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Elle yazýlarak ortaya konan
her çeþit kitap, risâle, murakka‘,
mektup, levha ve belgelerin
ortak adý.
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Ýlk yazma eserin nerede, ne zaman ve
kimin tarafýndan meydana getirildiði kesin olarak bilinmemekle beraber bunun
alfabenin icadý kadar eski olmasý gerekir.
Ýslâm dünyasýnda “yazma, el yazmasý, mahtût” (genellikle çoðul þekli “mahtûtât”),
“dest-nüvîs, hatt-ý destî” gibi kelime ve terkiplerle belirtilen yazma eser Batý dillerinde Latince “manuscript” (çoðulunun kýsaltmasý MSS) kelimesiyle ifade edilir. Ýslâm
medeniyetinde ilim, fikir ve sanat faaliyetleri Kur’an merkezli olarak teþekkül etmiþ,
zamanla bu faaliyetler süratle geliþip geniþ bir alana yayýlmýþtýr. Kur’an’ýn nüzûlü
ile baþlayan en önemli iþ ilâhî kelâmýn hatasýz ve noksansýz kayda geçirilmesiydi.
Resûlullah’ýn nezaretinde yürütülen bu iþ
vahiy kâtipleri tarafýndan gerçekleþtiriliyordu. Onun vefatýnýn ardýndan Hz. Ebû
Bekir’in hilâfetinde âyetlerin yazýlý olduðu
farklý malzemeler iki kapak arasýna alýnýp
birleþtirilmiþ, Hz. Osman’ýn halifeliði zamanýnda bütün Kur’an parþömen (rakk)
üzerine yazýlarak “mushaf” haline getirilmiþtir. Ýslâmiyet’in kýsa zamanda geniþ bir
coðrafyaya yayýlmasý Kur’an’a duyulan ihtiyacý da arttýrmýþtý. Ancak parþömen çok
pahalý ve elde edilmesi zor bir malzeme
olduðundan Kur’an nüshalarý yeterince çoðaltýlamýyor ve her gün sayýlarý artan müslümanlarýn ihtiyacýna cevap verilemiyordu. Bu durum II. (VIII.) yüzyýlýn ortalarýna
kadar devam etmiþ, 133 (751) yýlýnda vuku bulan Talas Savaþý’nda ele geçirilen Çinli esirlerden öðrenilen kâðýt imali tekniði
Ýslâm dünyasýna da girmiþ, bu olay Ýslâm
medeniyeti tarihinde bir dönüm noktasý
teþkil etmiþtir. Kâðýt imali Ýslâm dünyasýna hýzla yayýlmýþ, büyük ticaret ve kültür
merkezlerinde kâðýt imalâthaneleri kurulmuþtur. Daha önce yalnýzca özel kiþilerin
kütüphanelerine girebilen kitaplara kâðýt
kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla halk kitleleri de kavuþmuþtur. Kâðýt kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla birlikte baþta Kur’ân-ý Kerîm olmak üzere ihtiyaç duyulan eserler
hýzla çoðaltýlmaya baþlanmýþtýr. Bir taraftan sürekli geniþleyen Ýslâm coðrafyasý, diðer taraftan her gün sayýlarý artan müslümanlar, Ýslâmiyet’in esaslarýný ve inceliklerini izah eden eserlerin telifini zorunlu hale getiriyordu. Bu sebeple büyük kültür merkezlerinde kitap yazma veya is-

tinsah etme faaliyetine aðýrlýk verilmiþtir.
Özellikle II. (VIII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýndan
itibaren Kur’an’ýn hatasýz intikalini saðlamak ve muhtevasýný anlatmak üzere birçok yeni ilim ortaya çýkmýþ, bunlarla ilgili
bilgilerin geniþ kitlelere ulaþtýrýlmasý zarureti doðmuþtur. Ayrýca Beytülhikme ve
Dârülhikme gibi bilimsel ve kültürel faaliyetlerde bulunan kurumlarýn tesisi, kadîm dillerde yazýlmýþ bazý önemli eserlerin Arapça’ya tercüme edilmesi kitaba ve
kitap yazmak için gerekli malzemeye duyulan ihtiyacý daha da arttýrmýþtýr. Bütün
Ýslâm coðrafyasýnda açýlan medreselerin
yanýnda kütüphanelerin kurulmasý da kitabýn yaygýnlaþmasýný saðlamýþ, kitap, belge vb.ni yazan, bunun için gerekli malzemeyi saðlayan kýrtâsîler, kâtipler, verrâklar, nessâhlar, hattatlar ve müstensihler
ortaya çýkmýþtýr. Ýslâm öncesinden baþlayarak Müslümanlýðýn ilk dönemlerinde
önemli belgeler ve kayýtlar papirüs (kýrtas) üzerine yazýlýrdý. Kýrtas kelimesinin anlamý daha sonraki dönemlerde kitap yazmak için gerekli olan bütün malzemeyi ifade edecek þekilde geniþlemiþtir. Abbâsîler
devrinde bu malzemeyi saðlayan meslek
erbabýnýn sayýsý çoðalýnca bunlara Baðdat’ta Derbü’l-karâtîs denen bir çarþý tahsis edilmiþ, IV. (X.) yüzyýldan sonra kýrtâsîler sadece kýrtasiye malzemeleri satan
bir zümre haline gelmiþtir.
Kâtip. Kâtipler, Resûlullah’ýn saðlýðýnda
vahyi kaydetmenin yanýnda onun mektuplarýyla diðer resmî belgeleri de yazýyorlardý. Bu durum dört halife zamanýnda ve
Emevîler’in baþlangýç döneminde farklýlaþýp çeþitlenerek devam etmiþ, Abbâsî hilâfetinde kâtipler sadece devlet bürokrasisini temsil etmeye baþlamýþtýr. Bu dönemde kitâbet diplomatik demekti. Halife ile
hükümdarlarýn güvenini kazanarak temayüz eden kimselere “el-kâtib” deniyordu ki
Türk devlet teþkilâtýndaki bunun karþýlýðý
“has hâcib” idi (bk. KÂTÝP).
Verrâk ve Muharrir. Verrâklar kitap istinsahý yanýnda kâðýtlarý ve diðer yazý malzemelerini saðlýyor, verrâk “kitap satýcýsý”
mânasýna da kullanýlýyordu. II. (VIII.) yüzyýlýn ortalarýndan itibaren kâðýdýn kolay elde edilebilmesi ve kitaplara duyulan ihtiyaç verrâklýk mesleðini cazip hale getirmiþtir. Kültür seviyesi yüksek olan bu zümre
mensuplarý medreselerde öðrenim görenlerin kitap ihtiyacýný da karþýlýyordu. Baðdat gibi büyük merkezlerde bunlara “sûku’l-verrâkýn” adýyla özel çarþýlar tahsis
edilmiþti. Verrâklar içinde üslûp sahibi olanlara ve büyük itina ile bilhassa mushaf yazanlara “el-muharrir” adý veriliyordu. Bu

