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Yazi-resim, islam yazi san'ati (calligraphy) ηιη bir bôlumunu teskil eder. Υαζι san'ati ise Islam san'atlarmin en enteresan bir tarafidir. Evvelâ oldukça kôseli bir yapiya
sahip bulunan ve ad:na Kufî adi verilen yazi, Abbasî'ler devrinde X. yuzyilda meshur
arab hattati Ibn Mukle (olumu 940)nin marifetiyle munhanilik kazaninca Islam yazisi kat' bir durustan kurtuldu ve kendisine has bir elastikiyete ulasti. Yani e§ilip bùkdlme,
uzama ve kisalma kâbiliyetini kazaninca daha çabuk yazilma imkâni meydana çikti ve
san'at tarafi çogalmis oldu. Yazi, Islam Peygamberi Muhammed zamaninda henuz bir
san'at olmaktan ziyade okuma yazma vasitasi idi. Kur'ân'da birçok yerlerde yaziyi destekleyen, ehemmiyetinden bahseden ayetlere rastlanmaktadir. Meselâ sûre 68 âyet 1
sure 82 ayet 11, sure 85 ayet 21 ve 22, sure 96 ayet 3-4'ii birkaç misai olmak iizere
zikredebiliriz.
Butun bu ayetlerden de anlasilacagi vechile yazi bir bakima gôre san'at giicunu dinden almaktadir. Zanmmizca bu hususu normal karsilamak iktiza etmektedir. Zira araplann Islâmiyeti kabulu sirasinda yaziyi bilenler mahdut idi. Hatta Peygamber,
Bedir muharebesinde ele geçen fakat yazi yazmasini bilen- esirlerin ancak yazmasi, o k u masi olmayan musiuman gençlere yazi ogretmek suretiyle esaretten kurtulabileceklerinl
bildlrmisti. Peygamber'in yerine geçen ilk dort halife devrinde Kur'ân yazilmasma ehemmiyet ve ustalik Turkierle Iranlilann eline geçti. XIII. yuzyilda butun islam ulkelerinde
buyuk roi oynadi. Dorduncu halife Ali'ye nisbet edilen yani onun tarafindan yazi Id ι ςΊ ileri surulen Kur'ân'lar dikkat nazarmi alinirsa halife Ali'nin iyi bir hattat telâkki edilmesi
iktiza eder.
islam yazisi, zamanla giizelleserek once son Abbasî halifesinin meshur hattati Yâkût-i Mustasimî (olumij 1298J'in elinde ilk kaidelerine kavustu. Bu terakki evvelki asirlara nisbetle buyuk bir muvaffakiyet idi. Abbasîler'in yikilmasiyla birlikte yazida hakiiniyet ve ustalik Turkierle Iranlilann eline geçti. XIII. yuzyilda butun islam ulkelerinde
hattatlar, yukarda ismini zikrettisjimiz Yâkût-i Mustasimînin tarzinda yazmayi kendilerine
gaye edinmislerdi. Baska bir ifade ile onun Sulus ve Nesih yazisinda meydana getirdigi
inkilap, onu bir mekteb (école) kurucusu derecesine yukseltti. Iste bu sebeple o, butun Islam ulkelerinde «hattatlarm kiblesi» lâkabim aldi ve yazisi da her hattatin ideali oldu. Yâkût'tan sonra Islam yazisi once Iran'da ve sonra da Anadolu'nun fethiyle orada bir
hayli terakkî etti ve bilhassa Anadolu'da Turk hattatlarmin elinde guzelliéjin zirvesine ulasti. Zira hattatlar durmadan harflerin en ideal sekillerini aradilar ve neticede yazinin
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ideal noktasina ulastilar. Iran, Turkistan Efganistan ve Hindistan da ise Sulus ve Nesih
yazisi Yâkût-ι Mustasimî mektebi yolunda gelisti.
Kisaca inkisafina temas ettigimiz hat yani yazi san'ati, bir hayli gelistikten sonra
bazi san'atkârlann eliyle resim san'atina yaklasti ve bôylece hattatlikta bir yazi-resim
bolûmû ortaya çikmis oldu. Bir baska ifade tie san'atkârlar, muhtelif sekillere girmek
kabiliyetine sahip olan arap harflerinin bu imkânindan istifade ederek yazidan resme
geçtiler yani yazi ile resimler yapmaâa basladilar. Gerçi Islamda resim hos gôriilmuyordu; fakat bunun asil gayesi putlara tapilmayi ônlemek idi. Zamanla Islam, kuvvet buldu.
San'atkârlar vicdanen resme benzer kompozisyonlann çizilmesinde bir gunah olamayacagi kanaatine ve suuruna varmis olmalidirlar ki yazi ile resim yapmakta bir mahzur
gormediler. Nitekim zamammiz islam bilginleri, hadislerde resmin yasak edilmesi hususunu bu sekilde aniamaktadirlar. Bizde, Tanzimat çaômin buyuk bilgini Ahmed Cevdet
Pasa'nin yardimlanyla hazirlanmis olup islam hukukunu anlatan «Mecelle» adli pek miihim eserde de «Mani zâil olunca memnu avdet eder» hukmunu resmin artik gunah sayilamayacagi seklinde anlamak yerinde olur kanaatindeyiz.
Hakikatte dikkat edilirse Islam yazi san'ati kendisine mahsus estetigl ile bazen seyredenin gozunde bir cizgi san'atinin ôtesinde bir çesit resim intibaini uyandinr. Bazi
hattatlann bu gôrtis ve hissin isiâi altinda, yazidan resme geçmis alabilecekleri veyahut
yazida bir degisiklik ararlarken harflerin resme miitemayil duruslannin uyandirdigï cesaretten istifade ederek yazi ile resmin arasinda bir yakinhk kurduklan dusuniilebilir.
Eflâtun'a nisbet edilen «Yazi, rûhânî bir geometridir» sôzûnde hattin geometrik çizgilerinin meydana getirdigi ahengin estetiâine isaret edildigi hakikati gizlidir. Sijphe yok ki,
çizgilerin birbiriyle olan birlesmeler ve aralanndaki mesafeler gôzde geometrik bir estetik
uyandirmaktadir. Islam yazi san'atindaki bu yazi - resim, tarn manasiyle realiteye dayanmaktadir. Bu realite de Arap harflerinin duruslannda mevcuttur. Baska bir ifade ile hattatlar, harfleri insan ve hayvan organlanna benzetmislerdir. Meselâ hattat «elif» harfini
anlatirken onu boy kelimesiyle tarif eder. Yani insan boyu ile «elif» arasinda munasebet kurar. «Cim» harfinin saga do^ru dônuk kismi kann, «aym» in Cist kismi kas kelimesiyle ifade ve tarif edilir. Bu benzetmeler bizzat harflerin kendisine az cok bir resim
gôzïi ile bakildigini gosterir. Resim gôzu ile bakilmasa bile bôyle tabiattaki bir cisme,
maddeye benzetis, san'atkânn zihnini daima kurcalayan bir dis tesir roliinu oynadi^mda
suphe yoktur. Hattatlann disinda bulunan sairler de Islam alfabesinin harfleriyle, methettikleri sevgililerinin arasinda munasebet kurmuslardir. Sairin sevgilisinin boyu umumiyetle «elif» harfine, agzi da «mim» (m) harfine benzetilmistir. Keza «nun» (n) harfini
sevgilisinin kulagina «lam elif» (la) i de saçina benzetmislerdir. Mevlevîlerin ise sema
halindeki bir mevlevî dervisinin durusunu «lâm elif» harfi gibi gôrmuslerdir. Bu benzetmelere Turk ve Iran edebiyatinda çok rastlanir. Bu hususta A. Schimmel'in enteresan
bir makalesi vardir1. Yazar, burada 1600 yillannda yasamis olan Sindli sair Idraki Baglârî'nin uzun bir siirini almanca tercumesiyle birlikte yayinlamistir.
Harflerin bu sekilde mistik ve profan (profane) siir ve nesirde yani edebiyatta sembolik bir dil meydana getirmesi ve dinî bir keyfiyet ve hassa kazanmasi, hattatlann gozunden kaçmamis olacak ki onlar da bilhassa Kûfî ve Sulus yazisi harflerine insan ve
hayvan bedenlerinin ve ydzlerinin seklini vermeye tesebbus etmislerdir.
Bugunki bilgilerimize gôre bunun en eski ôrnegine Iran'da 1020 milâdî tarihine ait Radgan kitabelerinde rastlanmaktadir. (Fikrun wa Fann III) Radgan minaresi yazilan arasinAnn«maria Schimmel, el-Tijbih li'1-Edebi'l-islâmî, Fikrun wa Fann, MOnchen 1964, N: 3.
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daki «ayin» harfi bagdas kurup oturmus ve kollanni kavusturmus bir insani andirmaktadir (resim 1). Keza 1200 senelerine ait insan yuzlii harflerden bir numune bugûn Istanbul'da Turk-Islam Eserleri Miizesi'nde bir kabin ustunde bulunmaktadir.J
(Resim ?)
Insan ve hayvan sekilli (anthropomorphic-zoomorphic letters) yani insan ve hayvan sekli
ve gorunusu verilmis olan harflerle yazilmis yazilar bilhassa XII - Xlll. yuzyillarda oldukca populer idi. Bunlardan bildigimiz enteresan 3 numuneyi zikredelim :

