nin Üsküdar'da Gülnuş Emetullah Türbe
si, lll. Ahmed'in İstanbul ve Üsküdar lll. 
Ahmed çeşmesi yazıları bu devir yazıları
na örnek gösterilebilir. ll. Mahmud'un hat 
hacası Mustafa Rakım , ağabeyi İsmail 
Zühdü'den öğrendiği Hafız Osman'ın sü
lüs tavrını celi sülüse uygulayarak yeni bir 
üslup geliştirmiştir. Mustafa Rakım'ın ta
şa hakkediimiş Nakşidil Sultan Türbesi ve 
haziresi kitabesiyle Zevki Kadın Sıbyan 
Mektebi ve Çeşmesi kitabesi, Nusretiye 
Camii kuşak yazısı, m üzelerde korunan 
levhaları (TİEM, nr. 2732; TSM, Güzel Ya
zılar, nr. 324/12) Osmanlı celi sülüs eko
lünde harf ve kelimelerin biçim, oran ve 
kompozisyon bakımından eriştiği mükem
melliği gösteren örnek yazılardır. Talebe
leri Mehmed Haşim ve Recai efendilerle 
devam eden bu üslup Sami Efendi ile ye
ni bir şive kazanmış, celi sülüs harflerin 

HuiOsi Efendi'nin ta'lik hatla yazdığ ı hilye-i şerif levhası (Sev
gi Gönül özel koleksiyonu) 
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Mehmed Şevki Efendi'nin sülüs-nesih kıtası (TSMK, Güzel 
Yazılar, nr. 309/96) 

nisbet ve duruşları bakımından en güzel 
şekline erişmiştir. Sami Efendi'nin müze 
ve özel koleksiyonlarda zerendud hazırlan
mış celi sülüs ve nesta'lik levhalarından 
başka İstanbul Altunizade ve Cihangir ca
milerinin iç mekan duvarlarında asılı, al
tınla işlenmiş celi yazı örnekleri, bilhassa 
Yenicami çeşme sebilinin celi sülüs kita
besi, Kapalı Çarşı kapılarındaki yazıları, Bil
bıali Nallı Mescid'in batı cephesindeki ka
pı yazısı, Osmanlı celi ekolünün onun ka
leminde en üst düzeye ulaştığını belgele
yen örneklerdendir. Sami Efendi'nin tav
rı Çarşambalı Arif Bey, Abdülfettah Efen
di. Mehmed Nazif Bey, Ömer Vasfi, Meh
met Emin Yazıcı, İsmail Hakkı Altunbe
zer, Macit Ayral, Mustafa Halim Özyazıcı 
ve Harnit Aytaç gibi ünlü celi hattatları 
tarafından XX. yüzyılda başarıyla temsil 
edilerek Osmanlı hat sanatının en güzel 
eserleri verilmiştir. Mustafa Rakım'ın çağ
daşı Mahmud Celaleddin Efendi sert ve do
nuk özellikleriyle farklı bir celi sülüs üslu
bu geliştirmişse de bu üslup daha sonra 
terkedilmiştir. 

Bestekar Kazasker Mustafa İzzet Efen
di, talebesi Mehmed Şefik Bey, Kahire 
Medresetü'l-hidiviyye'de hat hocalığı ya
pan Abdullah Zühdü Efendi, Çırçırlı Ali 
Efendi, Muhsinzade Abdullah Harndi Bey 
gibi üstatlar Hafız Osman ve Mahmud Ce
laleddin karışımı bir üslupta yazmışlardır. 
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Sultan ll. Mahmud'un cell sülüs zerendOd bir levhası (Halni 

koleksiyonu, Londra) ile Halim özyazıcı'nın muhakkak ve ne
sih kıtası (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ktp.) 

