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ÿÝnci Enginün

2. Sanat.

Hat. Ýslâm medeniyeti çerçevesinde yer
alan milletlerin çaðlar boyunca kullandýk-
larý Ýslâm yazýlarý ayný zamanda dinî duy-
gu ve düþüncelerle iþlenerek sanat yazýsý
seviyesine yükselmiþ, Ýslâm kültürünün en
önemli unsurlarýndan biri olmuþtur. Hat
sanatýnýn tarihî süreci içinde Türkiye Cum-
huriyeti dönemi Osmanlý hat ekolünün bir
devamý þeklinde bugüne ulaþmýþtýr. XV.
yüzyýldan sonra Ýslâm sanat birikim ve tec-
rübesini devralan Osmanlý hattatlarý özel-
likle kitap sanatlarý ve celî yazýlarda yeni
üslûp arayýþlarýna yönelmiþ, Þeyh Ham-
dullah, Ahmed Þemseddin Karahisârî, Hâ-
fýz Osman, Mustafa Râkým, Þevki ve Sâmi
efendiler gibi üslûp sahibi büyük hat üs-
tatlarý yetiþmiþtir (bk. OSMANLILAR [Hat]).
Osmanlý Devleti’nin çöküþünden sonra dev-
let geleneði kültür, sanat ve ilim mirasý,
müze ve kütüphaneleri dolduran binlerce
el yazmasý eser ve tarihî âbideleriyle Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne geçmiþtir. Ancak III.
Selim döneminden baþlayarak kültür ve
sanat hayatýný derinden etkileyen askerî,
siyasî, içtimaî alanlardaki yenilik hareket-
leri, özellikle Tanzimat’ýn ardýndan gerçek-
leþtirilen inkýlâplar ve medeniyet deðiþ-

tirme çabalarý toplumda birtakým buh-
ran ve tartýþmalara yol açmýþtýr. Batý dev-
letleriyle siyasî ve ticarî alanda kurulan
sýký iliþkiler sonucu yüksek tabaka ve zen-
ginler arasýnda Avrupaî zevk, dekor ve gi-
yim tarzý daha çok ilgi görüp yaygýnlaþ-
mýþ, giderek mimari ve diðer sanat alan-
larýnda esaslý kültür deðiþimleri yaþanmýþ-
týr. Bir medeniyetten diðerine geçiþin ya-
rattýðý sýkýntý ve buhranlar sonucu tezhip,
minyatür, cilt gibi sanatlar birer birer kla-
sik deðerlerini kaybederek yozlaþýrken yal-
nýzca hat sanatý üstatlarýn uyguladýðý ge-
leneksel, disiplinli meþk sistemiyle nisbe-
ten tarihten gelen güçlü varlýðýný devam
ettirmiþtir.

Hat ve hattatlýk XIX ve XX. yüzyýllarda
klasik çaðýna ulaþmýþken toplumda mey-
dana gelen sosyal ve ekonomik deðiþimler
ve matbaanýn yaygýnlaþmasý gibi etken-
lerle eski görkemini kaybetmeye yüz tut-
muþ, Osmanlý aydýnlarýnýn bu sanata karþý
ilgisi giderek azalmýþtýr. Bu olumsuz ge-
liþmenin iþaretlerini gören bir kýsým aydý-
nýn giriþimi, Þeyhülislâm ve Evkaf-ý Hü-
mâyun Nâzýrý Hayri Efendi’nin emriyle hat
ve onunla iliþkili cilt, tezhip, ebrû, minya-
tür gibi geleneksel sanatlarýn eðitim ve
öðretiminin yapýlmasý için 7 Mayýs 1915
tarihinde resmî açýlýþý yapýlan Medrese-
tü’l-hattâtîn adýyla bir mektep kurulmuþ-
tur. Müdürlüðüne Ârif Hikmet Bey’in ge-
tirildiði bu kurumda çoðu Sâmi Efendi’-
nin talebesi olan devrin en seçkin üstat-
larýndan Reîsülhattâtîn Hacý Kâmil (Akdik),
Ýsmail Hakký (Altunbezer), Hulûsi Efendi,
Necmeddin Bey (Okyay), Ferid Bey, Meh-
med Said, Hasan Rýzâ Efendi, Beþiktaþlý
Hacý Nûri, Emîrzâde Kemâleddin Bey, Tâ-
hirzâde Hüseyin Behzad, Yeniköylü Nû-
ri Bey, Bahâeddin Bey (Tokatlýoðlu), Hü-
seyin Hâþim Bey hoca olarak görevlen-
dirilmiþtir (bk. MEDRESETÜ’l-HATTÂTÎN).
1918’de on üç, 1923’te yirmi mezun ve-
ren bu kurum yetiþtirdiði Necmettin Bey,
Mustafa Halim (Özyazýcý), Abdülkadir, Ham-
di (Tezcan), Hüseyin Macit (Ayral) ve A. Sü-
heyl (Ünver) gibi sanatkârlarla hat sanatý-
nýn çöküþünü önlemiþ, Cumhuriyet döne-
minde güçlü bir kadroyla ve deðiþik isim-
lerle devam ederek hat sanatýnýn gele-
ceði için saðlam bir temel oluþturmuþ-
tur. Yazý devriminin ardýndan hat sanatý-
ný maddî ve mânevî zorluklar içinde bü-
yük bir özveriyle yaþatmaya çalýþan, bilgi
ve hünerlerini yeni nesillere aktaran Os-
manlý üstatlarýnýn çoðu Medresetü’l-hat-
tâtîn’in hocalarý ve talebeleridir. Ýbnüle-
min Mahmud Kemal, Son Hattatlar adlý
eserinde Cumhuriyet döneminde yaþayan

