
Pakistan 'ın meşhur süslü kamyonlarından biri 

Toplumsal Hayat ve Halk Kültürü. Pa
kistan'da İslamiyet toplumun gündelik ha
yatına bütün kurumlarıyla nüfuz etmiştir. 
Ülkede dini veeibeleri yerine getirme oranı 
oldukça yüksektir. Yüzyıllar boyunca Şiiler'
le birlikte yaşayan Hint alt kıtası müslü
manları arasında zaman zaman mezhep 
çatışmaları yaşanmakta, Hanefi ve sCıfi 
olan DiyCıbend'i ve Bireıvı grupları arasın
da, ayrıca Ehl-i hadis ve Ehl-i Kur'an ekolü 
mensupları arasında kavgalar olmaktadır. 
Pakistan'ın özellikle Pencap ve Sind bölge
lerinde bazı Hindu gelenekleri yaygındır ve 
evlilik törenlerinde Hindu geleneğinin ta
kip edildiği görülmektedir. Geniş bir nü
fusun yaşadığı kırsal bölgelerde okuma 
yazma oranı oldukça düşüktür. Bunun en 
önemli sebebi, geniş toprak sahiplerinin 
toplumun eğitim seviyesinin yükseltilme
si için yeterli desteği vermemesidir. Top
lumda geleneksel dini mOsiki olan "kav
vali"ye rağbet fazladır. Hint müziği ve 
dansları yaygındır. Özellikle sinema ala
nında Hint etkisi daha açık olarak görün
mektedir. Pakistan toplumu şiir ve edebi
yatla iç içe yaşar. Salonlarda veya televiz
yon kanallarında haftada birkaç defa şiir 
yarışmaları yapılır ve halk bunları büyük 
bir coşkuyla izler. Hemen her toplantıda 
Kur'an-ı Kerim'den sonra Hz. Peygamber'e 
na'tlar okunur. Pakistan halkının renkli ki
şiliği giyimlerine ve kullandıkları eşyalara 
da yansımaktadır. Evlerin, iş yerlerinin, ula
şım araçlarının abartılı biçimde süslenme
si bu renkli kişilikten kaynaklanmaktadır. 
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Yunanca "eski yazı" anlamına gelen pa
laios grapheden gelir. Bu tabirin ilk de
fa Fransız Senedikten rahibi Bernard de 
Montfaucon tarafından 168Z'de kullanıldı
ğı belirtilir. Paleografya (paleografi), tarih 
boyunca kullanılan çeşitli yazı tiplerini oku
maya ve incelemeye dayanan bir ilim ko
ludur. Özellikle XVIII-XIX. yüzyıllarda Eski
çağ medeniyetlerinden intikal eden yazı
ları çözmek amacıyla bu ilimden faydala
nılmış, ayrıca çeşitli el yazılarının şekil ve 
tarzının öğretilmesine dayalı bir anlam ge
nişliği kazanmıştır. İlk olarak Montfaucion 
1708'de yayımladığı kitapla Yunan paleog
rafisini kurmuş, onu Latin paleografisi iz
lemiştir. Asırlar boyunca Sumerler çivi ya
zısı, eski Mısırlılar hiyeroglif, Latin ve Grek
ler kendi adlarıyla anılan yazılar, Orta As
ya' da Türkler Uygur alfabesi, Çin ve Japon
lar resim yazıları, Slavlar Kiril, Araplar ve 
Arap hakimiyetine giren doğuda Çin, ba
tıda Endülüs (ispanya), Balkanlar ve Avru
pa'nın ortalarına kadar çok geniş bir coğ
rafyada İslamiyet'i kabul eden milletler 
Arap alfabesini kullanmıştır. Bu toprakla
rın bir kısmı Arap hakimiyetinden çıktık
tan sonra da Arap yazısının kullanımı sür
müştür. Türkler de İslamiyet'i kabul edin
ce bu yazıyı benimsemiş ve geliştirmiştir. 
Bilhassa Osmanlı döneminde bütün res
ml kayıtlar Arap yazısıyla tutulmuş ve Cum
huriyet'in ilanının ardından 1928'de Latin 
alfabesine geçilmiştir. 

Aslı Nabat yazısına dayanan Arap yazısı 
zamanla gelişerek değişik yazı tipleri orta
ya çıkmıştır. Bu yazılar tevki', rika' , sülüs, 
nesih, muhakkak ve reyhan'i adını taşır (b k. 
AKLAM-ı SİTTE). Bunların şekil özellikleri 
yanında kullanıldıkları yerler de farklıdır. 