( Resim -1 )
a) 569/1163 te Herat'ta yapilmis uzeri gumus ve bakir kakmali bronz bir kovanin
uzerinde iiç sira halindeki yazilarin Nesih ile yazilmis olan harfleri insan yuzii seklinde
Kûfî ve cursiv (=bitisik yazilan) yazilarin harfleri de insan viicudu seklinde nihayet bulmaktadir. Eserde Muhammed Ibn Abdulvahid ve Mes'ud Ibn Ahmed imzasi okunmaktadir. 2 Kova, Leningrad Hermitage Muzesi'ndedir.
Turk-islam Eserleri M i i i e s i , Istanbul N: 13098, Ernst Kuhnel,
963. s. 208.
12
Ernst Kiihnel, Islamische Schriftkunst, Berlin 1942, resim 35;
plate 36.; Islamische Kleinkunst, Braunschweig, 1963, s. 176.

Islamische

Die

Kleinkunst, Braunschweie.

Kunst des Islam, Stuttgart

1962
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(Resim - 2)
b) XII. yiizyilda muhtemelen Horasan'da yapildijji tahmin edilen ve halen Londra'da
Victoria and Albert Muzesi'nde 1 bulunan bir bronz kâse uzerine Kûfî yazi ile hakkedilmis olan «el-bereke» kelimesinin harflerinin baslangiç ve sonlan (yani uç kisimlan)
hayvan baslanyla son bulmaktadir. (Resim-3)
c) XIII. yuzyilm ortalannda Suriye'de yapildigi tahmin edilen ve halen Washington'da Freer Gallery of Art'ta 2 bulunan pirincten mamul sofra tak:mi uzerine Kûfî ve Nesih harflerle giimusle ve islenmis olan «el-izz» kelimesinin harfleri insan bedeni seklindedir. (Resim - 4)
Victoria and Albert Museum, Londra, Inv. M. 388—1911; Adolf
Grahmann, Die Bronzeschale M
388—1911 im Victoria and Albert Museum (Aus der Welt der Islamischen Kunst, Festschrift fur E. Ktihnel,) Berlin 1959. s. 125—138.
Freer
Gallery of Art, Washington
D.C. Inv. N: 41—10, Rtchard
Ettinghausen,
interaction
ana
Integration
in Islamic Art. (Unity an Variety in Muslim Civilization) ed; G.E. von Grunebaum, Chicago
1955.
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( Resim - 3 )

