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Resim 48- Hattat Sâmi Efendinin Fallahu hayrun hâfizan levhasýnýn zýrnýkla yazýlmýþ kalýbý. Bu kalýpta tashih edilen yerler siyah boya ile belli olmaktadýr. Harflerin
kenarý iðnelenmiþ durumdadýr. Görülen bu kalýp üst kalýptýr. Bu kalýptan zerendud olarak levhalar hazýrlanmýþtýr. (Süleyman Berk koleksiyonu)

49

Resim 49- Hattat Sâmi imzalý zýrnýk mürekkebiyle hazýrlanmýþ celî sülüs levha kalýbý. (Türkpetrol Vakfý koleksiyonu)

HAT SANATI
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Resim 50- Hattat Sâmi Efendi imzalý zerendud celî sülüs levha.

HAT SANATI
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HAT SANATI

Resim 51- Hattat Sâmi Efendinin Yeni Cami Sebili üzerinde bulunan celî sülüs Kitâbesi.

Resim 52- Hattat Mehmed Nazif Beyin Sülüs bir levhasý. (Mehmet Özçay koleksiyonu)

52

HAT SANATI

Resim 53- Hattat Sâmi Efendinin Kapalý Çarþý Nuruosmaniye kapýsý üzerinde bulunan celî tâlik kitâbesi.

Resim 54- Hattat Sâmi Efendinin talebesi Ömer Vasfi Efendinin Eyüpte Sultan Reþad Türbesi üzerinde bulunan
celî sülüs müsennâ kitabesi.
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Resim 55- Hattat Mehmed Nazif Beye ait istifli celî sülüs bir levha.

Resim 56- Hattat Ýsmail Hakký Altunbezere ait istifli celî sülüs bir levha.

Resim 57- Hattat Ýsmail Hakký Altunbezere ait istifli zerendud celî sülüs bir levha.
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Resim 58- Hattat Mehmed Nazif Beye ait celî sülüs bir levha.

Resim 59- Hattat Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi yolunu geliþtiren Hattat Þefik Beye ait celî sülüs levha. (Süleyman Berk koleksiyonu)
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Resim 60- Hattat Sâmi Efendinin celî sülüs zerendud levhasý. (Aksaray, Vâlide Sultan Camii)

Resim 61- Hattat Mustafa Halim Özyazýcýnýn celî sülüs bir levhasý. (Süleyman Berk koleksiyonu)

Resim 62- Hattat Mehmed Nazif Beyin celî sülüs bir levhasý. (Abdurrahman el-Uweys koleksiyonu, Dubai)
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II. BÖLÜM

YAZI ÇEÞÝTLERÝ
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Resim 63- Muhsinzâde Abdullah Beyin Sülüs Nesih kýtasý.

yazýþmalarda kullanýlmýþtýr. Ýleriki dönemlerde dîvanlar

2.1. HAT SANATINDA YAZI ÇEÞÝTLERÝ

ve fetvâlar talik yazý ile yazýlmýþtýr. Dîni ve sivil mimâri

Ýslâm yazýsýnýn kaynaklarda birçok çeþidinden

eserlerde, uzaktan daha rahat görülebilen celî sülüs, celî

bahsedilmiþtir. Yapý ve þekil olarak harfler birbirine yakýn

kûfi ve celî talik yazý kullanýlmýþtýr. Kullaným sahalarýna

olsalar da, yazý çeþitlerinin harfleri arasýnda nüanslar

göre yazýnýn kullanýmýnda, harflerin yapýlarýna estetik

bulunmaktadýr. Ýslâm yazýsýnýn bu çeþitlenmesi, sanat

müdahaleler de bulunulmuþ ve bazý farklýlýklar oluþmuþtur.

olarak ve kendi içindeki bir sýnýflamadýr. Sülüs yazýda,

Tarihi süreç içerisinde oluþan bu durum, yazýnýn estetik

yahut nesih yazýda, yahut kûfi yazýda her harfin ana yapýsý

çeþitlenmesini doðurmuþtur.

aynýdýr. Fakat sanat olarak, farklý yazý çeþitlerindeki yazýlýþta
bir takým farklýklar ortaya çýkmaktadýr. Meselâ sülüs, nesih

Asýrlarca süren arýnma ve süzülme sonucu, yazý

yahut muhakkak yazýda sin harfinde dendan, diþ

estetik olarak güzelleþirken çok çeþitlenen yazýlar belli

bulunurken, talik yazýda bu diþler çoðu kere

bir tasnifte toplanmaya baþlamýþtýr. Aklâm-ý sitte adý

bulunmamaktadýr. Kezâ, diðer yazý çeþitlerinde elif

altýnda toplanan yazýlarýn temeli, Hz. Peygamber

harfinde zülfe bulunurken talik ve rika yazýda zülfe

döneminde ortaya çýkan iki ana karakterden, köþeli ve

kullanýlmamaktadýr. Bu farklýlýklar daha da çoðaltýlabilir.

yuvarlak karakterli yazýdan neþet ederek çeþitlenmiþtir.151
Bu yazýlarýn ana çizgileri Ýbn Mukle ve Ýbn Bevvâb tarafýndan

Ýslâm yazýsý baþýndan itibaren kullaným alanýna

belirlenmiþ, Yâkut el-Mustasýmî tarafýndan kaideleri

göre çeþitlenmeye baþlamýþtýr. Çünkü yazý, Müslüman

konmuþtur.152 Yazý çeþitlerini þöyle tasnif edebiliriz:

toplumda, baþlangýcýndan itibaren bir sanat konusu olarak

150- Yazýr, Kalem Güzeli, II, 75
151- Daha geniþ bilgi için bkz. Nihad M. ÇETÝN. -Ýslâm Hat Sanatýnýn Doðuþu
ve Geliþmesi (Yâkût Devrinin Sonuna Kadar), Ýslâm Kültür Mirâsýnda Hat
Sanatý. Ýstanbul, IRCICA, 1992, s. 15
152- Serin, Hat Sanatý ve Meþhur Hattatlar, 72

ele alýnmýþ ve iþlenmiþtir.150 Kûfi yazýnýn temelini oluþturan
köþeli yazý, dîni metinlerin tespitinde kullanýlýrken, kullanýmý
daha kolay olan yuvarlak karakterli yazý günlük
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Resim 64- Ýlk dönem kûfi yazý örneði.

kýsma ayrýlmaktadýr.

Aklâm-ý sitte denilen altý çeþit yazý þunlardýr:
1-Muhakkak

1- Meþrik kûfîsi

2-Reyhâni

2- Maðrip kûfîsi

3-Sülüs

3- Kayravan kûfîsi

4-Nesih

2. 1. 1. Aklâm-ý Sitte

5-Tevkii

2. 1. 1.1 Sülüs

6-Rikaa (Ýcâze Hattý)
Diðer Yazý Çeþitleri

Aklâm-ý sitte içerinde yer alan ve üçte bir anlamýna

7-Kûfi

gelen sülüs yazý, ismini baþlangýçtaki yuvarlak karakterli

8-Talik

yazýdan geliþen tûmar yazýnýn üçte bir ölçüsünden almýþtýr.

9-Dîvâni

Kalem aðzý kalýnlýðý 3 mmdir. Hat sanatýnda, sanat olarak

10-Celî Dîvâni

yazýnýn anasý ümmül-hutût olarak kabul edilmiþtir.

11-Rika

Muhakkak yazýya göre harfleri biraz küçüktür. Çanaklý

Kûfi yazý çeþitli kollara ayrýlmaktadýr.

harflerin çanaklarý derindir. Nesih yazý ile birlikte geliþimi

A- Yapýlarýna göre kûfi yazý

Osmanlýda çok hýzlý olmuþtur.

1- Basit kûfî

2. 1. 1. 2. Nesih

2- Yapraklý kûfî
3- Zemini süslü kûfî

Kelime anlamý ortadan kaldýrmak, iptal etmek

4- Örgülü kûfî
5- Geometrik

anlamýna gelmektedir. Kitap yazýmýnda diðer yazýlara göre
kûfî153

daha fazla kullanýldýðý için bu ismi almýþtýr. Kalem aðzý

B- Yazýldýklarý bölgelere göre de kûfî yazý üç
153- Ýbrahim Cum'a, a. g. e., 45-46.
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Resim 65- Hattat I. Derviþ Aliye ait muhakkak ve reyhâni hatlarýyla bir kýta.

kalýnlýðý, sülüs kaleminin üçte biri kadardýr. Sülüs kaleminin

pirinç tanesi üzerine ihlâs sûresi yazýldýðý da olmuþtur.

üçte biriyle ona tabi olmuþtur. Þeyh Hamdullah ile birlikte

Sultan Ahmed Camiinin celî yazýlarýný yazan Seyyid Kâsým,

Kurân-ý Kerîm yazýmýnda nesih yazý kullanýlmaya

bir pirinç tanesi üzerine ihlâs sûresini yazdýðý için kendisine

baþlanmýþtýr.

Gubârî sýfatý verilmiþtir. Bu yazýyla XX. asýr baþlarýnda
Mehmed Nûri Sivâsi154 baþarýlý örnekler ortaya koymuþtur.