unvanla ilk defa Kutbe (Kutbetü’l-muharrir)
meþhur olmuþtur (ö. 154/771). Verrâklar
“verrâký” denen yazý türünü geliþtirmiþlerdir. Bu yazý türü sonraki dönemlerde
“muhakkak” ve “hattu’l-Irâký” ismiyle de
anýlmýþtýr.
Nessâh ve Hattat. Kesin olmamakla beraber kitap kopya ederek geçimini saðlayan kimselere nessâh deniliyordu. Özellikle Osmanlýlar’da bununla ayný kökten
gelen “müstensih” kelimesi literatüre girmiþtir. Hattat kelimesinin Ýslâm’ýn ilk dört
beþ yüzyýlý içinde kullanýlmadýðý tahmin
edilmektedir. Bunun yerine “el-muharrir”
tercih edilmiþtir. Hattat sýfatýyla anýlan ilk
sanatkâr ise Yâkut el-Müsta‘sýmî’dir (ö.
698/1299) (bk. HATTAT).
Ýslâmî Yazmalar ve Özellikleri. Ýslâm
dünyasýnda kitap haline getirilen ilk metin Kur’ân-ý Kerîm’dir, bu sebeple yazmalar arasýnda en müstesna mevki Kur’an’a
aittir. Yazma eserlerin her nüshasý ayný kiþi tarafýndan istinsah edilse bile müstakil
bir hüviyet taþýr. Ýstinsahýn zamaný, malzemesi, yeri ve müstensihi deðiþtikçe nüshalar arasýndaki farklar da deðiþir. Dolayýsýyla yazma eserlerin doðruluðu ve deðeri deðiþiklik gösterir. Her yazma eserin
bazý þekil ve muhteva özellikleri vardýr.
Yazmalarýn kabýndan baþlayarak bu özellikleri þu þekilde sýralamak mümkündür:
1. Cilt. Ciltler gerek yapýlýþ tarzý ve tekniði, gerekse taþýdýðý tezyinî unsurlar -orijinal olmak þartýyla- istinsah tarihleri bilinmeyen yazmalarýn dönemlerini, bazan da
yazýldýklarý bölgeyi tayinde yardýmcý olur.
Yazmalarýn tarihini belirlemede bilhassa
“þemse”ler önemlidir. Güneþe (þems) benzediðinden bu adý aldýðý düþünülürse de
þemsenin bir baþka anlamý “kolye, gerdanlýk”týr. Bir kolyede çeþitli büyüklükte unsurlar dizilmiþse ortalarýndaki en büyük
parçaya þemse denir. Tesbit edilebilen en
eski þemse yuvarlak biçimdedir. Daha sonra bu þemselerin çemberleri etrafýnda geliþen ilâve unsurlar altta ve üstte uzatýlarak kabýn boyuna uygun bir þekil verilmiþ,
böylece beyzî þemseler ortaya çýkmýþtýr.
Ýþaret edilmesi gereken bir baþka husus
beyzî þemselerin mutlaka salbekli oluþudur. Arap ülkelerinde hendesî tezyinat
uzun zaman devam etmiþtir. Ýran’da yapýlan ciltlerde motifler sýk ve çok girifttir,
ayrýca hayvan ve çiçek motiflerine de sýkça rastlanýr. Türkler’de ise daha sade motiflerle süslenmiþ ciltler görülür.
2. Yaprak. Eski yazma eserlerde yapraklar forma halinde tertip edilir ve her forma 10 varaktan (20 sayfa) meydana ge-
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lirdi. Kullanýlacak kâðýt önce âharlanýp mührelenir, ardýndan forma hazýrlanýr ve dikilmeden mýstar çekilmek suretiyle satýr çizgileri belirlenir, yazýsý yazýlýr, gerek duyulursa yazýlý kýsmýn etrafýna cetvel çekilebilir. Minyatür, resim, þekil vb. varsa daha sonra ayrý bir sanatkâr eliyle ilâve edilir ve nihayet dikilip ciltlenirdi. Bu sýrada
eserin asýl yazýlý kýsmýný teþkil eden yapraklarla cilt kapaðý arasýna baþta ve sonda bir veya birkaç boþ yaprak yerleþtirilirdi. Genellikle formalarýn kâðýdýndan farklý
ve biraz daha kalýn olan bu yapraklara “vikaye varaðý” denir. Vikaye yapraklarý numaralanmaz, daha sonra çeþitli notlar ve
kayýtlar için kullanýlýr. Nihayet formalar numaralanýrdý. Varaklara numara konmasý
büyük ihtimalle X. (XVI.) yüzyýldan sonra
ortaya çýkmýþtýr. Bunun yerini eski yazmalarda forma numarasý alýrdý. Her formanýn 1a sayfasýnýn sol üst köþesine yazý ile
forma numarasý yazýlýrdý. Çok eski bir geleneðin iþareti olan bu tarz numaralama
önceleri Arapça sýra sayýlarýyla (el-evvel ...
el-hâmis gibi) tesbit edilirken daha sonra iþaret edilen yere rakamla ve ardýndan
ebced tertibiyle forma numarasý konmuþtur. Bu usul X. (XVI.) yüzyýla kadar devam
etmiþtir. Formada yer alan varaklarýn diziliþi için belli bir usul ve düzen yoktu. Ancak “müþir, çoban, reddâde, rakabe” vb.
adlarla anýlan kelimelerle varaklarýn sýrasý tesbit edilebilirdi (bk. REDDÂDE). Muhtemelen VI. (XII.) yüzyýlda baþlayýp VIII.
(XIV.) yüzyýldan sonra düzenli biçimde kullanýlan reddâde kayýtlarý, formalarýn dikiminden önce herhangi bir sebeple deðiþen düzenini saðlamada yardýmcý olurdu.
Çok kullanmaktan dolayý yýpranmasý ve
bazý varaklardaki reddâdelerin kaybolmasý
durumunda benzer eserlere bakýlarak metin tamamlanabilir. Batý ülkelerinde yapraðýn a sayfasý için Latince “r: recto”, b sayfasý için “v: verso” iþaretleri kullanýlýr.
3. Kâðýt. Yazma eserlerin hüviyetini tesbitte kâðýdýn ayrý bir yeri vardýr. VIII. (XIV.)
yüzyýlýn baþlarýna kadar Ýslâm dünyasýnda
filigransýz Þark kâðýdý kullanýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu dönemden önceki yazmalarýn
kâðýtlarý birtakým özellikler taþýr. Bunlar
kalýn-ince, âharlý-âharsýz, kolay kýrýlabilir
oluþu vb. özelliklerdir. Genellikle eski tarihli yazmalarýn kâðýdý kalýndýr; ince kâðýtlý yazmalar ise buna göre daha yakýn tarihlidir. Ýyi kalitede imal edilmemiþ bazý
kâðýtlar kolayca kýrýlabilir. Daha çok bitkisel maddelerin kaynatýlmasý sonucu elde
edilen renklerle boyanan kâðýdýn üzerine
mürekkebin yayýlmasýný önleyen, kalemin
akýcýlýðýný saðlayan ve hatalarýn düzeltil-
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mesine imkân veren âhar sürülür. Âhar
ayný zamanda kâðýdýn uzun ömürlü olmasýný saðlar. V. (XI.) yüzyýldan önceki yazmalarda âharýn varlýðý tesbit edilememiþtir.
Kâðýdýn rengi de yazmanýn yaþýný tayinde
faydalý olabilir. En çok kullanýlan renkler
bej, krem (kirli sarý), beyaz, saman sarýsý,
fildiþi, nohudîdir. Ayrýca açýk yeþil, açýk mavi, pembe ve sarý renkli kâðýtlar da kullanýlmýþtýr. Eski yazmalarýn kâðýtlarý daha
çok bej rengindedir; fildiþi renkli kâðýtlar
IX. (XV.), diðer renklerdeki kâðýtlar ise X.
(XVI.) yüzyýldan sonra ortaya çýkmýþtýr. Yazmalarýn kâðýdý, bazan eserin bir dönemden önce yazýlmýþ veya istinsah edilmiþ
olamayacaðýný gösterir. Kalýn olan eski kâðýtlar genellikle az âharlýdýr. Âharlý kâðýtlar parlaklýðýný zamanla kaybeder. Bundan
dolayý kâðýtlarýn tarihini tesbitte iþe yarayacak en önemli unsur filigranlý olup olmamalarýdýr. Bir yazma eðer kâðýdý filigranlý ise 681 (1282) yýlýndan önce yazýlmýþ
olamaz, çünkü filigranlý kâðýt Avrupa’da
ilk defa bu tarihte imal edilmiþtir. Deðiþik
tarihlerde ve farklý yerlerde basýlan filigranlarýn özellikleri de farklýdýr (C. M. Briqiuet, Les filigranes, dictionnaire historique
des marques du papier des leur apparition
vers 1282-1600 adlý eserinde [I-IV, Leib-