( Resim - 4 )
Goruldugu gibi san'atkârlar ônceleri harfleri insan ve hayvan vucûdu seklinde diisunulurlerken zamania bundan vazgeotiler ve Islam yazisina atfedilen dinî ehemmiyet ve
dolayisiyla Islâmda resmin yasak oiusu noktasindan hareket ederek harflerin ve kelimeierin kompozisyonu ile meydana gelen yazi-resimlere yoneldiler ve onlarin daha ziyade dinî ve tasavvufi bir karakter tasimasina dikkat ettiier. Bu sebeple yazi-resim ana
karakteri itibariyle daha ziyade dinî ve tosavvufî mevzulara ve gayelere yôneidi. Hemen
soyleyelim ki yazi-resim buyuk hat san'atkarlan (hattatlar) tarafindan fazla benimsenmemistir. Onlar san'atlanni harflerin ve harflerden meydana gelen kelimelerin ve yazilann kompozisyonunda aramislardir. Din ve tasavvuf sahasimn kendisine has imkânlan içine dalan san'atkârlar, mevzu seçmekte herhangi bir muskulâta rastlamadilar. Yalniz yazi san'atmin imkânlan içinde muayyen mevzulan islediler. Yazi-resim için en uy-
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gun yazi çesitleri koseli Kûfî, SulCis ve Celi Sûlûs'tûr. Ta'lik ve Celi Divani pek az denenmistir. Bunlardan kôseli Kûfî ve Siilùs kendine has imkân elastikiyet ve sekil zenginligi ile bu yazi-resim sahasina pek uygundur. Kûfî ile yapilan resimlerde tenazur aranir, yani harflerin arasindaki mesafelerin hep ayni ôlçiide olmasina riayet etmek lâzimdir. Bu Kûfî cinsi ile bilhassa cami resimlerinin yapildigmi gôrûyoruz.
Çimdi bu bilgilerden sonra yazi ile yapilan resimleri gôzden gecirmeye basliyabiliriz. «Yazi-resim» I su bôlùmlere ayirmak mûmkùndur:
A — Dinî yazi-resimler :
Bu η la r, isminden de anlasilacaâi gibi ilhamlanni ve mevzulanni dinden almislardir.
Bu dînî veya dînî ehemmiyeti haiz konulann en mûhimleri sunlardir: Cami, çifte vav (v
harfi), kandil, Eshab-ι Kehf, kus, arslan, ibrik, gulabdan, meyva, el Sanatkârlar, bunlan
yazi ile sekillendirmis, resim haline sokmus veya herhangi bir mevzu veya hadiseyi sekillerden blrinin içine yerlestirmistir. Çimdi kisaca bu konulann kaynaklanna ve yazi-resimlerine gecebiliriz.
Câmi - soylemege luzum yok ki câmi ve mescid Islam dininin en mukaddes yeridir.
Muminler burada toplanir; hem namaz kilar hem de bilhassa cuma gunleri hutbeyi dinlerler, bir hafta içinde olan bûtûn isleri gôrûsurler. Muslumanlarin namaz kilmak için yaptiklari bu toplanma yeri, ayni zamanda bir istisare meclisidir. Bu kadar ehemmiyete sahip
bir yer, hattat için ana konulardan biri olmustur. Cami yazi-resimleri için (eger Kûfî yazi
ile tertip edilecekse) hattat olmaya luzum yoktur. Yalniz harfler arasindaki mesafelerin
ayni olmasina ve yersiz açikliklardan, bosluklardan kaçimlmasina riayet sarttir. Meselâ
hattat olmadiQi halde Rifki Melûl Meriç (1901 -1965) * Ord. Prof. Dr. Siiheyl Unver2 kôseli Kûfî ile bazi denemeler yapmislardir.
Yazi ile yapilan cami levhalannda Kur'an ayetlefi ve Peygamberin hadisleri bulunur.
Minareler dikey olan harflerden, kubbe veya kùçûk kubbeler de dikey harflerin saga, sola biikulmesinden meydana gelir. Alt tarafta da ayetler, hadisler veya camii teskil eden
yazinin kendisi bulunur. Yani sôzûn kendisi camiinin esas yapismi teskil eder. Harfler
arasindaki muntazam aralikli bosluklar da adeta yapimn pencereleri hûkmûndedir. (Resim-5 , 6)
Çifte vavlar'in esas kaynagini tayin etmek guçtur. Belki de Allah'in sifatlanndan biri
olan vedûd kelimesinin basindaki «vav» (v) dan alinan ilham uzerine yazilagelmistir. Vav
harfi, ebced hesabinda 6 sayisina tekabul eder; çifte vav ise iki alti yani 66 demektir ki
ebced hesabina gôre Allah'in ismini belirtir. Zanmmizca, çifte ναν'ιη Allah'in adini bildirmesi ve ayrica iki ναν'ιη karsilikli olarak yazilmasindan bir insan yûzûnûn ve gôzlerinin meydana gelmesi hattatlan çekmis olmalidir. Çifte ναν'ιη Allah'in adina tekâbul etmesi onun birçok yerlerde kullanilmasina vesile olmustur. En bûyûkleri Edirne'de Eski

1
Rifki Melûl Meriç, Istanbul
Edeblyat Fakullesi ôgretim gôrevlisi iken 1950 den
sonra Istanbul GUzel Sanatlar Akademisi'ne gecmij, orada Turk San'at Tarihi hocahgi yapmistir. Ayni tarihlerde Ankara
Universités! Ilâhiyat Fakiiltesinde de hocalikta
bulunan R.M. Meriç bilhassa sanat tetkikleri ve sairlikte
sâhret bulmustur.
2

O r d . Prof.
Dr. Siiheyl Unver halen Istanbul Universités! Cerrahpasa
Tip Fakullesi Tip Tarihi kiirsiisii Profesôrudiir. Kendisi ayni zamanda çagimtzin meshur miizehhiplerinden olup Tip Tarihi Enstitiisiinde merakhlara bu san'ati ogretmektedirdir.
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Cami'de ve Bursa'da Ulu Cami'de bulunmaktadir. (Resim-7) Keza Istanbul'da Yeni Cami in kemeri yan.ndaki kuçuk balkon kapis! ustiindekiler de guzefdir. Çifte vav'larin en
dekoratif, en guzel ornekleri Topkapi Sarayi kutuphanesinin okuma salonunun çinileri
uzermde bulunmaktadir. Bunlar, yapan san'atkânn ismi de çiniler uzerinde Kemankes
Mustafa olarak belirtilmistir. Insan. bu vavlar kompozisyonuna baktig, zaman kendisini
pek ciddi bakislann karsisinda hisseder.