Baþlangýçta muhakkak, verrâki ve ýrâkî denilen

2. 1. 1. 3 Muhakkak

neshî yazý üzerinde yapýlan çalýþmalar neticesinde, ileride
iki ayrý tarz ortaya çýkmýþtýr. Reyhâni ve nesih yazýnýn

Kelime anlamý itibariyle muntazam ve muhkem

ortaya çýkmasýndan sonra, özellikle nesih yazýnýn kâideleri

gibi anlamlara gelmektedir. Kalem aðzý kalýnlýðý, sülüs

Yâkut tarafýndan belirlenmiþtir. Osmanlýda Þeyh Hamdullah

kalemine tabidir. Harfleri sülüs yazýya göre daha büyüktür.

ile birlikte hýzlý bir geliþim merhalesine girmiþ ve Osmanlýnýn

Yatay harfler ve harflerin yatay kýsýmlarý daha yayýk ve

son döneminde estetik zirveye ulaþmýþtýr.

uzundur. Çanaklar geniþçe ve sülüs yazýya göre daha

Burada yeri gelmiþken gubârî yazýdan bahsetmek
154- Sivaslý Mehmed Nûrinin hayatý bilinmemektedir. Ancak gubârî yazý
geleneðinin son temsilcisidir. Bazý yazýlarýnýn ketebe kayýtlarýnda kendi
mesleði kaydetmiþ ve hocasýnýn ismini vermiþtir. Bir yazýsýnýn ketebesinde
Mülgâ Dâire-i Meþihat Mektûbi Kalemi Mütekâidi olduðunu belirtmiþtir.
Meþihat Kalemi kâtiplerinden Ahmed Efendinin oðludur. Þeyh Mahmud
Hamdiden yazý dersi almýþtýr. Daha çok 1905-1935 yýllarý arasýnda eser
vermiþtir. Eserlerini koyu zemin üzerine üstibeç boya kullanarak meydana
getirmiþtir. Bkz. Alparslan, Osmanlý Hat Sanatý Tarihi, 187; Zübeyde Cihan
Özsayýner, Yöresel Hattatlarýmýzdan Mehmet Nuri Sivasî, V. Milletlerarasý
Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara, Kültür Bakanlýðý, ts, s.340- 342.

gerekir. Adýný Arapça toz anlamýna gelen ðubardan
alan gubârî yazý, nesih yazýdan çok ince, bazen gözle zor
görülebilecek kadar ince yazýlan yazýya verilen isimdir.
Bu hat ile sanattan ziyade maharet gösterilmektedir.
Sancak Kurânlarý bu yazý ile yazýlmýþtýr. Bazen bir
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Resim 66- Reîsül-hattâtîn Haci Ahmed Kâmil Akdik hattýyla sülüs nesih bir kýta.

düzdür. Satýr halinde yazýlýr, istifli olarak yazýlmaz.

gelmektedir. Tevkiî yazýnýn küçüðüdür. Onun kurallarýna
tabidir. Ýcazetnameler bu hat ile yazýldýðý için Hatt-ý icâze

2. 1. 1. 4 Reyhâni

diye isimlendirildiði de olmuþtur. Ayrýca, talik yazý geliþene

Nesih yazý nasýl sülüs kalemine tabi ve onun üçte

kadar bu yazýyla vakýf kayýtlarý tutulmuþtur.

biri ise, reyhâni de yazý kurallarý bakýmýndan muhakkak

2. 2. DÝÐER YAZI ÇEÞÝTLERÝ

yazýya tabidir. Kalem aðzý kalýnlýðý ise muhakkak yazýnýn
üçte biri kadardýr. Muhakkak ve reyhâni yazý XV. asra

Kûfi

kadar mushaf yazýmýnda kullanýlmýþtýr.

Dîvâni

2. 1. 1. 5 Tevkiî

Celî Dîvâni

Tevkiî yazý, sülüs yazýnýn ihmal edilmiþ þeklidir.

Rika

Sülüs yazýnýn kurallarýna tabidir. Daha çok divana ait kýsa
metinlerin yazýmýnda kullanýlmýþtýr. Daha sonra yerini

Talik

Dîvâni yazýya býrakmýþtýr. Sülüs yazýya göre harflerin boylarý,

2. 2. 1 Kûfi

çanaklar, küpler ve elifler daha kýsa, küçük ve kývraktýr.
Kalem aðzý kalýnlýðý sülüs kalemine tabidir. En belirgin

Ýslâmýn ilk yýllarýnda kullanýlmakta olan sert köþeli

özelliði birleþmeyen harflerin birleþmesidir.

yazý daha sonra Kûfe þehrinde iþlenerek, geliþtirildiði þehre
nisbetle kûfi adý verilmiþtir. Yazýldýðý yere ve yapýsýna göre

2. 1. 1. 6 Rikaa

çeþitlenmiþtir.

Kelime olarak küçük sayfa ve mektup anlamýna
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Resim 67- Hattat Halim Özyazýcýnýn rikaa hattý.

4- Örgülü kûfî:
Bazý harflerinin örülmesinden dolayý bu ismi almýþtýr.
Bu çeþit kûfinin en erken örnekleri h. V. asra uzanmaktadýr.
En eski örneði Ýran Râdekân Kalesinde (h. 411) Tunus
Kayrevan Camii mescidinde (h. 431), en bilinen ve meþhur
örnek ise Ýran Pir Alemdar kabrindedir.
5- Geometrik kûfî :156
Diðer kûfi çeþitlerinden dik ve keskin çizgileriyle
ayrýlýr. Ortaya çýkýþý hususu pek fazla aydýnlatýlamamýþtýr.
Ýran ve Irak mescidlerinde çok fazla yaygýndýr.
B- Yazýldýklarý bölgelere göre de kûfî yazý üç
kýsma ayrýlmaktadýr.
1- Meþrik kûfîsi
2- Maðrip kûfîsi
3- Kayravan kûfîsi
Resim 68- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla Þevkî Efendiye takliden yazýlmýþ nesih
bir sahife. (Mehmet Özçay koleksiyonu)

Kûfi yazý çeþitli kollara ayrýlmaktadýr. 1 5 5
A- Yapýlarýna göre kûfi yazý
1- Basit kûfî:
Ýslâmýn ilk yýllarýnda þark ve garbda yayýlan kûfidir.
En güzel örnekleri Kubbe-i Sahra ve Tolonoðlu Camii
kitâbesidir. Bu çeþit kûfide her hangi bir süsleme mevcut
deðildir.
2- Yapraklý kûfî:
Aðaç yapraklarý gibi süslemelerin bulunduðu çeþittir.
3- Zemini süslü kûfî:
Resim 69- Makýlî yazýya Sirkeci Hubyar Camiinden bir örnek.

Zemininde kývrýk dallý motiflerin bulunduðu kûfidir.
Bu çeþit kûfinin en güzel örnekleri Ýranda Gaznede ve

155- Kûfi yazýyla ilgili geniþ bilgi için bkz. CUM'A, Ýbrahim. Dirâse fî Tatavvuri'lKitâbâti'l-Kûfiyye. Dâru'l Fikri'l-Arabî, ts. 286 s.
156- Ýbrahim Cum'a, a. g. e., 45-46.

Kâhire Sultan Hasan Medresesinde bulunmaktadýr.
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Resim 70- Hattat Mehmed Nûri Sivâsînin gubâri levhasý.

2. 2. 2 Dîvâni Yazý

hükümdarý Uzun Hasaný maðlup ettikten sonra Ýstanbula
getirdiði Ýranlý sanatkârlarýn, kadîm talik hattýnýn

Terim olarak, padiþahýn iradelerini emirlerini,

iþlenmesinden çýktýðý söylenebilir.157 Çünkü harflerin þekli

buyruklarýný yazmak için kullanýlan yazý anlamýna

ve birleþmeleri yönünden büyük benzerlik mevcuttur.158

gelmektedir. Akkoyunlu ve Karakoyunlularda kadim talik

157- M. Uður Dermandan naklen
158- Alparslan, Sanat Dünyamýz, sy. 35, s. 36

resmi yazýþmalarda kullanýlmýþtýr. Bu yazý Fatihin Akkoyunlu
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Resim 71- Mehmed Tevfik Ebuzziya (1843-1912) tarafýndan kûfi hat ile yazýlan Yýldýz Hamidiye Camii kubbesi (Necm Sûresi ilk âyetler).

Geliþmiþ dîvâni örneklerinin girift görüntüsü vardýr.

kullanýlmýþtýr. Bazen satýrlarýn biri mürekkep birinin altýnla

Dîvâni yazý sadece devlet yazýþmalarýna tahsis edildiði için

yazýldýðý ferman ve beratlar bulunmaktadýr. Son dönemde

gizliliði korumak kaydýyla girift yazýlmýþtýr. Ayrýca, dîvâni

Ebûbekir Mümtaz Efendi (1810- 1871), Vahdetî Efendi

yazý, Osmanlýda sadece sarayda kullanýlmýþ, dýþarýda

(1833- 1871), Mehmed Þefik Bey (1820- 1880), Ebûbekir

kullanýlmasý yasaklanmýþtýr.

Nâsýh Efendi (1813- 1885), Ferid Bey (1858- 1925), Mehmed
Ýzzet Efendi (1841- 1904), Sâmi Efendi (1838- 1912), Ahmed

2. 2. 3 Celî Dîvâni
Ýlk bakýþta, sülüs ve talik yazý çeþitlerinde olduðu
gibi bu yazýnýn da dîvâni yazýnýn kalýn kalemle yazýlaný
olduðu anlaþýlabilir. Fakat aralarýnda fark vardýr. Bu farklar
þöylece tasnif edilebilir:159
1.Dîvâni yazýda hareke ve tezyîni iþaretler
olmamasýna karþý, celî dîvâni yazýda hareke ve çok fazla
tezyinî iþaret bulunmaktadýr. Celî dîvânide küçük noktalar
da tezyinî iþaret olarak kullanýlmaktadýr.
2.Dîvâni istifsiz, satýr hâlinde yazýlmasýna karþý celî
dîvâni yazý istifli ve girift olarak yazýlýr.
3.Celî dîvâni geniþ aðýzlý kalemle yazýlmaktadýr.

Resim 72- Bursa Ulucamide Þefik Bey hattýyla celî sülüs ve kûfi yazý.

Celî Dîvâni yazý sadece devlet yazýþmalarýnda

159- Daha geniþ bilgi için bkz. Alparslan, Osmanlý Hat Sanatý Tarihi, 192- 193.
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Resim 73- Bursa Ulucamide Mehmed Þefik Beye ait celî divani levha.

Resim 74- Bursa Ulucamide Mehmed Þefik Beye ait celî divani levhanýn benzeri Ýstanbul Tophane Kýlýç Ali Paþa Camiinde bulunmaktadýr.

