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C-ZET 

Hat sanati, Islâmî sanatlarin en cazib konularmdan birini te§kil eder. Muhtelif 
yazi çegitleri, kendilerine mahsus hususiyetleri dolayisiyla ayri gayelerle ayri yer-
lerde kullanildi. Celi Stilus ile Celi Nestalik mimârî yapilara en uygun gelen yazi 
gegitleri oiarak yiizyillar boyunca kullamlmi§tir. Bu sebeple, cami, mescit, medrese, 
tiirbe, çe§me gibi yapilann, kronolojik bir ara§tirmaya tâbi tutuldugu takdirde, 
a§agida belirttigimiz yazilarin tarihi geligmesine i§ik tutacak bol malzemeye sahip 
oldugu gôriilmektedir. 

Islam dininin bilgiyi, bilgini, san'ati ve san'atkân tesvik ettigini soylemege luzum 
yoktur. islam mimârî eserleri zamania yapi bakimindan gelisirken, buna paralel oiarak 
tas oymacihk, tahta oymacihk, çini, tezhib (siisleme) ve guzel yazi gibi san'atlar da bu 
mimârî eserler içinde susleyici bir unsur rolii oynamistir. Yapilar uzun ômurlii oldugu 
için onlari susleyen unsurlar umumiyetle zamanimiza kadar gelebilmistir. Bu durum 
bize mimârî eserlerde oldugu gibi onlarda da asirlar boyu ne gibi gelisme ve degisik-
likler oldugunu ortaya koyar. Bu gelismelerde islam dininin muhim rolii olmustur. Ni-
tekim, Peygamber bir hadîsinde sôyle der : "Allah giizeldir ve guzelligi sever." islam 
sûfîleri de Tann'nin guzelligi sevdigini ileri surerler. 

Bazi eski câmilere kisa bir bakis, bizi, onlar hakkinda aydinlatmaya kâfidir. Tan-
riya hediye edilen, onun adina yapilan, hatta adina Allah'm evi denilen câmilerden ba-
zilan islam san'at galerileri karakterindedirler. Bu goriis, batidaki yapilar ile onlarm için-
deki heykel ve diger susleyici unsurlar için de aynen boyledir. Gerek dogu ve gerek 
bâti san'atkârlarinm ilham aldiklan bu mukaddes kaynak dindir. Ondan aldiklan heyecani 
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ve sevki, ideallerinde besledikleri numûnelerle birlestirerek bunca guzel yapilann mey-
dana gelmesine sebep oimuslardir. Miisliiman mimâr ve san'atkârlar, etraflannda aTn-
n'nin ululugu ile miitenâsip bulduklan giizellikleri, firsat buldukça bilhassa dinî mimârî 
eserlerin içinde yerlestirmekten geri kalmamislardir. Hakikatte, bilhassa câmi ve mes-
cid ilk zamanlarda muslumanlar için bugunkiinden daha ehemmiyetii idi. Yani yalniz bir 
ibâdet yeri olmaktan baska bugiinku manasiyle hem onlarin forum'u, hem adalet mah-
kemesi, hem de akademiieri mahiyetinde idi. Peygamber zamaninda câmi, ibadet yerinin 
dismda miisliimanlann toplandigi bir yerdi. Peygamber orada iimmetin islerini hallederdi. 
Daha sonraki devirlerde hadïs ehli (ilm-i hadis denilen islam hukukunun meseleleriyle 
ugrasan bilginler), burada toplanir, ders verir ve gôriisiirlerdi. Bursa'da Yesil Câmi (in-
sâ tarihi : 822/1419), bu tip eserlerdendir. Saginda ve solundaki odalar hususî mak-
sadlar için kullamlmistir. Hakikatte, ibadethâneler, Cumhuriyet devrine kadar asagi yu-
kan bir egitim yeri karakterini muhafaza etmistir. 

Bu saydigimiz vazifeleri dolayisiyle câmilerin rahat ve faydali olmalan dâima goz 
ôniinde tutulmustur. Yukanda da dedigimiz gibi câmi ve diger mimârî yapilar, muhtelif 
san'at kollanni sinesinde topladigi için, onlari kronolojik bir siraya tâbi tutmak sure-
tiyle gôz oniine alir ve tedrik edersek bu san'at subelerindeki geiismeleri sihhatia takip 
etmis oluruz. 

Biz bu makalemizde, isminden de anlasildigi gibi mimârî eserleri gôz oniine alarak 
guzel yazi (hat san'ati)mn geçirdigi inkisafi anlatmak istiyoruz. Zannediyoruz ki bôylelikle 
mimârî yapilann Celî yazi bakimindan ehemmiyeti kendiliginden ortaya çikacaktir. 

Υεζι ile alâkali olan bu yapilar, câmi, mescid, medrese, tiirbe, saray, çesme ve sâir 
eserlerden ibârettir. 

islam yazisinm muhtelif çesitleri içinde binalarda kullanilanlan yalniz, Kûfî, Celî 
Suliis ve Celî Talîk (Celî Nesta'lîk)ten ibârettir. Stilus ve Ta'lîk yazilan çok az kulla
mlmistir. Celî, âsikâr, iri ve biiyiik anlamina gelir. Sôylemege liizum yoktur ki binalara 
yazilacak yazilann, yapilann buyuklugu ile miinasebeti ve uygunlugu vardir. Binalai-
daki yazilar kapi iistiinde, duvarlarda, mihrapta, kubbenin içinde bulunur. 

islam yazismin ilki Kûfî'dir. Bu yazi Kûfe ve Bagdad sehirierinde geliçti. IV/X, yiiz-
yillar basinda, Abbasîlerin ayni zamanda vezîri olan meshur hattat ibn Mukle (ôliimii 
328/939-40), ο devre kadar kullanilmakta olan Kûfî'de bir degisiklik yaparak, ondan, ciiz'î 
farklarla birbjrinden aynlan 6 çesit yazi meydana çikardi. Bu degisiklik, hat sanati tari-
hinde buyiik bir inkilâb sayilmaktadir. 