( Resim - 7 )
Kandil, i Sl k saçmasi cihetiyle dikkati çeker. Kur'ân'da, Allah'in gôklerin ve yenn nuru oldugu bildirilir. Hattat, Ταηπ'η,η bir mum telakki edilmesiyle .sik vermege yarayan kandil arasinda munasebet kurarak cami ve mescidierde kullanilan kandili bir
yazi seklme sokmus baska bir ifade ile yazi île kandil resmi ç/zmistir.
Eshab-i Kehf gemisi'nin esasi, Kur'ân'daki Kehf suresine dayanmaktadir. Eshab-i
Kehf, magara erenleri demektir. ι Bu surede Roma Imparatorlugu zamaninda Tannnin birligine inanan 7 kisinin, zamanin hukumdanndan korktuklari için yanlanndaki kopekleriyle birlikte Efes, Antalya veya Urfa civarinda bulundugu rivayet "edilen bir magaraya siginmalan ve orada uç yuz yildan fazla uyuduktan sonra uyanmalarindan bahsedilir. Bu yedi kisinin adr, sirasiyla Yemlîha, Mekselînâ, Mïslînâ, Mernûs, bebernûs, Sâzenûs, Kefestatayyûs- olup kopeklerinin adi da Kitmir'dir.

1

Kehf Suresi, K u r ' a n ' i n X V I I I .

sureiidir.
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Ayrica halk arasinda da Eshab-ι Kehf adlanna buyuk bir ehemmiyet verilir ve DU
adlar kudsî telakkî edilirler. Eshab-ι Kehf'in adlannin bir kâgida yazilip atese tutulursa
atesin hizini kaybedecegine, bebeklerin besigine konursa aglama'annm kesilecegine
agaçlara asihrsa bol meyva almacagma aynca bel, dis ve dcgum agrilanna iyi gelecegine inanilir.
Hakikatte hadise, hiristiyanhk zamanmda geçmesine ragmen islâmin, Hiristiyanlik
dinini hak dini tanimasi ve adi geçen 7 kisinin tek Tannya inançlarmin islâmlarca takdir edilmesi, onlarin muslumaniarca kutsal kisiler olarak taninmasina vesile olmustur.
Bu 7 kisinin isimleriyle, gemi, kadirga, kalyon tertip etmenin mumkiin olabileceiji dusuncesi belki san'atkân gemi resmine gôturmus olmalidir. Topkapi Sarayi Muzesi'nde
boyle birkaç tane yazi gemi vardir '.
Dini yazi-resimler arasinda bulunan Eshab-ι Kehf gemisinin haricinde de gemi yazi-resimlerinin yapildigina sahit oluyoruz. Bunun halk san'atkârlan arasinda en yaygin
olani vav harflerinden meydana geien ve ad:na «Amentu gemisi» denen gemidir. AmentCi, Islam inançlanni yani, Allah'a, meleklere, dini kitaplara, peygamberlere, âhiret gunûne, haynn ve ssrrin Aliah'tan oiduguna inanmaktir. Vav'lar «ve» manasina olup (yani
Allah'a ve meleklere ve dini kitaplara
) resimde gemide bulunanlan ve adeta onlarin selâmet sahiline erismek için kurek çekislerini temsil etmektedir. (Resim-8) Amentu
gemisine bugun dahi dukkânlarda kahvehanelerde rastlanmaktadir.

wi»mBmmimimsmmi$mmmmmmmmmt

«.mil u innwnvn·, ι tmi«*m*mœmmmÊÊm

mmiÊmmmmmmmmmmmmÊmmm
•i'-immwmis^'- si
( Resim - 8 )

Malik Aksel, Tiirklerde D i n ! Resimler, Istanbul 1967, s. 67, 69, 70.
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Gémi yazi-resimlerinin en guzeli suphesiz buyuk bir nattât olan Çefik Bey (1819-1880)
"in Celi Divanî yazisini biraz stilize ederek yazdigi ve âdeta padisah kayigini hatirlatan
yazisidir. (Resim-9)
Bunda uzama kabiliyetine sahip olan harflerden istifade edilerek
kayigïn gôvdesi meydana getirilmistir.

( Resim - 9 )
Kuslara gelince gôrïiyoruz ki Islam san'atkârlan hakikî ustaliklarmi yazi ile yaptjklari kus resimlerinde gostermislerdir.
Kuslann çok sevilen hayvanlardan oldugunu sôylemege luzum yoktur. Anka, hudhud, huma, leylek, bulbul ve papagan kuslarinm Islâmî edebiyatta dinî ve tasavvufî yerleri dusuntilurse bazi hattatlann neden kus bicimini veren yazilar tertip ettikieri daha iyi
anlasilir. Maamafih kuslann guzel bir sekle sahip olmast da san'atkân celbetmis olabilir.
Bizde bugunki bilgilerimize gore ustelik yazi (hat) san'ati bakimindan da kiymeti olan
en eski yazi-resim kus ôrneçji, taninmis hattatlanmizdan Ismail Zuhdi Efendi (? -1806) ye
aittir. Leylek sekline sokulmus «Besmele» den meydana gelen resim halen Topkapi Sarayi Miizesi Kutuphanesinde G. Y. 314.40 numarada bulunmaktadir. Bu, leylek seklini andiran «Besmele» nin altindaki 1013/1604 tarihi her halde yaziyi altinla isleyen mûzehhib'in
hatasi olsa gerektir. 2
Zira once hattat tarafindan yazildiktan sonra yazi kenarlanndan
ignelenip bir sureti, yapilmak istenilen yere geçirilir sonra muzehhib bunu altinla islerdi.
Ismail Ziihdi'nin kardesi meshur
yazisi vardir. Yazi hocam Necmeddin
da sahhaflar Çarsisi'ndan Atina'daki
ζιηιη musveddesi halen eczaci Ugur

hattat Mustafa Râkim (1757 -1826) 'in da bir kus
Okyay, bunun ashnin elli yil kadar once istanbul'Benakî Muzesi için satin alindigini bildirdi. Bu yaDerman'da bulunmaktadir. 3

^ Bu yazi halen Bursa'da Ulu Cami'de bulunmaktadir; ash pek
2

biiyuktur.