Kâmil Akdik (1860- 1941), Ýsmail Hakký Altunbezer (1869-

XIX. asra kadar Ýran nestalik ekolüne baðlý olan

1946), Halim Özyazýcý (1898- 1964), Hamid Aytaç (1891-

Türk hattatlarý, Yesârî Mehmed Esad Efendi bilhassa oðlu

hattatlarýdýr. 160

ve talebesi Yesârîzâde Mustafa Ýzzet Efendi elinde talik

1982) önemli dîvâni ve celî divâni

yazý yeni þîve kazandý. Ýran ve Türk nestaliki ayrý ayrý

2. 2. 4 Talik

netleþti.162 Daha sonralarý bu farký belirtmek için Türk
uslûbu nestalik, talik olarak isimlendirilmiþtir. 163

Aklâm-ý sitteden sonra en çok meþhur olan ve
kullanýlan yazý çeþididir. Talik kelime anlamý itibarýyla

Ýranýn meþhur hattatý Mir Ýmad Hasenî elinde talik

asma, asýlma anlamlarýna gelmektedir. Harekesi olmayan

yeni bir uslûba büründü. Ýmad, Osmanlý hattatlarýnca da

bu yazýnýn kalýn aðýzlý kalemle yazýlanýna, týpký sülüsteki

önemle takip edilen bir hattattýr. Ýmad uslûbu Türkiyeye

gibi celî talik adý verilmiþtir.

talebesi Buharalý Derviþ Abdi (ö. 1647) tarafýndan getirilmiþtir.

Talik yazýya Ýranda nestalik adý verilmektedir.

Osmanlý talik hattatlarýndan Abdülbâki Ârif Efendi (ö. 1688),

Türkiyede de bu isimle anýldýðý olmaktadýr. Türkiyede

Durmuþzâde Ahmed Efendi (ö. 1716), Þeyhulislâm

talik yazýyý bu isimle anma bazý karýþýklýða sebep olacaðý

Veliyuddin Efendi (ö. 1768), Kâtipzâde Mehmed Refi Efendi

muhakkaktýr. Ýranda ilk icâdýnda kullanýlan talik yazý

elinde geliþtirilmiþtir.164 Talik yazýda sanat bakýmýndan

geliþtirilerek yeni ortaya farklý tavýrdaki yazýya nestalik

Ýranlý ve Osmanlý hattatlarý ayný seviyede baþarý

adý verilmiþtir.

160- Bkz. Alparslan, Osmanlý Hat Sanatý Tarihi, 194- 198.
161- Ali Alparslan, Ýslâm Yazý Çeþitleri: 4 Nestalik, Sanat Dünyamýz, Yýl. 11,
sy. 34 (1985), s. 3
162- Alparslan, Osmanlý Hat Sanatý, 155.
163- Nestalik ve talik isimlendirmesiyle ilgili geniþ bilgi için bkz. M. Uður
DERMAN, Piyer Loti Kitâbesi ve Talîk Hattýna Dâir Bir Mülâhaza, Kültürü
ve Sanatýyla IV. Eyüpsultan Sempozyumu, Tebliðler, 5- 7 Mayýs 2000,
Ýstanbul, Eyüp Belediyesi, 2000, s. 278- 283.
164- Alparslan, Sanat Dünyamýz, sy. 34, s. 6

Kadî talik yazý Ýranda, aklâm-ý sitte ile birlikte
günlük yazýþmalarda kullanýldý. Yazma ve okunma
zorluðundan dolayý bu yazý üzerinde bazý deðiþiklikler
yapýlarak nestalik yazý ortaya çýkarýlmýþtýr. 1 6 1
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2. 2. 5 Rika Yazýsý:
Osmanlý tarafýndan icâd edilmiþ bir yazýdýr. Divâni
yazýnýn harflerinin küçültülmesi, sadeleþtirilmesiyle
geliþtirilmiþtir. Divânî yazýya göre harflerin kavis ve meyilleri
azaltýlmýþtýr. Harekesiz olan rika yazýsý, sade ve süratli
yazýlmaya müsait olduðundan günlük hayatta kullanýlmýþtýr.
Sýbyan mekteplerinde, çocuklara yazý öðretimine bu yazý
ile baþlanmakta idi.166
Rika hattý, Dîvân-ý Hümâyunda ortaya çýkýp
geliþmiþtir. Zamanla kâideleri teþekkül edip sanatlý þekilde
yazýlmýþtýr. Bu yazýda baþlýca iki tarz geliþmiþtir. Birincisi
Mümtaz Efendi yahut Bâb-ý Âli rikasý denen tarz, ikincisi
ise Ýzzet Efendi rikasýdýr. Ýzzet Efendi rikasýnýn sanat özelliði
daha baskýndýr. Son dönemde hattat Hâmid ve hattat
Halim Bey, Mümtaz Efendi tarzýnda güzel örnekler
vermiþlerdir.

Resim 75- Dîvâni hattýyla hazýrlanmýþ, II. Abdülhamid tuðralý ferman.

göstermiþlerdir. Fakat celî talikte Osmanlý hattatlarý daha
baþarýlý olmuþlardýr.165
Türk talikinin kesinleþmiþ kaidelerine raðmen Ýran
nestalikinin kesinleþmiþ kaideleri yoktur. Ýran nestalikinde
ayný harf çok farklý ölçülerde yazýlabilmektedir. Halbuki
Türk talikinin kaideleri bellidir.
Osmanlý talik ekolünün kurucusu Yesârizâde
Mustafa Ýzzet Efendiden sonra uslûbu talebeleri Kýbrýsizâde
Ýsmâil Hakký (ö. 1862), Ali Haydar Bey (ö. 1870), Kazasker
Mustafa Ýzzet Efendi (1876) eliyle yayýlmýþtýr. Ýkinci nesilden
hattat celî sülüsün de yegâne usta hattatý olan Sâmi
Efendi, talikte bazý eksiklikleri tamamlayarak ayrý bir þîve
sahibi oldu. Sami Efendiden sonra talebeleri Mehmed
Nazif Bey (ö. 1913), Ömer Vasfi Efendi (ö. 1928), Mehmed
Aziz Efendi (ö. 1934), Hulusi Yazgan (ö. 1940) ve Necmeddin
Okyay talik yazýnýn Sâmi Efendi yolundaki usta takipçileri
olmuþlardýr. Hulûsi Efendiden talik meþk eden hattat
Resim 76- Ýmada ait tâlik bir kýta.

Hâmid Aytaç (ö. 1982) ve hattat Halim Özyazýcý (ö. 1964),
Yesârizâde Mektebi, Sâmi Efendi kolunun yakýn dönem

165- Alparlsan, Sanat Dünyamýz, sy. 34, s. 5
166- Bugün de hat öðretimine ekseriyetle rika yazýsý ile baþlanmaktadýr.

usta hattatlarýdýr.
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Resim 77- Hattat Mehmed Hulûsi Efendiye ait celî tâlik levha. (Emin Barýn koleksiyonu)

Resim 78- Hattat Sâmi Efendiye ait zerendud celî tâlik levha.
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Resim 79- Hattat Halim Özyazýcýnýn rika yazýsýna bir örnek. (Süleyman Berk koleksiyonu).

Resim 80- Hattat Yesârizâde Mustafa Ýzzet Efendinin tâlik hat ile yazdýðý Hilye-i Hâkâninin ilk kýtasý.
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III. BÖLÜM

HAT SANATINDA KULLANILAN MALZEMELER
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Resim 81- Makta, kalemtraþ ve mürekkep hokkalarýndan oluþan bir yazý takýmý.

Þüphesiz her sanat eseri için bir takým âlet ve

7-Mürekkep hokkasý

malzemeler kullanýlmaktadýr. Kullanýlan âlet ve malzemenin

8-Mýstar

kalitesi, doðrudan sanat eserinin kalitesine tesir etmektedir.

9-Yazý altlýðý

Bu konuda söylenmiþ bir atasözü bunu teyid eder: Kem

3. 1. KALEM168

âlât ile kemâlât olmaz.167 Kaliteli, saðlam ve iyi malzeme
ile kaliteli ve güzel iþler çýkarýlacaðý muhakkaktýr. Kaliteli

Kurân-ý Kerimde kalem üzerine yemin edilmiþ,

ve saðlam bir kalem, kaliteli ve iyi bir mürekkep, iyi terbiye

Hz. Peygamber de kaleme özel önem atfetmiþtir.

edilmiþ aherli kaðýdýn kullanýldýðý bir yazý, ayný evsafý

Medeniyetlerin kalem ucundan satýra dökülenlerle

taþýyacaktýr. Kalem, kâðýt ve mürekkebin iyi ve uyumlu

oluþmasý, insan hâfýzasýnýn en büyük yardýmcýsý olmasý

olmasý, iyi bir yazý için çok büyük önem arz eder.

gibi daha birçok þey, kalemin önemini gösterir. Yazýnýn
üç önemli unsurundan birisi kalemdir.169

Hat sanatýnda geçmiþte kullanýlan malzemeler
küçük deðiþikliklerle bugün de kullanýlmaya devam

Hat sanatýnda kamýþ kalem ve kalemler çok

edilmektedir. Kullanýlan ana malzemeler kamýþ kalem,

çeþitlidir:

aherli kâðýt ve is mürekkebinden oluþmaktadýr. Hat

1-Kamýþ kalem

sanatýnda kullanýlan kalem ile günümüzde normal hayatta

2-Meneviþli (Hindî) kalem

kullanýlan kalem arasýnda hiçbir benzerlik yoktur. Hat

3-Cava kalemi

sanatýnda kullanýlan malzemeyi þöyle sýralayabiliriz:

4-Bambu kalemi

1-Kalem

5-Kargý kalemi

2-Kâðýt

6-Tahta kalem

3-Mürekkep

167- Muhittin Serin, Hat Sanatý ve Meþhur Hattatlar. Ýstanbul, Kubbealtý Neþriyatý,
2003, s. 333.
168- Hat literatüründe kalem iki farklý anlam için kullanýlmaktadýr. Biri yazý
çeþidi anlamýnda, diðeri ise kamýþ kalem anlamýnda kullanýlmaktadýr.
169- M. Uður Derman, Eski Mürekkebciliðimiz, Ýslâm Düþüncesi, yýl 1, sy. 2
(Haziran 1967), s. 97

4-Mühre
5-Kalemtraþ
6-Makta
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Resim 82- Hattat Ýsmail Hakký Altunbezere ait çeþitli kalemler. (Mehmet Özçay koleksiyonu)

Yazý sanatýnda kullanýlan kamýþ kalem denildiðinde;

bulunan Vâsýt þehrinden temin edilen kamýþ kalem anlaþýlýr.

daha çok Hazar denizi kenarý ile Irak Dicle nehri kenarýnda

Kamýþ kalemin ham hâli nohûdi renkte olup, renginin
kararýp sertleþmesi için gübre içine yatýrýlýr. Gübre içerisinde
sertleþen kamýþýn rengi koyu kahverengi olur.170 Bu
kurutma iþlemi, sýcak ülkelerde güneþe karþý serilerek de
yapýlmaktadýr.
Hindistanda yetiþen içi dar, uzun boðumlu ve dýþý
benekli kalemler (Meneviþli kamýþ) kendileri sert olduðu
için gübreye yahut güneþe yatýrma iþlemi yapýlmamaktadýr.
Bambu kamýþý, bambu isimli bitkiden elde
edilmektedir. Sandalye yapýmýnda da kullanýlmaktadýr.
Normal kamýþ kaleme göre daha sert ve kalýndýr.
Kargý kalemi ise, ney yapýmýnda da kullanýlan
kamýþtan elde edilmektedir. Boðumlarý kesilerek
kullanýlmaktadýr. Kargý kalem de normal kamýþ kaleme
göre daha sert ve kalýndýr.
Cava kalemi, Uzakdoðuda Cavada yetiþen bir
170- Kamýþ kalemle ilgili daha geniþ bilgi için bkz. M. Uður Derman, Kalem,
Ýslâm Düþüncesi, yýl 1, sy. 3 (Eylül 1967), s. 165

Resim 83- Ucu açýlmýþ bir celî kalemi. (Mehmet Özçay arþivi)
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3. 1. 1. Okuma Parçasý

Beni, kimler parmaklarý arasýnda tutmadý ki?

KAMIÞ KALEM

Koca Fatih, daðlardan aþýrdýðý kadýrgalarýný Ýstanbul
surlarýna indirdikten sonra, Bizansýn yýkýk dökük halini

Görünürde basit, fakat iç yüzü acýklý bir mâcera

tasvir eden meþhur mýsralarýný, kâðýt üzerinde benim

dinledim.

dilimle döktü.

Bir çift kamýþ kalemin hazin âkýbeti.

Ondan evvel ve ondan sonra gelen nice padiþahýn

Bir terekeden satýn alýnan, henüz açýlmamýþ, çift

elinde, ben gâh gene böyle içden gelme melâlli veya

parçalý iki uzun kamýþ kalem.
Masa üzerine býrakýlmýþ. Masanýn sahibi odada

þehametli sözleri ilk tercemaný oldum, gâh ince ruhlarýn

yokken, kamýþ kalemin ne olduðunu bilmeyen bir çift

elemlerini ve emellerini terennüm ettim. Zaman oldu;
devletli baþlar, kimseciklere açamadýklarý gizli dertlerini

yabancý el, can sýkýntýsýný gidermek için, bunlarý ufacýk

benimle paylaþtýlar; gâh, yabancý taçlýlara, benim dilimden

ufacýk parçalar halinde doðramýþ.

dökülen haþmetli sözlerle iltifatnâmeler, dehþet saçan

Doðranmasaydý, bu bir çift kamýþ kalem ne iþe

kelimelerle korkunç fermanlar yolladýlar.

yarayacaktý? Yazý âleti olmaktan çoktan çýktýðý için, uzun

Sana tavsiye ederim; þu yaþadýðýn þehirdeki

asýrlar görmeye devam ettiði o iþi artýk yapacak deðildi

kütübhaneleri, müzeleri, antikacý dükkânlarýný, eski ailelerin

elbette. Fakat bir antika gibi, mükemmel bir vitrin eþyasý

evlerini gez dolaþ.

vazifesi görecekti.

Oralarda hep benim âciz vücudumun eseri olan

Kendileri kadar narin yapýlý bir mahfaza içinde,

yüksek bahada, cildler dolusu kitab, meþhur hattatlarýn

vitrinin bir köþesinde, ebedî uykularýný uyurlarken, ara

elinden çýkma, baha biçilemez levhalar bulacaksýn.

sýra yüzlerine bakanlara, uzun tarihlerinin þanlý

Zaman oldu, Nefîlerin, Namýk Kemallerin, Âkiflerin

sahifelerinden öyle menkýbeler nakledeceklerdi ki,

elinde arslanlar gibi kükredim. Cýlýz vücudumdan hiç

kendileriyle beraber, ayný vitrin içinde yorgun argýn

umulmayan davudî bir ses, bütün bir milleti tek ruh

dinlenen bütün öteki antika parçalar, utanacaklar,

halinde vecde getirdi.
Zaman oldu, içli þairlerinizin elinde, benimle ayný

sinecekler, söneceklerdi.

hamurdan yoðurulmuþ olan ney gibi, inim inim inledim.

Kamýþ kalemi parça parça eden o bir çift elin

Gün geldi, yazdýðým muhteþem fermanlar, Garbýn nice

sahibine, iþlediði cinayetin azametini kalemin kendi dilinden

maðrur hükümdarýný dize getirdi.

anlatabilmeyi ne kadar isterdim!

Gün geldi, dilimden dökülen ateþli sözler, en insafsýz

Bu merhametsiz parmaklar arasýnda, narin vücudu

güzellerin gözlerinden yaþlar akýttý.

liyme liyme olurken, incecik kamýþ kalem, belki þöyle

Süleyman Nazif Firak-ý Irak ýný, Tevfik Fikret Sisini,

feryad etmiþdir:

Âkif Çanakkale Þehidlerini benimle yazdý.

-Ne büyük bir suç iþlediðini bilmiyorsun gafil genç!

Beni, masanýn üstünde halsiz halsiz yatarken

Senin þanlý tarihinin yapraklarýný yazanýn, benim þu nâçiz

gördün de, çöp sandýn, deðil mi genç adam?

vücudum olduðunu bilseydin, þu dakikada utancýndan

Haklýsýn. Kabahat sende deðil, benim kim olduðumu
sana öðretmemiþ olanlarda.

yerlere geçerdin.

Ben, uzun bir tarih boyunca, senin atalarýna çok

Ben bir zamanlar, o kadar baþ tacý idim ki, Türk

hizmet ettiði için yorulmuþ, tarihin sinesinde dinlenmeye

çocuðu, elifbesini okumak için kullandýðý Hilâl adlý, süslü

çekilmiþ bir emekdarým.

demirden, iþaret âletini býrakýp da beni eline alabildiði

Beni kýrdýðýna iyi etmedin. Ama bilmeyerek kýrdýðýn

gün kendisini bahtiyar sayar, artýk okumuþ yazmýþ insanlar

için, seni gene affediyorum!

arasýna gireceðini benim sayemde idrak eder, ruhunda

Hamdi Varoðlu, Cumhuriyet Gazetesi 27 Ocak

bir büyüklük duyardý. O günden itibaren, ben o çocuðun

1957171

fikir hayatýna, kâðýt üzerinde yürüyen sivri ucumun çýkardýðý

171- M. Uður Derman, Kalem, Ýslâm Düþüncesi, yýl 1, sy. 4 (Aralýk 1967), s.
265-266dan naklen

vakur ve tatlý cýzýrtý ile istikamet çizerdim.
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cins aðacýn yaprak diplerinde bulunan sert, ince ve uzun
kýsýmdýr. Kurân-ý Kerim gibi uzun metinlerin yazýmýnda,
normal kamýþ kalemin ucu zaman zaman bozulup tekrar
açýlmayý gerektireceðinden, kalemin aðýz kalýnlýðý, önceki
aðýz kalýnlýðý gibi olamayacaðýndan, daha sert olan ve aðzý
çabuk bozulmayan cava kalemi tercih edilmiþtir. 172
Bambu ve kargý kaleminin yetmediði kalýnlýktaki
yazýlar için tahta kalem kullanýlmýþtýr. Mukavemetli ve
saðlam yapýlý aðaçlardan imal edilen bu tip kalemlerin
sap kýsýmlarý elin kavramasý için ince yapýlmýþtýr. Çok fazla
geniþ aðýzlar için kalem imal edilmemiþ, bu tip kalýn yazýlar
kareleme usulü kullanýlarak çizme suretiyle meydana
getirilmiþtir.173
Resim 84- Kalemin kat edilmesi. (Mehmet Özçay arþivi)

3. 2. KÂÐIT
sünger yardýmýyla boyanýrsa buna da sürme usûlü

Yazý sanatýnýn önemli malzemelerinden biri kâðýttýr.

boyama adý verilmektedir.174

Kâðýt hat sanatýnda, ham hâliyle, terbiye edilmeden
kullanýlmaz. Kalem ve mürekkeple uyum saðlayacaðýndan,

Bazý kâðýtlar orta kýsmý farklý, yan kýsýmlarý farklý

usûlünce boyanmýþ ve terbiye edilmiþ kâðýt kullanýmý

boyanýrsa, böyle boyanmýþ kâðýtlara akkâse kâðýt adý

önemlidir. Ham kâðýt, yani aherlenmemiþ kâðýt mürekkebi

verilmektedir.

emeceðinden ve tashihe imkân vermeyeceðinden makbul

Kâðýt boyandýktan sonra aharlama iþine hazýr

deðildir. Ahar, kalemin kâðýt üzerinde kolayca hareket

demektir. Ahar iki çeþittir. Niþasta aharý ve yumurta aharý.

etmesini saðlar. Hat sanatýnda kullanýlan kaðýdýn asitsiz

Özellikle celî yazýlarda kullanýlacak kâðýtlar önce niþasta

olmasýna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü asit kâðýdýn

ile sonra yumurta aharý ile aherlenmelidir.

zamanla yanmasýna sebep olmaktadýr.

