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ÖNSÖZ 

 Yazı, öncelikle ifadelerin, duygu ve düşüncelerin belli semboller yardımıyla 

gösterilen bir iletişim aracıydı. Zamanla harflerin meydana gelmesiyle, farklı 

coğrafyalarda ve toplumlarda çeşitli alfabelerin gelişim göstermesi ile her toplumun 

kendine özgü alfabesi ve konuşma dili oluştu. Bu alfabelerden Arap alfabesi de 

İslam’ın zuhuru ve Kur’an-ı Kerim’in nüzulü ile birlikte ayrı bir değer ve önem 

kazandı. İslamiyet farklı dilleri konuşan toplumlara yayıldıkça ve bu dini benimseyen 

farklı toplumlarda Arap yazısı, İslam yazısı halini aldı. Zamanla bu yazı sanatlı bir hal 

alarak Hat Sanatı adıyla başlı başına bir sanat dalı oldu.  

 Hat sanatı, Kur’an-ı Kerimi daha güzel yazma esaslarına dayanarak gelişti. 

İsamiyeti benimseyen her millet, yazının estetik boyutuna büyük katkılar sağladı. 

Daha sonra yazı sadece ayetleri kâğıda yazmakla kalmayıp mimari yapıların dışını ve 

içini süsleme amacıyla da kullanılmaya başlandı. Araştırma Konusu olan Ma’kıli yazı 

da, bu amaçla kullanılan bir abide yazısı olarak gelişti. Mimari malzemelerden olan 

tuğlaların yatay, dikey ve eğik dizilimine göre şekillenen yazı camilerin, türbe ve 

medreselerin özellikle dış cephelerini tamamen kaplayacak şekilde kullanıldı. 

 Ma’kıli yazı eski dönemlerde olduğu gibi günümüzde de dünyanın farklı 

bölgelerinde dini yapıların dış cephelerini süslemek amacıyla kullanılmaktadır. 

Aslında, hat sanatı içinde diğer yazı çeşitleri gibi kalem ve mürekkep kullanılmadan 

geometrik aletlerle çizilen bir yazı olduğundan çok değer görmeyen bir yazı çeşidi gibi 

görünse de ma’kıli yazı ile çok fazla tasarım yapılmıştır.  

 Ma’kıli yazı ile ilgili serüvenim, değerli hocam Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA'nın bir 

satırlık kısa bir yazı olan “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil' azîm” cümlesini  

“-Ma'kıli formda deneyin bakalım nasıl olacak?" demesiyle başladı. Bu yazıyı kare 

form haline getirmek neredeyse tam bir ayımı almıştı ve hiç bilmediğim bir yazının 

harf şekillerini araştırmak bu alanda yapılan ma'kıli tasarımları incelemek, özellikle 

tez çalışmam boyunca her bir özelliğini ayrı birer başlık altında açıklayacağımız 

Ma'kıli yazının, her keşfettiğim yönü beni heyecanlandırmış ve yazının göründüğü 

gibi sade, düz, basit olmadığını, aksine dolambaçlı sokakları olan bir labirent gibi 
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karmaşık, matematik hesapları gerektiren, zor ve bir o kadar da hayranlık duyulacak 

zarafete sahip olduğunu öğretmiştir. Bir tasarım denemesi ile yola çıktığım bu yazı 

çeşidinin özelliklerini keşfetmek beni çok etkilemiş ve akademik bir tez çalışması 

olarak devam etmiştir. 

Tez çalışmamın tüm safhalarında ilgi ve desteğini esirgemeyen ve çalışmam 

boyunca beni teşvik eden, akademisyen kimliği ve sanatçı kişiliği ile de esin kaynağı 

olan danışmanım, değerli hocam Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA’ya, tez için bu konunun 

belirlenmesinde, tezin yazım aşamasında ve kaynak konusunda her zaman bana yol 

gösteren, bilgi birikimi ve ilgisiyle çalışmalarıma katkıda bulunmasının yanı sıra sanat 

alanında farklı bakış açısı kazanmamı sağlayan değerli hocam Doç. Dr. İlham 

ENVEROĞLU’na teşekkürlerimi sunuyorum. Yine halı ve kilim araştırmalarımda 

bana her tür kaynak desteğini sağlayan hocam Doç. Dr. H. Melek 

HİDAYETOĞLU’na ve çalışmalarım boyunca bana destek olan sevgili aileme ve 

arkadaşlarıma gönül dolusu teşekkürlerimi borç bilirim. 
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ÖZET 

Hat sanatı, İslam sanatları arasında önemli ve özel bir yere sahiptir. Bunun sebebi Kur’an-ı 

Kerim’e verilen değer ve hürmetle beraber daha güzel ve sanatlı yazma kaygısıdır. Bu sebepten yazı 

çok fazla değer görmüş ve birçok farklı yazı çeşitleri ortaya çıkmıştır. Bu yazı çeşitlerinden biri de 

araştırmaya konu olan Ma’kıli yazı çeşididir.  