Ugur Derman, Hat San'atimizda Resim—Yazila, Kubbe Alti Akademi Mecmuasi, c. I, sayi 3.
Ayni

makale
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Ayni zamanda ressam olan ve padisah III. Selim'in resmini yapan hattat Mustafa
Rakim'a izafe edilen bir Leyiek Besmele yazisi da hakikatte Besiktasli hattat Haci Nuri
Bey (Korman) (1869-1951) a aittir*. Yalmz nedense Haci Nuri Bey bunun altina Râkim'ιη imzasini atmistir. Belki de bir tanidigi kendisinden boyle bir sey istemis ο da kiramamis olmah. Fakat her halde uygun bir hareket olmasa gerektir. Bu meshur Nuri Bey'in
kendi imzasiyle leyiek seklinde tertip ettigï «Besmele» nin buraya bir numunesini (Resim -10) koyuyoruz. Hakikaten sulus yazisi ile tertip edilen leyiek, bu tarzm basanli nu-

( Resim -10 )
Bu bilgiyi yazi hocam Necmetlin Okyay'dan

aldim.
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munelerindendir. Burada kaideye uymayan iki nokta «Bism» soziindeki M harfi ile «Rahim» soziindeki him hecesinin e j r i yazilmasindan ibarettir ki bu da yerine gore bir hata
degildir. Stilus yazisinin kendishe has bir elastikiyete sahip olmasmdan ileri gelmektedir.
Kuslarm seyhi telakki ediltn leylegin yazi sekiinde en guzeli Abdulgani adinda bir
Turk hattati tarafindan 1763 tn yazilmistir. (Resim-11). Bu yazi leylegin hikâyesi soyledir: Istanbul Yenikapi mevle/ihanesi dedelerinden olan Seyyid Hasan Dede (olumu
1799) çok uzun boylu oldugund in kendisini sevenler ona Leyiek Dede adini takarlar. Boylece adi Seyyid Hasan Leyiek Dede olur. Sonra birisi onun hakkmda,

(Resim-11)
Aski Mevlânâ ile hayretzede
Mevlevî Seyyid Hasan Leyiek Dede
beytini sôyler; Hattat Abdulgani de 1763 yilinda bu beyti leyiek sekiine sokarak yazar.

13
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Bu leylek yazisinm eski bir kalibi, devrimizin baslarinda hem nattât hem muzehhib Osman YCimni Efendi tarafindan, aslindan biraz farkh bir sekilde tertip edilir. Her halde leylek yazi-resim, çok begenilmis olacak ki siparis uzerine birkaç tane hazirlanmistir. Zira
iki tanesi Galata Mevlevihanesi Seyhi Aimed Celâleddin Dede ve Bahariye Seyhi Nazif
Dede'lerde de gôrulmustiir. Bir digeri de Ankara Universitesi Tip Tarihi profesorlerinden
Feridun Nafiz Uzluk'tadir.
Hasan Leylek Dede mevlevi muhiblerinden ressam Musahib Said Efendi'den resim
ve mevlevi hattatlanndan biri olan Yusuf Dede'den hattathk ôgrenmistir. ]
Buraya resmini koydugumuz ve Osman Yumni tarafindan yapilan leylegin yapilis tarihi levhanm altinda gôruldugu gibi 1321/1903 tarihini tasimaktadir.
Yaptigimiz tetkiklere gôre yazi ile kus resminin yalniz Anadolu salhasinda degil Iran'da da revaç buldugunu ôgreniyoruz.
Kaçarîler sulâlesinden Nasiruddin Sah (1848-1896) in saltanati yillannda yapilmis
o!an bir kus yazi-resim yazi olarak giizel sayilmazsa da resim itibariyle tatli bir ifade tasir. (Resim-12) Bu kus resmi 1288/1872 tarihini tasimakta olup halen Berlin'de bulunmaktadir. 2

( Resim -12 )

1

Çehabettin Uzluk, Mevlevilikte Resim Resimde

Mevleviler,

Ankara

1957, s.

66-68;

Ayrica bak: Dr.

A. Siiheyl Unver, Leylek Dede, Istanbul 1958.
2

Kunstbibliotheck del

Staatlkhen Mussen Preussischer Kulturbesitz,

Berlin; Inv.

marie Schimmel, Islamic C a l l i g r a p h y , Leiden, 1970, s. 3 1 , plate XLVII b.

Kast. 4019 m.;

Anne-
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Yine ayni sah zamaninda hattat Muskin Kalem (? - ?) tarafindan 1305/1887 yilinda «Besmele» den meydana geldigini zannettigimiz horoz-yazi Iran sahasinm basanii
omeklerinden biri sayilmak iktiza eder. '
(Resim-13) Yalniz yazinin harflerini seçmek
pek zordur. Hattat, yazi-resimde yazidan ziyade resme ehemmiyet vermistir.

( Resim -13 )
Diger bir kus resmi de (ki zannimizca ôrdege benzemektedir). Islam yazi san'ati hakkinda Atlas-i Hat adh guzel bir eser yazan Isfehanli hattat Habibullah Fezailî'ye aittir 5 .
San'atkâr ilhammi zannimizca Turk hattati Haci Nuri Korman'dan almis olmalidir. Bu yazi-resim (Resim -14) Turk hattatlan elinde daha guzel bir sekle girebilirdi. Kusun gagasi
hizasmdaki yazi muellifin olup bu tip yazilara «san'at yazisi adi verildiglni» ifade etmektedir. Alttaki yazi ise yazan ve çizenin. muellif yani H. Fezaili oldugu ve bunu 1350 semsi
hicride (1970-1) sehriver aymda yaptigini gostermektedir.
A. Schimmel'in ayni eseri s. 31, palete XLVI.

Ayrica

Fogg Art Museum. H a r v a r d University. Cambridge, Mass;
- Habibullah

bk.

Fikrun wa Fann XV.

Inv. No; 1958.197 dedir.

Fezaili. Allas-i Hat. Isfehan 1391/1971, s. 663.