Niþasta aharý, bildiðimiz niþastanýn suyla karýþtýrýlýp

Eskiden Ýtalyada üretilen kalýnca kaðýt çokça

ateþte kaynatýlmasýyla elde edilmektedir. Niþasta evvela

kullanýlmýþtýr. En ziyade celî sülüs yazý için kullanýlmýþtýr.

soðuk su ile ezilir, hafif ateþte karýþtýra karýþtýra kaynatýlýr.

Ýtalya'nýn Toskana eyaletinin güneyinde güzel bir þehir

Elde edilen kývam soðuduktan sonra, sünger yardýmýyla,

olan Livurna'da yapýlan bu kâðýtta (A. Ligorna) kelimesi

kaðýda yedirilerek sürülür; kâðýt kurumaya terk edilir.

soðuk damga ile vurulduðundan tahfife uðrayarak "Ali

Niþasta aharýnýn üzerine duruma göre en az iki kat veya

Kurna" olmuþtur.

daha fazla yumurta aharý sürülür.

3. 2. 1. Kaðýdýn Boyanmasý ve Aherlenmesi

Yumurta aharý; yeterli miktarda yumurta aký bir

Kâðýt aherlenmeden önce boyanmalýdýr. Boyama

kaba alýnýr. Yumurta büyüklüðünde bir þap avuç içine

için çok çeþitli bitkilerden çeþitli renkler elde edilmektedir.

alýnarak yumurta aký kesilinceye kadar çýrpýlýr. Çýrpma

Fakat tercih edilen renk, çaydan elde edilen nohûdi renktir.

iþlemi yumurta aký kesilinceye kadar devam etmelidir.

Renk elde edilmek istenen bitki, geniþ bir kaba konularak

Kesilerek köpüklü bir hal alan karýþým bir müddet daha

þapla birlikte kaynatýlarak boya elde edilir. Elde edilen

172- Cava kalemi ilk defa Hattat Çömezzâde Mustafa Vâsýf Efendi ve talebesi
Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi tarafýndan kullanýlmýþtýr. Bkz. Derman,
Ýslâm Düþüncesi, sy. 2 (Haziran 1967), s. 168.
173- Meselâ, Ayasofyanýn, kalem aðzý kalýnlýðý 35 cm. olan ciharyâr yazýlarý
ile kalem aðzý kalýnlýðý 15 cm. olan kubbe yazýsý bu suretle yazýlmýþtýr.
174- Daha geniþ bilgi için bkz. Boya, Mürekkeb, âhar Mecmuasý. Millet
Kütüphânesi. Ali Emîri Efendi, Tarih, no 809; Yazýr, Kalem Güzeli, II, 191193; Nefeszâde, Gülzâr-ý Savâb, s. 107; Serin, Meþhur Hattatlar, 341.

boya geniþ ve yayvan bir kaba alýnarak kâðýt bunun içine
batýrýlmak suretiyle boyanýr. Bu þekilde kâðýt boyama
usûlüne banyo usûlü adý verilmektedir. Eðer kâðýt bir
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Resim 85- Kaðýt aherlemede kullanýlan çakmak taþý mühre. (Emin Barýn koleksiyonu)

karýþtýrýlýr. Bir müddet dinlendirildikten sonra tülbentten

çakmak taþý yahut camdan üretilmektedir. Saplý bir tahtaya

süzülerek elde edilen ahar maddesi bir sünger yardýmýyla

tespit edilen cam yahut çakmak taþýnýn, kaðýda deðen

çok dikkatli bir þekilde kaðýda sürülür. Gerek niþasta aharý

yani mühre yapýlan kýsmýnýn gayet pürüzsüz ve temiz

gerek her yumurta aharýndan sonra kâðýt mührelenir. Bu

olmasýna dikkat edilmelidir.

konu kâðýt mühreleme bahsinde ayrýca anlatýlacaktýr.

3. 4. MÜREKKEP

Aharlanan ve mührelenen kâðýtlar tavlanmasý için

Hat sanatýnda kullanýlan mürekkepler þöyle tasnif

bir müddet baský altýnda dinlenmeye býrakýlýr. Bu dinlenme

edilebilir:

müddetinin en az altý olmasý gerektiði kaynaklarda belirtilse

1-Ýs mürekkebi

de daha önce kullanýlabilir.

2-Lal mürekkebi
3-Üstübeç mürekkebi

3. 3. MÜHRE

4-Altýn mürekkebi

Kâðýt üzerine yapýlan aharýn parlatýlmasý ve

5-Zýrnýk mürekkebi

pürüzlerinin giderilmesi maksadýyla çakmaktaþý, akik taþý

6-Tashih mürekkebi

ve camdan mamul mühre ile mührelenir. Mühreleme
iþleminin, mühre tahtasý veya pesterk denilen damarsýz

Hat sanatýnda kullanýlan ana mürekkep, is ve

ve eksiz ýhlamur aðacý üzerinde yapýlmasý tercih edilir.

zamktan elde edilen, siyah is mürekkebidir. Bezir yaðý,
balmumu, neft yaðý, çýra ve gazyaðý gibi çok çeþitli

Daha pratik olarak karton kâðýtlarýn konulmasýyla

maddelerden elde edilen is,176 eritilip boza kývamýna

yumuþatýlmýþ zemin üzerinde de yapýlabilir. Sürülen her

getirilen arap zamký içerisine katýlýr, iyice karýþtýrýlarak

ahardan sonra mühre yapýlýr; son kat ahar üzerine mühre

dövülür. Bu karýþýma gerekli miktarda saf su katýlarak

direkt yapýlýr. Diðer zemin aharlarý ise bir kâðýt üzerinden

inceltilir ve mürekkep kullanýlýr.177

yapýlýr. Son kat aharý mührelenirken, mührenin kâðýt
üzerinde rahat kaymasý ve mührenin kaðýdý çizmemesi
için kaðýdýn üzerine fýndýk yaðý sürülmelidir.175 Yalnýz, yazý
yazmadan evvel, fýndýk yaðýnýn tesirini gidermek için kâðýt,
pudra tozu ile silinmelidir. Zira yaðlý zeminin mürekkebi
tutmasý mümkün deðildir.
Mühreleme mühre âleti ile yapýlýr. Mühreler
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175- Kaynaklarda, mührelemeden önce kaðýda kuru sabun sürülmüþ çuha
gezdirilmesi tavsiye edilmektedir. Fakat daha sonra bu sabun, pudralama
ile giderilemediðinden yazý yazmada büyük zorlukla karþýlaþýlmaktadýr.
En doðrusu, fýndýk yaðý yahut cildin tabii yaðýnýn kaðýda sürülmesidir.
Merhum hattat Halim Özyazýcý (1898-1964)nýn mühreleme için baþýnda
bulunan ve hiç yýkamadýðý takkesini kullandýðý rivayet edilmiþtir.
176- Ýs elde edilmesi ile ilgili geniþ bilgi için bkz. Nefeszâde Ýbrahim. Gülzâr-ý
Savâb. Ýstanbul, Güzel Sanatlar Akademisi Neþriyatý, 1939, 93-94; M.
Bedreddin Yazýr. Medeniyet âleminde Yazý ve Ýslâm Medeniyetinde Kalem
Güzeli, II, Ankara, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý, 1974, 183; Derman,
Ýslâm Düþüncesi, sy. 2 (Haziran 1967), s. 98-99.
177- Mürekkep yapýmý ile ilgili geniþ bilgi için bkz. Gülzâr-ý Savâb, 94- 100;
Yazýr, Kalem Güzeli, II, 180- 183; Derman, Ýslâm Düþüncesi, sy. 2 (Haziran
1967), s. 100-103.
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Resim 86- Porselen hokka takýmý. (Emin Barýn koleksiyonu)

Ýs ve arap zamkýnýn karýþýmýndaki oran; dört kýsým

hokkaya bir mikdar lýka ve siyah mürekkep ve su koyup

zamka, bir kýsým is konulmasýdýr. Mürekkebin karýþýmýna

iyice karýþtýrdýktan sonra aðzý açýk olarak güneþte býrakýlýr,

zamk fazla konulduðunda, yazýda mürekkep parlama

ara sýra çubukla karýþtýrýlýr. Su azalýp mürekkep kuruyacak

yapar, kalemden zor akar, dolayýsýyla yazý zor yazýlýr.

hale gelince biraz daha su ilâve olunup karýþtýrýldýktan

Ayrýca yazý murakkaa gerildiðinde kusma yapacaðý gibi,

sonra yine güneþte býrakýlýr. Bu tarzda beþ-on gün devam

mürekkep ileride çatlama da yapabilir. Ýs fazla

olunur. Mürekkebin parlaklýðý gidip mat bir hal alýr. Þayet,

konulduðunda ise, yazýya el deðince siyahlýk yayýlarak

kullanýldýðý zaman is zerreleri kaðýda, üzerinde daðýlýp

yazýnýn bozulmasýna sebep olur.

bulaþýrsa, az miktarda süzülmüþ bal ilâve edilip
karýþtýrýlmalýdýr. Bununla yapýlan tashihler belli olmaz, yazý

