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Bir hukukî iþlemin
hükümlerinin iþlemeye baþlamasýnýn
veya iþlemekte olan hükümlerine
son verilmesinin
gelecekte gerçekleþmesi
muhtemel bir olaya
baðlanmasý anlamýnda fýkýh terimi

Tâlibof

bahsedilmiþtir. 6. Siyâset-i ªâlibî. Tâlibof’un bu son eseri ölümünün ardýndan
Mirza Habîb Þîrâzî tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Tahran 1329). Tâlibof’un çevirileri
de þunlardýr: Risâle-i Fizik (Farsça nesrin
sade örneklerinden biri kabul edilir; Ýstanbul 1311); Pendnâme-yi Mârkûs Kayser-i Rûm (Aslý Yunanca olup Prens Eruzof adlý Rusça çevirisinden tercüme edilmiþtir; Ýstanbul 1312); Risâle-i Heyßet-i
Cedîde (Fransýz matematikçisi Camille
Flammarion’a ait eserin Rusça tercümesinden çevrilmiþtir; Ýstanbul 1312). Tâlibof’un bunlarýn dýþýnda çeþitli dergi ve gazetelerde birçok makalesi ve þiiri yayýmlanmýþtýr.
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Altý çeþit yazýnýn dýþýnda
Ýran’da ortaya çýkan
kadîm bir yazý türü.
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Sözlükte “asýlmak, askýya alýnmak” anlamýndaki ta‘lîk Ýran’da tevký‘ ve rika‘ yazýlarýndan geliþtirilmiþ bir yazý çeþididir. Erken dönemden baþlayarak Ýslâm devlet
teþkilâtýnda, divanlarda kalem aðzý 2-3
mm. olan tevký‘ hattýyla kýsa, kalem aðzý
1 mm. olan rika‘ ile uzun metinler yazýlýrdý. Bu yazýlarýn Ýran’da ve Ýran’ýn doðusundaki ülkelerde geçirdiði deðiþiklik sonucu
ortaya çýkan yeni üslûba ta‘lik adý verilmiþtir. Bazý Ýran kaynaklarýnda ta‘likin doðuþunda Ýran’da kullanýlan eski Avestâî ve
Pehlevî yazýlarýnýn etkili olduðu ileri sürülmüþse de ta‘lik yazý incelendiðinde onun
tevký‘ ve rika‘dan geliþtirilmiþ olduðu açýkça görülür. Bu yazý genelde harflerinin geniþ kavisli ve asýlmýþ gibi görünüþü sebebiyle bu ismi almýþtýr. Hatta tevký‘ ve rika‘
yazýlarýnýn arasýnda muallakta kaldýðý için
bu yazýya ta‘lik denildiðini söyleyenler de
vardýr (Fezâilî, s. 418). Ta‘lik için “ta‘lîk-i
kadîm” ve “ta‘lîk-ý asýl” isimlerine de rastlanýr.

yer konmadýðý görülür. Böylece süratle yazýlmasý yanýnda resmî evrakta silinti ve kazýntýnýn da önüne geçilmiþtir. Bu özellikleri sebebiyle ta‘likin yazýlmasý ve okunmasý uzun alýþtýrma ve tecrübelere baðlýdýr.
Ta‘lik yazýda satýr sonlarý bükülerek yukarýya doðru yükselir ve harfleri uzun kývrýntýlarla nihayetlenir.
Ýran kaynaklarýna göre ta‘lik hattýný ilk
defa ortaya koyan Hâce Tâc Selmân-ý Ýsfahânî (ö. 897/1491) veya Hâce Ebü’l-Âl,
kemale erdiren ise Abdülhay Münþî Esterâbâdî (ö. 907/1501) yahut Hasan b. Hüseyin Ali Fârisî’dir. Halbuki bu yazýyla VIII.
(XIV.) yüzyýldan baþlayan dikkate deðer örnekler mevcuttur. Ancak araþtýrmacýlar,
Ýhtiyârüddin Münþî’nin (ö. 990/1582) ta‘liki en yüksek seviyeye ulaþtýran hattat olduðunda birleþmektedir. Bunlarýn dýþýnda
kadîm ta‘lik hattýnda meþhur olanlardan
bazýlarý þunlardýr: Ahmed b. Ali b. Ahmed
Þîrâzî (XIV. yüzyýl), Abdurrahman Müzehhib Þîrâzî (XIV. yüzyýl), Mansûr b. Muhammed Bihbehânî (XIV. yüzyýl), Necmeddin
Mes‘ûd Sâvî (XV. yüzyýl), Hâce Þehâbeddin
Abdullah Mürvârid Kirmânî (ö. 922/1516),
Âka Muhammed Kâzým Vâlih Ýsfahânî (ö.
1229/1814).