Bu 6 çesit yazi, Muhakkak, Reyhên (Reyhânî), Siiliis, Nesih, Tevkî ve Rikâ adla-
riyle anilmaktadir. Bunlardan ilki ile uçuncusu mimârî yapilarda kullanilmaya çok uygun 
idi. Digerlerinin kullanihs sahasi ve gayesi baskaydi. Bu yazilann meydana çikmasi, 
asillan olan Kûfî'nin hemen ortadan kalkmasina sebep olmadi. Hakikatte Kûfî, Anadolu 
Selçukîleri yapilannda yerini Celî Siilus'e terketmege baslamisti. Ondan sonra Fatih 
d&vrine kadar olan devrede âdeta bir sus unsuru olmaktan ileri gitmedi. Fatih'ten son
raki devrede ise hemen hemen ortadan kalkti ve pek ender olarak kullanildigi yerlerde 
ise gene bir sus ve dekor karakterini tasimaktan ileriye gidemedi. 
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Yapilarda Kûfî Yazi 

ilk mûslûman Turk devletlerinden Gazneliler (977-1186) Île Karahanlilar (992-1211) 
devrinden, tas uzerine yazilmis bazi kitabe parçalan zamanimiza kadar kalmissa da bun-
lan yazanlar hakkinda bilgimiz yoktur. 

Turkler 1071 de Anadolu'nun fethinden sonra dahilî ve haricî bir çok gailelerle mes-
gul clduklanndan imâr hareketlerine daha ziyade ayni zamanda bir kemâl devri olan 
I. Alâeddin Keykûbâd (1219-1236) zamanmda rastlanir. 

Anadolu Selçukîlerinde Kûfî'nin, yavas yavas yerini Stilus Celîsine biraktigmi ve bir 
sus unsuru karakterini kazandigini gôruyoruz. Bu Kûfî'yi, kôseli, tezyinî (suslû) ve ôr-
gulii adlariyle uçe ayirmak mumkûndur. 

Selçukîler yapilarinda, zengin çesitlilik gôsteren suslemelerin yaninda, Kûfî yazi, 
mimârî yapilara ayn bir guzellik verir ve her ikisi binanin tezyinî kompozisyonunu ta-
mamlarlar. 

Kôseli Kûfî'nin en guzel ornegi, Konya'da Sultan II. izzeddin Keykâvûs devrinde 
devlet adami Celâleddin Karatay tarafmdan 1251 de yaptirilan Karatay Medresesi'nin 
kubbe pandantiflerinde bulunmaktadir. Burada Muhammed, Ômer, Osman, Ali adlan 
yazilidir. 

Tezyinî Kûfî, Kûfî'nin çiçeklerle, yapraklarla sûslenmesinden ibarettir. Ayni za
manda bunda harflerin kôseleri ortadan kalkmistir. Bu durum kendine mahsus bir kom-
pozisyon yaratir ve yazinm yazildigi zemindeki bosluklar çiçekler ve yapraklarla sûslen-
mis ôrtulmûs olur. Selçuklular bu Kûfîyi bolca kullanmislardir. II. izzeddin Kihç Ars-
lan (1156-1192) zamanmda 1180 de Divrik'te yapilan Kale Câmi'inin iki satirlik kitabesi 
bu tip Kûfî ile yazilmistir. 

Ôrtûlû Kûfî'ye gelince, Selçukîlerin buna da bûyûk ehemmiyet verdiklerine sâhid olu-
yoruz. Konya'da II. izzeddin Keykâvûs devrinde vezîr Sahib-Ata Fahreddin Ali tarafmdan 
1264'te yaptirilan înce Minâre Medresesi'nde çini ûzerine yazilan "Besmele" ôrgûlii 
(geçmeli) Kûfî'ye guzel bir ôrnek teskil eder. 

Osmanlilar devrinde Kûfî'nin binalarda kullanilisi daha da azalmis ve Fatih devrin
den sonra hemen hemen tamamen ortadan kalkmistir. Osmanlilar devrinde kullanilan 
Kûfîlerin en gûzeli Bursa'da 822/1419 da insâ edilen Yesil Câmi'in kapisinda ve içinde 
bulunmaktadir. Bunlar tezyinî Kûfî karakterindedir. Aynca bu yazinm bir susleme un
suru olarak Edirne'de II. Murad'in 1438-1447 arasinda insâ ettirdigi "Lie Serefli Câmi' "de 
de kullanildigmi gôruyoruz. IstanbuI'da ise bu yaziya Fâtih tarafmdan yaptirilan Fâtih 
Câmi'i ile Çinili Kôsk'te rastlanir. 

Son devirlerin yapilarmdan olan Gebze'de Çoban Mustafa Pasa ve IstanbuI'da Kizil-
toprak'ta Zuhdu Pasa Câmi'lerinin içindeki kusak yazilan (Câmi'in iç duvanni sûsleyen 
bir serit halindeki yazi) Kûfî iledir. 

YAPILARDA CELÎ SULUS 

Abbasîler devrinde Celî sûlûs yerine Celîl denirdi. Osmanlilar devrinde bunun ye-
rine Celî terimi kullanilmaya basladi. Bu terim her yazinm irisine, genisine delâlet eder-
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se de Celî sozunden daha ziyade Celî Stilus (Sulus Celîsi) anlasilir. Bu yiizden onun ye.-
rine sadece Celî sôzii de kullanilabilir. Seiçukiular devri için sôylenecek sôzumtiz az ol-
dugu için konuyu kisaca anlatacagiz. Celî'nin inkisafini anlamak için tarihî yapilan, tarih 
sirasiyle tedkike tâbi tutmak lâzimdir. Hemen sôyleyelim ki Selçukîler devrindeki Celî 
Stilus yazi fazla gelismis sayilmaz. Bu devredeki uç cins yaziya yani Nesih, Stilus ve 
Celî Suius'e Selçuk Neskh'i, Selçuk Suliisii ve Selçuk Celî Suliisii adlari verilir. Kisaca 
Selçuk yazisi Osmanlilann ilk zamanlarma kadar devam etmis yani tesirini surdiirmtis-
tur. Bu yuzden, geçirdigi inkisaf bakimmdan Ttlrkiye'de Celî'nin tarihini su tiç ana dev-
reye ayirip incelemek lâzimdir. 