Tabiatta bulunan çeþitli renkteki pigmentler, arap

kenarlarý þiþip kabarmaz. Ýðnelenirken rahat ve muntazam

zamký ile karýþtýrýlarak istenilen renkte mürekkep elde

iðnelemeye de yardýmý olur.179

edilebilir. Siyah is mürekkebinden baþka nadiren de olsa
kýrmýzý (lal) mürekkep, beyaz (üstübeç) mürekkep ve
zerendûd (altýn) mürekkep hat sanatýnda kullanýlmaktadýr.
Ayrýca XIX. asýrda yazý kalýbý çýkarýlmasýnda sodyum ve
arsenik sülfürün arap zamký ile karýþtýrýlýp dövülmesiyle
elde edilen sarý (zýrnýk) mürekkebi kullanýlmýþtýr. Üstübeç
mürekkebi ile mushaflarýn sûre baþlýklarý yazýlmýþtýr.
Zerendud levhalarýn hazýrlanmasýnda varak altýn, arap
zamký yahut bal ile ezilip, jelatinli su ile sulandýrýlarak
kamýþ kalem veya fýrça ile kullanýlýr. 178

Zerendud
Resim 87- Mürekkep hokkasý ve rîhdan. (Emin Barýn koleksiyonu)

levhalardaki altýn, daha sonra zermühre denilen mühre

178- Renkli mürekkep imali için bkz. Yazýr, Kalem Güzeli, II, 184- 186; Derman,
Ýslâm Düþüncesi, sy. 2 (Haziran 1967), s. 103-105.
179- Yazýr, Kalem Güzeli, II, 186

ile parlatýlýr. Bir de tashih mürekkebi vardýr ki sadece M.
Bedreddin Yazýr bahsetmiþ ve tarifini þöyle yapmýþtýr: Bir
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kalemin iyi ve güzel açýlmýþ

3.5. MISTAR

saðlamak için kamýþ kalemin

yazýmýnda, formun ve satýr çizgisinin tespiti için kullanýlan

açýldýðý kalemtýraþýn gayet kaliteli

malzemedir. Yazýlacak her ayrý eser için ayrý mýstar

ve keskin olmasý lâzýmdýr. Burada

hazýrlanýr. Sayfa boyuna göre hazýrlanmýþ olan mukavva

bahsedilen kalemtýraþýn bugün

üzerinde, satýr çizgilerinin baþý ve sonu iðne ile delinerek

kurþun kalem açmada kullanýlan

ibriþim bu deliklerden geçirilir. Sayfa üzerinde, ibriþimin

kalemtýraþla herhangi bir alâkasý

düðmesiz olmasýna dikkat edilmelidir. Sayfanýn sað ve

bulunmamaktadýr. Hat sanatýnda

soluna da dikine ibriþim çekilir. Yazý yazýlacak kâðýt bu

kamýþ kalem açmada kullanýlan

mukavvanýn üzerine konularak parmak uçlarý ile ip izinin

kalemtýraþ, sap kýsmý, kesici

kaðýda çýkarak satýrýn belirmesi saðlanýr.

kýsýmdan en az iki kat büyük

Mýstarlar meþk mýstarý, sahife mýstarý, hilye mýstarý

olan býçak görünümündedir. Hat

olmak üzere kullanýlacaklarý formlara göre sýnýflanýrlar.180

sanatýnda, kamýþ açma ve
tashihte kullanýlan iki çeþit

Bugün daha pratik olarak ýþýklý masada, kâðýt altýna

kalemtýraþ bulunmaktadýr. Tashih

konan ve satýrlarý koyu kalemle çizilmiþ kâðýtlar, satýrý belli

için kullanýlan kalemtýraþlar

etmek için, mýstar niyetine kullanýlmaktadýr.

normal kalemtýraþlardan çok

Resim 88- Bir kalemtýraþýn sap, parazvana ve týð kýsmýnýn görünüþü.
Kalemtýraþý yapan ustanýn mührü týð kýsmýnda görülmektedir. (Emin Barýn koleksiyonu)

olmasý gerekmektedir. Bunu

Eskiden, Kurân-ý Kerim, kýta ve hilye gibi metinlerin

daha küçüktür.

3. 6. KALEMTIRAÞ

Kalemtýraþ üç ana kýsýmdan meydana gelmektedir:

Harflerin güzel ve keskin yazýlabilmesi için kamýþ

1-Su verilmiþ çelikten imal edilen ve tîð denen
kesici kýsým
2-Çeþitli maddelerden imal edilen sap kýsmý
3-Sap ile kesici kýsmý birbirine baðlayan parazvana
denen kýsým
Kesici kýsým yapýlýþ þekline göre hattâtî, kâtibî, söðüt
yapraðý, cam kýrýðý gibi çok çeþitli isimler almýþtýr.181 Eski
kalemtýraþlarda, kesici kýsmýn parazvanaya yakýn yerinde
usta ismi yer almýþtýr.
Günümüzde klasik tipte kalemtýraþ imal edilmekle
birlikte daha pratik olmasý bakýmýndan kýrtasiye tipi kesim
býçaklarý da kullanýlmaktadýr. Tashih için de daha pratik
olmasý sebebiyle neþter kullanýlmaktadýr.
Kamýþ kalemin açýlmasýnda önce boðuma yakýn
kýsmý yatay olarak kesilir. Bu ana kesimde sonra, kalemde
oluþan ve dil tabir edilen kýsým, istenilen incelik elde
180- Mýstar yapýmý ile ilgili geniþ bilgi için bkz. Yazýr, Kalem Güzeli, II, 208- 210.
181- Bkz. A. Süheyl Ünver, Türk Kalemtýraþçýlarý, Yücel, c. IV, sy. 34 (1937),
s. 170; Derman, Ýslâm Düþüncesi, 2, s. 170

Resim 89- Nesih sahife mýstarý. (Süleyman Berk koleksiyonu)
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çok önemlidir. Mürekkebin iyisi ve kalitelisi ayný þekilde
kaðýdýn iyisi, doðrudan yazýlacak yazýya tesir etmektedir.
Bu sebeple atalarýmýz Kem âlât ile kemâlât olmaz
demiþlerdir. Ýyi eserin iyi malzeme ile çýkacaðý muhakkaktýr.
Kaliteli mürekkebin kullaným kabýnýn da önemi
bulunmaktadýr. Sýrlanmamýþ toprak saklama kaplarý ile
mermerden mâmul hokkalar mürekkebin hassasiyetini
kaybetmesine sebep olmaktadýr. Seramik ve cam hokkalar
mürekkebin özelliðini kaybetmemesi açýsýndan daha iyidir.
Geçmiþte gayet sanatlý, seramik ve camdan, mürekkep
hokkalarý üretilmiþtir.
3. 8. YAZI ALTLIÐI
Kamýþ kalemin kaðýda iyice oturmasý için kaðýdýn
tatlý sert bir zemine oturmasý gerekmektedir. Bir miktar
kaðýdýn üst üste tutturulmasýyla oluþturulan altlýklar, talik
yazý için farklý þekilde hazýrlanmýþtýr. Bazen deri, yazý altlýðý
olarak tercih edilmiþtir.
Resim 90- Kalemtýraþ çeþitleri. (Emin Barýn koleksiyonu)

3. 9. MAKTA

edilinceye kadar sað ve soldan týraþlanýr. Kalemin kaðýda

Arapça kesim yapýlan yer anlamýna gelmektedir.

dokunacak, yazý yazacak kýsmý kalemtýraþla, makta

Kamýþ kalemin dil denilen kýsmý kat edilirken yahut

üzerinde kat edilerek elde edilir. Kat edilen dil kýsmýndan

þakkedilirken býçaðýn aðzýnýn zarar görmemesi ve kalemin

mürekkebin akýþýný saðlamak için, dil kýsmýný ortadan ikiye

uygun zeminde bu ameliyeye tabi tutulmasý için kullanýlan

ayýrmak için þakk edilir. Þakkýn dikkatli yapýlmasý, yarýlan

alettir. Daha çok kemik, fildiþi, abanoz gibi maddelerden

kýsmýn iki eþit iki parçaya ayrýlmasý gerekmektedir. Esasen

imal edilmiþtir. Maktada kalemin oturtulduðu bir yuvasý

kalemin þakký, yazýlacak yazýnýn cinsine göre deðiþmektedir.

vardýr. Zamanýnda, maktanýn daha pratik olmasý için cepte
taþýnanlarý da imal edilmiþtir.

Kalem þakký, nesih ve talik yazý kaleminde, dilin
sað üçte birden þakk edilmelidir ki, nesih ve talik yazýdaki
yarým hareketler ortaya çýkabilsin. Sülüste sol üçte birden;
rika yazýda tam ortadan þakkedilir. Dîvâni ve celî dîvâni
yazýda sol üçte birden þakk tavsiye edilmiþtir.
Kalem açýlmasýnda kesme ve yontma usulü
kullanýlýr. Kaba kýsýmlar alýnýrken kesim yapýlýr, kabasý
alýnmýþ kaleme istenilen incelik ve kývam verilirken ise
kesmeden ziyade yontma iþlemi uygulanýr. Bütün bunlar
yapýlýrken kalemtýraþýn gayet keskin olmasýna dikkat

Resim 91- Cep maktaý. (Emin Barýn koleksiyonu)

edilmelidir.182

182- Hattat Kâmil Akdike, Hangi talebeniz daha güzel yazýyor efendim? diye
sorulunca: Kalemini en iyi açan yazmaktadýr cevabýný vermesi, kalemi
düzgün ve kývamýnda açmanýn önemini göstermektedir. Eski üstadlar
kalem açma üzerinde durmuþ ve Kalem açýþýnda çok sýrlar var, o sýrlar
yakalanmadan güzel yazý yazýlamaz demiþlerdir.