zig 1923] muhtelif Avrupa ülkelerinde 220
arþivde tarama yaparak 16.000’den fazla
filigraný tesbit ve tayin etmiþtir). Araþtýrmalarda kâðýtla ilgili bu tür özellikler yanýnda yazmadaki rutubet lekesi, ayrýca güve yeniði vb. hususlar da belirtilmelidir.
Yazma Eserlerin Muhteva Özellikleri.
1. Müellif. Yazmalarýn 1a sayfasýna her ne

kadar “unvan sayfasý” denirse de burada
kayýtlý isimlere ve notlara fazla güvenmemelidir. Ýslâmî yazmalarýn metni formanýn 1b sayfasýndan besmele, hamdele ve
salvele ile baþlar; “faslü’l-hitâb” denen
“emmâ ba‘d” ve “ba‘d” gibi ibarelerin ardýndan mukaddime gelir. Mukaddimede
müellif ele aldýðý konuyu ana hatlarýyla tanýtýr, bu arada kendi adýný, bazan da mufassal künyesini verir. Ayrýca daha önce
yazýlmýþ ayný veya yakýn konudaki eserleri
ve müelliflerini anar. Bazan bunlarýn bir
listesini kaydeder. Bu kýsma “sebeb-i te’lîf”
denir. Sebeb-i te’lîfin herhangi bir yerinde
müellif telif kaydýný da yazar ve tarih koyar. Nâdiren de olsa mukaddimede eserin temize çekilme (tebyîz) tarihi de belirtilir; bu kayýt hâtimede de bulunabilir. Mukaddimede bazan eserin içeriðinin ana baþlýklarý verilir. Manzum eserlerde ise þair
“sebeb-i nazm” baþlýðý altýnda maksadýný
açýklar.