91. Bu

yazi-i
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( Reslm -14 )
Netice olarak soyleyebiliriz ki Turk hattatlan, kus yazi-resimde Iranlilara nispetle daha usta gorunmektedirler. Meselâ horoz yazi-resimde yazi, pek açik degildir ve horoz'un
dis hatlarinm tesbit edilmesini temin için stilize bir duruma sokulmustur. Halbuki Turk
hattatlannin elinden çikan leyleklerde hem yazi ve hem de leylek sekli fevkalâde ahenkli bir durumdadir. Yazi ile sekil birbiriyle tarn imtizac halindedir.
Yazi ile tertib edilen hayvan resimlerinden en muhimmi arslandir. Biz bu arada bir de
at yazi-resme rastladik. Arslan, cemiyette kudret, kuvvet timsali olmustur. Ayrica gôsterisli olmasi da bilhassa halk sanatkârlanni çekmistir. Bilhassa Bektasi tarikatinda, dôr-
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duncu halite Ali'nin bir admin Haydar olmasi ve bu adin arslan manasina gelmesi, muharebelerde gosterdigi kahramanliklar sebebiyle Ali'ye Esedullah (Allahin arslani) denmesi, ermis kisilerden Karaca Ahmed Sultan ile Ahmed-i Rufainin arslana binmesi, bu hayvanin kuvvet ve kudret timsali yaninda bir de dinî ve tasavvufî bir karakter kazanmasina sebep olmustur. Fakat yazi-resim'de arslanin asil ehemmiyeti hiç suphe yok ki Hz.
Ali'den ileri gelmektedir. Yazi ile yapilan arslan resimlerinde mutlaka Hz. li ile alakali
sôzler yer alir. Bunlardan birkaç numune Istanbul'da Topkapi Sarayi Muzesi, Belediye
Muzesi ile Ankara'da Etnografya Muzesinde bulunmaktadir. Bunlann en guzelleri Topkapi Sarayi ile Etnografya Muzesindekilerdir. (Resim -15) deki arslan yazi olarak, bir san'at
eseri olmaktan ziyade içindeki yazilarla bu arslan resmi meydana getirdigi için nazar-i
dikkati çekmektedir. ι
Bu yazi-resimin Iranli hattatlara ait oldugunu zannediyoruz. Bizim Topkapi Saraymdaki arslan ile bu arslandaki yaziiar ayn ayndir.

( Resim - 1 5 )
Zannimizca en san'atkârane yapilmis arslan yazi-resim bugun New York'ta Hans
Kraus kolleksiyonunda bulunmaktadir. 2
Eserin XVI. yuzyilm sonunda resmedildigi tahmin olunmaktadir, s (Resim-16). Bu yazi-resimlerin içinde uzuntulu zamanlarda Hz.
Ali'den istenecek yardimin karsiliksiz kalmayacagini bildiren su kit'a bulunmaktadir:

1

Prisse D'Avennes, l'Art Arabe Paris 1877.
Ernest J. Grube, Islamic Painting, New York, s. 1/2, plate

XXXV.
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( Resim-16)

Nâdi Aliyyen mazhari'l-acâib
Tecidhu avnen leke fi'n-nevâib
Kulle hemmin ve gammin seyenceii
Bivilâyetike ya Aliyyu ya Aliyyu
Manasi :
«Acaib seylere mazhar olan Ali'yi cagirdigin zaman onu sikintili zamanlannda kendine yardimci olarak bulursun. Ey Ali, ey Ali, senin veliligin sayesinde butun sikintilar
ve gamlar elbette açilacak, ortadan kalkacaktir.»
Vefakârligi ile tanmmis hayvanlardan biri olan at da san'atkann muhayyilesine tesir etmistir. (Resim -17). Islam tarihinde Hz. Ali'nin, adi, Diildiil olan at pek meshurdur.
Burada yayinladigimiz at-yazi ilk once A. Schimmel'in bir makalesinde nesredilmistir. ι
Bu makelede resmin altinda yalniz Cambridge, Mass kelimeleri olduguna gore her halde
at-yazi. resim Fogg Art Museum, Harvard University'de bulunmaktadir. Makale sahibine
gore Hind-Mogol devrine ait olup XVII. yuzyil sonunda tertip edilmistir. Atm resmi oldukca giizel fakat yazi, hat sanati bakimindan guzel degildir. At resmi, Kur'an'in ikinci sùresi Bakara'nm sonunda bulunan ve Tann'yi en iyi sekilde anlatan «Ayetu'l-Kiirsu» yu
ihtiva etmektedir?
Gôrulduâu gibi atm uzerinde surucusu de bulunmaktadir.

A. Schimmel, El-Edebu'l-Arabi fi S^bihi'l-kareti-l-Hindiyye,
s. 24—40
K u r ' a n Bakara sûresi, âyei 256.

Filcrun

wo

Fann, Mjnchen 1972. No: 19,
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{ Resim -17 )

ibrik ve giilâbdanlarin tertibinde bilhassa musenna adi verilen (yâni sol tarafi sag
tarafin ters gorunusu olan yazilar) yazilardan istifâde edilmistir. Takdir olunacaiji gibi
gibi bu tip esyada seki! uygunlugu esastir. Musennâ yazi da bu tip esya için çok uygundur.
Bir Irakli san'atkâr da «Eshedu enlâ ilâhe illallah ve eshedu enne Muhammeden resul Allah» (:yâni kelime-i sâhadet) sôzlerinden namaz kilan bir genç erkek resmi meydana getirmistir. Yazi ile bu resmi yapan sanatkânn adi Velid el-A'zamî admda birisidir 3 .
Goruldugu gibi yazi ve yazinin teskil ettiâj resim giizel degildir. (Resim-18)
Dîni yazilara sekil verme hususunda bitki ve meyvalardan da istifâde edilmistir. Kim
oldugunu bilmedigimiz bir hattat. Eshâb-ι Kehf'in isimlerini buyïik bir çiçek demeti haline getirirken (Resim -19), gene meshur bir hattatimiz olan Çefik Bey de «Sevgilim, ben
zavalliyi muhabbetiyle mest ve Mecnûn gibi âleme rûsvây etti» manasina gelen
Men-i miskinra ma'suk-i men mest-i muhabbet kerd
Misâl-i merdum-i Mecnun meshur-i melâmet kerd
farsça beytiyle bir çiçek demeti yapmistir. Butiin kelimeler çiçegin gôbegi sayilan bir tek
mim (m) harfinden meydana gelmekiedir. Zaten kelimelerin hemen hepsinin m harfi ile
baslamasi san'atkâra bu imkâni vermistir (Resim-20).
Naci Zeynuddin el-Masrif, Bedayiu el-Hatti'l-Arabî, Bagdad 1972, s. 230
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( Resim -18 )