 Ma’kili Yazının Tasarım Özellikleri ve Kullanım Alanları konulu tez çalışması boyunca, yazının 

ilk ortaya çıkışının ne şekilde olduğu,  günümüze kadar olan sürede gelişim gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Bu yazı çeşidinin Hat sanatı içerisinde farklı bir yere sahip olmasının, bu yazının yazım 

özelliklerinin neler olduğu ve tasarımlar yapılırken matematik hesapları gerektiren bir yazı çeşidi 

olmasının nedenleri, kompozisyon ve harf formlarındaki tasarım ve şekil farklılıkları gibi konular bu 

araştırma kapsamında değerlendirilerek yazının kullanıldığı yerler ve kullanım amaçları hat sanatı 

çerçevesinde ele alınarak incelenmiştir. Bunun yanında Ma’kıli yazının çok fazla bilinmemesi ve isim 

olarak ilk yazı çeşidi olan Kûfî yazı ile çok karıştırılması konusu üzerinde durulmuş ve bu iki yazı 

çeşidinin aralarındaki farklar hem yazı hem de harf şekilleri bakımından incelenmiş, bunun sebepleri 

araştırılarak, yazının tasarım ve uygulama açısından farkları değerlendirilmiştir.  

Araştırma konusu olan Ma’kıli yazı, netice olarak uygulama ve teknik açısından geometrik 

aletler gerektirdiği için diğer yazı çeşitlerinden ayrı tutulur ve çok fazla rağbet görmemiştir. Fakat bu 

yazı çeşidi diğer yazılarla aynı hizmeti görmekte ve aynı amaçla kullanılmaktadır. Yapılan bütün 

inceleme ve araştırma sonucunda Ma’kıli yazı döneminin en modern yazısı olarak yapılan neredeyse 

bütün yapılarda çok fazla kullanılmış ve bu durum günümüzde yapılan modern camilerde yine 

kullanılmaya devam etmektedir.   

Anahtar kelimeler: Hat sanatı, Ma’kıli yazı, Kûfî Yazı, İslam Sanatları 
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SUMMARY 
 

Calligraphy holds an important and special place in Islamic art. As a result of deep respect and 

honour to the Quran, Islam’s sacred book, calligraphy developed in order to copy the Quran in a 

beautiful way. Thus Muslims valued calligraphy and they created many different writing styles. One of 

these different forms of calligraphy is square kufic also known as square Kufic which is subjected to 

this study.  

The purpose of this study is to examine how square kufic style developed and whether it made 

a progress or not. Furthermore, in this paper we will examine the reason why square kufic has a unique 

place among calligraphy styles, the writing features of square kufic style of calligraphy and the 

necessity of mathematics to design the writing style. Composition and letter forms in design and shape 

differences will be taken into consideration based on Islamic calligraphy art. Besides, Square kufic 

writing is not well-known and there has been a confusion between the first writing style kufic and 

Square kufis. In this study we aim to compare these two styles in terms of the design and the application 

of the writing. 

Ultimately, Square kufic writing is different in terms of the application and the technique due 

to the reason that it requires some geometric tools. Thus Square kufic is dissociated from other writing 

styles and did not met with its approval. However, this writing style serves the same purpose just like 

others. Square kufic has been used as the most modern writing of its time and it is still being used today 

in decoration of modern mosques. 

 

Keywords: Square Kufic, Kufic İslamic Callgraph  
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  1. GİRİŞ  

  1.1. Konunun Tanımı  

Medeniyetlerin gelişmesi ve ilerlemesinde en önemli kaynak olan yazı İnsanlık 

tarihi buluşlarının en başında gelmektedir. Yazının icadından günümüze kadar geçen 

tarihi süreçte, her toplumda yazıya önem verilmiş ve İslamiyet’te de yazı, Kur’an-ı 

Kerim’in kitap haline getirilmesi ile daha özel bir yer kazanmış ve daha sonra bir 

sanat dalı olmuştur.  