rülen Çin’i son derece etkili ve þiirsel bir
dille anlattýðý Canlý Maymun Lokantasý,
Anadolu kadýnýnýn kuma ýstýrabýný ve kar-
þý koyuþunu Medea örneðine dayanarak
iþlediði Kurban ile ünlenmiþtir. A. Turan
Oflazoðlu konusunu köyden (Keziban, Al-
lahýn Dediði Olur, Elif Ana) ve Osmanlý
tarihinden (Deli Ýbrahim, IV. Murat, Genç
Osman, Kösem Sultan, Bizans Düþtü-Fa-
tih, Cem Sultan, III. Selim Kýlýç ve Ney, Yine
Bir Gülnihal, Sinan, Kanunî Süleyman-
Hem Kanunî Hem Muhteþem, Yavuz) al-
dýðý oyunlarýyla tragedyalar yazmýþtýr. Ýn-
sanýn zýtlýklarýný dile getiren Gardiyan,
Dörtbaþý Mamur Þahin Çakýr Pençe ise
birer komedidir.

Deneme. Süreli yayýnlar sayesinde çok
geliþen bir türdür. Makale gibi çok çeþit-
li konularýn iþlendiði denemeler daha çok
felsefe, ahlâk, siyaset, sanat ve edebiyat
alanlarýnda ispat gayesi gütmeyen, süb-
jektif yorumlara dayanan ve birkaç sayfa-
yý geçmeyen yazýlardýr. Cumhuriyet dö-
nemi yazarlarýnýn hemen hepsi bu türde
eser vermiþtir: Ahmed Râsim, Ruþen Eþ-
ref Ünaydýn, Reþat Nuri Güntekin, Ýsmail
Habip Sevük, Malik Aksel, Hasan Âli Yü-
cel döneminin ilk denemecileri arasýnda-
dýr. Türün en güzel örneklerini veren Ah-
med Hâþim þiirinde uzak tuttuðu alelâ-
deyi denemelerinde hârikulâdeye dönüþ-
türür: Gurebâhâne-i Laklakan (1928),
Bize Göre (1928), Frankfurt Seyahat-
nâmesi (1933). Nurullah Ataç, dil konu-
sundaki tutumunda kendi zevkini hâkim
kýldýðý denemelerinde izlenimci tavrý do-
layýsýyla hem çok beðenilmiþ hem çok ye-
rilmiþtir. Divan, halk ve Avrupa edebiyatý-
ný iyi bilmesi, yeniyi sürekli takip etmesi
ve beðendiklerini açýkça söylemekten çe-
kinmemesi denemelerinin özelliðini teþ-
kil eder. Ahmet Hamdi Tanpýnar’da tarih,
toprak ve kültür içinde oluþup bugüne ula-
þan insaný, günlük yaþayýþý, geçmiþe ba-
kýþý ve geleceðe uzanýþýyla Ankara, Erzu-
rum, Konya, Bursa ve Ýstanbul’u anlattý-
ðý Beþ Þehir’de bu þehirleri Türk kültü-
rünün aynalarý haline getirir. Öteki dene-
meleri Yaþadýðým Gibi adlý eserindedir.
Abdülhak Þinasi Hisar, Suut Kemal Yet-
kin, Sabri Esat Siyavuþgil, Ahmet Muhip
Dýranas, Sabahattin Eyüboðlu, Haldun Ta-
ner, Salâh Birsel ve Alain’in yazarak dü-
þünmek metodunu denemeleriyle gerçek-
leþtiren Mehmet Kaplan deneme alanýnýn
önemli adlarýdýr.
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býnda tamir ve ikmaline mâtuf bulunmak
þartýyla, öðretilmesi yasaklanan hat sana-
tý dersine programda yer verilmiþtir (Der-
man, Birinci Millî Kültür Þurasý, s. 380).
Ýsmail Arif Sanver (hakkaklýk), Bahâeddin
Tokatlýoðlu (cilt, tezhip), Ýsmail Hakký Al-
tunbezer (tehzip), Yusuf Çapanoðlu (tez-
hip), Hüseyin Yaldýz (altýn varak), Vâsýf Se-
def ve Ýsmail Yümni Sonver (sedefkârlýk),
Necmeddin Okyay (cilt, yazý), Feyzullah Da-
yýgil (çini), A. Süheyl Ünver (minyatür), Mih-
riban Sözer (tezhip), Sacit Okyay (cilt),
Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt (tez-
hip) çeþitli sanat dallarýnda hoca olarak
bu kurumda görev almýþtýr. Bu þubede
Hacý Kâmil Akdik, Necmeddin Okyay, Be-
þiktaþlý Hacý Nûri Korman, Mustafa Râ-
kým Bey, Mustafa Halim Özyazýcý gibi üs-
tatlar da hat sanatýný öðretmeye ve ya-
þatmaya çalýþmýþtýr. 1954 yýlýna kadar or-
taöðretim seviyesinde eðitim veren bu
þube ayný yýl akademinin Dekoratif Sanat-
lar Bölümü ile birleþerek yüksek okul se-
viyesinde öðrenci almaya baþlamýþtýr. An-
cak geleneksel el sanatlarýnýn akademi ça-
týsý altýnda varlýðýný kabullenemeyen bir
kýsým öðretim üyesinin hat, tezhip gibi
sanatlarýn çaðýn gerisinde kaldýðý, akade-
minin kuruluþ amacý olan çaðdaþ sanat
eðitimi çizgisine ters düþtüðü, devrini ta-
mamladýðý þeklinde ortaya attýklarý fikir-
ler ve yaptýklarý faaliyetler sonucu Dekora-
tif Sanatlar Bölümü 1967’den sonra öð-
rencisiz kalmýþ, Ýsmail Hakký Altunbezer,
Hacý Nûri Korman ve Necmeddin Okyay gi-
bi üstatlarýn emekliye ayrýlmasýyla 1971’-
de resmen kapalý duruma gelmiþtir. Bu
hocalarýn bir süre sonra maaþ alamadýk-
larý için geçim derdine düþmeleri üzerine
Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, her ay evle-
rinde hazýrlayýp akademi yönetimine tes-
lim edecekleri bir eser karþýlýðýnda kendi-
lerine 200 lira verilmesini emretmiþtir. Bu
karara uyan hocalarýn sýkýntýlarý biraz ha-
fiflemiþ, ayný zamanda akademide iyi bir
hat koleksiyonu meydana gelmiþtir. Fakat
gereken ilgi ve dikkatin gösterilmemesi ve
1 Nisan 1948’de akademinin merkez bina-
sýnda çýkan yangýn sonucu büyük bir kýsmý
kaybolan koleksiyonun yalnýz tezhiplenmiþ
olanlarý bugün Ýstanbul Resim ve Heykel
Müzesi’nde koruma altýna alýnmýþtýr.