2. Þerh. Þerhler bazan bir eserin çok
saðlam metnini ihtiva edebilir. Hatta þerhler arasýnda eserin mevcut yazmalarýndan daha eski yazmalar bulunabilir. Ayrýca þerhlerde kelimelerin bozulma ihtimali
çok daha azdýr. Bir yazma eser daha önce kaleme alýnmýþ bir eserin þerhi, hâþiyesi, hâþiyesinin hâþiyesi, ta‘lîkatý, ta‘lîkatýnýn ta‘lîkatý da olabilir. Yazmanýn hüviyeti tesbit edilirken bunlar dikkate alýnmalýdýr. Birtakým þerhler bazan bir eserin
birden fazla nüshasýna dayanýlarak yapýlýr. Meselâ Bosnalý Sûdî Çelebi, Þerh-i Dîvân-ý Hâfýz’da on bir farklý yazma nüshadan istifade ettiðini yazar (II, 179). Günümüze intikal eden bazý yazma eserlerin tercümelerini ve mütercimlerini bir arada mütalaa etmek gerekir (Mütercim Âsým
vb. ilim adamlarý gibi). Tercümelerden de gerektiðinde faydalanýlabilir. Zira bir eserin
çok eski bir tercümesi mütercimin elinde eski tarihli bir nüshanýn bulunduðunu
gösterir. Yine de çevirilere fazla güvenmemelidir. Öte yandan þerh, hâþiye, ta‘lîkat ve mütercem yazmalar bazý durumlarda asýl eserdeki birtakým þüphe ve tereddütleri giderecek mahiyette olabilir. Eski eserlerdeki iktibaslar hem çok önemli hem çok faydalýdýr. Zira eski müellifler
eserlerini daha çok muhtelif kaynaklardan derledikleri parçalardan oluþtururlardý. Titiz müellifler iktibas ettikleri parçalarýn kime ait olduðunu ve hangi eserden
alýndýðýný kaydeder. Yazma eserlerin tanýtýmý sýrasýnda belirtilmesi gereken önemli bir husus da eserin müstakil veya bir
mecmua içinde bulunup bulunmadýðýdýr.
Yazma mecmuanýn ihtiva ettiði farklý kitap veya risâlelere mutlaka iþaret edilmeli ve her eserin baþlayýp bittiði varak numaralarý verilmelidir.
3. Ebat. Kâðýdýn uzun kenarý ile kýsa kenarýnýn boyutlarý milimetrik olarak tesbit
edilir, buna metnin iþgal ettiði alanýn boyutlarý da eklenir: 320 × 180 (230 × 150)
mm. gibi. Birtakým yazma mecmualarda
ve cönklerde iç boyut farklýlýk arzedebilir.
Bu durumda parantez içinde “muhtelif”
kelimesi yazýlýr. Bunun yanýnda tavsif edilen yazma eserin kaç varaktan ibaret olduðu, metnin hangi varaklar arasýnda yer
aldýðý da belirtilmelidir. 4. Cetvel. Yazma
eserin her sayfasýnda metni içine alan çerçeveye denir. Bu çerçeve bazan tek, bazan çift, bazan da birkaç çizgiden meydana gelebilir. Cetvelin rengi, kaç çizgiden
ibaret olduðu ve çizgilerdeki farklý renkler kaydedilmelidir. Çok özenle yapýlmýþ
cetveller, arasý altýn yaldýzla doldurulmuþ
olanlar, müzehhep ve enli cetveller de mev-
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cuttur. Bu özellikler tavsifte ortaya konmalýdýr. Çünkü bazý yazmalarda olaðan
üstü güzellikte yaldýzlý cetveller bulunabilir. Bir kýsým yazmalarda ayarý düþük altýnla çekilen cetveller oksitlenmeye uðradýðýndan cetvel içerisindeki metin kýsmýnýn
zamanla yapraktan ayrýlmasýna sebebiyet verebilir. Dikkatsiz cetvelkeþler cetveli yazýlara çok yakýn çektiklerinde elif gibi harfler cetvel altýnda kalarak istinsah
hatalarýna yol açabilir. 5. Sütun. Mensur
eserlerde sütunu belirlemek kolaydýr; ancak manzum eserlerde beyit geniþliði bir
sütun olarak kabul edilir. Bazan hâþiyede
ayný manzum metin yahut farklý bir manzum eser bir veya birden çok sütun þeklinde yazýlmýþ olabilir. Özellikle Firdevsî’nin Þâhnâme’si, Mevlânâ’nýn Me¦nevî’si gibi çok uzun manzum metinler büyük
hattatlar tarafýndan birkaç sütun halinde yazýlmýþtýr. Sütunlarý belli eden çizgiler de cetvel gibi bir ya da birden fazla ve
tezhipli olabilir. 6. Satýr. Satýr adedi eski
yazmalarda genellikle tektir. Çok eski tarihli yazmalarda ise satýr sayýsýnýn tek veya çift olmasý gibi bir tercih gözetilmemiþtir. Nitekim günümüze ulaþan en eski mushaf nüshalarýnda satýr sayýsý çifttir. Satýr
sayýsýný tesbit ederken tam ve baþlýksýz