 Araştırmamız kapsamında, Hat Sanatındaki yazı çeşitlerinden olan Ma’kıli 

yazıyı inceleyeceğiz. Hat sanatındaki diğer yazı çeşitlerinden ziyade, Ma’kıli yazının 

seçilmesinde birçok sebep vardır. Bunun öncelikli sebebi;  Ma’kıli yazının neden 

“abide yazısı” olarak kullanıldığını tespit etmek ve bir diğer yazı çeşidi olan Kûfi 

hattı ile karıştırılmaması gereken yönlerini belirlemektedir. Ayrıca yazı çeşitleri 

üzerine araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, Ma’kıli yazı hakkında çok fazla 

çalışma yapılmamış olmasıdır. 

  “Mak’kıli yazının Tasarım Özellikleri ve Kullanım Alanları” başlıklı 

çalışmamızın amacı; Ma’kıli yazının ne olduğunu, kullanım alanlarını, tasarım 

özelliklerini inceleyip, yazının şekil ve anatomi özelliklerini, tasarım yapılırken 

kompozisyon kurgularını, nerelerde kullanıldığını belirleyip tanıtmak ve tarihî 

gelişim sürecini göz önünde bulundurarak yazıları hat sanatı açısından 

değerlendirmektir.  

 1.2.Konunun Amacı ve Önemi  

Araştırmamızda Hat Sanatının tarihi gelişimi süreci ve yazının nasıl geliştiği, 

kaç çeşit yazı türü olduğu ve bunların ilerleyip, gelişmesinde yazının tarih içinde 

izlediği yol ve yazı çeşitlerinin günümüze kadar olan gelişimi kısaca 

değerlendirilerek, bu yazı çeşitlerinden konumuz olan Ma’kıli yazı detaylı bir şekilde 

anlatılacaktır.  

Daha sonra Kufî yazının özellikleri hakkında bilgi verilecektir. ‘Kûfi yazı ile 

Ma’kıli yazı Mukayesesi’ adlı başlık altında detaylı bir şekilde bu iki yazı çeşidinin 
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farkları, ortaya çıkış amaçlarından başlanarak şekil, özellik, kullanım yerleri 

bakımından mukayese yapılacaktır.  

1.3. Konuyla ilgili Kaynak ve Araştırmalar  

   Hat sanatıyla ilgili pek çok araştırmalar yapılmıştır. Bunlar genelde hat 

sanatının tarihi gelişimi, yazı çeşitleri, Ekol Hattatlar, Biyografiler, Kaynakçalar, 

Mimari ve farklı alanlarda kullanılan yazılar ve özellikleri, gibi konulardır. 

Yaptığımız incelemeler de konumuz olan Ma’kıli yazı hakkında çok fazla inceleme 

yapılmamış olması göze çarpmaktadır. 

  Bu kaynaklarda Ma’kıli yazı hakkında başvurulan ve bazı önemli bilgiler için 

atıf yapılan, hat sanatıyla ilgili olarak klasik eserler kabul edilen başlıca kitaplara 

yer verelim: 

Hat sanatı, tarihçesi ve yazı çeşitleriyle ilgili olup konu ile genel olarak 

bağlantılı olan kaynaklar;  

 Bunlar; Nefeszâde İbrahim’in “Gülzâr-ı Savâb”, Suyolcuzâde Mehmed 

Necîb’in “Devhatü’l-Küttâb”, Süleyman Efendi’nin “Mir’at-i Hattâtîn”, Gelibolulu 

Mustafa Âlî’nin “Menâkıb-ı Hünerverân”, İranlı Habib’in “Hat ve Hattatîn”, 

Mehmed Sem’î’nin “Tezkiretü’l-Hattatîn”, Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin’in 

“Tuhfe-i Hattâtîn”,  İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın “Son Hattatlar” Ali 

Alparslan’ın “Osmanlı Hat Sanatı Tarihi”, Şevket Rado’nun “Türk Hattatları” ve 

Mahmud Bedreddin Yazır’ın “Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde 

Kalem Güzeli Cilt I-II-III ” adlı eserleri, Muhiddin Serin’in “Hat Sanatı ve Meşhur 

Hattatlar”, Muammer Ülker’in “Başlangıcından Günümüze Türk Hat Sanatı”, adlı 

eserleri ile Ali Alparslan’ın “Türk Dünyasında Hat Sanatı”, M. Uğur Derman’ın 

“Hat Sanatımızın Dünü, Bugünü, Yarını” adlı makaleleridir.  