1—Hazirlik devresi : A. Selçuk Celî Suliisii devresi (1071-1300), B. Selçuk Celîsi 
tesirinde gelisen erken Osmanli Celîsi (1300-1453); 2 — Gelisme devresi ve Osmanli 
Celî uslûbunun dogusu (1453-1800); 3 — Kemâl "Olgunluk" devresi (1800'den zamani-
miza kadar). 

1—Hazirlik devresi: A. Selçuk Celîsi devresi (1071-1300) 

Selçuklulardan once Anadolu'da mimârî eserler meydana getiren Dânismendiler 
(1092-1178), Artukogullan (1098-1234), Saltuklular (1092-1202), Mengiiçluler (1118-1252) 
admi tasiyan Turkmen devletleri devrindeki eserlerde daha ziyade Kûfî yazi kullanilmi?-
tir. Bu sulâleler devrindeki Celî ile Seiçukiular devrindeki Celî arasinda btiyiik fark 
yoktur. 

Anadolu'da en eski eser 1180 de Divrik'te Kale Câmi'i'dir. Bu binada kullanilan 
Celî'ler, iran'da kullamlanlarin aynidir. Bundan sonraki eski eserlerden biri de Konya 
iç Kalesi'dir. Kalenin bure ve bedenlerinin III. Kiliç Arslan devrinde tamir edildigini bil-
diren tamir kitabesi, Seiçukiular devrinin ilk Celî Stilus ôrnegidir. (Bu kitabe hâlen 
Konya Miizesi'nde bulunmaktadir. Envanter No. 872). 

Kisaca ifade etmek iktiza ederse Selçukî Celî Sulusii'nun en tipik en giizel ôrnek-
leri Konya'da ince Minâre Medresesi (insâ tarihi : 1264) [Resim 1] ile Sâhib-Ata kulli-
yesinin (insâ tarihi : 1283) portallerindedir. Bu iki binadaki yazilann ana hususiyeti, 
harflerin birbirine pek yakin bulunmasi ve dikey harflerin ekseriya yanyana dizilmesi ve 
yazmin umumî manzarasmin girift bir manzara arzetmesidir. 

Bununla birlikte Anadolu Selçuklulan devrinde yazilan Celî'lerin hepsi ayni giizsl-
likte yazilmamistir. Meselâ Konya'da Karatay Medresesi'nin (insâ tarihi : 1251) kitabesi 
hiç te giizel olmayip ciliz bir gôrtiniise sahiptir. Bu tip ciliz Selçuk Celî Sulus'ii, Bur-
sa'da ilk devirde yapilmis olan bazi Osmanh yapilarinda da gôriilmektedir. II. Murad'in 
tiirbesi iizerindeki 1451 tarihii kitabe ile Maksem Câmiinin 1480 tarihii kitabesi Lu 
tip Celî'nin ο tarihlere kadar devam ettigini gôsterir. Halbuki bu tarihte, Osmanh ya
zisi artik gelismeye basiamis bulunmaktaydi. Verdigimiz son iki ôrnek Selçuk tarzi 
ciliz yazmin son numuneleridir. Bu son misaller istanbul'da gelismekte olan yazmin, 
Anadolu'nun bazi yerlerine hentiz tesir etmedigini ve Selçuk yazisinin Anadolu'da XV. 
yiizyilin sonlarma kadar deavm ettigini gôstermektedir. 

Selçuk tipi Celî'nin bir baska niimunesi de kiit ve genis bir gôriiniise sahip olanid;r. 
Bu tip yazida "elif, lam, kâf" gibi dikey olan harflerin boylan nisbeten kisa, gôvdeleri 
kalincadir. Konya iç Kalesi tamir kitabesi (insâ tarihi : 1203) bu tipteki yazi karakterin-
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avetlerinden mevdana uvlnii-stir. 

dedir. Kut gôrunuslu yazinin en tipik ôrnekleri mezar taslannda bulunmaktadir. Bu kut 
ve genis gorunuslii yazi, pek ciiz'i bir farkia Osmanlilann ilk devirlerinde de gorulur. 
Bursa'da 1418 tarihli Hisar kapisimn kitabesi ' ile 1442 tarihli Karacabey yolu kitabesi-
nin : Celi Siilus'leri bu tiptedir. 

Kisaca Selçuklu Celi Sulus'u girift, cihz ve kut olmak uzere uç tip gorunuse sa-
hiptir. Daha once de isaret ettigimiz gibi Selçuk Celisi'nin en guzeli girift gôrunuslu 
olanidir, 

Uç tip Celi'nin musterek noktalan sunlardir ; Dikey harflerin ust kisimlan kalm, 
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alt kisimlan ise uste nisbetle fazla incedir. Bu sebeple dikey harfler âdeta bir kiliç 
ve bazen bir biçak gôruniimu arzetmektedir. Dikey harflerin zi i l feleri l kiittur. Ayrica 
bunlann ust kisimlan oldukça diiz bir sekildedir. Keza dikey harfler pek sik bir sekilde 
yan yana dizilmektedir. Cim ve ayn gibi yuvarlak harfler de diger harflere nisbetle ku· 
çukçedir. 

Anadolu Selçukîleri devrinde yasamis olan Celt Stilus hattatlannin isimleri maalesef 
bize kadar gelmemistir. Bu yiizden yukanda adlarmi andigimiz yapilardaki yazilann kirn-
1er tarafmdan yazildigini bilmiyoruz. Fakat su muhakkaktir ki Cell Siiltis, artik kitabe-
lerde Kûfî'nin yerini almistir. 