3. 7. MÜREKKEP HOKKASI
Yazý sanatýnda kullanýlan malzemenin kaliteli olmasý
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Resim 92- Makta çeþitleri. (Emin Barýn koleksiyonu)

Resim 93- Hat sanatýnda kaðýt kesmek için kullanýlan makas. (Emin Barýn koleksiyonu)

Resim 94- Sultan III. Ahmed tuðralý, iþlemeli divit. (Mehmet Çebi Koleksiyonu)
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Osmanlý hânedanýnýn niþan ve alâmeti olan tuðra183

olanýn çektiði tuðradýr. Bunun dýþýnda birçok hattat

Oðuzca bir kelime olup, aslý tuðraðdýr. Anadolu lehçesinde

tarafýndan padiþahýn deðiþik ibare ve istiflerle tuðrasý

kelime sonundaki (ð) okunmadýðýndan, bu kelime tuðra

yapýlmýþtýr. 195 Osmanlýda padiþah tahta çýktýðýnda,

olarak telaffuz edilmiþtir.184 Arapçasý tevkî, Farsçasý ise

kendisine gösterilen deðiþik tuðra örneklerinden birini

Tuðra, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklularý,

beðenir, bu da saltanatýn sonuna kadar padiþahýn alâmeti

niþandýr.185

Memlûklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlýlarda

olurdu.196

kullanýlmýþtýr.186

Osmanlýda ilk tuðra, Sultan Orhana aittir. Orhan

Oðuz hanlarýnýn kullandýklarý tuðralar hakkýnda bir

Gazinin elde mevcut tuðralarýndan ilki m.1324 tarihli,

bilgiye sahip deðiliz.187 Selçuklu tuðralarýnýn þekli hakkýnda

diðeri ise m. 1348 tarihlidir.197 Her iki tuðranýn ibaresi de

ise Bündârînin Zübdetün-Nusra ve Nuhbetül-Usra adlý

Orhan b. Osman þeklindedir. Milâdî 1324 tarihli tuðrada

eserinde bazý tarifler mevcuttur. Buna göre Selçuklu

üç nun harfi sola keþideli bir biçimde iç içe yerleþtirilmiþ,

altýndadýr.188

dik harflerden de üç adet tuð elde edilmiþtir. Milâdî 1348

Memlûklularda ise þekil tamamen farklýdýr. Memlûklu

tarihli tuðrada ise üç nun harfi soldan saða doðru yukarýda

tuðralarýnda, hükümdar ve baba ismi olmakla birlikte,

birleþmiþ, dik harflerden elde edilen tuðralara zülfe

bunlar düz bir satýra dik harfler yukarý uzatýlarak meydana

takýlmýþtýr.198

tuðralarý kavisli olup, sultan alâmeti bu kavisin

getirilmiþtir.189 Bazen de hükümdar ve baba ismi bu dik

Ýki beyzeli üç tuðlu tuðra yapýsý I. Murad tuðrasý ile

harflerin üzerine daha kalýn bir kalemle yazýlmýþtýr. Anadolu

baþlamýþtýr. Zülfeler ise, Orhan Gazi tuðrasýnýn aksine sola

beyliklerinin tuðralarý, Selçukîlerde olduðu gibi kavisli ve

doðrudur. I. Murad tuðra ibaresi Murad b. Orhandýr.

münhanilidir; bu kavis ve münhani Osmanlý tuðralarýnda
da devam etmiþtir.190 Bunun yanýnda Osmanlý tuðrasýnýn

Baþlangýcýndan itibaren tuðra metinlerinde bir takým

þekli, kendine munhasýr bir geliþme göstermiþtir. 191

deðiþiklikler meydana gelmiþtir. I. Bayezid tuðrasýnda,
baba ismine baðlý hân unvaný kullanýlmýþtýr.199 II. Mehmed

Osmanlýda tuðrayý karþýlayan birçok deyim

(Fatih) ile bu tabire dâima kelimesi eklenmiþtir. 200

kullanýlmýþtýr; tevkî-i hümâyun, tevkî-i refî, niþân-ý þerîfi

183- Ali, Tuðray-ý Hümâyun, TOEM, sy. 43 (1 Nisan 1333), s. 53; Mübahat S.
KÜTÜKOÐLU, Osmanlý Belgelerinin Dili (Diplomatik), Ýstanbul, Kubbealtý
Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý, 1994, s. 71.
184- Ýsmail Hakký UZUNÇARÞILI, Tuðra ve Pençeler, Belleten, sy. 17-18, 1941,
s. 102;
185- Uzunçarþýlý, Belleten, 101; Midhat SERTOÐLU, Osmanlý Türklerinde Tuðra,
Ýstanbul, Kardeþ Matbaacýlýk, 1975, s. 3.
186- Sertoðlu, a. g. e., s. 8.
187- Suha UMUR, Osmanlý Padiþah Tuðralarý, Ýstanbul, Cem Yayýnevi, 1980, s.
13.
188- Uzunçarþýlý, Belleten, 102; J. DENY, Tuðra, ÝA, XII-2, 7.
189- Uzunçarþýlý, Belleten, 105.
190- Uzunçarþýlý, Belleten, 105; Umur, a. g. e., 13.
191- Umur, a. g. e., 15; J. Deny, ÝA, XII-2, 8.
192- Uzunçarþýlý, Belleten, 106; Sertoðlu, a. g. e., 10; Umur, a. g. e., 17; Bekir
Sýtký BAYKAL, Tuðra, TA, 12-2, Ýstanbul, MEB, 1982, 455.
193- Uzunçarþýlý, Belleten, 109; Sertoðlu, a. g. e.,10; Umur, a. g. a., 17.
194- Uzunçarþýlý, Belleten, 105.
195- Umur, a. g. e., 17.
196- Umur, a. g. e., 18.
197- Sertoðlu, 10; Baykal, TA, 12-2, 455;
198- Orhan Gazinin bu tuðralardan milâdî 1324 tarihli olaný, Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi Atatürk Kitaplýðý Muallim Cevdet kýsmýnda, milâdî 1348 tarihli
olaný ise TSMK Arþivindedir. (bkz. Sertoðlu, 10)
199- Umur, 28; J, Deny, ÝA, 12-2/8; Zarif ORGUN, Tuðralarda el-Muzaffer Daima
Duasý ve Þah Unvaný, Þehzade Tuðralarý, Mehmed IInin Tuðra, Ýmza ve
Mühürleri Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi, sy. 5, Ýstanbul,
1949, s. 210da han ünvanýnýn I. Mehmed ile baþladýðýný belirtmiþtir ki
doðrusu, baba adýna izafeten I. Bayezid ile baþladýðýdýr.
200- Ayný makale (Zarif ORGUN, Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi,
s. 204)de Murad II. ninkinde el-Muzaffer daima ile tuðra bildiðimiz
þekle yakýn hal alýr demektedir. Halbuki daima kelimesi tuðraya II.
Mehmed (Fatih) ile girmiþ, el-Muzaffer daima ise Kanunî ile girmiþtir. II.
Murad tuðrasýndaki beyzelerin ortasýnda bulunan nokta « bin »deki
nunun noktasýdýr. Bu noktanýn zorlama ile dâimâ þeklinde okunmasýna

âlî þân-ý sultânî ve tuðrây-ý garrây-ý sâmi mekâný hakânî,
tevkîi refii hümâyun, niþân-i hümâyun, niþân-i hümâyun
ve misâl-i meymûn, tuðray-ý garra, niþân-ý þerîf-i âliþan ve
alâmet-i þerîfe tabirlerinin hepsi tuðra demektir. 192
Tuðralar genel olarak, berat, menþur, ferman,
sikkeler, defterhane defter ve kâðýtlarý baþýnda, bayrak,
pul, nüfus kâðýtlarý, antlaþmalar, vakfiyeler ve binalar
üzerinde kullanýlmýþtýr.193
Memlûklular ile Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve
Osmanlýlarda tuðra çekilmesi arasýnda fark vardýr.
Memlûklarda tuðra gerekli yere bizzat divân-ý inþâ reisi
tarafýndan çekilmeyip, daha evvel kâtib-i destler tarafýndan
hazýrlanan tuðralar gerekli yere yapýþtýrýlýrdý. Diðerlerinde
ise, tuðrayý bizzat gerekli yere Tuðrâî denilen niþancý
çekerdi.194
Padiþah tuðralarý deðiþik yerlerde kullanýlmakla
beraber, gerçekte resmî evrak üzerine ve bu iþle görevli
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baþlamýþtýr. IV. Mustafa tuðrasý ile de kaidesi

Yavuz Sultan Selim (I. Selim) ile tuðraya Þâh ünvaný

yuvarlaklaþmýþtýr.

girmiþ, I. Süleyman, II. Selim ve III. Muradýn tuðralarýnda
Þâh kelimesi hem padiþah hem de baba ismine izafeten

4. 1. 2. Beyze

iki defa kullanýlmýþtýr.201 III. Mehmed tuðrasýnda Þâh
ünvaný tamamen kalkar, I. Ahmedle Þâh ünvaný tekrar

(Ýç ve dýþ beyze): Bin ve han kelimelerinin nun

tuðraya girer. II. Mahmûd dahil bütün tuðralarda kullanýlýr.

harfinin kývrýlmasýyla ve iç içe yazýlan iki beyzî þekle denir.

Yalnýz bu tuðralarda þah ünvaný tek Þâh iki he ile

el-Muzaffer kelimesi tuðraya girdikten sonra bu kelimenin

yazýlmýþtýr.202

rý harfi, beyzelerden sola doðru uzanarak beyzeleri ikiye
ayýrmýþtýr.