 Kufi-Ma’kıli yazı ile ilgili olup, konu ile direk bağlantılı olan kaynaklar; 

 Şinasi Acar’ın “Osmanlıdan Bugüne gözümüzden kaçanlar” adlı kitabı ve 

Metin Akar’ın “Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin Ma’kıli Güzelleri” adlı kitaplar 

konuyla doğrudan alakalı olan önemli kaynaklardır.   
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  Murat Sülün’ün “Sanat Eserine Vurulan Kur’an Mührü” adlı kitabında, 

sûrelerden ve âyetlerden hareketle, ibadethanelerde, türbelerde, mezarlıklarda ve bazı 

sanat eserlerinde yazılı olan  ibareler incelenerek, araştırma konusu olan Ma’kıli yazı 

çeşidinin kullanıldığı mimari yapılar ve bunların özellikleri incelenmiştir. 

Konuyla doğrudan alâkalı olan tez veya makalelere gelince; bunlardan bir 

kısmı, Kûfi yazının tarihi gelişimini konu alan, Fatih Cam’ın “Kûfi Yazının IX.  Ve 

XIII. Yüzyıllarda Üslûp Ve Form Açısından Gelişimi” baslıklı yüksek lisans tezi’nde 

Kûfi yazının tarihi süreç içerisinde harf şekilleri ve satır düzenlerine değinilmiştir. 

 Ma’kıli yazının kökeni ve çıkış noktası ile ilgili yapılan araştırmalarda Ali 

Rıza Doğan’ın hazırlamış olduğu “Geometrik formlardan sanatsal biçimlere geçiş” 

adlı yayımlanmamış yüksek lisans tezinde, geometrik süslemelerin mimari yapılarda 

kullanılan malzeme ile ilgili gelişimi konuları incelenmiştir.  

Yazının ortaya çıkışı ve sanatlı hale gelmesi konusunda Abdulkadir Yılmaz’ın 

hazırlamış olduğu “Hat sanatında satır sistemi (sülüs, nesih, ta'lik, rik'a)”adlı 

yüksek lisans tezinde, hat sanatında satırın önemini Araplarda ilk yazının ortaya 

çıkışından son yazı olan ‘Sülüs’ yazıya kadar gelişim süreci ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiştir. 

Ma’kıli yazıların harflerde nokta kullanımı ile ilgili yapılan incelemelerde Dr. 

Gânim Kadvurî el-Hamed, Arap Yazısında Alâmetler (Nokta Ve Harekeler), isimli 

Arapça yazılan ve çevirisi Yrd. Doç.Dr. Ahmet Gedik tarafından yapılan makalede 

harfler de nokta kullanımının nasıl olduğu konusu incelenmiştir. Arap harflerinin 

şekil olarak ve benzerlikleri ve noktanın kullanımı ile ilgili bilgiler alınmıştır.  

  

Ma’kıli yazının tasarım ve yapısal özellikleri ile ilgili olarak incelenen 

makalelerden; Doç. Dr. İlham Enveroğlu tarafından hazırlanmış olan “Ma'kıli 

Yazıların Tasarım Özelliklerine Yapısalcı Yaklaşım” ve “M.C. Escherin Fonsuz 

Tasvirleri ve Türk Sanatının Dili” adlı makalelerinde Ma’kıli yazının çıkış 

noktasından harf özelliklerine değinilmiş ve araştırma konumuzda bazı başlıkların 

oluşmasına yardımcı olmuştur.  
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İnternet üzerinden erişim sağlanılan web sitesi http://kufic.info/default.htm adlı 

site Ma’kıli yazının mimari alanlarda kullanımı ve en çok nerelerde bulunduğu 

konusunda yapılan araştırmalarda yardımcı olmuş ve web sitesinin sahibi olan 

George Potter’ den izin alınarak bazı görseller ve bilgiler kullanılmıştır.  

Yöntem konusunda ise; Hasim Karpuz’un “Arkeoloji, Sanat Tarihi ve El 

Sanatlarında Bilimsel Araştırma Teknikleri” ve Selçuk Mülayim’in“Sanat Tarihi 

Metodu” adlı kitapları araştırmamız da başvurduğumuz önemli kaynaklardandır. 

1.4. Çalışmada kullanılan Materyal ve Yöntem  

 Araştırmamıza öncelikle literatür taramasıyla başlanmış ve konumuz olan 

Ma’kıli yazı ile ilgili yerli ve yabancı kitaplar, tezler, dergi, makale, sözlük, 

kütüphaneler, internet kaynakları, arşiv taraması ve incelenmesi esas alınmıştır. Daha 

sonra bu kaynaklar sırasıyla yazının tarihçesinden başlanarak, yazının harf şekli, 

anatomisi, tasarım özellikleri ve kullanım alanları bakımından tek tek 

sınıflandırılmış; Halı-Kilim, Minyatür, Tılsımlı Gömlek v.s gibi eşyaların üzerinde 

bulunan yazılar ve Mimari yapılarda yer alan yazılar ise gerekli ayrıntılar ve genel 

görünüşleri ile kaydedilmiştir.  