Gene bu Çef'ik Bey'in armut biçimini vererek yazdigi «Aman ya miiruvvet» levhasi da
halen Istanbul'da Emirgân Camiinde bulunmaktadir.
Armud seklinde yazi tertip etmek her nedense hattatlann hosuna gitmistir. Taninmis
hattat Aziz Efendi (1871-1934) «Aman ya Hiiseyin meded senden» istifini (kompozisyonunu) armud sekline sokmustur (Resim - 21). 1 Armudun sag ve soldaki yaprakiari içinde de meshur Mevievî sâirlerinden Farih Dede (ôlumu 1699) nin Hz. Hiiseyin hakkinda
yazdigi meshur mersiyesinin iki beyti yer almaktadir. Bu levhanm ash Ekrem Hakki Ayverdi'dedir. 2

Naci Zeynuddin el-Masrif, Bedayiu el-Hatti'l-Arabi, Bagdad 1972, r. 208.
Ugur D e r m a n ,

Hat Sanatimizda

Resim Y a z i l a r ,

Kubbealti A k a d c m i Mecmuasi, Istanbul

1972, sayi 3.
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Β — Tasavvufî γαζι-resimler :
Tasavvufî yazi-resimler, ilhamini tasavvufî konulardan alarak meydana gelmistir. Bunlar Baslik, Hz. Ali'nin devest, Mevievî, Bektasi ve Hurûfî goruslerini aksettiren yazi-resimler.
Baslik deyince daha ziyade mevievîlerin baslanna giydikleri sikke ile diger tarikat
cnensuplannin giydikleri taç'Iar hatira gelir. Her tarikatin kendine has bir basligi vardir
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( Resim - 20 )
ve bu baslik kudsî giyim esyalanndandir. Resmin yasak oldugu devirlerde ο tarikatin kurucusunun adini gene ο tarikatin basiigi sekiinde yazip duvara asmak pek yaygmdi. Bunlann kudretli hattatlar tarafindan yazilanlan hakikaten bir san'at eseri karakterini tasir.
Bu tip yazilarm, ait oldugu baslik sekiinde yazilmasi bir kompozisyonu iktiza ettirir; buna
hattatlar, istif adini verirler. Bizde XIX. yuzyildan sonra baslik sekline girmis pek guzel
kompozisyonlar vardir.
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( Resim • 21 )

Sultan II. Mahmud devrinde iri (Cell) Sulus yazisinda inkilâb yapmis olan ve bu sebeple bu yazida bir ekol (mekteb) kurucusu telâkki edilen meshûr hattat Mustafa Râkim
Efendi (1757-1826) nin Naksî tarikati taci seklindeki yazisi (Resim-22) He hattat Mehmed Emin (1884-1945) Efendi mevlevî sikkesi seklindeki yazisi en muvaffakiyetli yaziresim numûnelerindendir (Resim-23).
Bilhassa ikinci hattâ uçuncu derecedeki hattatlar veya hattat geçinenler tarafmdan
sik sik resmedildigï gôrûlen Hz. Ali'nin devesi'nin de tarihî ve tasavvufî bir kayna^i vardir. Bilindiâi gibi Hz. Ali Islam Peygamberi'nin damadidir; daha kuçuk yasmda Peygamberin en yakin yardimcisi olmus, ilk musluman olanlardan olmakla Islâm'in her zaman
mudafaasini yapmis, hakkmda Peygamber tarafmdan «Ben bilginin sehriyim Ali onun ka-

YAZI—RESÎM

( Resim - 22 )

pisidim «Ben ve All bir nurdaniz», «Ali'yi anmak ibâdettir» sôzleri sôylenmi?tir. Aynca
Peygamberin veda haccindan donerken Gadirihum mevkiinde sôyledigi meçhur nutkunda
«Benden sonra AM, muminierin velisidir; benim kanim onun kani, benim etim onun etiam demes, Hz. Airye veriien ehemmiyeti gôsterir. Onun daima Peygamber'le beraber
olmasi dmi hakikatlere baskalanna nisbetle daha fazia vukuf peyda etmeslni temin etmistir. §uphe yok ki ο Peygamberin yakini olmakla daima bir veli gibi dusunulmu? ve gôrul-

23
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Daha ziyade Alevi ve Bektasi biraz da Sunniler arasinda yaygin o!an Hz. Ali'nin devesinin resminin meshur olmasi yukanda belirttigimiz sebepler dolayisiyle Ali'ye karsi
gosterilen sevgiden ileri gelmektedir.
Deve resmine gelince; Bunun halk muhayyilesinden dogmus oldugunu soylemeliyiz.
Halk sanatciian da bir muhayyileyi resim sekline sokmuslardir. Vilâyetnâme ve menâkibnâme (sufîlerin hayat ve kerametlerinden bahseden eserler) 1ère gore Hz. Ali'nin, cocuklan olan Hasan ve Huseyin'i yanma çagirarak onlara, ertesi gunu bir pirin gelecegini ve
arkasindaki bir deve uzerinde de bir tabut bulunacagmi ve bu pirin kendisini Hz. Muhammed'in yanma goturecegini soyler ve gozlerini kapar. Bir zaman sonra pir gelir, Hz. Ali'yi, getirilen kefene sanp tabuta koyarlar. Hasan ve Huseyin, babalarmin nereye gôturu-