sayfalar dikkate alýnmalýdýr. Ayrýca müellif hattýyla bugüne kadar gelen yazmalarýn her sayfasýnda ayný sayýda satýr bulunmayabilir.
7. Mürekkep. Yazmalarýn tavsifinde mürekkebin özel bir yeri vardýr. Þark yazmalarýnda umumiyetle siyah mürekkep kullanýlmýþtýr. Siyah mürekkeple yazýlan yazýlar zamanla kahverenginin muhtelif tonlarýna dönüþebilir. Bir yazmanýn yazýldýðý
mürekkebin rengini kaybetmesi ya zaman
içinde solmasý ya kimyevî tesirler yahut
yazmanýn kâðýdýnýn cinsine veya mürekkebin kalitesine baðlýdýr. Mürekkep kaliteli de olsa çok eski yazmalarda renk biraz solmuþtur, bu da yazmanýn eskiliðine
iþaret eder. Bu deðiþmede kâðýdýn kalitesi yanýnda âharýnýn da rolü vardýr. Ancak
mürekkebinin rengi deðiþmiþ her yazmanýn eski olduðu da söylenemez. Nitekim
Maðrib ülkelerinde mürekkeplerin kalitesizliði yüzünden son iki üç asra ait yazmalar tarih taþýmýyorsa yanýltýcý olabilir. Zaman içinde veya mürekkebin cinsinden
dolayý yazý bazan yapraðýn öteki yüzüne
yahut karþý sayfaya geçebilir. Kâðýdýn ince
ve âharsýz oluþunun sebebiyet verdiði bu
olaya oksitlenme denir. Rutubet de oksitlenmeye yol açabilir. Esasen yazmalarýn en
büyük düþmaný nem ve rutubettir. Tarih
taþýmayan eski yazmalarda oksitlenme ve

rutubet konusu mutlaka belirtilmelidir. Siyah mürekkeple birlikte kullanýlan en eski
mürekkep kýrmýzý mürekkeptir. Yeþil veya mavi mürekkeple yazýlmýþ bir yazma
VIII. (XIV.) yüzyýldan sonrasýna aittir. Tezhipli yazmalarda ve yakýn devirde istinsah
edilmiþ metinlerin baþlýklarýnda beyaz mürekkep de (üstübeç) kullanýlmýþtýr.
8. Yazý. Yazma eserlerin dikkat edilmesi gereken en önemli unsuru yazýnýn cinsidir. Ýstinsah tarihi olmayan yazmalarýn
yazýldýklarý dönem ve coðrafî bölge hat
cinsiyle tayin edilebilir. Zira bazý yazý türleri belli bölgelere hastýr, Anadolu Selçuklu neshi ve Ýran ta‘liki gibi. Günümüzde þekli ve mahiyeti tam bilinmeyen birtakým
yazý türlerinin de Ýslâm dünyasýnda kullanýldýðýna dair bilgiler mevcuttur. Bunun
bir örneði Nizâmülmülk’ün Siyâsetnâme’sinde zikredilen “mukarmat” (  )
adlý yazýdýr. Ayrýca ilk dönemlerde mevcut olmayýp sonradan ortaya çýkan yazý
türleri de vardýr; meselâ ta‘lik VII. (XIII.)
yüzyýl civarýnda ortaya çýkmýþtýr. Türkler’in
el yazýsý diye bilinen rik‘a daha ziyade maliye ve muhasebe kayýtlarýnda kullanýlan
siyâkatin geliþmiþ biçimidir. IX. (XV.) yüzyýlýn sonlarý ile X. (XVI.) yüzyýla ait bazý yazmalarda görülen ve adý bilinmeyen bir yazý türü de vardýr. Bu arada birtakým yazmalarda hiçbir yazý türüne girmeyen þahsa ait yazýlar da görülmektedir. Bu yazý örneklerine daha çok Doðu Ýslâm dünyasýnda yetiþmiþ müelliflerin eserlerinde rastlanmaktadýr. Son dönemlerde yetiþen bazý büyük hattatlar, baþta mushaf olmak
üzere önemli ve dinî hüviyet taþýyan eserlerde ayný sayfada birkaç yazý türünü birlikte kullanmýþlardýr. Yazma eserlerin baþlýklarýný, bölüm veya fasýllarýný belirten ibareler genellikle farklý bir yazý türü yahut
farklý renkte mürekkeple ve daha iri harflerle yazýlmýþtýr.
9. Ýmlâ. Yazmalarda imlâ hususiyetlerine, yazýnýn harekeli olup olmadýðýna ve ne
ölçüde hareke kullanýldýðýna dikkat edilmelidir. Harekenin sonradan konulmuþ olmasý mürekkebinden anlaþýlýr. Ayrýca Arap
alfabesindeki harflerin yazýlýþ þekilleri de
özellikle vurgulanmalýdýr. Meselâ ilk dönem Ýslâmî yazmalarda kâf (  ) harfi ile
lâm (  ) harfi birbirine benzer þekilde yazýlýrdý. Kâf harfinin keþîdesi bu dönemlerde henüz konulmadýðýndan “lâm”dan ayrýlmasý için biraz eðik yazýlýrdý. “Lâm”ýn dik
tarafý ise þakulî olurdu. Ayrýca gerek Farsça gerekse Türkçe yazmalarda bazý imlâ
unsurlarý mevcuttur. Bunlarýn en önemlilerinden biri, VII. (XIII.) yüzyýldan önce yazýlmýþ Farsça yazmalarda dâl (  ) harfinin