 Mimari yapılarda olan ma’kıli yazılar “Corel draw” isimli programla çizimleri 

yapılmıştır. Bazı yapılarda bulunan yazılar, zamanla bozulmuş kısımların fotoğrafları 

bilgisayar ortamına aktarılarak, eksik harfler tamamlanıp olması gereken formu ile 

Corel draw isimli programda çizimleri yapılmıştır. Yazıların çizim yapılırken Ma’kıli 

yazıların orijinal şekillerine müdahale edilmemiş; formların aynen yansıtılmasına 

çalışılmış ve eksik olan kısımlar tahmini olarak tamamlanmıştır. Ma’kıli yazıların 

çizimleri yapıldıktan sonra yazının başlangıç ve bitiş yerleri renkli oklarla ve 

şekillerle belirtilmiş. 

 Araştırmamızda içindekiler, Özet, Önsöz, Genel Kısaltmalarla sonraki Giriş 

bölümünde; Konunun Tanımı, Konunun Amacı ve Önemi, Konuyla İlgili Kaynaklar 

ve Araştırmalar, Çalışmada Kullanılan Metod ve Yöntem şeklindeki alt baslıklardan 

sonra, Hat Sanatı Tarihçesi ve Yazı Çeşitleri ile ikinci bölüme geçilmiştir. Bu 

bölümde; Arap yazısının ortaya çıkısından Osmanlı’nın son dönemine kadar olan 
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süreçte yazının gelişmesi birer alt başlık altında özetlenmiştir. Daha sonra Kûfî ve 

Ma’kıli yazıların mukayesesi yapılarak her harf şekli tek tek çizilip yazılar arasında 

olan farklılıklara değinilmiştir.  

 Katalog bölümünde, Ma’kıli yazının tasarım özellikleri ve kullanılan 

tekniklerine değinildikten sonra, yazının birçok formda tasarlanması alt başlıklarla 

belirtilmiştir. Bu başlıklar da her konu ile ilgili fotoğraf ve çizimler tasarım özellik ve 

tekniğine göre eklenmiş ve tek tek numaralandırılarak sıralanmıştır.  

Son bölüm olan Kullanım Alanları başlığı altında,  mimari yapılardan 

başlanarak, halı, seccade, minyatür, tılsımlı gömlek v.b alanlarda kullanılmış olan 

yazıların özellikleri ana hatlarıyla anlatılmıştır. Bu alanlarda kullanılan yazı 

örneklerle açıklanmış, kullanılan malzeme, teknik, renk ve dil hakkındaki bilgiler 

incelenmiştir. Buralarda olan yazıların çözümlenmesine geçilmiş ve Arapça 

metinlerin içeriği belirlenerek yazıların en önemli veya istisnaî özelliklerine öncelik 

tanınmıştır. Daha sonra yazının diğer özellikleri ele alınmıştır.  

Genel Değerlendirme bölümünde, araştırmamız sonunda elde ettiğimiz veriler 

birbirleriyle mukayeseli olarak değerlendirilerek, Ma’kıli yazı ile Kûfi yazıları 

arasındaki benzerliklere ve farklılıklara işaret edilmiştir. Bu bölümde; yazılar 

Kompozisyon Düzenleri, Harf Anatomileri, Yazıların Yapıdaki Yerleri, Metinler, 

Mimarî Yapılardaki Yazıların İçeriği, Âyet-i Kerîmeler, gibi alt baslıklarla ele 

alınmıştır. Sonuç bölümünde, Ma’kıli yazının en önemli özellikleriyle hat sanatının 

gelişme seyri konularında elde ettiğimiz bulgular açıklanmıştır. Araştırmamızın 

sonunda Terimler Sözlüğü, Bibliyografya, Sanal Kaynaklar, Fotoğraf Listesi yer 

almaktadır. Bibliyografya bölümündeki kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik 

sırayla yazılmıştır.  

 Kullanmış olduğumuz kavramların mimari, hat sanatı ve halı-seccade, 

minyatür gibi alanlarla ilgili olarak genel kabul görmüş kavramlar olmasına özen 

gösterilmeye çalışılmış ve esas olarak günümüzde kullanılan Türkçe kelimeler 

seçilmeye dikkat edilmiştir. Ayrıca, hat sanatına özgü kavramlar ve terimler 
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değiştirilmeden kullanılmış ve bu terimlerden önemli olanlarına ilişkin açıklamalara 

Terimler Sözlüğü bölümünde yer verilmiştir.  