Özellikleri geç belirlenen yazılar daha ge
niş ve daha devamlı kullanım alanı bulmuş
tur. Çok itina istediği için süratli yazılama
yan sülüs bir sanat yazısı olup kıta, mu
rakka' ve levhalarla sCıre başları , beyit ve 
kasidelerde kullanılmıştır. Arşiv belgelerin
de ise sülüse pek ender rastlanır; sadece 
yabancı hükümdarlara gönderilen name-i 
hümayunlardaki ayetler, bazan da davet 
rüknünün sülüsle yazıldığı görülür. 

İşlek bir yazı olması dolayısıyla gerek 
mushafların gerekse diğer kitapların is-
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tinsahında kullanılan nesih, harflerin hak
kının verildiği hareketi bir yazı çeşididir. 
Ancak arşiv belgelerinde çok nadir olarak 
ve kelimenin farklı tarzda okunınası muh
temel olan durumlarda harekelenmiştir. 
Sadrazam telhisleri buna örnek gösterile
bilir. Telhisler gibi XVII. yüzyıl sonlarından 
itibaren name sOretlerinin yazıldığı def
terlerde de harekesiz nesih kullanılmıştır. 
Süratli yazma zarureti nesih kırmasının 
dağınasına vesile olmuştur ki arşivlerde 
nesih yazılarının çoğu bu türdendir. Tevki' 
yazısı Osmanlılar'ca ilk devirlerde ferman 
ve berat gibi belgelerde görülür. Tanzimat'
tan sonra antlaşma metinlerinde tevki' ka
rakterli yazılara rastlanırsa da genellikle 
divan! tercih edilmiştir. Ta'lik Osmanlı ilmi
ye ricalinin tercih ettiği. süreklilik kazan
mış bir yazı tipi olarak ilmiyeye dair belge 
ve kayıtların tutulmasında kullanılmıştır. 

Osmanlılar'da istanbul'un fethinden son
ra kullanılmaya başlandığı tahmin edilen 
bir yazı çeşidi olan divan!. adından da anla
şılacağı gibi ilivan-ı Hümayun'da tutulan ka
yıtlarda kullanılmıştır. Mustafa All Efen
di'ye göre divan! yazıyı iranlılar'ın çep ya
zısından ilham alarak icat eden kişi Mat
rakçı Nasuh olup bu yazı Osmanlı hattat
ları elinde ayrı bir üslOp kazanmıştır. Divan
da ferman, berat, name, ahidname, se
beb-i tahrlr hükümleri bu yazı ile yazılmış
tır. Mühimme, şikayet ve ahkam defterle
ri dahil süratli yazılan kayıtlarla derkenar
larda siyakat olan kısımlar hariç divan! kır
ması; arz, arzuhal vb. belgeler üzerine ko
nan buyuruldularda ise bu yazının kalını 
kullanılmıştır. Dolayısıyla arşiv belgelerin
de en çok rastlanan yazı türü divanldir de
nilebilir. Cell divan! önemli kişilere verilen 
mülkname, menşur, tirnar tevcihini göste
ren beratlarla name-i hümayun ve ahid
name-i hümayunlarda kullanıldığı gibi di
van! ile olan beratların nişan formülleri de 
eel! divan! ile yazılmıştır. 

Abbasller devrinde icat edildiği, Anado
lu'ya Selçuklular zamanında İran yoluyla 
girdiği rivayet edilen siyakat yazısı siyak ve 
sibakla göz alışkanlığı ve metnin mahiye
tine göre okunabilen zor bir yazı çeşididir. 
XV. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlan
masına rağmen esas olarak XVI. yüzyılda 
Tacizade Cafer Çelebi'nin kaleminde geliş
me göstermiştir. İran yoluyla geldiğinden 
siyakatla yazılan yazılarda genellikle Fars
ça kelime ve tabirlerin kullanıldığı görülür. 
Maliye, evkaf ve tapu kayıtları gibi gizlilik 
isteyen belgeler bu yazı ile düzenlenmiş
tir. Kalemlerdeki asılları siyakatla olan ka
yıtlardan arz, arzuhal vb. belgelere çıka
rılan derkenarlar da siyakatla yazılmıştır. 
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Siyakat yazısında harfler kalemdeki sürat
li akış dolayısıyla küçülüp kısalmıştır. Harf
lerin tek yazıldıkları şekilleriyle diğer harf
Iere bitiştikleri zamanki şekilleri arasında 
büyük fark vardır. Harflerin satıra dizilişi 
her zaman aynı olmadığı gibi siyakat harf
leri arasına nesih, divan! ve rik'a kırmaları 
ile kOfi hurdasının harflerinin katıldığı da 
görülür. Aslında noktalı olan siyakat alfa
besi. hem s üratli yazabilme endişesi hem 
de belgelerin gizliliğinin korunması için çok 
defa noktasız yazılmıştır. Harfler her ka
tibin elinde farklı şekiliere girebildiği gibi 
aynı yazının değişik yerlerinde de değişik 
şekillerde görülür. Özellikle maliye belgele
rinde çokça geçen kelimeler okunınası pek 
de kolay olmayan klişeler haline gelmiştir. 
Bunlara bir de satırların iç içe yazılması 
eklenince okunabilmeleri daha da güçle
şir. Siyakat yazısıyla birlikte kullanılan ra
kamlar, diğer Arap yazılarındaki gibi Hint 
rakamları değil rakamların Arapça yazılış
larının stilize edilmiş şekilleridir. 