üzerine nokta konmasýdýr ( ). Bu imlâ kuralý Osmanlý coðrafyasýna da intikal etmiþ
ve X. (XVI.) yüzyýlýn sonuna kadar Türkçe
eserlerde de kullanýlmýþtýr. Bazý müstensih ve kâtipler birtakým Arapça kelimelerde de bu imlâyý uygulamýþtýr, “hýdmet”
(  ) yerine “hizmet” (  ) gibi. Yine
Türkçe ve Farsça bazý yazma eserlerde
“p” harfini belirtmek üzere “b” (  ) harfinin üzerine üç nokta (  ), nazal “n” ile
kâf-i Fârisî’yi göstermek için de kâf (  )
harfinin üzerine üç nokta (  ), ta‘lik yazýda þîn (  ) harfinden ayýrmak için sîn
(  ) harfinin altýna üç nokta (  ) konurdu. Manzum eserlerde vezin zaruretinden dolayý bir kýsým harfler (elif, vâv, yâ)
yazýlmazdý. “ » ” yerine “ » ” gibi. Bazý
Türkçe ve Farsça yazma eserlerde vâv-ý
ma‘dûle ihmal edilirdi. Meselâ “sofra” anlamýndaki “hvân” (  ) אkelimesinin “hükümdar” anlamýndaki “hân” (  ) veya
“kan” anlamýndaki “hûn” (  ) imlâsýyla
yazýlmasý gibi. “Ki” (  ) baðlacý eski tarihli Farsça yazmalarda daima “ ” þeklinde gösterilmiþtir; bu durum Türkçe yazmalarda da görülür. Yine Farsça manzum
eserlerde vezin sebebiyle bazý kelimelerin
ortasýndaki veya sonundaki harf düþürülürdü: “çûn” ( » ) > “çün” ( » ) > “çü”
( » ) gibi.
Türkçe’nin Arap harfleriyle yazýlýþý muhtelif safhalardan geçtiði için dil özellikleri
ve imlâ hususiyetleri Türkçe yazmalarýn
tarihini tesbitte yardýmcý olabilir. Erken
döneme ait Türkçe yazmalarýn bir özelliði ünlülerin harfle deðil hareke ile gösterilmesidir. Ayrýca Türkçe bir kelime vezinden dolayý farklý yerlerde farklý imlâlarla
yazýlýyordu. Bunun örnekleri Ahmedî’nin
(ö. 815/1413) divanýnda (Süleymaniye Ktp.,
Hamidiye, nr. 1082) ve ayný dönemde kaleme alýnmýþ diðer Türkçe yazma eserlerde görülmektedir. Meselâ “sana” kelimesi bazan “  ”, bazan “  ”, bazan
“  ” bazan da “  ” þeklinde yazýlýrdý.
Buna benzer kelimelerin imlâsýnda da deðiþikliklere rastlanmaktadýr. Sonraki dönemlerde hareke ile belirlenen ünlülerin
yerini bilhassa kelime sonlarýnda ünsüzler almýþtýr. Bu sayede tarihi bilinmeyen
Türkçe bir yazmanýn yaþýný yaklaþýk olarak tesbit etmek mümkündür. Türkçe
manzum eserlerde elif harfinin yer aldýðý
hecelerin kapalý heceye tekabül etmesi
durumunda bu harfin üzerine med iþareti konulurdu, “  ” (ayýrmagýl) gibi. Yine manzum eserlerde kapalý heceye tekabül eden kýsa hecelerde uzun vokalleri gösteren elif, vâv, yâ yazýlýrdý: “  ” (nedür) gibi. Yazmalarda metnin içinde veya
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derkenarda yer alan birtakým ibare, iþaret ve semboller de yazmalarý deðerlendirmeye yarayan ipuçlarý verir. Bunlardan
en çok görüleni takdim-tehir iþaretidir.
Genelde takdim için dâl (  ) veya mîm ( # ),
tehir için hâ ( $ ) kullanýlýrdý. Baþka takdim-tehir iþaretleri de mevcuttu. Bazý mensur eserlerde rastlanan “ayn” ( % ) harfi bir
mýsraýn örnek verildiðine iþaret eder. Yazma eserlerde eserin tamamlandýðýný belirtmek için tek mîm ( # ) veya üçgen þeklinde istiflenmiþ üç mîm ( # ## ) yazýlýrdý.
Bir ilim dalýyla ilgili yazmalarda o ilme ait
birtakým ibare, iþaret ve sembollere rastlanabilirdi.
10. Tezhip. Daha çok yazmalarýn ilk sayfasýyla ana bölümlerinin baþlýklarýnda yer
alýr. Bütün sayfalarý olaðan üstü güzellikte tezhipli yazmalar da vardýr. Mushaf tezhipte de en müstesna mevkii iþgal eder.
Ardýndan hadis kitaplarý, mesneviler, dinî
ve lâdinî yazmalar gelir. Bu yazmalar arasýnda eserin hattatýyla müzehhibi ayný kiþi olan eserler de görülür. Meselâ þair Ahmedî’nin bazý eserlerini ihtiva eden 835
(1432) tarihli mecmua ile (Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 2540) þairin 840 (1437)
tarihli divanýnýn (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 1082) hattatý ve müzehhibi Ahmed Aksarâyî’dir. Büyük sanatkâr Kara
Memi’nin kaleminden çýkan Dîvân-ý Muhibbî de istisnaî güzellikte tezhip unsurlarý taþýmaktadýr. Bu son eserin biri Nuruosmaniye (nr. 3873), diðeri Ýstanbul Üniversitesi (TY, nr. 5467) kütüphanelerinde
mevcut iki nüshasýnýn her sayfasý farklý
rûmî ve hatâyî motiflerle süslenmiþtir.
Tezhip, yazmanýn sanat deðeri bakýmýndan önemini arttýrýr. Ayrýca tezhibin tarihini, muhtelif devir ve bölgelerde kazandýðý
üslûp farklarýný bilenler tarihi bulunmayan yazmalarýn yaþýný bu yolla tayin edebilirler. IX. (XV.) yüzyýldan önceki yazmalarda aþýrý tezhip yer almaz. Araplar, Türk
ve Ýranlýlar kadar tezhibe raðbet etmemiþtir. Osmanlýlar’da IX. (XV.) yüzyýlýn sonuna kadar sade, fakat son derece geliþmiþ bir zevkin ürünü olan serlevhalara ve
süslü zahriye sayfalarýna rastlanýr. Bilhassa Fâtih Sultan Mehmed’in kütüphanesi
için yazýlan eserler bu bakýmdan ayrý bir
deðer taþýr. Ayný yüzyýldaki tezhipli unvan
ve serlevhalar dikdörtgen þeklindedir, sonralarý ise deðiþik þekiller kazanmýþtýr (bk.
SERLEVHA). XV. yüzyýl tezhiplerinde çokça mavi renk, az miktarda kiremit kýrmýzýsý ve yaldýzýn çeþitli renk ve tonlarý kullanýlmýþtýr. Özellikle XI. (XVII.) yüzyýldan sonra tezhipte bir gerileme görülür. Bazý yazmalar minyatür bakýmýndan zengindir. Sa-
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natkârý bilinen minyatürler tarihsiz yazmalarýn tarihlendirilmesinde faydalý olabilir.
11. Ferâð Kaydý. Buna “ketebe kaydý”
da denir. Bu kayýt eserin metni dýþýnda
müstensih tarafýndan ilâve edilmiþtir, bu
sebeple “istinsah kaydý” adýyla da bilinir.
Zira her ikisi de yazýlýþýn tamamlandýðýný
belirten müstensihin yazdýðý kýsýmdýr. Bu
kayýtlar yazmalarýn yaþýný tayinde en güvenilir ibarelerdir. Ancak bazý durumlarda bu kayýtlardan da þüphe etmek gerekir. Çünkü birtakým müstensihler istinsaha esas aldýklarý yazmanýn ferâð kaydýný
yazdýktan sonra kendi adlarýný zikretmeyebilir. Böylece sonradan yazýlan eser aslýndan daha eski tarihlere aitmiþ gibi görünebilir. Bunu genelde meþhur âlim, verrâk ve kâtipler yapardý. Ferâð kaydý nâdiren yazmanýn 1a yüzünde de bulunabilir.
Bunlarýn yanýnda kýraat, semâ, mütalaa
gibi kayýtlarýn yazý türü de çoðu zaman
esas metnin yazýsýndan farklýdýr. Bu da
esas metne ilâvelerin yapýlmasýný önler.
Ketebe kaydýný belirten “ketebehû” yerine
“nemekahû, harrerehû, rakamehû, sevvedehû, meþþekahû, nesehahû, satarehû,
kalledehû” gibi ibareler de kullanýlmýþtýr
(ayrýca bk. FERÂÐ KAYDI).
12. Mukabele Kaydý. Ýlk defa Kur’an istinsahý ile baþlayan ve günümüzde “durak” (vakfe gülü) adý verilen küçük bir daire âyet, cümle veya paragrafýn sonuna
konur. Bu gelenek bütün Ýslâm dünyasýnda dinî ve lâdinî eserlerde asýrlarca devam etmiþtir. Küçük daireler koyarak istinsahý bitiren müstensih daha sonra istinsah ettiði nüshayý (en-nüshatü’l-menkule) istinsahýna esas olan nüsha ile (elmenkul minhâ) karþýlaþtýrdýðýnda (mukabele / muâraza) o küçük daireye gelince
içine bir nokta koyardý. Kur’ân-ý Kerîm’in
mukabelesinde bu hususa çok dikkat edilirdi. Bazan da müstensih, önemli bir eseri istinsah edip “el-menkul minhâ” ile mukabelesini küçük dairelerin içine nokta koyarak tamamladýktan sonra menkul nüshayý bir baþka nüsha ile karþýlaþtýrýrdý. Bu
ikinci mukabelede mukabeleyi yapan kiþi, nüshalar arasýnda bir fark yoksa kendi
nüshasýndaki tek noktalý küçük dairenin
yanýna küçük bir daire daha çizerek ortasýna bir nokta koyar veya önceki dairenin
içine ikinci bir nokta ilâve ederdi. Bu iþaretleri ihtiva eden yazmalar iki farklý nüsha ile mukabele görmüþ demektir. Birinci
tarz yazmalara sýk rastlanmakla birlikte
nâdir görülen ikinci tarzýn güzel bir örneði Ýslâm Kültür Mirasýnda Hat San‘atý
isimli eserde mevcuttur (8 numaralý yazý