( Resim - 23 )
lecegini merak ettikleri için pirin pesine takilip giderler. Bir aralik yolda pir, yuzundeki
peçeyi acinca Hasan ile Huseyin, pirin, Hz. Ali oidugunu ve kendi tabutunu tasidigmi hayretle gôrurler. Çocuklar babalanna kosarlarken Hz. Ali'nin goge cekiidigi gôrulur.
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Iste deve resminin mensei bu hikâyedir. Yani tarihî hakikatler Alevî'ler arasinda tahrif edilmis ve bu sekle girmistir.
Deve resminin içinde degisik manada yazilar bulundugu gibi bazen de hic bir yazi
bulunmaz. Tabutun uzerinde ise «ôlmeden evvel όΐϋηϋζ» hadisine rastlanir ki bu tasavvufî bir mana tasimaktadir ve saf ve temiz bir ruha sâhip olmaya, bencillikten kurtulmaya, kemâle ermeye delâlet etmektedir. Devenin uzerinde bulunan kilicta da «La feta ilia
Ali la Seyfe illâ Zulfikâr» (=Ali'den baska yigit ve Zulfikâr'dan baska kihç yoktur) sôzleri
bulunur.
Kisaca, Alevî muhitindeki yaygin inançlarla degisiklige ugrayan tarihî hakikatlerin
tasavvufla birlesmesi neticesinde meydana gelen hikâye, sanatkârlar tarafindan Hz. Ali'nin devesi sekline sokulmus ve bu kabil yazi-resimler bilhassa halk arasinda revaç bulmus, dukkânlarda kahvelerde evlerde, hanlarda, koy odalannda bir nevi susleme unsuru
olarak kullanilmistir. Bu tip resimlerden ikisi hâlen Ankara Etnografya Muzesinde biri de
Istanbul Belediye Muzesi'nde bulunmaktadir. !
βυηυ da sôylemeden gecemeyecegiz ki bu deve resimlerindeki yazilar maalesef hie
de sanatkârâne degildir.
Mevlevî yazi-resimlerinin içinde de pek guzelleri oldugunda suphe yoktur 2 . Mevlevi
gôrusunu aksettiren yazi-resimlerin hemen hepsi Mevlevî sanatkârlan tarafindan yapilmistir. Mevlevîler yazi-resimle bilhassa Mevlevî sikke (baslik) lerini resmetmislerdir. Bunun
en yaygin oiani «Ya hazret-i Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rumî» sôzuniin Mevlevî
sikkesi seklinde terkib edilenidir (Resim-23).
Sanatkârlarm ayrica yazi ve insan resimleri tertib ettiklerini de goruyoruz. Mevlana'nin neyzen basi Kutb-i Nâyî Hamza Dede, esas konulardan biridir. Bunda, suphe yok
ki Hurûfîligin tesiri vardir. Bu tip yazi-resim ile yapilan Hamza Dede'nin elinde Mevlevî'
lerin saygi duyduklan ney adli muzik âleti bulunmaktadir.
Bektasi inançlanni aksettiren yazi-resimlerde de gene basiigm miihim bir mevzû oldugunu goruyoruz. Bektasi sanatkârlan «Ya Hazret-i pir Hunkâr Haci Bektasi-i Veli» soζϋηϋ bir bektasî taci (rbektasilerin bashgina umumiyetle tac adi verilir) sekline sokmuslardir (Resim-24). Bektasi buyiiklerinden Kazak Abdal, Dôrduncu halife Hz. Ali, Bektasi'lerin resimde esas mevzulandir. Kazak Abdal'in vucûdunda da Bektasilerin buyuk ehemmiyet verdigi Hz. Ali, karisi Fatima, çocukiari Hasan ve Huseyin adlarinm tertibiyle bir
insan seklinin meydana geldigi gorulur. Ayrica kars:iikii Aii sôzunun yazihp a (:ayin)
harfinin ortasina Ali'ye delâlet eden bir insan basmin yerlestiîiimssi veyahut Ali sôzunun l'sinin bir kihç seklini tertip edilmesi esas konulardandir. Kiliçtan maksat Hz. Ali'
nin meshur kilicidir. O, bununla Islami mudafa etmistir.
Bektasilerdeki yazi-resim'ler de Ali sôzuniin fazla yer almasinm sebebi onlann Alevî olmalanndan ileri gelir. Ayrica XV. yiizyilda Bektasiler, Hurûfî mezhebinin tesirinde
kaldiklanndan yaptiklan yazi-resimlerde bu tesiri gôrmek mumkundur. Bu, bilhassa yapilan bir insan ytizijne «soldaki sagdakinin ters gôrunusii olacak sekude Ali sôzunun
yazilmasi tarzinda kendini gosterir. Buna gôre a (ki soldaki terstir) lar eski harflerde
goz, l'Ier burun ve i'Ier de biyik seklinde gôrunur.
1

Malik Aksel, TUrklerde

2

Fazla bilgi için §ahabettin Uzluk'un adt geçen eserine

Dini Resimler, is'anbul, 1967, s. 99—102
bakilmalidir.
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( Resim - 24 )

Harflerle insan yuzunu tertip edilmesi Hurûfi inançlanna dayanmaktadir.
Onlarin
inancina gore kâinatin yaratilmasina sebep sestir, seslerden de harfier meydana gelir,
Harflerde Insanin yiizunde tecelli etmistir. Hurûfilik XIV. yuzyilm sonunda Iran'da meydana gelmis bir mezheptir. XV. yuzyilda Tumurlular tarafindan Irandan surulen bu mezhep sâlikleri, Hindistan ve Anadoluya kaçmislardir. Anadoluya gelenler bektasi tekkelerine sigmarak inançlanni yaydilar.
Butun buraya kadar yazdiklanmizdan anlasilacagi vechile yazi - resim sanati, esas
iki nokta yani dinî ve tasavvufî mevzuiar etrafinda dônmektedir. Yazi-resim, hat sanati
içinde belki de degisiklik arayan sanatkârlarin gorunusu aksettirmesi bakimindan muhimdir. Yalniz nazari dikkati çeken nokta sudur ki bu san'at daha ziyade halk san'atkârlannin veya yazi san'atinda buyuk bir ustalik gosterememis kimseler tarafindan islenmis,
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benimsenmistir. Buyiik yazi ustalan bôyle seylere pek itibar etmemislerdir. Onlar yazi
kaidelerini kirarak bazi sekiller ve resimier yapmaktan ziyade yazi kaidelerine uyarak
buyiik ve olmez eserler meydana getirmeyi tercih etmislerdir. Buyiik ustalardan birkaci
âdeta bir deneme bir fantezi kabilinden bu yolu denemislerdir. Nitekim burada mumûnelerini koydugumuz yazi resimlerin içinde en guzelleri, isimlerini zikrettiajmiz buyiik ustalara ait olanlardir geri kalanlar guzel yazi bakimindan hiçbir ehemmiyet tasimaz.
Yazi - resim hususunda ahiren haberdar oldugumuz Malik Aksel'in Anatolica I, Leiden
1967. s. 111-117 deki «Das Schrift - Bild in der Turkischen Kunst adh makalesini de burada zikretmeliyiz. Makâle tanitma karakterindedir.

FIGURATIVE HANDWRITING

Figurative handwriting is a branch of Islamic calligraphy cultivated mainly by artists of minor significance. The great masters almost never engaged in this type of pictorial script. As may be inferred from the term 'figurative handwriting', the aim of the
artist practising this from of writing is to compose letters in such a way so as to produce pictures or graphic representations. The object of this article is to expose the outstanding contributions made in this specific field of Islamic calligraphy.