Kazasker Mustafa izzet tavrını devam et
tiren Kayışzade Hafız Osman Nuri ve Ha
san Rıza Efendi mushaf yazınada ünlü 
hattatlardandır. Hafız Osman ve Mustafa 
Rakım üslubunun en güzel taraflarını ala
rak yeni bir üslup ortaya koyan Şevki Efen
di sülüs, nesih yazılarını mükemmel sevi
yede yazmayı başarmıştır. Talebesi Filibeli 
(Bakkal) Arif ve Fehmi efendilerle Kamil 
Akdik bu üslubu takip eden üstatlardır. 
Bakkal Arif Efendi'nin talebesi Aziz Rifai, 
Şevki Efendi üslubunu on bir yıl kaldığı 
Kahire'de kurduğu Medresetü tahslni'I
hutüti'I-melikiyye'de İslam ülkelerinden ge
len genç nesillere öğreterek Osmanlı hat 
üslubunun yayılmasında önemli rol oyna
mıştır. 

Altı çeşit yazının dışında İran hat sana
tında biçimlenen bir yazı türü de nesta'
liktir. Bu yazı İstanbul'un fethinden sonra 
Osmanlı Meşihat Dairesi ve ilmiye sınıfı
nın resmi yazısı olmuş; muhasebat, vesi
kalar. kayıtlar. edebi eserler ve bilhassa di
vanlar. şiirler nesta'lik ve ineesiyle (hatt-ı 
kitabet) yazılmıştır. XVIII. asırdan itibaren 
mimari eserlerin kitabelerinde, mezar taş
larında Türkçe ve Farsça metinlerin yazıl
masında cel1 nesta'Iik cel1 sülüse tercih 
edilmiştir. Osmanlı nesta'liki XVII. yüzyıl

dan sonra İmad-i Haseni mektebinin te
siriyle yeni bir safhaya girmiş, imad-i Ha-
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seni'nin yazıları Osmanlı nesta'lik üslubu
nun ünlü hattatı Yesarl Mehmed Esad'a 
kadar örnek alınmıştır. İmad üslubunun 
İstanbul'da tanınması ve yayılmasında ön
cülük edenlerin başında talebesi Derviş 
Abd1-i Mevlevl gelir. Osmanlı hattatları ara
sında Siyah! Ahmed Efendi, Durmuşzade 
Ahmed Efendi, Abdülbaki Arif Efendi, He
kim başı Katibzade Mehmed Refl, Şeyhü
lislam Veliyyüddin Efendi gibi nesta'liki 
imad kudretinde yazan ve imad-ı Rum un
vanını alan hattatlar yetişmiştir. Osmanlı 
hattatları sülüs, nesih ve eellde olduğu gi
bi nesta'lik ve özellikle cel1 nesta'likte de 
İslam ülkelerinde yetişen hattatlara ön
cülük etmiştir. 

Yesarl Mehmed Esad Efendi, İran nes
ta'liki yanında farklı özellikleriyle bir Os
manlı nesta'lik mektebinin dağınasına ze
min hazırlamış, oğlu Yesarlzade Mustafa 
izzet. Osmanlı nesta'lik ekolünün kurucu
su olmuş. Mustafa Rakım Efendi'nin sülüs 
cel1sinde yaptığı yeniliği Yesarlzade nes
ta'lik hattında yapmıştır. iri bünyeli nes
ta'lik yazılarında harflerin incelik ve kalın
lıkları, bağlantıları ve boyları kaidelere otur
muş. nisbetler ve satır nizarnı en güzel 
şekilde sağlanmış, mekan-hat ilişkisi ide
al biçimde gerçekleştirilmiştir. Kendisi de 
hattat olan Il. Mahmud devrinde yapılan 
birçok binanın kitabesi Yesarlzade tara
fından yazılmıştır. Bunlar arasında Nus
retiye Camii ve Sebili, II. Mahmud Türbe
si, Babıali, Alay Köşkü, Beylerbeyi Sarayı 
kitabeleri, bütün özellikleriyle Osmanlı nes
ta'lik ekolünün belirmiş olduğunu belge
leyen örneklerdir. Osmanlı nesta'liki Sami 
Efendi gibi bir üstadın elinde son şeklini 
almıştır. Talebeleri Ömer Vasfi. Mehmed 
Nazif Bey, Necmeddin Oeyay, Hulusi Efen
di (Yazgan). Kemal Batanay onun yolunda 
hizmet etmiş ve sanat dünyasına güzel 
eserler kazandırmışlardır. 