4. 1. TUÐRANIN KISIMLARI

4. 1. 3. Tuð ve Zülfe

II. Mehmed (Fatih) tuðrasý ile standart þeklini alan203
tuðra formu þu kýsýmlardan meydana gelmektedir:204

Tuðra metnindeki dik harfler yahut eliflerden
meydana gelir. Tuða flama ismi de verilmiþtir.205 Tuðlardan

4. 1. 1. Sere (Kürsü)

imkân yoktur. TSMA. E. 6465te bulunan II. Murad tuðrasý incelendiðinde
bu durum sarahatle görülebilir. (bkz, Umur, 105) Yine muzaffer
kelimesinde de el takýsý mevcut deðildir. (bkz. Umur, 103-107, J. DENY,
ÝA, 12-2, 8.)
201- Orgun, a. g. m., 204-205; Umur, 29.
202- Orgun, a. g. m., 205; Umur, 29.
203- J. DENY, ÝA, 12-2, 9.
204- J. DENY, ÝA, 12-2, 9; Orgun, a. g. m., 219; Umur, 25-26.
205- Kütükoðlu, a.g.e., 71 (Umur, a.g.e., 26da zülfeye diðer bir isim olarak

Tuðra metnini ihtiva eden, padiþahýn ve babasýnýn
ismi, þah, han, el-Muzaffer ve bin kelimelerinin yerleþtirildiði
kýsýmdýr. Önceleri dikdörtgen þeklinde olan sere, III.
Muraddan itibaren üstü daralarak üçgen halini almaya
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baba ismi ile el-muzaffer kelimelerinin yerleþtirilmesi

saða doðru sarkan kavislere de zülüf206 ismi verilmiþtir

önem arz eder. Râkýmdan evvel, serenin sol yarýsý, önceleri

4. 1. 4. Kol (Hançer)

Þâh kelimesinin çift he si, sonralarý da þekli doldurucu

Beyzelerin devamý olan tuðranýn saðýna ve aþaðý

iþaretlerle dilimli bir þekilde istif edilmesi, nahoþ bir görüntü

doðru uzanan kýsma verilen isimdir.

meydana getirmiþtir. Ayrýca kürsünün görüntüsü alttan
iki yana sarkmýþ durumdadýr. Râkým, istifi yeniden tertip

4. 2. HATTAT MUSTAFA RÂKIMIN TUÐRADA

ettikten baþka, kürsünün alttan iki yana sarkýk görüntüsünü

YAPTIÐI YENÝLÝKLER

de ortadan kaldýrmýþtýr. III. Murad tuðrasýnda üstü daralarak

Celî sülüste harflerin tenâsübünü saðlayýp, terkipte

üçgen bir hal alan sere kýsmý, Râkýmla, IV. Mustafa

de büyük yenilik yapan Mustafa Râkým, ayný þekilde

tuðrasýndan itibaren yuvarlak bir hal almaya baþlamýþtýr.

tuðrada da büyük deðiþim yapmýþ, kendinden sonra
gelenler onun koyduðu estetik ölçülere baðlý kalmýþlardýr.207

Þekil deðiþikliði:

Râkýmýn tuðrada yaptýðý deðiþim üç kýsýmda

Râkým, tuðranýn aksamýndaki orantý bozukluklarýný

mütalâa edilir:208

gidererek, tuðraya estetik görünüm kazandýrmýþtýr.
Beyzelerin sol tarafýný yukarý kaldýrarak germiþ, sereyi

Hat deðiþikliði:

toparlamýþ, tuð ve zülfeleri genel görünüm ile uyumlu

Tuðranýn harfleri, celî divanî ve sülüs karýþýmý

hale getirmiþtir. Daha önceleri dik olan tuðlarý birer nokta

üslûplaþtýrýlmýþ bir tarzdýr.209 Râkým, tuðranýn harflerini

sola yatýrmýþ, zülfeleri de daha aþaðýdan sarkýtmýþtýr. Ayrýca

ýslah ederek, onlara kalem hakkýný vermiþtir. Râkýmýn h.

flama derken, Kütükoðlu, a.g.e., 71de tuða bu ismi vermiþtir.)
206- Umur, a.g.e., 26.
207- M. Uður DERMAN, Padiþah Tuðralarýndaki Þekil Ýnkýlâbýna Dair Bilinmeyen
Bazý Gerçekler, VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11-15 Ekim 1976,
Kongreye sunulan Bildiriler, c. III, Ankara, 1983, s. 1615; Alparslan, Ýslâm
Tarihi, XIV, 492.
208- Derman, VIII. Türk Tarih Kongresi, 1614.
209- Derman, a. g. m., 1614.

1230dan sonraki tuðralarýnda harfler dolgun bir hâl almýþtýr.
Ýstif deðiþikliði:
Tuðranýn özellikle sere kýsmýnda, padiþahýn ve
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ilk defa Sultan ll. Mahmud tuðrasýnýn sað tarafýna adlî 

Mahmûd için tertiplediði ve bugün TSMK-GY. 825te bulunan

mahlasýný koyarak tuðranýn þeklini tamamlamýþtýr.

tuðra, Sultan II. Mahmudun h. 1230 yýlýnda olgunlaþan
tuðralarýna nispetle kalemi ince, genel görünüþü itibariyle

Râkým Efendiden önce, tuðranýn beyzeleri aþaðý

de zariftir. Sere kýsmý nisbeten toparlanmýþ, fakat istif

sarkýk, kürsü sað ve sol taraftan yanlara yayýlmýþ ve

seyrek kalmýþtýr; tuðlar ise oldukça uzundur. Tuðlarýn

sarkmýþ durumda, sere kýsmý da üçgen bir halde idi. Tuðlar

uzunluðu sebebiyle zülfeler de uzunca ve sarkmýþ

ise genel görünüm ile ölçüsüz bir biçimde, hem uzunca

þekildedir. Sultan II. Mahmud için tertip ettiði ilk tuðralardan

hem de dikçe idi. Genel olarak, Râkým öncesi tuðranýn

olan bu tuðra, h. 1230 yýlýnda olgunlaþarak en güzel

þeklinde bir âhenk mevcut deðildir. Râkým Efendi, daha

seviyesine ulaþmýþtýr. Tuðranýn sað üst köþesine, Adlî

III. Selim tuðrasýnda210 serenin iki yanýný, sað ve soldan

mahlasý yerine ayný tuðranýn minyatürünü çekmiþ, bu

hafif toparlamýþ, iç ve dýþ beyzeyi yukarý kaldýrmýþ; harfleri

minyatür tuðranýn sað üst köþesine ise Adlî mahlasý

düzelttikten baþka istifini de yeniden tertiplemiþtir. Ýstifte

koymuþtur.

harfler aþaðýdan yukarýya doðru örülmüþlerdir. 1223/1808
tarihli IV. Mustafa tuðrasýnda da arayýþlarýný sürdüren

Râkýmýn tuðradaki yenilik giriþimleri aslýnda celî

Râkým, bu tuðrada sere ve zülfeleri toparlamýþ, tuðlarý ise

sülüsteki atýlýmlarý ile paralellik göstermektedir. Râkýmýn

hafif sola meylettirmiþtir. Zülfeler ve hançerdeki uyumsuz

celî sülüste olgunluk döneminin baþlangýcý olan 1230/1815

görünüm ile istifteki problem ise bu tuðrada hâlâ devam

yýlý ayný zamanda tuðradaki yeniliði tamamlayýp, estetik

etmektedir. Çünkü serenin sol alt kýsmý, sað tarafa göre

güzelliðine kavuþturduðu tarihtir. Topkapý Sarayý Müzesi

oldukça seyrektir. Zülfeleri III. Selim tuðrasýnda aþaðýya

Bâb-ý Hümâyun ve Bâb-ý Selâm üzerindeki tuðralar

çekmiþ iken bu tuðrada tekrar yukarý almýþtýr. Hançerin

1230/1815 tarihli olup, bu tuðralarda istif yerine oturmuþ,

son kýsmýnda ise önce yukarý çýkýþ, sonra aþaðý iniþ

sere ve beyzeler toparlanmýþ, serenin kaidesi yuvarlak

mevcuttur. Yalnýz bu tuðrada kalem hakkýnýn özellikleri

210- Üsküdar, Çiçekçide III. Selim Çeþmesi üzerinde iken, 1970li yýllarýn baþýnda
Vakýflar, Türk Ýnþaat ve Sanat Eserleri Müzesine nakledilmiþtir. Tuðra,
bugün hâlâ bu müzededir. Tuðranýn sað tarafý kýrýktýr.

hakkýyla verilmiþtir. Râkýmýn h. 1223 yýlýnda Sultan II.
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bir hâl almýþ, beyzeler gerilmiþ, tuðlar hafif sola meyletmiþ,
zülfeler ve hançer de genel yapý ile uyumlu hale gelmiþtir.
Tuðranýn sað üst kýsmýna, yine bir yenilik olmak üzere, ilk
defa sülüs ile Adlî mahlasýný da Râkým koymuþtur.211
Aynalýkavak Kasrý giriþi üzerindeki h. 1233 tarihli tuðrada
da Râkým ayný estetik kudreti göstermiþtir.212 Mustafa
Râkým ile tuðra, harf ve yapý olarak dolgun bir görünüm
kazanmýþ, çizgiler gergin bir hal almýþtýr.
Râkýmýn, celî sülüs ve tuðrada yaptýðý yenilikten
sonra, peþinden gelenler onun yolundan yürümüþler, bu
yolu benimsemeyenler ise silinip gitmiþlerdir.213 Sanat
vadisinde Râkýmýn mütemmimi214 olarak kabul edilen
hattat Sâmi Efendi, padiþah tuðralarýný estetiðin zirvesine
ulaþtýrmýþtýr.215 Kürsünün geniþliði ve olgunluðuna paralel
olarak, beyzeler hafif büyümüþ, tuð ve zülfeler uzamýþtýr.
Sâmi Efendi, tuðrada kürsüyü esas alarak yirmidokuz
yerde ölçü birliðini saðlamýþtýr.216
211- Derman, VIII. Türk Tarih Kongresi, 1615. (II. Mahmûd adlî mahlasýný
þehzadeliðinde almýþtýr. Bkz. Derman, II. Mahmûd Semineri, 40.)
212- Râkým III. Selim, IV. Mustafa ve II. Mahmûddan baþka, þehzadeliðinde
Sultan Abdülmecid için de tuðra tertip etmiþtir. (Bkz. A. Süheyl ÜNVER,
Ýsmail Zühdî ve Mustafa Râkým, Hamsi, sy. 9, 1955, s. 8.)
213- Derman, VIII. Türk Tarih Kongresi, 1615.
214- Derman, Sami Efendi, 7.
215- Derman, VIII. Türk Tarih Kongresi, 1617.
216- Derman, VIII. Türk Tarih Kongresi, 1617.
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