 2.1. Hat Sanatının Tarihi Gelişimi  

2.1.1.Arap Yazısının Kökeni  

Hat sanatının tarihsel gelişimi içerisinde yazı, önce sadece ifadeler ve birtakım 

sembolik işaretler kullanılarak kurulan bir iletişim aracı oldu daha sonra bu 

semboller zamanla gelişip değişerek harfler meydana geldi ve farklı coğrafi 

bölgelerde yaşayan toplumlar tarafından çeşitli alfabeler geliştirildi. İslam’ın zuhuru, 

yani Kur’an-ı Kerim’in Arapça olarak gelmesi ile birlikte, Arap yazısı ayrı bir değer 

kazandı. İslamiyet farklı dilleri konuşan milletlere de yayıldıkça, Kur’an-ı Kerim 

yazısı sadece Araplara mahsus bir yazı olmaktan öteye geçip kuşatıcı bir hüviyet 

kazanarak İslâm dinine mahsus olan milletlerin evrensel yazısı haline geldi (Özkafa, 

2011: 175). 

 Arap yazılarının kökeninden başlayarak inceleyecek olursak, bu yazı hakkında 

yapılan araştırmalar bu konuda kesin hükümler koymamakla beraber, o dönem Arap 

yazısının, bitişik Nabati yazısının değişmesi ve sadeleşmesi neticesinde doğmuş 

olabileceği tahmin edilmektedir. Arap yazısının Nabat yazısından türediği, hatta 

onun gelişmiş bir devamı olduğu şeklindedir. Nabatî yazısından Arap yazısına geçiş, 

IV. ve V. Yüzyıllar da olmuş, daha sonra bu yazının Hicaz bölgesine geçişi ise 

Havran, Petra ve el-Ulâ üzerinden gerçekleşmiş böylece Nabat yazısı geliştirilmiş ve 

bundan da Arap yazısı doğmuştur. (Yazır, 1981:53) 

  Arap yazısının kaynağı hakkında yapılan araştırmalar, bazı İslam âlimleri 

hadislerin ışığında açıklayarak, ilahi bir kaynağa dayandığı görüşündedir. Başka bir 

görüşe göre Arap yazısı Himyeri diye de anılan müsned yazıdan doğmuş olduğu ve 

bu yazınında ticaret yolu ile Hicaz bölgesine gelerek buradan yayılmış olabileceğini 

öne sürmektedir. Arap yazısının kaynağının, Nabat yazısı olabileceğini ilk defa 

XVIII. yüzyılda araştırmacı ve tarihçi G. J. Klehr (ö.1724) ve XIX. yüzyılda İslam 

araştırmalarıyla ünlü alman doğubilimci Theadar Nöldeke (ö.1930) ileri sürdüler.  
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Daha sonra bu görüşün takipçileri, Kuzey Arabistan bölgesinde ortaya çıkardıkları 

Arapça kitabeler üzerinde yaptıkları araştırmalar neticesinde yazının kaynağı 

hakkında olan görüşlere açıklık getirilmiş böylece daha doğru bir sonuca 

ulaşılmıştır.(Çetin1991:276)  

 

 

    Resim 1: Arap harfleri1  

 

Bugün İslamiyet'ten önceki ve İslam’ın ilk asrı ile ilgili yapılan bütün 

araştırmalar sonucunda o dönemlere ait kitâbelerin incelenmesi ile Arap yazısının 

kökeninin Nabat yazısından geldiği, hatta onun gelişmiş bir devamı olduğu ortaya 

çıkarılmıştır. Bu kitâbelerden milattan sonra 25O yılına ait Ümmülcimâl'de 

bulunmuş olan bir mezar taşı ile 328 yılına ait İmruülkays'ın mezar taşı üzerinde 

bulunan kitabelerin incelenmesi ile bu yazıların Aramî yazısından kaynaklanan 

Nabatî yazıyla yazılmış olduğu görülmektedir.(bkz. Resim-1 ve Resim-2) (Serin-

Zennun,2002:343)(Çetin,1991:276) 

 

                                                 
1    İslam Ansiklopedisi 2. Cilt S. 875  
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Resim 2: Şam' ın güneyinde, miladi 250 yılına ait Birinci ümmü'I-Cimâl kitâbesi 2 

 

 

 

Resim 3: Şam' ın güneydoğusunda Nemâre'de bulunan milâdi 328 tarihli mezar taşı3 

 