Osmanlı hat sanatında aklam-ı sittenin 
dışında gelişen yazılardan biri de Osmanlı 
Devleti'nin resmi yazısı olan divanldir. Pa
dişah fermanları, menşurları, şikayet. mü
himme ve ahkam defterleri, devletin res
ml kararları Divan-ı Hümayun'da bu hat 
çeşidiyle yazılmıştır. Tevki' ve ta'lik husu
siyetleri taşıyan divan!, İran kökenli olmak
la birlikte Osmanlılar tarafından geliştiril
miş olup Osmanlı Devleti'nin kurduğu ni
zamın kuwet, ihtişam, asaJet ve azameti
ni ortaya koyar. Dik hatların sola doğru yük
selerek meydana getirdiği cereyan harf
Ierin iç içe, yer yer büyüklük ifadesiyle kıv
rılıp mübalağalı bir şekilde uzaması ile do
ğan estetik bu yazının en açık karakter
IerindendiL Divanl Fatih Sultan Mehmed 

devrinde önem kazanmış, Osmanlı hat
tatları yazının İran üslı1bunu değiştirerek 
okunınası ve yazılması kolay, göze hoş ge
lir bir şekle dönüştürmüştür. Bu hattat
ların en meşhuru Matrakçı Nasuh'tur. Fa
tih devrinde Taceddin, yaptığı bazı yeni
liklerle divanl hattının bugünkü şeklini or
taya koyan hattat olarak kabul edilir. Pa
dişah iradeleri altında hattatın imzası ol
madığı için divan! yazının gelişmesine hiz
met eden hattatlar hakkında bilgi bulun
mamaktadır. XX. yüzyılın başlarında güzel 
divanl yazan hattatlar arasında Sami, Na
sıh, Kamil Akdik, Recai ve Aziz Rifal efen
dilerle İsmail Hakkı Altunbezer, Ferid ve 
Süreyya beyler öne çıkan isimlerdir. 

Osmanlı hat sanatı formlarından biri de 
tuğradır. İçinde padişahın ismi yazılı özel 
bir şekil olan tuğra ferman, berat. hü
küm, name, emir gibi padişaha ait belge
Ierle sikkelerde, resmi evrak ve abideler
de kontrol damgası olarak altın ve gümüş 
işler üzerinde yer alır. Osmanlı padişahla
rına ait en eski tuğra örneği basit hatlar
dan meydana gelen Sultan Orhan tuğra

sıdır. Zamanla şekil bakımından gelişen 

Ahmed Karahisarl'nin sülüs ve rika' bir kıtası (İSAM Fotoğraf 
Arşivi) ile Yahya Hilmi Efendi'nin celi sülüs levhası (iü Ktp. , 

İbnülemin, nr. 749-42) 



Hafı z Osman'ın sülüs-nesih kıtası (İÜ Ktp., AY, nr. 64711 

tuğranın XVL yüzyılda tezhipli, güzel ör
nekleri verilmiştir. Tuğra llL Selim'den son
ra Mustafa Rakım'la yeni bir üslüp kazan
mış, Sami Efendi ile en güzel estetik öl
çülerini bulmuştur. 

Aklam-ı sitte dışında Osmanlılar'da sü
ratli ve kolay yazma ihtiyacından doğan 
rik'a, XIX. yüzyılın başlarında Babıali ka
lemlerinde geliştirilmiş divani karakterin
de bir yazı çeşidi olup daha çok günlük ha
yatta, mektuplarda, resmi yazılarda kul
lanılır. Osmanlılar'da iki rik'a üslübu geliş
tirilmiştir. Babıali memurlarından Müm
taz Efendi tarafından geliştirilen eski rik'a 
veya yazıldığı yere izafeten Babıali rik'ası 
da denilen üslupta divani yazıdaki ayrın
tılar ortadan kaldırılmış. süratli ve kolay 
yazma ihtiyacını karşıladığı için harf bün
yeleri basitleşmiştir. Galatasaray Mekteb-i 
Sultanisi hüsn-i hat muallimi Mehmed iz
zet Efendi'nin üslübunda rik'a yazısı kesin 
ölçüler ve nisbetlerle sanat yazısı haline 
dönüşmüştür. Bu tarzın yayılmasının ar
dından Mümtaz Efendi rik'ası unutulmuş. 
hattatlar Mehmed İzzet Efendi üslübun
da yazmışlardır. İbnülemin Mahmud Ke
mal Son HattaUar'da meşhur Osmanlı 
rik'a hattatlarına bir bölüm ayırmıştır. 