örneði). Küçük dairelerin içindeki noktalarýn herhangi bir yerde son bulmasý yazmanýn buradan önceki kýsýmlarýnýn mukabele edildiðini gösterir. Mukabele kayýtlarý,
genellikle esas metnin tamamlanmasýndan sonra ve farklý bir yazý türü ile konursa da istinsah edilen nüshanýn farklý yerlerinde de bulunabilir.

Bir yazmada “ !" ” (sahha / sah = düzeltildi) iþaretiyle verilen ve metnin istinsahýna esas olan nüshanýn diðer bir yazma ile
mukabelesi esnasýnda hâþiyeye eklenen,
çoðu zaman müstensih tarafýndan atlanmýþ ibareleri gösterir. Bu tür ibareler “ittifâku’l-bidâyeteyn” ve “ittifâku’n-nihâyeteyn” þeklinde ikiye ayrýlýr. Müstensih istinsah sýrasýnda belli bir yere geldikten ve
buraya kadar olan ibareyi yazdýktan sonra tekrar esas nüshaya döner. Eðer býraktýðý yerden birkaç satýr sonra ayný kelimelerle baþlayan bir ibare varsa oradan yazmaya devam edebilir. Böylece tekrarlanan
kelime, ibare veya mýsra arasýndaki kýsým
atlanmýþ olur. Buna “ittifâku’l-bidâyeteyn”
denir. Bazan da ayný kelime veya ibarelerle biten cümlelerin arasý atlanabilir; buna
da “ittifâku’n-nihâyeteyn” adý verilir. Manzum eserlerde ayný kelimeyle baþlayan ve
birbirini takip eden iki beyitten biri atlanabilir. Bazan da ayný kelime veya kelimelerle baþlayan iki beyitten bir beyit ortaya
çýkar; bir beytin ilk mýsraý daha sonra ayný kelimeyle baþlayan diðer beytin ikinci
mýsraýyla tamamlanýr. Mukabele esnasýnda bu eksik mýsralar satýrýn karþýsýndan
sayfanýn üst tarafýna doðru yazýlýr ve altýna “sah” iþareti konur. Mukabelenin diðer
bir þekli, istinsah edilen nüshanýn eserin
“el-menkul minhâ”dan baþka nüshalarýyla karþýlaþtýrýlmasýdýr. Mukabelede tesbit
edilen farklýlýklar sayfalarýn hâþiyesine kaydedilir. Bunlarýn daha önce belirtilen tashihlerle karýþmamasý için altýna “sah” iþaretinden baþka birtakým iþaretler ve kýsaltmalar yazýlýr. Bu tarzda mukabele görmüþ,
çeþitli iþaretler taþýyan iki yazmadan biri
Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayýtlý (Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 1062) Sîbeveyhi’nin 1144 (1731) tarihli el-Kitâb adlý
eserinin nüshasý, diðeri Konya Yûsuf Aða
Kütüphanesi’nde bulunan (nr. 5547) Me¦nevî nüshasýdýr. Mukabele kayýtlarý istinsah tarihi bilinmeyen yazmalarýn yaþýnýn
tesbitinde önemli rol oynar. Mukabeleyle
ilgili konular ve kullanýlan iþaretler hadis
usulü araþtýrmalarýndan din dýþý eserlere
geçmiþtir.
13. Kýraat ve Semâ Kaydý. Ýlk dönemlerde hadis ve hadis usulünde kullanýlan
bu tür kayýtlar daha sonra diðer ilimler-
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de de kullanýlmýþtýr. Gerek kýraat gerekse
semâ kaydý yazma eserlerde sadece tarih
tesbiti bakýmýndan deðil metnin sýhhati
yönünden de önemlidir. Umumiyetle tarih taþýyan her iki kaydýn yazmadaki yeri istinsah kayýtlarýna yakýndýr. Bu kayýtlar
vasýtasýyla bazý âlimlerin el yazýlarý da belirlenebilir. Büyük dilci Mevhûb b. Ahmed
el-Cevâlîký’nin bu tür kayýtlarýný pek çok
yazma eserde görmek mümkündür (bk.
KIRAAT ve SEMÂ KAYDI). 14. Mütalaa ve
Tashih Kaydý. Yazmalarýn genellikle baþ
taraftaki boþ sayfalardan birine eseri okuyan kiþinin koyduðu kayýtlardýr. Bazý durumlarda bu kiþi konunun uzmanýdýr ve
gördüðü eksikleri ya da yanlýþlarý düzeltir. Böylece eseri okuyan uzman kiþinin
mütalaalarý ve tashihleri metnin doðruluðu için bir belge niteliði kazanýr (Ýslâm
Kültür Mirâsýnda Hat San‘atý, s. 20, dipnot 64/f, s. 25, dipnot 110). Bu kayýtlar ekseriya tarih taþýr. 15. Rivayet Kaydý. Eserin mukaddimesinden önce esas metinle
beraber yer alan ve ender görülen bu kayýtta icâzet ve kýraat yoluyla müelliften itibaren eseri rivayet eden kiþiler sýrayla yazýlýr. Rivayet kaydý yazmanýn tarihinin tesbitine yardýmcý olmaz; ancak rivayet zincirinin son halkasýnda adý geçen kiþi müstensih ise bu hususa bir katkýda bulunabilir. Yazmanýn þeceresinin tesbitinde kayýtlardan yararlanýldýðý gibi bunlar metnin
sýhhati açýsýndan da önem taþýr. 16. Temellük-Tesâhüb ve Vakýf Kayýtlarý. Yazma
veya basma eserlerin herhangi bir yerinde kime ait olduðunu belirten kayýtlar bazan kitap kadar eski olabilir. Kitaplarýn baþkasýna intikalini önlemeye yönelik bu kayýtlar kitap sahiplerinin kimliðini, sosyal durumunu ve mesleðini göstermesi bakýmýndan oldukça önemlidir. Bir kitabýn þahsî
mülkiyetten çýkarýlýp herkesin faydalanmasý için bir kaydýn konulmasý istinsah tarihi taþýmayan yazmalarýn tarihlendirilmesinde bir fikir verebilir. Vakfedilen eserin
1a yüzünde yer alan vakýf kaydý diðer sayfalara da yazýlmýþ olabilir (bk. TEMELLÜK ve
TESÂHÜB KAYDI). 17. Fevâid Kaydý. Yazma eserlerin baþýnda ve sonunda yer alan
boþ sayfalara eserin sahibi veya okuyucu
tarafýndan yazýlan notlar ve ibarelerdir. Bu
kayýtlar eser sahibinin þahsý ve ailesiyle ilgili olabileceði gibi ilâç ve yemek tarifleri
gibi bilgiler de içerebilir. Bu kayýtlar arasýnda doðum, ölüm, tayin ve azille ilgili olanlarýna da rastlanabilir (bk. FEVÂÝD KAYDI).
18. Müstensih. Yazma eserlerde en büyük
sorumluluk müstensihe aittir; çünkü yazmalarda yer alan birtakým düzeltmeler,