Seyyidî Mustafa Münþî’nin Fâtih Sultan Mehmed’in kütüphanesi için istinsah ettiði ¥ikmetü’l-iþrâš adlý eserin unvan sayfasý (TSMK, III. Ahmed, nr. 3267)

Ta‘lik hattý, VII. (XIII.) yüzyýldan itibaren
yeni bir yazý türü olarak kendini göstermeye ve resmî divanlarda kullanýlmaya
baþlanmýþtýr. Ta‘lik yazanlar hükümdarlarýn ve dinî merkezlerin emrindeki kâtiplerdir. Bu kâtipler yazýlarýný edebî ve sanatlý ifadeyle kaleme almakta tecrübeli
“ta‘lîk-nüvîs”lerdir. Kendilerine münþî, yazdýklarý metinlere de inþâ adý verilir. Ta‘likin
süratle yazýlmasý, bilinen þekil ve ölçülerin
dýþýna çýkýlmasý sebebiyle harflerin iç içe
oturduðu, birleþmeyen harflerin de birbirine baðlandýðý, nokta ve harekelerin yer
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la Ýstanbul’da eser verdiði bilinen ilk hattat Seyyidî Muhammed Münþî’dir. Onun
Fâtih’in kütüphanesi için 882’de (1477) istinsah ettiði Þehâbeddin es-Sühreverdî’ye ait ¥ikmetü’l-iþrâš adlý kitap (TSMK,
nr. A 3267) zamanýmýza kadar gelmiþtir.
Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde
mevcut Risâle-i Vücûdiyye (Revan Köþkü, nr. 472) ve sarayýn arþiv bölümünde
Eðriboz Fetihnâmesi (nr. 10.822) ile Türk
ve Ýslâm Eserleri Müzesi’ndeki Risâle de
(nr. 2179/1) ayný hattatýn yazýlarýndandýr.

Ýhtiyar Münþî’nin ta‘lik hattýyla 947 (1541) tarihli bir kýtasý (M.
Uður Derman fotoðraf arþivi)

Zaman içinde ta‘lik hattýndan doðmakla beraber onu ortadan kaldýrdýðý (neshettiði) için bu ismi aldýðý söylenen nesta‘lik
yazýsý bütün Ýslâm âlemine yayýlmýþ, ancak
Osmanlýlar buna sadece ta‘lik demeyi tercih etmiþlerdir. Kadîm ta‘likin günlük iþlerde kullanýlan, harf birleþimlerini ve nokta
iþaretlerini ihmalinden dolayý okunmasý daha da güçleþen þikeste ta‘lik (þikeste) adlý
bir baþka þekli XIV. yüzyýlýn sonlarýnda ortaya çýkmýþtýr. Ta‘lik hattý resmî yazýþmalara mahsus olsa da hüsn-i hat sahasýna
intikal etmiþ sýnýrlý sayýda örnekleri mevcuttur. Bunlara yazma kitaplarda veya
murakka‘lardaki müstakil kýtalarda rastlanmaktadýr. Ta‘lik hattý kitap yazýmý için
kullanýldýðýnda satýrlarý düz olarak bitirilir.
Ta‘lik Celâyirli, Timurlu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safevî hânedanlarýnýn hüküm
sürdüðü çaðlarda daha çok yayýlmýþ, Fâtih Sultan Mehmed’in Otlukbeli Savaþý’ndaki galibiyeti neticesinde Akkoyunlu Hükümdarý Uzun Hasan’ýn sarayýnda mevcut
sanatkârlarý Ýstanbul’a getirmesiyle Osmanlý ülkesine de girmiþtir. Ta‘lik hattýy508