Aklam-ı sitte, bilhassa sülüs, nesih ve 
celi yazılar Osmanlı hattatları elinde XV. 
yüzyıldan itibaren beş asır süren bir sü
zülme, arınma ve üsluplaşma dönemini ya
şadıktan sonra XIX ve XX. yüzyıllarda en 
parlak çağına erişmiş. Osmanlı hakimiye
tindeki Mısır. Suriye ve Irak gibi ülkelerde 
de Osmanlı hat üs!Qbu benimsenmiştir. 
Tarih boyunca daha çok kitaplarda ve yazı 
albümlerinde seyredilen güzel yazılar XIX. 
yüzyıldan itibaren celi yazının zengin çiz
gi. ritim, form ve istif güzelliği kazanma
sıyla cami, tekke, türbe ve konakların iç 
mekanlarına bir süs ve kuwetli bir plas
tik ifade vasıtası olarak resim gibi asılma-

ya başlanmış ve dini hayatın daha feyizli 
yaşanmasına yardımcı olmuştur. Osmanlı 

hat sanatına ait eserler Avrupa ve Ame
rika'da da büyük ilgi görmüş, müzelerde 
zengin hat koleksiyonları oluşmuş , bu sa
hada ilmi araştırmalar yapılmıştır. 
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Iii MmıiTriN SERiN 

Z. MiisikL Osmanlı döneminde mOsiki 
gerek saray gerekse halk mOsikişinasları
nın dini, askeri, folklorik ve klasik türlerde 
vücuda getirdiği, toplumun her kesimin
de rağbet gören bir sanat olmuş. özellikle 
padişahların ve üst kademe yöneticileri
nin destek ve himayesinde varlığını devam 
ettirmiştir. Ancak mOsikinin devletin siya
si ve iktisadi alanda ilerlemesine paralel 
biçimde geliştiğini söylemek mümkün de
ğildir. Hatta aksine, devlette bir durağan
laşmanın başladığı XVIII. yüzyıl ve çözül
me sürecine girildiği XIX. yüzyılda önemli 
mOsikişinasların yetiştiği görülmektedir. 

Osmanlı dönemindeki mOsikinin temel
leri, hazırlık devresi olarak da değerlendi
rilmesi mümkün olan Osmanlı öncesi dö
nemde atılmıştır. Orta Asya Türkleri ara
sında şaman, kam, bahşı ve ozan adı veri
len, şairliğin yanı sıra sihirbazlık, hekim
lik ve mOsikişinaslık gibi birçok vasfı bu
lunan kişilerin halk üzerinde büyük etkisi 
vardı. Ayrıca bunların kopuz eşliğinde söy
lediği nağmeler Türk mOsikisinin en es
ki şekli kabul edilir. İslami dönemde naza
ri mOsiki edvar kitaplarıyla izah edilmiştir. 
Dönemin başlarında Farabl. İbn Sina, da
ha sonra Safiyyüddin ei-Urmevi, Kutbüd
din-i Şirazi ve Abdülkadir-i Meragi gibi mO
siki nazariyatçılarının attıkları temeller ge-
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lecekteki mOsiki çalışmalarına zemin ha
zırlamıştır. Bu nazariyatçılar, ses sistemiy
le ilgili çalışmalarında çeşitli ses dizileri
nin çoğunlukla bir oktavı aşmadığını, di
zinin birinci ve sonuncu seslerinin aynı ol
duğunu tesbit ederek bir çizgi üzerinde 
şekillendirdikleri bir dizide ilk ses ile son 
sesi aynı noktada birleştirip bir daire şek
linde göstermişlerdir ve bu şekil usullerin 
anlatımında da kullanılmıştır. Böylece mil
sikinin temel unsurlarından ses ve usule 
"edvar" ( tekili devr "dönme") adı verilmiş, 
mOsiki nazariyatma dair eseriere de "Kita
bü'I-Edvar" denilmiştir. XIII. yüzyılda fizik 
alimi Safiyyüddin ei-Urmevi'nin ortaya koy
duğu ses sistemi çok geniş bir coğrafyada 
benimsenmiş, onun Nasirüddin-i TOsi'nin 
tavsiyesiyle genç yaşta yazdığı Kitabü'l
Edvar ii ma'rifeti'n-nagam ve'l-evtar 
adlı eseri Türk mOsikisi ses ve dizileriyle 
ilgili yazılı kaynakların ilk sıralarında yer 
almış. sonraki yıllarda yapılan çalışmalar
da bu kitapta açıklanan sistem esas alın
mıştır. 