Akademide geleneksel sanatlara karþý
devam eden olumsuz tutumlar karþýsýnda
Kerim Silivrili’nin üst düzey yetkilileri ikna
etmesi sonucu Akademi Senatosu’nun ka-
rarýyla Geleneksel Türk El Sanatlarý Kür-
süsü kurulmuþtur (1976). Kadrosuna yeni
eðitim elemanlarý alarak günümüze ula-
þan bölümün eðitim öðretim kadrosunda

Kerim Silivrili (çini desenleri), Nezihe Bilgü-
tay Derler (çini desenleri), Mehmet Emin
Barýn ve talebesi Ýlhami Turan (yazý ve cilt),
Mahmut Öncü (hat), Ýslâm Seçen (cilt),
Tahsin Aykutalp (tezhip), Cahide Keskiner
(minyatür), Neþe Aybey (minyatür), Engin
Özdeniz (cilt), Yusuf Durul (halý-kilim de-
senleri), Sitare Turan Bakýr (çini desenle-
ri), Hamit Aytaç’ýn talebesi Hüseyin Gün-
düz (hat), Ali Alparslan’dan icâzetli Ali Rý-
za Özcan (hat), Pýnar Doðu Ezmen (hat)
yer almýþtýr. Bu kurumun dýþýnda Türki-
ye’de ilk defa 1976 yýlýnda Yüksek Ýslâm
enstitüleri programýna haftada iki saat
zorunlu hat dersleri konmuþ, enstitülerin
üniversitelere baðlanmasýnýn ardýndan Ýlâ-
hiyat fakültelerinde seçmeli hat dersleri
uygulamasýna geçilmiþtir. 1982’de Yüksek
Öðretim Kurulu (YÖK) yasasý ile sanat eði-
timinde Devlet Güzel Sanatlar Akademi-
si’nin eðitim öðretim programlarý ve ya-
pýsý örnek alýnarak Marmara, Dokuz Ey-
lül, Selçuk, Erzurum, Sakarya üniversite-
lerinde de Geleneksel Türk El Sanatlarý Bö-
lümü açýlmasý öngörülmüþtür.