B. Selçuklu Celî'si tesirinde gelisen erken Osmanli Celisi (1300-1453) 

Selçuklulann târih sahnesinden çekilmesinden sonra onlarin yerini alan Osmanh-
larda Celi yazi, asagi yukari Fatih devrine kadar Selçukî Celîsi tesirinde devam etmekle 
birlikte, eldeki numuneler ayni zamanda bu yazida gittikçe bir gelismenin de basladi-
gim gostermektedir. Yalniz sunu ifade edelim ki Osmanhlarin ilk yuzyihnda yazida Sel
çuk tesiri âsikêrdir. 725, 735 veya 745/1324, 1334, 1344 te iznik'te yapilan Orhan Gazi 
ile 735/1334 te yapilan Orhan Gazi ile 735/1334 te yapilan Haci Ôzbek Câmilerinin ki-
tabeleri bunu teyid etmektedir. 

Yazida, Selçuk uslûbundan ilk ayrilik emâreleri Murad Hudâvendigâr (1360-1389) 
devrinde baslar. Edremit-Tuzla'da Hudâvendigâr Câmi'i (insa tarihi : 1366) ile iznik'teki 
Nilufer imâreti (insâ tarihi : 1388) kitabeleri bu degisiklik ve gelismenin ilk numuneleri-
ni teskil eder. 

Çelebi Sultan Mehmed (1413-1421) devrinde Bursa'da yapilan Yesil Câmi (insâ ta
rihi : 822/1419) in disinda ve içindeki Celîler ilerde gelisecek Osmanli Celîsi'ni mujde-
ler mahiyettedir. Bu yapidaki yazilan, erken Osmanli Celi Siilus yazisinin ilk ornekleri 
olarak nitelemek miimkundur. Keza bu câmi'in karsisinda Çelebi Sultan Mehmed'in yat-
tigi Yesil Turbe'deki (insâ tarihi : 824/1421) yazilarda az çok ayni karakter sezilir. 

Bursa'dan sonra Osmanli Devleti'nin merkezi olan Edirne'de yazimn daha da in-
kisaf ettigini gôriiyoruz. Burada II. Murad'in (1421-1451) emriyle yapilan Uç Serefeli Câmi 
(insâ tarihi : 1438-1447) nin kitabesi artik Osmanli Celisi'nin tesekkul etmekte oldugu 
fikrini kuvvetlendirmektedir. Bu Celîler'de, Selçuk Celî Sulus geleneginin tesiriyle bil-
hassa dikey olan harflerin birbirini pek yakm ve paralel olarak yerlestirildigi goruliir. 

2 — Geliçme devresi ve Osmanli Celî uslûbunun dogusu (1453-1800) 

ButiJn yazi çesitleri gibi Celî de Fâtih devrinde gelismeye baslamistir. Daha once 
de soyledigimiz gibi Bursa ve Edirne'de yapilan mimârî eserlerden aniadigimiza gore 
Selçuk Celî Sulus'u istanbul'un alinisindan sonra tesirini kaybetmege ve yerini yeni bir 
gôrusiin ve yeni bir san'at anlayisinin asigi altinda gelisen bir iislûba terketmege basla-
di. Eger bu yeni usiûbun Turk hat tarihi içinde adini belirtmek istersek, hiç siiphesiz 
ona "Osmanli Celî Sulusu" ismini vermemiz yerinde olur. 

I Ziilfe, elif, lam gibi harflerin iïst sag tarafindaki saçagm adidir. 
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Osmanli Celî Sûlûsû'nûn ilk guzel numunelerine Fâtih Sultan Mehmed devrinde 
rastladigimiz için bu yazmin gelisme tarihinin baslangicmi, ortalama olarak 1453 yili 
olarak kabul ediyoruz. Bu tarihten sonra, bu yazida olgunluk (kemâl) devrinin baslangici 
olan 1800 tarihine kadar agir bir ilerleme gôrûlûr. Arada bir yetisen usta hattatlann her 
biri, yazmin estetigine katkida bulunarak noksanlannin tamamlanmasina yardim ettiler. 
Bu bûyûk san'atçilardan her biri, çûphesiz umumîlesmis yazi kaidelerini takip etmenin 
disinda, sahip olduklan sahsî gôrûs ve ustaliklanni da yaziya getiriyorlardi. îste bu 
husus, yazmin azar azar gelismesine vesile oluyordu. Yani hattatlar, bu gelisme dev
rinde durmadan bir arayis halinde bir gun gônûllerini rahatlatacak ideal · bir noktaya, 
daha dogrusu ideal yazi kaidelerine dogru ilerlemekte idiler. Bu arayis ve Celî Suliis'ii 
gûzellestirme gayreti, buyuk Turk hattati Mustafa Râkim'a yani XIX. yûzyilin basma ka
dar devam etti. 

Fâtih devrinin, istanbul'da Fâtih Câmi'i'nin sadirvanli avlusunda pencere ustundeki 
"Fâtiha Sûresi"ni yazan hattati Yahya Sûfî bir dereceye kadar taninmis bir hattat ise de 
875/1470 te ayni câmi'in ve 882/1477 de de Bâb-ι Humâyûn'un ustundeki kitabesini ve 
miisennâ tarzindaki ' "inne'l-muttekine..." âyetini yazan oglu Ali (Ali b. Yahya es-Sofï) 
Fâtih devrinin ve hatta mUbalagasiz, XIX. yûzyila kadar gelip geçen hattatlanmizin en 
ustalarmdan biridir. Hattatin burdaki yazilan, Fâtih Câmi'i'nin kitabesinden daha olgun-
dur. Musenna yazi ustte, kitabe ise alttadir. Bu iki yazi dis etkilerden de uzak kaldigi 
için bes yuz yildan fazla bir zamandir ayni gôrûnûmûnû muhafaza etmektedir. Bu yazilar 
ο kadar begenilmistir ki X!X. yûzyilm meshur hattati Abdulfettah Efendi [1815-1896} bu 
musenna yazmin aynini ayni tarzda Bâb-ι Humâyûn'un arka tarafina yazmistir. Ali'nin 
imzasi Bâb-ι Humâyûn'un Ayasofya tarafmdaki giris kismindadir. Abdûlfettah'in imzasi 
da gene yazisinm altindadir. Ali'nin yazilannin olugunlugunu, gûzelligini anlamak için 
onlari, Celî Sulûs'ûn olgunluk devrinde yazilmis olan Abdulfettah'in yazisiyle karsilas-
tirmak kâfidir. Kisaca sôylemek gerekirse Bâb-ι Humâyûn'da Ali'nin yazilan, XIX. yûz-
yila kadar olan devredeki yazilann en olgunu, en guzellerinden biridir. 