Daha sonra ki dönemlere ait kitabeler, Milattan sonra 512 tarihli Zebed'de 

bulunan, Şam'ın güneydoğusunda milâdi 528 tarihli Üseys kitâbesi, Şam'ın 

güneyinde milâdi 568 tarihli ve milattan sonra VI. yüzyıla ait Ümmülcimal'de 

bulunan Nabatî yazı ile yazılan kitabelerdir. Bu kitabeler üzerinde yapılan 

incelemeler neticesinde Nabat yazısıyla Cahiliye devri Arap yazısı arasında harflerin 

şekil ve birleşmesi bakımından benzerlikler tespit edilmiş. Böylece Arap yazısının 

Nabatî yazının gelişmiş bir devamı olduğu görüşü ortaya çıkarılmıştır. (Serin- 

Zennun,2002:343) 

                                                 
2    (Süheyle Yâsîn el-Cübûrî, Aşlü'l hatti'l Arabi ve tetavvuruhû, Bağdad 1977,191) 
3    (Süheyle Yâsîn el-Cübûrî, 1977, a.g.e. 191) 
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Resim 4: Milâdî VI. yüzyıla ait ikinci Ümmü'I-Cimâl kitâbesi
4 

 

 

Resim 5: Şam'ın güneydoğusunda bulunan, milâdi 528 tarihli Üseys kitâbesi5 

   

 

 

Resim 6: Şam'ın güneyinde bulunan, milâdi 568 tarihli Harran kitâbesi6 

 

 Arap yazısının ortaya çıkması ve İslam’ın gelişiyle birlikte büyük bir hızla 

gelişme göstererek çeşitli yollarla yayılıp gelişmiştir. İslâm medeniyeti çerçevesinde, 

hicreti takip eden iki asırla beraber bir taraftan bağlı bulunduğu Arap dilini ifade 

edebilen bir yazı sistemi, diğer taraftan hâlâ canlılığını muhafaza eden bir sanatın ana 

unsuru olarak, Hat Sanatı adıyla güzel san’atlar arasında önemli bir yere sahip 

olmuştur. (Çetin, 1992: 14-32) 

                                                 
4    (Selâhaddin el-Müneccid, Dirâsât fi târihi'l-'Arabî, Beyrut 1972, 22) 
5    (Süheyle Yâsîn el-Cübûrî, Aşlü'l hatti'l Arabi ve tetavvuruhû, Bağdad 1977, 192) 
6    (Selâhaddin el-Müneccid,1972, a.g.e. 21) 
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 Arap yazısının zamanla “İslâm hattı” adını alması Arap olmayan kavimlerin 

İslâmiyet’i kabulüyle birlikte başlamıştır. İslâm dinini kabul eden kavimlerin 

neredeyse tamamı tarafından dinî bir gayretle benimsemiş olan Arap yazısı, hicretten 

birkaç asır sonra İslâm ümmetinin ortak değeri haline gelmiştir. Başlangıcı için 

doğru kabul edilen “Arap hattı” sözü zamanla “İslâm hattı” vasfını kazanmıştır. Arap 

yazı sisteminde harflerin çoğu kelime düzenine göre kelimenin başına, ortasına ve 

sonuna gelişine göre şekil değişikliğine uğrar. Ayrıca harflerin birbiriyle 

birleştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, aynı kelime veya cümlenin çeşitli 

kompozisyonlarla yazabilme imkânı mevcuddur. Arap harflerinde olan bu husus 

aracılığı ile İslâm yazısına bir üstünlük sağlamıştır. Dolayısıyla sanatta aranılan 

sonsuzluk ve yenilik kapısı hep açık kalmıştır (Derman, 1997: 427). 

 Arap yazısı, İslam’la değer bulmuş ve sanatlı bir hal almıştır.  Kur’an-ı 

Kerim’in Arapça olması ve sanatlı bir şekilde yazılması bu yazıya büyük bir şeref 

kazandırmıştır. Hz. Peygamber’in tavsiyeleri ile giderek daha güzel yazılmış; 

zamanla bütün Müslüman milletler tarafından benimsenen, sanatlı bir “İslâm yazısı” 

haline gelmiştir. (Derman,1993:374-1997:54)  

 2.1.2. Türk Hat Sanatının Doğuşu  

  İslâm hat sanatına yön veren ve bu sanatın asırlardan beri lideri olan "Osmanlı 

hat Sanatı”nı tanıtmadan önce; onun tekâmül devresini, ilk çağlardan itibaren 

incelemek yerinde olacaktır. Türk milleti daha ilk çağlardan beri yaşadığı 

coğrafyalardan çeşitli medeniyetlerin unsurlarını, kendilerinin oluşturdukları 

medeniyetlere ilâve ederek hep daha güzele doğru bir gelişme göstermiştir. 