Cumhuriyet’in kuruluþundan bugüne Os-
manlý döneminde yetiþmiþ üstatlar ve on-
larýn yetiþtirdiði genç sanatkârlar özellik-
le 1950 yýllarýndan sonra geleneksel usul-
de evlerinde, derneklerde, vakýf kurumla-
rýnda karþýlýksýz ders vermeyi sürdürmüþ-
ler; hat sanatýnýn yaþatýlmasý, korunmasý,
geçmiþteki görkemli seviyesine ulaþmasý
konusunda büyük bir özveriyle çalýþmýþ-
lardýr. Harf devriminin ardýndan maddî sý-
kýntýlar ve mânevî baskýlar altýnda sanat-
larýný yaþatmaya çalýþan üstatlar arasýnda
Hamit Aytaç, Caðaloðlu’ndaki yazýhane-
sinde yurt içinden ve yurt dýþýndan gelen
levha ve cami yazýlarý sipariþlerini hazýrlar-
ken bir taraftan da 1950’li yýllardan son-
ra daha yoðun biçimde hat meraklýlarýna
sülüs ve nesih öðretmek için hayatýnýn
son yýllarýna kadar çalýþmýþ, bu sanatýn gü-
nümüze ulaþmasýnda, yetenekli genç ku-
þaklarýn yetiþmesinde önemli rol oynamýþ-
týr. Hamit Aytaç’tan sülüs, nesih ve celî
meþkeden, ayný zamanda Kemal Batanay’-
dan nesta‘lik meþketmiþ olan Hasan Çele-
bi hat sanatý alanýndaki çalýþmalarýný ba-
þarýyla sürdürmüþ, Davut Bektaþ, Ferhat
Kutlu, M. Efdalüttin Kýlýç, Tevfik Kalp gi-
bi yeni kuþak hattatlar yetiþtirmiþtir. Çok
verimli ve feyizli sanat çalýþmalarý ile dik-
kati çeken Hüseyin Kutlu da Hamit Ay-
taç’ýn talebelerindendir. Kurduðu uygu-
lamalý Türk Ýslâm sanatlarý atölyesine de-
vam eden ve kendisinden icâzet alan Erol
Dönmez ve Fevzi Günüç ile Hamit Aytaç’ýn
talebesi Hüseyin Öksüz de kýymetli hat-

Osmanlý hattatlarýnýn biyografilerine yer
vermiþ olup bunlar arasýnda Ömer Vas-
fi Efendi ve kardeþi Mehmet Emin ile (Ya-
zýcý) Hamdi (Yazýr) ve kardeþi Mahmut
Bedrettin (Yazýr), ayrýca Ressam Feyha-
man Bey geçiþ döneminin ünlü hattatla-
rýndandýr.

Cumhuriyet’in ilânýndan sonra 1924’te
Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu çýkarýlmýþ, okul-
lar Maarif Vekâleti’ne devredilip Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti’ne baðlý medreseler ka-
patýlmýþtýr. Bu sýrada sanat eðitimi verdi-
ði halde faaliyeti sona erdirilen Medrese-
tü’l-hattâtîn, müzeler müdürü Halil Et-
hem Bey’in (Eldem) çabalarý sonucu Hat-
tat Mektebi adýyla eski kadrosunu koru-
yarak tekrar açýlmýþtýr. Bu olumlu giriþi-
me raðmen toplumda yaþanan hýzlý deði-
þim sebebiyle bazý sýkýntýlar yaþanmýþtýr.
28 Mayýs 1927’de yürürlüðe giren kanun
gereðince resmî binalarda Osmanlý salta-
natýný temsil eden tuðra, arma ve sultan-
larý öven kitâbelerin kaldýrýlarak müzeye
konulmasý veya uygun bir þekilde üstleri-
nin örtülmesi öngörülürken devlet büyük-
lerinin bilgisi dýþýnda özellikle Ýstanbul’da
yapýlan aþýrý ve yanlýþ uygulamalarla pek
çok tarihî yapýnýn tuðra ve kitâbeleri ka-
zýnmýþ, yazma eser ve hat levhalarý kay-
ba uðramýþtýr. 1 Kasým 1928 tarihli kanun-
la Arap harfleri yerine Latin asýllý Türk al-
fabesi kabul edilmiþ, bu yazýnýn halk kit-
leleri tarafýndan öðrenilmesini hýzlandýr-
mak amacýyla geniþ çapta eðitim ve öð-
retim programlarý hazýrlanmýþtýr. Bu kök-
lü deðiþimler doðal olarak hat sanatýný da
etkilemiþ, geçerliliðini yitirdiði düþünce-
siyle Hat Mektebi kapatýlmýþtýr. Yine Ha-
lil Ethem Bey’in gayretleri sonucu bu ku-
rum programýndan hat sanatý çýkarýlmak
suretiyle 1929’da Þark Tezyînî Sanatlarý
Mektebi adýyla hoca kadrosu korunarak
yeniden açýlmýþtýr.

Cumhuriyet’in kuruluþunun onuncu yýl
kutlama programlarý çerçevesinde Ekim
1933’te Ankara Sergi Salonu’nda Þark Tez-
yînî Sanatlarý Mektebi’nin hocalarý bir ser-
gi düzenlemiþtir. Sergiyi gezen Mustafa
Kemal eserlerden çok etkilenmiþ, sanatçý-
lara takdir ve tebriklerini belirterek, “He-
piniz yerinize adam yetiþtirin” demiþ, ser-
gide çok beðendiði Muhsin Demironat’ýn
çini tabak eserini 500 lira karþýlýðýnda sa-
týn almýþtýr. 1936’da Atatürk’ün emriyle
Þark Tezyînî Sanatlarý Mektebi, Türk Tez-
yînî Sanatlarý Þubesi adý altýnda Devlet Gü-
zel Sanatlar Akademisi’ne katýlmýþ, Maa-
rif Vekili Saffet Arýkan’ýn aracýlýðýyla Ata-
türk’ün uygun görmesi üzerine eski yazý-
larla yazýlmýþ güzel sanat eserlerinin ica-
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lamýþtýr. Ahmet Hamdi Efendi, Ali Alpars-
lan, Saim Özel, Mustafa Bekir Pekten ve
Aydýn Yüksel bilinen talebelerindendir.