Fâtih Cami'i ve Bâb-ι Humâyûn'dan sonra uzerinde durulmasi gerekli olan eser, 
istanbul'da II. Bayezid devrinde yapilan Bayezid Câmi'i'dir (insâ tarihi : 906-911/1501-1506). 
Bu câmi'in kitabesi, Selçuk Sulûs ve Neshi'ni ortadan kaldiran ve bu yazilarda klasik bir 
devir açan Seyh Hamdullah'in (1436-1519) eseridir. Amasya ve Edirne'de Bayezid, is
tanbul'da da Firûz Aga ve Davud Pasa Câmilerinin kitabeleri de ayni san'atkânndir. Her 
ne kadar sulûs ve nesih yazilarda Osmanli hattatlarmin babasi, yol gôstericisi ise de 
Celî'de fazla usta sayilamaz. Buna ragmen, Celî Sulûs yazi yazmak isteyenler, suphesiz 
Ali b. Yahya es-Sôfî'nin eserlerinden oldugu gibi Seyh Hamdullah'in adiarini saydigimiz 
camilerdeki kitabelerinden de istifade etmislerdir. 

964/1557 te insâsi biten Sûleymaniye Câmi'i'nin kitabesi, XVI. yûzyilda Tûrkiye'de 
Celî Sulûs'ûn durumuna isik tutmaktadir. Bu devrin en mûkememl yazilarindan sayilan 
kitabenin metni, Seyhûlislâm Ebussuud Efendi tarafmdan hazirlanmis, yazisi da meshur 
Ahmed-i Karahisârî'nin evlâthgi ve talebesi Hasan Çelebi (olûmû : 1593 ten sonra) tara
fmdan yazilmistir. Hasan Çelebi'nin buradaki imzasi sôyledir : "Ketebehu Hasan b. Ah
med el-Karahisârî". [Resim 2] 

1 Bir yazmin karçilikh olarak yazilmasi. Bu tip yazida, soldaki yazi, sajdakinin yani aslimn 
lersidir. 
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Resim 2 — Sûleymaniye Camii ii'nin kitabesindcn bir gorunii*. Hatlatinm adi kilabesinin sonun idadir. 
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Edirne'deki Selimiye Câmi'i'nin yazilan da bu hattat tarafindan yazilmistir. Boylece 
Ahmed-i Karahisârî Mektebi'nin muhim Celi yazi ôrnekleri elimizde bulunuyor demektir. 
Bu yazilar, Osmanli yazisi karakterini tasimakia beraber dikey harflerin yanyana ve sik bir 
sekilde dizilmeleri, Selçuk Ceiî yazi uslûbunun tesirlerinin devam etmekte oldugunu 
gôsterir. 

istanbul'da Tcphâne semtindeki Kihç Ali Pasa Câmi'i'nin (insâ tarihi : 1580) yazilan 
ise Ahmed Karahisârî Mektebinin son temsilcisi olan Yusuf "Demirci Kulu" (Olumti : 
1611) nun elinden çikmistir. Bu câmi'in bu bakimdan hat tarihinde muhim bir yeri var-
dir. Bu tarihten sonra baska bir yerde A. Karahisârî Mektebi'nin yazilanna rastlanmaz. 

istanbul'da Sultan Ahmed Câmi'i'nin (insâ tarihi : 1025/1616) portali uzerinde Seyyid 
Kasim Gubârî (Ôlumu : 1624/25) tarafindan yazilmis olan kitabesi, butunuyle mutalâa 
edilecek olursa, diksy harflerin birbiri pesi sira gâh aralikli, gâh sik ve birbirine paralel 
olarak dizilisi ve ait satirdaki dikey harflerle ayni hizada oluslan yazinin âdeta mimârî 
bir eser gibi dusijnuldt'igu intibaini uyandirmaktadir. Dikey harflerin boyle sik ve yan 
yana dizilisleri stbhe yok ki Selçukî devrindeki Stilus Celi anlayismin bir devamidir. 
Maamafih, Sultan Ahmed Câmi'i'nden sonraki yapilarda artik Selçuk Celî Stilus uslûbu
nun kayboldugunu goruyoruz. 

XVII. yuzyildan itibaren Osmanli Celî yazisinda, harflerdeki dik ve sert duruslar ya-
vas yovas kaybolmaya baslar. Buna son tipik misai olarak IV. Murad zamamnda Topkapi 
Sarayi'nda 1639 da yapilan Bagdat Kbsku'nun yazilarmi gosterebiliriz. Koskun alt ve ust 
pencereler arasindan geçen kusakta lâcivert zemin uzerine beyaz olarak yazilmis olan 
Âyetu'l-Kursi'nin dikey harflerinde sola dogru hafif bir meyil goruldugu gibi, harflerde 
ve yazinin butununde de bir yumusakhk ve tatlihk gôze çarpar. [Resim 3] 

Rcsim 3 — Topkapi Sarayinin içinde bulunan Bagdat Ko^ku'niin pencci'clcri 
iisTiindc Âyctu'I-kur:<! (sûre: 2, a\cl: 256). 