bozmalar, atlamalar ve eklemeler ona aittir. Metinlerde bu deðiþikliklere yol açan
sebepler þöylece sýralanabilir: a) Bilgisizlik. Bilgisizlikten kaynaklanan hatalarýn baþýnda yanlýþ okuma gelir. Bilgi yetersizliði
yanýnda dikkatsiz müstensihler bilmedikleri ve anlamadýklarý kelime ve ibareleri bildikleriyle deðiþtirirler; dolayýsýyla yazmalarda az bilinen kelimelerin yerini daha çok
bilinenleri alýr. b) Müstensih iyi bilmediði
bir dilde yazýlmýþ metni kopyalarken harfleri atlar; özellikle Arapça kelimelerde birbirine yakýn noktalarýn yerlerini deðiþtirir
veya iki farklý harfteki noktayý tek bir harfin üzerine koyar. c) Dalgýnlýk. Bunun en
sýk görülen þekli mukabele kaydýnda açýklanmýþtýr. d) Kitap ve bilhassa divan istinsahý ile geçimini saðlayan bazý hattat þairler (Cevrî Ýbrâhim Çelebi gibi) istinsah sýrasýnda beðenmedikleri kelime veya ibareleri kendi zevklerine göre deðiþtirirlerdi. e) Müstensih istinsah ettiði nüshada
mânalarýný bilmediði kelimelerin noktalarýný ihmal eder. f) Yine ihmalkâr müstensihler karþýlaþtýrma külfetine katlanmayýp istinsaha esas olan yazmadaki mukabele tashihlerini göz önüne almazlar. Böylece bir önceki nüshada düzeltilen yanlýþlar aynen devam eder. Bazan da yazmanýn hâþiyesinde veya satýr aralarýnda bulunan not ve açýklamalarý metne sokarlar.
g) Müellifler içinde bazý harflerin noktalarýný ihmal edenler bulunabilir. Bu durumda müellif hattýndan baþlamak üzere müstensihler kelimeyi yanlýþ noktalar ve bu
yanlýþ sürüp gider. h) Bir yazmanýn konusunu iyi anlamayan müstensih bazý harflerin yerini deðiþtirir. Önemli yanlýþlýklara
sebebiyet veren bu tür deðiþiklikleri anlamak güçtür. Öte yandan eski dönemlerde
yazma eserler haþereden korunmak için
servi sandýklarýnda muhafaza edilir, bazý
yazmalarýn 1a sayfasýnda yine ayný amaçla “yâ kebîkeç” gibi týlsýmlý kelimeler yer
alýrdý (bk. KEBÎKEC). 19. Baþ ve Son. Yazmalarýn baþýndaki “faslü’l-hitâb”dan sonra bir açýklamanýn yer almasý yazmalarýn
hüviyetinin tesbiti bakýmýndan önemlidir. Çünkü bunlar ayný adý taþýyan pek çok
eserin (tezkiretü’þ-þuarâ, tabakatü’þ-þuarâ, maktel, mevlid ve el-Hidâye, el-Kâmil
adlý eserler gibi) gerçek yazarýný belirlemede yardýmcý olur. Eserin sonundan bir
parçanýn nakledilmesi durumunda dikkat
etmek gerekir. Zira bir yazmanýn son cümleleri asýl eserin sonundaki cümleler olmayabilir. Müstensihler çoðu zaman müellife ait sözlerin ardýndan dua þeklinde bazý
ilâvelerde bulunabilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbnü’n-Nedîm, el-Fihrist (trc. B. Dodge), New
York-London 1970, s. 94, 97, 126, 255, 320,
402, 407, 425, 723, 855; Sûdî Bosnevî, Þerh-i Dîvân-ý Hâfýz, Ýstanbul 1289/1872, II, 179; Mahmud
Bedreddin Yazýr, Medeniyet Âleminde Yazý ve
Ýslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli (haz. Uður
Derman), Ankara 1972, I, 154-155; Ýslâm Kültür
Mirâsýnda Hat San‘atý (haz. M. Uður Derman),
Ýstanbul 1992; J. M. Bloom, Paper Before Print,
New Haven-London 2001, s. 27-28, 32-38, 4245, 47-69; B. Moritz, “Arabistan [Yazý, Arap Yazýsý]”, ÝA, I, 498-512; Dihhudâ, Lu³atnâme (Muîn), XII, 18040-18049 (maddenin yazýmýnda Nihad M. Çetin’in usul dersi notlarýndan ve Günay
Kut’un tavsiyelerinden de yararlanýlmýþtýr).

ÿOrhan Bilgin

–

YE’CÛC ve ME’CÛC
( &'()*)&'( )

—

Zülkarneyn
döneminde ortaya çýkan ve kýyametin
kopmasýna yakýn dönemde
zuhur ederek yeryüzünde
bozgunculuk yapacak olan topluluk.
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Ye’cûc ve Me’cûc kelimelerinin kökeni
hakkýnda dilciler farklý görüþler ileri sürmüþtür. Râgýb el-Ýsfahânî ile Ýbn Manzûr’a
göre bu iki kelime Arapça’dýr (el-Müfredât,
“ecc” md.; Lisânü’l-£Arab, “ecc” md.; Kåmus Tercümesi, I, 697-698). Zemahþerî,
Fahreddin er-Râzî, Beyzâvî ve Ebü’l-Beka
el-Kefevî gibi âlimlere göre ise Arapça’ya
baþka dillerden geçmiþtir (el-Keþþâf, II, 498;
Mefâtî¼u’l-³ayb, XXI, 170; el-Külliyyât, s.
3). Birinci görüþü savunanlar söz konusu
kelimelerin “ateþ alevlenip durulmak; su
tuzlu ve acý olmak; düþmana saldýrmak,
hýzlý koþmak” anlamlarýndaki “ecc”, “ak kor
haline gelmiþ ateþ, parlak nesne” mânasýna gelen “evc” yahut “yayýlmak, etrafa daðýlmak” anlamýndaki “ycc” ve “mcc” köklerinden türediðini, ayrýca “hýzlý hareket eden,
etrafa yayýlan; ateþ gibi yakýp yok eden
kimse veya topluluk” mânalarýnda mecazen kullanýldýðýný belirtirler. Ye’cûc ve Me’cûc’ün Arapça’ya baþka dillerden girdiðini
kabul edenler söz konusu dillerin Ýbrânîce,
Âsurîce, Ârâmîce, Yunanca veya Türkçe
olabileceðini ileri sürerler. Ýbrânîce’den geçtiðini iddia edenler Ahd-i Atîk’teki Gog ve
Magog’a atýfta bulunurlar. Ahd-i Atîk’e göre Magog, Nûh’un oðlu Yâfes’in yedi çocuðundan biri (Tekvîn, 10/2) veya bu nesilden gelenlerin yaþadýðý ülkenin adý (Hezekiel, 38/2), Gog ise Meþek ve Tubal’ýn kralý ya da Magog ülkesinin halkýdýr (Hezekiel, 38/1-3; 39/1-2). Ahd-i Atîk’te Gog yahudilere musallat olan, onlarýn mallarýný yaðmalayan, çocuklarýný öldüren bir topluluk
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