Cumhuriyet döneminde sülüs ve nesih
yazýlarýn dýþýnda ana üslûp olarak devam-
lýlýðýný koruyan nesta‘lik ve celî ta‘lik yazý-
lar Medresetü’l-hattâtîn’in hocalarýndan
Mehmet Hulûsi Yazgan ve Mehmed Nec-
meddin Okyay’ýn büyük fedakârlýkla yetiþ-
tirdiði öðrencileriyle yozlaþmadan bugü-
ne ulaþmýþtýr. Üstün yeteneði ve Türk Ýs-
lâm sanatlarýnda derin bilgi ve tecrübe-
siyle nesta‘lik yazý ekolünü Cumhuriyet dö-
neminde en iyi þekilde temsil eden Nec-
meddin Okyay akademide ve evinde ver-
diði derslerle hat sanatýný genç kuþaklara
aktarmýþtýr. Okyay’ýn yetiþtirdiði M. Uður
Derman, hocasýnýn bilgi ve birikimine ken-
di araþtýrmalarýný da katarak hat sanatý ve
diðer Türk Ýslâm sanatlarý alanýnda ma-
kaleleri, ansiklopedi maddeleri, bildiri, kon-
ferans ve kitaplarýyla hat sanatýnýn Türk
aydýnlarý arasýnda tanýnmasý, sevilmesi ve
gelecek kuþaklara aktarýlmasý konusunda
önemli rol üstlenmiþtir. Okyay’dan icâzet
alan talebelerden Ali Alparslan akademik
yayýnlarý, özellikle nesta‘lik, divanî ve celî
divanî yazýlarda yetiþtirdiði genç öðrenci-
leriyle Türk kültür ve sanat hayatýnda iz
býrakmýþtýr. Ali Alparslan’ýn özel olarak il-
gilendiði ve icâzet verdiði talebesi Ali Toy
nesta‘lik hattýnýn Türkiye’de en baþarýlý sa-
natkârlarýndandýr. Ali Toy’un nesta‘lik ve
celî nesta‘lik çalýþmalarýnýn yanýnda çok
baþarýlý modern, özgün hat uygulamalarý
sanat çevrelerinde ilgi uyandýrmaktadýr.
Tahsin Kurt da Ali Alparslan’ýn icâzet ver-
diði hattatlardandýr. Mehmet Hulûsi Efen-
di’nin önde gelen talebesi bestekâr ve tan-
bûrî Hâfýz Kemal Batanay nesta‘lik yazý
alanýnda evinde hat meraklýsý gençlere kar-
þýlýksýz meþk ve eserler vererek Türk nes-
ta‘lik yazý ekolünün sürekliliðini saðlamýþ-
týr. Kemal Batanay’dan nesta‘lik icâzeti alan
Muhittin Serin 1982’den beri eski yazý ve
hat tasarýmý derslerini sürdürmektedir.
Sadri Sayýoðullarý, Aynur Maktal ve Meh-
met Memiþ de hat sanatlarý eðitimi veren
günümüz sanatkârlarýndandýr.

Türkiye’de bir kýsým çevrelerin ideolojik
yaklaþým ve baskýlarýna raðmen hat sana-
tý alanýnda Menâkýb-ý Hünerverân, Tuh-
fe-i Hattâtîn, Gülzâr-ý Savâb ve Dev-
hatü’l-küttâb gibi Osmanlý dönemi kay-
nak eserlerinin yeniden yayýmlanmasý ya-
nýnda sayýlarý giderek artan akademik ça-
lýþmalar, bilimsel kitaplar, konferans ve
sergiler, hat yarýþmalarý Türkiye’de hat
sanatýna olan ilgiyi daha da arttýrmýþtýr.
Hat sanatlarý alanýnda genç hattatlarýn

ortaya çýkmasýnda Ýslâm Tarih, Sanat ve
Kültür Araþtýrma Merkezi’nin Ýstanbul’da
1986’da baþlattýðý, 2006’da yedincisi ger-
çekleþtirilen milletler arasý hat yarýþma-
sýnýn önemli payý vardýr. Bu kuruluþ hatla
ilgili yayýmlanan ilmî eserler, düzenlenen
konferanslar, yurt içi ve yurt dýþýnda ha-
zýrlanan sergilerle Türkiye’de ve Ýslâm ül-
kelerinde hat sanatýnýn yeniden deðer ka-
zanmasýnda tarihî bir görevi yerine getir-
miþtir. Kubbealtý Kültür ve Sanat Vakfý,
Türk Petrol Vakfý gibi kuruluþlar da bilim-
sel yayýnlar ve açtýklarý kurslarla hat sana-
tý alanýnda verimli ve kalýcý hizmetler yap-
mýþtýr.