Kadîm ta‘lik hattýnýn Osmanlýlar’daki asýl
tesiri Dîvân-ý Hümâyun’da kullanýlan tevký‘ ve rika‘ yazýlarý üzerinde olmuþtur. Fâtih devrindeki divan teþkilâtýnda esasen
tavrýndan uzaklaþmaya baþlayan bu iki yazý kadîm ta‘likin etkisiyle süratli bir deðiþime girmiþ ve bundan divanî adý verilen
yeni Osmanlý resmî yazýsý doðmuþtur. II.
Bayezid döneminde bu baþkalaþým tam
anlamýyla ortaya çýkmýþ, XVI. yüzyýlda bunun tevký‘ yazýya karþýlýk daha kalýn kalemle yazýlan, hareke vb. iþaretlerle doldurulmuþ bir kanal halinde sonu yukarýya doðru çýkan satýrlarýyla celî divanî, Kanûnî Sultan Süleyman devrinden itibaren devletin
âdeta azametini gösteren ikinci resmî hat
nevi olarak ortaya çýkmýþtýr. Gelibolulu Mustafa Âlî, Menâkýb-ý Hünerverân’da (s.
61) ta‘lik hattýný divanî adýyla anarak þöyle
açýklar: “Lâkin vilâyet-i Rûm’daki Kalem-i
Dîvânî hattatlarý ki üslûb-ý Acem’i tamam
tagyir eylemiþlerdir, amma okunmasý âsan
resm ü hey’etle nakl-i dilpezîr etmiþlerdir”.
Osmanlýlar’da XV. yüzyýldan kalma birkaç
eser dýþýnda hiç revaç bulmadan unutulan
kadîm ta‘lik hattý Ýran’da resmî kullanýmýn dýþýnda eskisi kadar olmasa da devam
etmektedir. Günümüzde bu yazýyý hattatlar bilhassa celî kalemle kýta ve levha yazmak için kullanmaktadýr.
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Ýslâm telif geleneðinde
bir metnin daha iyi anlaþýlabilmesi için
sayfa kenarlarýna yazýlan notlar,
bir müellifin bazý görüþ
ve düþüncelerinin notlar halinde
toplandýðý eserlerin
ortak adý.
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Sözlükte “asýlý olmak, yapýþmak, iliþmek”
mânasýndaki alak kökünden türeyen ve
“iliþtirmek; iliþtirilen þey” anlamlarýna gelen ta‘lîk (ta‘lîka) kelimesinin çoðulu olan
ta‘lîkat (teâlîk) “bir eserdeki ifade ve görüþlere yönelik tenkit, açýklama, ilâve, çýkarma ve tashih mahiyetinde sayfalarýn
kenarlarýna ya da alt kýsýmlarýna eklenen
notlar” demektir. Ayrýca bir âlimin bir ilim
alanýndaki görüþ ve düþüncelerinin notlar
halinde toplandýðý risâle veya kitaplar için
kullanýlýr. Ta‘lîk kelimesi dil bilgisi kurallarýnýn, lafýzlarýn ve anlamlarýnýn doðru þekilde tesbiti için nazým ve nesir örneklerinin delil kabul edildiði dönemlerden (istiþhâd devri) sonra türetilmiþtir. Nitekim Fârâbî’nin et-Te£âlîš (et-Ta£lîšåt) fi’l-¼ikme
ve Ýbn Sînâ’nýn et-Ta£lîšåt adlý kitaplarý
baþka bir eserin üzerine yapýlan açýklamalar olmayýp dersler esnasýnda üzerinde
durduklarý konularýn veya sorulara verdikleri dolaylý cevaplarýn bir araya getirildiði,
belli bir iç düzeni bulunmayan eserlerdir.
Ayrýca Ýbn Sînâ’nýn et-Ta£lîšåt’ýnýn, dersler sýrasýnda öðrencisi Behmenyâr b. Merzübân’ýn tuttuðu notlardan oluþtuðu bilinmektedir. Ýbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’inde et-Ta£lîšåt ismiyle sadece iki eser zikredilmekte olup bunlar, Osman b. Süveyd
el-Ýhmîmî ve Ýstefan er-Râhib (Stephen of
Alexandria) adlý müelliflere ait kimya ilmine dair kitaplardýr. Bilindiði kadarýyla “bir
esere düþülen notlar” anlamýnda ta‘lik kelimesini ilk kullanan âlim Ahfeþ el-Evsat
(ö. 215/830 [?]) olup kendisine Kitâbü Sîbeveyhi üzerine notlardan meydana gelen bir eser nisbet edilmektedir.
Açýklama niteliðinde kaleme alýnan ta‘lîkat, bir eserin anlaþýlamayan yerlerini açýklýða kavuþturmaya yönelik olabildiði gibi
konuyu daha ayrýntýlý biçimde ortaya koymak amacýyla da yapýlmýþtýr. Yazma ve basma eserlerde ta‘lîkat hâþiyede görüldüðü
üzere sayfa kenarlarýna konulur. Satýr aralarýna düþülen kýsa notlara ise hâþiyenin
yaný sýra ta‘lîkat da denilmiþtir. Genel bir
kural bulunmamakla birlikte meselâ Arapça metinde karýþýklýða yol açan zamirin