XV. yüzyılda Il. Murad, Fatih Sultan Meh
med ve ll. Bayezid sanatkarları ve özellik
le mOsikişinasları teşvik ve himaye ederek 
bu alandaki gelişmelere büyük katkıda 
bulunmuşlardır. Enderun Mektebi'ndeki 
derslere şiir, inşa ve mOsikiyi ilave eden Il. 
Murad zamanında Edirne Sarayı'nda ta
sawuf, ilim, sanat ve bilhassa mOsiki ve 
edebiyat konusunda meclisierin tertiplen
diği, sarayda bir sazende takımının bu
lunduğu kaynaklarda belirtilmektedir. Kır
şehirli Nizameddin b. Yusuf'un Risale-i 
Musi.l:ffsi, saray mOsikişinaslarından Hızır 
b. Abdullah'ın 1441 'de ll. Murad'ın teşvi
kiyle yazdığı Kitabü'l-Edvar'ı, Abdülka
dir-i Meragi'nin bir nüshasını Il. Murad'a 
ithaf ettiği Ma]fiişıdü'l-ell_ıdn'ı, Bedr-i Dil-
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şad'ın yine ll. Murad'a sunulan manzum 
Muradndme'sinin bir bölümü, j osmanlı 
başşehrine geldiğinde saraya alınan, Ab
dülkadir-i Meragi'nin küçük oğlu Abdüla
ziz Çelebi'nin Fatih Sultan Mehmed'e ithaf 
ettiği Farsça Ne]fiivetü'l-edvdr'ı, Ahme
doğlu Şükrullah Çelebi'nin ll. Murad'a sun
duğu Terceme-i Kitab-ı Edvar'ı, Fethul
lah eş-Şirvani'nin Fatih' e sunduğu Risale 
ii 'ilmi'l-musi]fi'si (Mecelle fı'l-musfki), 
yüzyılın sonlarında Ladikli Mehmed Çele
bi'nin Il. Bayezid'e ithaf ettiği Zeynü'l-el
han ii ilmi't-te'lif ve'l-evzan ve er-Risa
letü'l-fethiyye'si, Kadızade Tirevi'nin Ri
sale fi'l-musiki'si, Il. Bayezid zamanında 
yaşadığı anlaşılan Seydi'nin Matla'ı mOsi
ki nazariyatma dair bu dönemde yapılan 
önemli çalışmalardır. Fethin ardından İran, 
Azerbaycan, Maveraünnehir ve Anadolu'
dan İstanbul'a gelen pek çok mOsikişinas 
şehrin bir kültür ve sanat merkezine dö
nüşmesine katkıda bulunmuştur. Anado
lu Türkleri arasında mOsikinin yayılmasın
da XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
tarikatların ve özellikle Mevlevi tekkeleri
nin önemli rolü olmuştur. Ayrıca XV. yüzyı
lın ünlü mutasawıflarından Hacı Bayram-ı 
Veli, Eşrefoğlu Rumi, Abdürrahim Tirsi ve 
Şeyh Vefa'nın dini eserleriyle tanındıkları 
kaynaklarda zikredilir. 

XV. yüzyılın sonlarında saray mOsikişi
naslarından, Abdülkadir-i Meragi'nin taru
nu Mahmud Çelebi'nin Il. Bayezid'e ithaf 
ettiği Ma]fiişıdü'l-edvdr'ı mOsiki nazari
yesi üzerine yapılan ciddi çalışmaların ürü
nüdür. Il. Bayezid'in oğullarından Amasya 
Valisi Ahmed'in sarayında mOsiki toplulu
ğu bulundurması, kardeşi Şehzade Kor
kut'un besteleri yanında bir mOsiki aleti 
icat edecek derecede mOsikiye vakıf olma
sı bu devirde devlet ricalinin mOsikiye ver-