Cumhuriyet döneminde avukat Halil,
mimar Refik, Baha, Galip, Esat Fuat bey-
ler, Evrenoszâde Sâmi Bey, Ekrem Hakký
Ayverdi, Aydýn Bolak, Mehmet Emin Ba-
rýn, Ziya Aydýn gibi duyarlý ve gayretli bazý
iþ adamlarý Osmanlý hat eserlerinin yurt
dýþýna kaçýrýlmasýný önlemek amacýyla hat
koleksiyonlarý oluþturmuþ, yýpranmýþ eser-
leri tamir ve tezhip ettirerek Türk kültür
hayatýna yeniden kazandýrmýþtýr. The Art
News dergisinin araþtýrmasýnda dünya-
nýn en büyük 100 koleksiyoncusu arasýn-
da yer verdiði Erdoðan Demirören, Suna
ve Ýnan Kýraç, Koç ve Sabancý aileleri zen-
gin hat sanatý koleksiyonlarý ile tanýnmak-
tadýr. Bugün Türkiye çeþitli illerde bulu-
nan kütüphane, müze ve camilerde, özel-
likle Ýstanbul’da Topkapý Sarayý Müzesi, Ýs-
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türk ve
Ýslâm Eserleri Müzesi, Türk Vakýf Hat Sa-
natlarý Müzesi, Süleymaniye ve Beyazýt
Devlet kütüphanelerinde sergilenen ve ko-
runan kaynak niteliðinde el yazmasý eser,
murakka‘ ve hat levhalarý ile çok zengin
imparatorluk birikimine sahiptir. Bunla-
rýn dýþýnda Türkiye’de 1980’de kurulan ilk
özel müze olarak bilinen Sadberk Haným
Müzesi, Batý anlayýþýnda Sevgi Gönül’ün
emeðiyle oluþan zengin koleksiyonlarýnýn
arasýnda hilye-i þeriflerin öne çýktýðý hat
sanatýnýn en güzel koleksiyonuna sahip-
tir. Emirgân Atlý Köþk’te bulunan zengin
hat ve resim koleksiyonu 1998’de Sakýp
Sabancý Müzesi adý altýnda müzeye dö-
nüþtürülmüþ, ardýndan Sabancý Üniversi-
tesi’ne baðlanmýþtýr. Bu müzede hat sa-
natýnýn tarihî süreci içinde geliþimini, eþ-
siz güzelliklerini gösteren, belgeleyen mus-
haf, cüz, murakka‘ ve özenle seçilmiþ hat
levhalarý korunmakta ve sergilenmektedir.

Türkiye’de geleneksel sanatlar alanýn-
da sürdürülen bunca çabaya raðmen sýk
sýk deðiþen ve bir türlü hedefi belirlene-
meyen eðitim öðretim sistemleri içinde
yetiþen Cumhuriyet kuþaðý dinle kaynaþ-

tatlardandýr. Savaþ Çevik, hat sanatýný Ha-
mit Aytaç ve Kemal Batanay’dan meþke-
derek bu alanda çok baþarýlý eserler ver-
miþ, Hamit Aytaç’ýn bir diðer talebesi Fuat
Baþer sülüs, nesih ve celî çalýþmalarý ya-
nýnda pek çok talebe yetiþtirmiþtir. Bun-
lar arasýnda Mehmet Özçay ve kardeþi Os-
man Özçay sülüs, nesih ve celîde iyi sevi-
yede verdikleri eserlerle dikkati çekmiþtir.
Yine Hamit Aytaç’ýn seçkin öðrencilerin-
den Hüsrev Subaþý bilimsel çalýþmalarý ve
eserleriyle hat sanatýný yaþatan hattatlar
arasýndadýr. Türkiye’de bu sanatkârlarýn dý-
þýnda hat çalýþmalarý ile tanýnan Turan Sev-
gili, Talip Mert, Yusuf Sezer, Ali Hüsrevoð-
lu da Hamit Aytaç’ýn öðrencilerindendir.