XV. yüzyılın ikinci yarısında Dulkadırlılar 
tarafından kullanılan rik'a Osmanlı belge
lerinde XVIII. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren görülmeye başlanmış. XIX. yüzyıl
da diğer yazıların yerini alacak kadar yay
gınlaşmıştır. Aynı dönemde Babıali rik'ası 
adıyla şöhret bulan bir çeşidi de meydana 
getirilmiştir. Rik'a günlük yazılarda çok 
revaç bulmuştur. Divanldeki gibi rik'ada 
da bazı harfler asli şekillerini kaybetmiştir. 
Rik'anın süratli yazılması rik'a kırmasının 
dağınasına sebep olmuştur. Rik'ada birleş
meyen harfler divanlde olduğu gibi rik'a 
kırmasında da birleşir yahut birbirine ilişir. 
Bazı harfler ise özel şekiller almıştır. Arşiv
lerdeki XIX. yüzyıl belgelerinin çoğu bu ka
rakterleri taşıyan rik'a kırması ile yazıl
mıştır. 

Belgelerin şekil özellikleri yanında yazı 
tiplerinin de bilinmesi gerekir. Tarihsiz bir 
belge tarihtendirilip değerlendirilirken kul
lanılan yazının asırlar boyunca geçirdiği 
gelişme ve değişikliklerin göz önüne alın
ması lazımdır. XV. yüzyıl tahrir defterleriy
le XVI. yüzyıl tahrir defterlerinin yazıları gi
bi XVI. yüzyıl mühimme defterleriyle son
raki asırlardakilerin yazıları da aynı değil
dir. Arz ve arzuhal gibi belgelerdeki derke
narlar bile hem bürolardaki farklı yazı ka
rakterlerini hem de bu yazıların zaman için
de uğradığı değişiklikleri gösterebilecek ni
teliktedir. Sadece bir parçası günümüze 
ulaşmış bir belgenin diplomatik açıdan de
ğerlendirilebilmesi ve tarihlendirilmesi dip
lomatik bilgisi kadar paleografya bilgisini 
de gerektirir. Belge içinde geçen tarih her 
zaman belgenin yazıldığı tarih olmayıp çok 

defa daha önceki bir olaya işaret eder. Böy
le bir belge ile karşıtaşıldığında paleograf
ya bilgisi teşhiste önemli rol oynayacaktır. 
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Türkçe'ye Farsça penbe > panbfik keli
mesinden geçmiştir. Pamuk karşılığında 
günümüz dünyasında yaygın olarak kul
lanılan cotton (Fr. coton) Arapça kutndan 
gelir. Kaşgarlı Mahmud pamuğu (bamuk) 
Oğuzca bir söz olarak zikreder ( Dfvanü Lu
gati 't-Türk Tercümesi, I, 380). Eski Türkler'
de ayrıca çigit sözüyle pamuk çekirdeği 
kastedilir (a.g.e., ı. 356) Pamuk bitkisi için 
kepez kelimesi kullanılmış. pamuk tarlası
na kepezlik denmiştir. Kelime Memlükler'
de kebes şeklinde başlık, şapka, kalpak 
için kullanılıyordu . Türkler'de, çek, kemek 
(a.g.e., 1, 139, 392), kıtıglık (Öge!, Türk 
Kültür Tarihine Giriş, V, 363) gibi değişik 
pamuklu dokuma türlerinden söz edilir. 

Herodot'un verdiği bilgiden eski Yunan'
da pamuğun pek bilinmediği anlaşılır. Do
ğudaki en uzak ülke dediği Hindistan'dan 
bahsederken burada kendiliğinden büyü
yen bir ağaçtan toplanan bir tür yünün 
koyun yününden daha iyi olduğunu ve 
Hintliler'in kumaşlarını bundan dokuduk
larını yazar (Tarih, s. 150). Pamuk karşılı
ğında kullanılan Yunanca karpasos ve La
tince carbasus kelimeleri Sanskritçe kar
pasadan alınmıştır. Hint kutsal metinleri 
Vedalar'da pamuktan söz edilmektedir. 
Ancak milattan en az iki binyıl öncesine 
ait pamuk kalıntılarına İndus vadisindeki 
Mohenjo-Daro'da rastlanmıştır. Yukarı Me
zopotamya'da milattan önce VII. yüzyılda 