1074/1663 te insâsi biten Istanbul Yeni Câmi (Valide Câmi'i)nin yazilarinda Sel
çuk devrinin Celî Stilus usiûbuna rastlanmaz. Her ne kadar dikey harfler, genellikie dik 
ve sert gôrunumlerinden kurtulamamissa da câmi'e bitisik "Hunkàr Kasn" denen bina-
daki yazilarda yumusaklik ve tatlilik gôze çarpar. Osmanli devri Celîsinde hâkim olan 
ana karakterlerden biri de budur. Buna gore bu hususiyetin ilk belirtileri Bagdat Kos-
ku ile bu câmi'in Hunkâr Kasn'ndaki yazilarla belirmeye baslamis demektir. Sâir Âsim 
tarafindan sôylenen ve Hattat Tekneci-zâde tarafindan yazilan kasra ait yirmi dort be-
yitlik medhiye hat san'ati ve yazi kompozisyonu bakimindan uzerinde durulinaya de-
ger. Burdaki yazilann tedkikinden Celî Siilus'un gittikçe terakki ettigini ve guzellestigini 
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anhyoruz. Harflerin çogu, ideal giizelliklere çok yakin olan bu yazilarda meselâ "re, vay, 
ye" harflerinin yazihslarmda son derecede muvaffak olunmustur denilebilir. Baska bir 
ifade ile bir " re " nin digerinden veya bir "ye" nin diger bir " y e " den farki yoktur. Ay-
nca harflerin çogunda tatli bir gorunus vardir. Kompozisyonda yani harflerin harflerle, 
<elimelerin kelimelerle uyusmalannda tarn bir uygunluk yoksa da yazilarda parça par
ia guzel kompoze edilmis yerler vardir. 

Uskudar'da Yeni Valide Câmi'i "Yeni Câmi" (insâ tarihi : 1122/1710) ne bitisik III. 
Ahmed'in anasi Gulnûs Ummetullah'a ait açik turbenin ' yazilari ile Damad Ibrahim Pasa 
dâru'l-hadîs'inin kitabesinde, yazida oldugunluga dogru bir akis sezilir. Bu yazilann hattati 
Mehmed-i Bursevî "Mehmed b. Mustafa" (Olumii : 1740) dir. Son devrin biiyiik yazi 
ustadi Necmeddin Okyay'a (Ôlumu : 1976) gore bilhassa G. Ummetullah'in turbesindeki 
yazilar, bazi hattatlara cahsmalarinda ornek olmustur. 

XVIII. yuzyilin baslarmda biri istanbul'da biri de Uskudar'da yapilan III. Ahmed çes-
meleri (insâ tarihi : 1141/1728) iizerinde gene Pâdisâh III. Ahmed tarafmdan yazilan 
kitabeler, devrine gore guzel sayilir. Ayrica Topkapi Sarayi'nda Arz Odasi'nin ustundeki 
"Besmele" de onun tarafmdan yazilmistir. Devrinin san'at anlayisina uygun eserleri bira-
kan padisah, Celî'nin gelismesini takip etmeye yarayacak kitabeleri ile hat tarihimizde 
oldukça muhim yer isgal eder. 

I. Mahmud'un Istanbul'da Tophâne'de 1145/1732 de yaptirdigi biiyuk çesmenin (Top-
hâne Çesmesi), Mustafa b. Suleyman (Olumu : 1744) tarafmdan yazilan ve çesmeyi bas-
tan basa çeviren kitabe, zamanin en guzel yazilanndandir. Harfler biribirinin ayni olup 
duruslan itibariyle fevkalâde bir tatlilik ve yumusakhk arzeder. Acaba hattat, bu yazilari 
daha genis olarak yazsaydi bu harflerde ayni guzelligi temin edebilirmiydi? Yalniz su 
muhakkak ki bu kitabe, Celî'nin gelisme devrinde yazilmis yazilann en guzellerindendir. 

Ayni yillarda yasamis olan Besir Aga'nin (Olumu : 1751-52) istanbul'da Ayasofya'nin 
arkasindaki iki kapisiyle, ayni càmi'in karsi sag kôçesindeki ve Bursa'daki iki çesme-
sinin uzerindeki kitabeleri, onun kudretli bir hattat oldugunu gôsterir. 

istanbul'da Defterdar'da Sah Sultan Turbes'nin (insâ tarihi : 1215/1800) yazilanni ya-
zan Ismail Zuhdi Efendi (Olumu : 1806) ile gelisme devri kapamr. Bu hattatin kardesi 
olan Mustafa Râkim ile Celî Sulus'te yeni bir devir acilir. 

Buraya kadar verdigimiz bilgiler dikkatle gôzden geçirilecek olursa gelisme dev
rinde (1453-1800) Celî Sulus'un hususiyetleri soyle hulâsa edilebilir : Celî Stilus, normal 
genislikte yazildigi takdirde bir dereceye kadar guzelligini muhafaza etmekte (Mustafa 
b. Suleyman ile Besir Aga'nin yazilannda oldugu gibi) fakat bu ôlçùlerin disma çikildikça 
harflerin yazilisinda ve duruslarmda âheng ve guzelligi temin etmek guçlesmektedir (is
tanbul'da Yeni Câmi'in yazilari gibi). 

Dikey harflerin XVIII. yuzyila kadar umumiyetle yanyana ve oldukça sik bir sekilde 
yazildigi gôrulur. Bu ο devirlerin bir hususiyeti olmaktan ziyade Selçuk yazi geleneginin 
devamindan baska bir sey degildir. Ayrica dikey harflerde gôze pek hos gorunmeyen, 
diklik ve sert durus (yani hasin ve vahsi bir gôruniis) gôze çarpar. Bu sertlik ancak 

I Turbedeki yazi, Âyetu'I-Kursi'dir. 
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XVII. yuzyilda yumusaklik kaaznmaga baslar (Bagdad Kôskïi'ndeki yazilarda oldugu gibi). 
istif (kompozisyon) te bu gelisme devrinde zayif sayilir. 

iste Ali b. Yahya es-Sûfî iie Kasim Gubârî'nin elinde azametli, Tekneci-zâde Ibra
him ile Mustafa b. Suleyman'in elinde tatli, Mehmed-i Bursevî ve Besir Aga'mn yazi-
larmda da ciddî bir gôrunus kazanan Celî Stilus, geçirdigi bu dalgalanmalann sonunda, 
bu uç hususiyeti, san'ati ile birlestiren dâhî hattat Mustafa Râkim'in elinde duruldu; 
yani istikrara kavustu. Her bakimdan Turk zevkine uygun bir sekilde meydana gelen 
"Mustafa Râkim Ekolu" artik degismesi imkânsiz guzellik ôlçulerine kavustuktan sonra 
butiin hattatlann takip ettikleri bir yol, bir uslûb haline geldi. 