Beþiktaþlý Hacý Nûri Korman, Cumhuri-
yet döneminin sülüs, nesih ve celî yazýla-
rýnda en güçlü hattatlarýndandýr. Suud
Yavsi Ebüssuudoðlu, Mahmut Öncü, M.
Recep Berk ve Mustafa Bekir Pekten onun
tanýnmýþ talebelerindendir. Bâb-ý Meþîhat’-
ta görevli iken 1922’de Kral I. Fuad tara-
fýndan Kahire’ye davet edilen Rifâî Aziz
Efendi onun isteði üzerine kendisi için bir
mushaf yazmýþ, ayrýca açtýðý hat mektep-
lerinde on bir yýl Türk üslûbunu Ýslâm ül-
kelerinden gelen gençlere öðretmiþ, hat
sanatýný bugüne taþýyan güçlü hattatlar
yetiþtirmiþtir. Bu dönemin öne çýkan hat-
tatlarýndan Macit Ayral da Medresetü’l-
hattâtîn’de yetiþmiþ, uzun süre Baðdat
Güzel Sanatlar Akademisi’nde hat dersleri
vererek Türk hat üslûbunu Türkiye’de ve
Türkiye dýþýnda en iyi þekilde temsil et-
miþtir. Cumhuriyet döneminin ünlü sanat-
kârlarýndan Mehmet Emin Barýn, Batý so-
yut resim teknik ve metotlarýyla hat sana-
týna büyük cesaretle yeni bir ruh, hýz ve
zevk kazandýrmýþ, modern bir yorum ge-
tirmiþtir. Divanî, kûfî ve Latin harfleriyle
düzenlediði kompozisyonlar akademi, sa-
nat ve siyaset çevrelerinde büyük ilgi ile
karþýlanmýþ, perþembe günleri Çemberli-
taþ’taki atölyesinde bilim ve sanat adam-
larýndan oluþan, hat ve geleneksel sanat-
lar üzerinde konuþma ve eksperliðin ya-
pýldýðý toplantýlarla bu sanatlarýn tanýtýl-
masý ve canlý tutulmasýnda önemli bir gö-
revi yerine getirmiþtir. Medresetü’l-hat-
tâtîn’den mezun olan Mustafa Halim Öz-
yazýcý hat sanatlarýný Cumhuriyet döne-
minde yaþatan, örneðine az rastlanan bü-
yük sanatkârlardandýr. Devlet Güzel Sa-
natlar Akademisi’nde sülüs, nesih ve diva-
nî yazýlarda pek çok öðrenci yetiþtirmiþ,
bunun yanýnda tarihî yapýlarýn tamir ve
restorasyonunda çalýþarak yazýlarýný yenile-
miþ, yeni yapýlan çok sayýda caminin yazý-
larýný yazmýþ, bu sanatýn sürekliliðini sað-
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rak tanýmlanmýþtýr. Ýnsanlýðýn binlerce yýl-
lýk kültür, birikim ve deneyimine dayanan
el sanatlarý milletlerin inanç, zevk ve ya-
þam tarzýndan etkilenerek zenginleþmiþ,
kökleþmiþ, halk tarafýndan sevilmiþ, bü-
yük bir emekle iþlenmiþ, korunmuþ ve ne-
silden nesile aktarýlmýþtýr. Böylece gele-
neksel özelliði kazanan el sanatlarý top-
lumda ortak bir ruh, güçlü bir duygu ve
düþünce birliði oluþturmuþ, toplumun sü-
reklilik bilincini canlý tutmuþtur. Yüzyýlla-
ra göre konu, kullanýlan doðal madde, uy-
gulanan teknik ve üslûp bakýmýndan fark-
lýlýk gösteren geleneksel Türk el sanatla-
rý maden, ahþap, çini, seramik, dokuma,
halý, kilim, ev sanatlarý, halk sanatlarý, ku-
yumculuk, cilt, ebru, minyatür ve hat gi-
bi çok geniþ bir alana yayýlmýþtýr. Ustalýk,
yoðun emek ve iþ terbiyesi gerektiren, hal-
kýn kültür, zekâ, zevk ve yaratýcýlýðýný yan-
sýtan bu sanat ürünleri arasýnda basit, sa-
de iþler olduðu gibi büyük bir hünerle ya-
pýlmýþ, dünya sanatlarý ölçüsünde estetik
deðer taþýyan eserler de bulunmaktadýr.

Geleneksel Türk el sanatlarýnýn kökleri
Hun, Göktürk, Uygur gibi eski Türk dev-
letlerine kadar uzanmaktadýr. Orta Asya’-
da yapýlan arkeolojik çalýþmalar sonunda
elde edilen metal, ahþap, taþ, seramik ve
dokuma ürünleri burada zengin el sanat-
larýnýn ve yüksek bir kültürün varlýðýný gös-
termektedir. Türkler’in müslüman olma-
sý ve Abbâsîler döneminde Orta Asya’dan
devþirilen Türk unsurlarý ile beraber Orta
Asya Türk sanatýnýn Ýslâm sanatýnda izleri
görülmeye, Türk sanatý da Ýslâmî bir kim-
lik kazanmaya baþlamýþtýr. Bu sanat tec-
rübesi ve bilgi birikimi Büyük Selçuklular
devrinde Ýran ve Irak’ta yöresel kültürler-
den etkilenerek geliþmiþtir. Ýpek yolu üze-
rinde çok önemli bir konumunda bulunan
Anadolu’ya göç eden Türkler, kendi gele-
nek ve göreneklerini Anadolu uygarlýkla-
rýnýn kültürleriyle kaynaþtýrýp el sanatla-
rýnda yeni bir senteze ulaþmýþ, Anadolu’-
nun kültürel yapýsýný oluþturmuþtur.

Türk el sanatlarý geleneðini uzun bir
Anadolu Selçuklu tecrübesinden sonra dev-
ralan Osmanlýlar, sanata ve sanatkâra her
türlü desteði ve imkâný saðlayarak gele-
neksel el sanatlarýný en üst düzeye ulaþtýr-
mýþtýr. Saray teþkilâtýnda yer alan ve çeþitli
bölüklerden oluþan ehl-i hiref teþkilâtlarýn-
da her türlü sanatý icra eden seçkin usta-
larý görev yapmýþ, bu yüksek saray kültürü
içinde el sanatlarý yeni üslûp ve tarzlar ka-
zanarak hýzlý bir geliþme göstermiþ, büyük
sanatkârlar yetiþmiþtir. Osmanlý toplumun-
da geleneksel el sanatlarýnýn Ýstanbul ve
Anadolu’nun çeþitli yörelerinde Avrupa’yý

da etkileyen inceliðe ulaþmasýnda saray ve
paþa konaklarýnýn desteði kadar Ahîlik ve
lonca örgütünün de büyük etkisi olmuþ-
tur. Tanzimat’la baþlayan Avrupaî zevk,
dekor, giyim ve hayat tarzýnýn benimse-
nip yayýlmasý ve kültür deðiþimleri gelenek-
sel Türk el sanatlarýný derinden etkilemiþ,
bu olumsuzluklar bazý el sanatlarýnýn yok
olmasýna veya yozlaþmasýna sebep olmuþ-
tur. Hat, tezhip, minyatür, cilt, ebru, çini,
halý, kilim gibi geleneksel el sanatlarý Med-
resetü’l-hattâtîn ve onun Cumhuriyet dö-
neminde devamý sayýlan kurumlarda var-
lýðýný sürdürmüþtür. Bir kýsým el sanatlarý
ise ev, çarþý, dükkân ve atölyelerde usta-
çýrak iliþkisiyle sürekliliðini korumuþ, böy-
lece el sanatlarý alanýndaki bu zengin im-
paratorluk mirasý Cumhuriyet dönemine
aktarýlmýþtýr.

Anadolu’nun her yöresinde el sanatlarý
görülmekle birlikte ham madde özellikle-
ri, motif, renk ve teknik bakýmýndan bir
kýsým bölgelerde bazý el sanatlarý daha çok
geliþme göstermiþ, yöresel kültürleri yan-
sýtmýþtýr. Uþak, Kayseri, Bünyan, Milas,
Hereke, Yaðcýbedir, Sivas, Gördes ve Is-
parta halý ve kilim dokumacýlýðýnda; Ýz-
nik, Kütahya, Çanakkale çini ve seramik;
Gaziantep el sanatlarý ve Kahramanma-
raþ demircilik gibi sanatlarda öne çýkan
yörelerdir. Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda kýr-
sal alanda yaþayan halkýn çoðu günlük ih-
tiyaçlarýný el emeðine dayalý ürünlerle gi-
dererek ülke ekonomisine büyük ölçüde
katkýda bulunmuþtur. Fakat zamanla ar-
tan nüfus, köyden þehre yapýlan yoðun
göçler, teknolojik ilerlemeler, bilgisayar do-
nanýmlý makine ve tezgâhlar, yeni malze-
me araç ve teknikler el sanatlarýnda en-
düstrileþmeyi zorunlu kýlmýþ, seri üretime
geçilmiþtir. Cumhuriyet devrinde hazýrla-
nan kalkýnma plan ve programlarýnda es-
naf ve sanatkârlarýn desteklenmesi yanýn-
da orta, yüksek öðrenim ve Güzel Sanat-
lar fakültelerinin Geleneksel Türk El Sanat-
larý bölümlerinde el sanatlarý alanýnda tek-
nik bilgiler kazanmýþ, yeni tasarýmlar ya-
pabilen, yaratýcý genç sanatkârlarýn yetiþ-
mesi, böylece bu sanatlarýn gelecek ku-
þaklara taþýnmasý hedefleri de yer almýþ-
týr. Bu çabalara raðmen sanayileþme ile
beraber el sanatlarýnda görülen bozulma-
nýn önüne geçilememiþtir. Sabýr ve büyük
bir ustalýkla ortaya çýkan yüksek kalite se-
ri üretimle bozulmuþtur. Doðal boyalarýn
yerini sentetik, kimyasal boyalarýn alma-
sý, renk, motif ve motifleri oluþturan un-
surlarda görülen bozulmalar dünyaca ün-
lü Uþak, Kayseri, Hereke, Yaðcýbedir ve Is-
parta gibi yörelerde dokunan halý ve ki-

mýþ olan yazýyý okuyup þekil güzelliði ar-
kasýndaki mânayý kavrayamadýðý için yazý
zevkinden ve kültüründen, özünden uzak-
laþmýþ, böylece hat sanatýnýn þekil ve mâ-
na bütünlüðü arasýndaki âhengi de bo-
zulmuþtur. Üniversite çatýsý altýnda sür-
dürülen hat ve geleneksel sanatlar öðre-
timi fakülte bünyesinde geçmiþin sürekli
sorgulanmasý, ideolojik yaklaþýmlar, fizikî
imkânlarýn ve öðretim kadrosunun yeter-
sizliði, çok yetenekli gençlerin iþ ve gele-
cek endiþesiyle diðer sanat dallarýna yö-
nelmesi ve istihdam sorununun çözümlen-
memesi gibi sebeplerle çaðdaþ sanat dü-
zeyinde istenen baþarýya ulaþamamýþtýr.
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ÿMuhittin Serin

Geleneksel Türk El Sanatlarý. Genelde
“insanlarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamak
amacýyla toplumun gelenek ve görenek-
lerine dayalý, basit alet, el emeði ve bece-
risiyle ortaya çýkan güzel ve yararlý iþ” ola-
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