3 —Olgunluk devresi (1800 den zamanimiza kadar) 

Yukanda sôyledigimiz gibi Celî Stilus, Mustafa Ràkim (Olumu : 1826) adli meshur 
hattat tarafindan olgunluga kavusturuldu. Harflerde durus guzelligini ve yazinin butunun-
de istif denen kompozisyonu ο temin etti. Onun san'at dehasini anlamak için l'stanbul'da 
Fâtih'te II. Sultan Mahmud'un anasi Naksidil'in turbesindeki ve Tophânede Nusretiye 
Câmi'i'nin (insâ tarihi : 1241/1826) içindeki yazilanna bakmak kâfidir. [Resim. 4] 

Resim 4 — Nusretiye Camiî içinde Mustafa Râkim'in kusak yazisi. (Nebe sûresi). 

Artik Mustafa Râkim'dan sonra butun hattatlar onun yolunu takip ettikleri için kud-
retli hattatlar tarafindan tarihi binalara yazilan yazilann hepsi guze sayilir. Durum Cum
huriyet devrinde yapilan eserler için de bôyledir. Meselâ Cumhuriyet devrinde yapilan 
istanbul'da Sisli Càmi'i ile Ankara'da Maltepe ve benzeri câmilerin yazilan aynen Mus
tafa Râkim Efendi yolundadir. Celî Sulus yazisinm en buyuk ustasi bugun Hâmid Ay-
taç'tir. Kendisi, eserleriyle Turklerin bu yazidaki kudretini butun islam diinyasma bu
gun dahi duyurmaktadir. Sisli Câmi'i'nin yazilan onundur. 

Bazi eski câmilerin duvara, siva ustune yazilmis olan yazilann zamanla bozuldugu 
için r.onradan yeni bastan yazilmistir (Meselâ Ayasofya ve Suleymaniye câmilerinin 
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kubbe yazilan gibi). Ayasofya'daki kubbe yazisiyle 8 adet levha 1876 da ôlen Kazasker 
Mustafa izzet Efendi tarafindan yazilmistir. Bu levhalardaki harflerin genisligi 35 cm. dir. 
Levhalann çapi da 7,5 metredir. Bu ôlçulere nazaran bunlar islam dunyasinin en bijyuk 
yazilandir. Bu yuzden biz Ayasofya Câmi'i için bir nevi yazi galerisi diyebiliriz. Bu ka-
rakteri tasiyan baska câmiler de vardir. istanbul'da Aga câmi'i, Cihangir ve Sisli Câmileri 
ile Altunî-zâde Câmi'i içindeki yazi ve levhalar da yirminci yilzyil basinda yasamis yazi us-
talannin cserlerini ihtiva etmektedir. Fakat bunlar içinde tam bir yazi galerisi karakterini 
tasiyan câmi, Bursa Ulu Câmi'i'dir. Her nekadar Osmanlilann ilk devrinde yapilmissa 
da bu yapida ο devre ait minber kapismin iistune yazilmis kitabeden baska bir yaziya 
rastlamaz. Burda duvara yazili yazilar XX. yuzyildan ônceye aitt'ir. 1854 depreminden 
sonra yapilan tamir esnasinda Câmi'in eski yazilari asillarina uygun olarak tamir edilmis 
aynca yeni levhalar ilàve edilmistir. Kisaca Câmide duvara yazilmis 87, levha halinde de 
105 adet yazi olmak uzere toplam 192 adet yazi vardir. Bu sebeple Ulu Câmi bir yazi 
muzesi veya yazi galerisi halindedir. Bu tip câmiler yazi tedkiki bakimindan insani ya-
niltabilir. Mimârî eserlerde yazi tarihini takip etmek için bu sonradan ilâve edilen eser-
leri degil, yapinin yapiidigi tarihe ait eserleri gôz ôniinde bulundurmak lâzim geldigi 
elbette bilinen bir gerçektir. Fakat suphe yok ki duvarlara veya kubbe içine veya baska 
bir yere sonradan yazilan veya levha haline getirilip onanlan yazilar da tarihleri dikkate 
alinmak suretiyle gene Celî'nin tarihine isik tutar ki bu da yine mimarî yapilann yazi 
san'ati bakimindan ehemmiyetini ifade eder. 

YAPILARDA CELÎ NESTA'LÎK 

Bu yazi Nesta'lîq'in iri yazilan seklidir. Kurallari bakimindan aralarinda fark yoktur. 
icad edildigi irandan Turkiye'ye Fâtih zamaninda geldigi zannolunmaktadir. Hemen he· 
men her ikisi birlikte gelismis ve ayni guzellikte yazilmistir. Tiirkiye'de gelisen Nesta'lîk, 
XIX. yuzyilin basina kadar Iran Nesta'lîk'i uslûbunda devam ettikten sonra once Yesârî 
Mehmed Es'ad sonra oglu Yesârî-zâde Mustafa izzet Efendi (Ôliimu : 1849) nin gayreti 
ve san'at anlayisi ile yeni bir yola girdi ve bu yazida bir Turk ekolu meydana geldi. 
Bu yuzden XIX. yuzyilin basindan itibaren "Yesârî-zâde Mustafa izzet Ekolii" de denen 
Turk uslûbunun yerlesmesinden sonraki Nesta'lîk yazilarm hepsi bu uslûbta yazilmistir. 

Celî Nesta'lîk'in ilk once ne zaman ve hangi yapida kullanildigini bilmiyoruz. Ru-
meli Hisari ustunde bulunan Nêfi Baba Bektasî Tekkesi mezarliginda, Fatih ile birlikte 
istanbul'a gelen Aksemseddin'in arkadaslanndan Seyyid Es-$eyh Bedreddin b. es-Seyyid 
es-Seyh Mahmud b. es-Çeyh Mustafa'ya ait olan 855/1451 tarihli mezar tasi her halde 
sonradan yazdinlmis olmahdir. Zira bu tastaki Nesta'lîk, Fatih devri yazi karakterini ta-
simaktan uzaktir. 

Celî Nesta'lîk'in XV., XVI. ve XVII. yiizyillarda heniiz geismekte oldugunu gôruyo-
ruz. Bir misai olarak asagida adlarmi yazdigimiz kitâbeler yazi san'ati bakimindan ehem-
miyet tasimaz: 

Çelebi Sultan Mehmed'in kizi Selçuk Hatun tarafindan Edirne'de 860/1455 te yapiian 
Selçuk Hatun Câmi'i'nin uç satirlik arapça kitabesi (Oral Onur, Edirne Turk tarihi vesi-
kalanndan kitabeler, Istanbul 1972, s. 122). 
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istanbul'da Draman semtinde Terciiman Yunus Bey Câmi'i'nin avlu kapisi iistundeki 
948/1541 tarihli farsça iki beyitlik kitabe. 

III. Murad devrinde Konya'da Mevlâna Dergâhi'ntn kapisi iistune konan uç De-
yftlik Tiirkçe bir siirden meydana gelen 992/1584 tarihli kitabe (i. H. Konyali, Konya 
Tarihl, Konya 1961, s. 650). 

Karaman eyâleti beylerbeyisi Murad Pasa'nin kizi Fatma Hatun için 994/1585-86 da 
vapilan tiirbenin dort beyitlik kitabesi (I. H. Konyali'nin ayni eseri, s. 693J. 

Yalniz, istanbul'da Fatih zamaninda yapilan Çinlli Kôsk'iin içinde III. Murad tarafin
dan konulan çesmenin 999/1590-91 tarihini tasiyan kitabesini nisbeten uzerinde durulu-
cak taraflan oldugunu sôyleyebiliriz. 

San'at degeri olan ve bu yazmm gelismesine isik tutacak ôrneklere ilk once XVIII. 
yiizyilda rastliyoruz. Bir misai olarak Lâle Devri'nde Sehzêdebasi'nda yapilmis olan Damad 
Ibrahim Paca çesme ve sebilinin kitabelerini zikredebiliriz. Bugunku bilgilerimize gore 
ilk ketebeli kitabe (hattatin imzasini attigi kitabe) her halde bu çesme ile sebilin uze-
rindekiler olmalidir. Çesmenin iç kisminin iizerindeki yazi Bursali Mehmed b. Mustafa'-
nin, yine ayni çesmenin daha iistundeki ile sebîlin iistundeki kitabe ise Veliyyiidîn Efen-
di'nindir. Bu yazilarda yalniz ikinci hattatin imzasi vardir. Birincisininki mevcur degil-
dir. Bu mimârî eserlerin târihi 1132/1719-20 dir. Yine Lâle Devri'nin eserlerinden olan 
istanbul ve Uskudardaki III. Ahmed çesmeleri ile (târihi : 1141/1728) istanbul'da Saraç-
hâne-basi'ndaki Amca Hiiseyin Pasa Dârii'l-hadîs Medresesi kapisina bitisik olan Sey-
hiilislâm Seyyid Mustafa Efendi' çesmesi'nin (insâ tar ih i : 1153/1740) yazilan Iran Nes-
ta'lîk'i tesindeki Turk Celt Nesta'lîk'inin en giizel niimunelerindendir. Bunlari sirasiyle, 
istanbul'da Defterdarligm yanmda Haci Besir Aga'nin yaptirdigi medrese (1158/1745) 
takip eder. 

Nihayet XVIII. yuzyilm sonunda yazilmis olan Uskudar'daki Selim Aga Kiituphânesi 
uzerinde Yesâfî Mehmed Es'ad tarafindan 1196/1782 de yazilan kitabe, sonradan oglu 
Yesârîzâde Mustafa izzet tarafindan gelistirilecek olan Turk Nesta'lî'ini miijdelemekte-
dir. Hakikaten de babasinin ôliimunden sonra (1213-1798) ο Turk Nesta'lîk'nin kuralla-
rini ortaya atti. Bundan sonra artik gerek kiiçiik gerek Celî Nestalîk'te Turk uslûbu hâkim 
oldu. 

Kisaca XIX. yiizyil basindan sonra 1928 yilina kadar yapilmis olan mimârî yapilardaki 
yazilarda ayni uslûbun devam ettigini gôriiyoruz. Turk Celî Nesta'lîki'nin ilk numuneleri 
II. Mahmud (1808-1839) devrinin yapilarinda veya ο devirde tamir gôrmiis mimârî eser-
lerde gôriilur. Bunlann hemen hepsi Yesârî-zâde'nin kaleminden çikmistir. Biz burada 
sôzu uzatmak istemedigimiz için bu kadarla iktifa ediyoruz. Celî Siiliis ve Nesta'lîk'teki 
uslûb degisikligi ve bunlann tarihleri bilindikten sonra her binanin yazismi ayn ayn 
aniatmaya luzum yoktur saniriz. Bu noktadan sonrasi, hat tarihi arastiricilarini alâkadar 
eder. 

Gôriiluyor ki kronolojik bir arastirmaya tâbi tutuldugu takdirde, Turk mimârî yapi-
lari, Celî yazinin tarihî gelismesine açik tutacak bol ôrneklere sahiptir. 
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A B S T R A C T 

Cal l igraphy is one of the mos t a t t r ac t i ve subjects of I s lamic a r t . Different 
s tyles of cal l igraphy, due to the i r individual charac ter i s t ics , were employed for 
different purposes in different places. Celi Stilus and Celi Nestalik, considered the 
mos t suitable for a rch i tec tu re , were used for centur ies for th i s purpose. A chrono
logical s tudy of examples of such inscript ions in mosques, medreses, tombs and on 
fountains provides rich ma te r i a l s i l luminat ing t he his tor ical development of these 
styles of cal l igraphy. 