 Türk Medeniyeti'nin ilk örnekleri Göktürk kitabeleri söylenebilir. Bu 

kitabeler "Orta Asya'dan itibaren gelişmiş bir medeniyetin mahsulü olup, Türklerde 

yazı, sanat ve kültürünün ne derece gelişmiş olduğunu gösterir nitelikte belgelerdir. 

Göktürk hakanları ev yapan, onları süsleyen yazı yazan sanatkârları koruyarak 

önemli mevkiler vermişlerdir. Göktürklerde kullanılan bu yazının, milattan önceki 

Orta Asya Türk kavimleri arasında da kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. 

(Serin, 2003:85)  
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 Türk medeniyetinin çini, dokuma, kâğıt imali, ebru, şiir, mimari, musiki, vb. 

sanatlarda gelişmesi ve ilerlemesinde Uygurların katkıları büyüktür. Bunlardan 

özellikle İslâm yazılarına daha çok sanat alanındaki yetenek ve tecrübeleri öncülük 

etmiştir.   

 Türk sanatlarının büyük bir ivme kazanması Türkler'in İslâm'ı kabulünden 

sonra başlamış ve yepyeni bir üsluba kavuşmuştur. Yazının gelişimi İlk Müslüman 

Türk devletleri olan Karahanlılar ve Gazneliler'den itibâren devam etmiştir. 

 İslâmiyet’in yazıyla şekil bulmuş hali olan Hat Sanatı, İslâmiyet’in Arap yarım 

adasında başlamasından dolayı Arap harfleri ile yazılmış ve bu harfler kutsal bir 

değer kazanmıştır. Müslüman uluslar tarafından yazılıp, okunmuş ve kendilerine mal 

edilip geliştirilmiş ve mükemmelleştirilmiştir. Özellikle Türkler, Arap yazısının 

üstün bir estetik düzeye ulaşmasında etkin bir rol oynamış ve bu yazıyı güzel sanatlar 

da estetik bir sanat dalı haline getirmiştir. 

 İslam dinine en büyük hizmeti yapan millet öncelikle Türklerdir. Özellikle 

siyasi ve askeri alanda olduğu kadar kültür alanında da kendini gösteren milletlerin 

başındadır. Tarihte bıraktıkları eserler, asırlar boyu İslam'ın yayılması ve bu günlere 

gelmesinde önemli bir rol oynayarak özellikle sanat alanında adeta başı çekmiştir. 

Yazı alanında, ilk yazı olan kûfî'den, son ve zirve yazı olan sülüs ve nesih'e geçiş 

döneminde Türkler, yazı sanatının gelişmesini sağlayarak yazı güzel sanatların 

önemli bir unsuru haline getirmişlerdir. Bugün İslam âleminin büyük çoğunluğu 

Kur'an-ı Kerim'i Türk hattından okumaktadır. (Özkafa,2008:21-23 ) 

  Türklerin hat sanatına katkıları, Müslüman olduktan ve Arap alfabesini 

benimsedikten sonra yavaş yavaş gelişmeye başlayıp, Türklerin hat sanatıyla 

ilgilenmeleri Anadolu’ya geldikten sonra başlamış ve bu alanda en parlak 

dönemlerini de Osmanlılar zamanında yaşamışlardır.  

Yâkut el-Musta’sımî (ö. 1298 )’nin Anadolu’daki etkisi 13. yüzyıl ortalarından 

başlayıp 15. yüzyıl ortalarına kadar sürdü. Bu yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah 

(ö.1520) Yâkut el-Musta’sımî’nin koyduğu kurallarda bazı değişiklikler yaparak 

Arap yazısına daha sıcak, daha yumuşak bir görünüm kazandırdı. Türk hat sanatının 



   

12 

 

kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah’ın üslup ve anlayışı 17. yüzyıla kadar sürdü. Hafız 

Osman (ö.1698) Arap yazısına estetik bakımdan en olgun biçimini kazandırdı. Bu 

tarihten sonra yetişen hattatların hepsi Hafız Osman’ı izlemişlerdir.(Özkafa,2008:23) 

2.1.3. Osmanlı Döneminde Hat Sanatı 

  İstanbul’un fethi ile Osmanlı her alanda daha güçlenmiştir ve sanatın her 

alanında bu dönemden başlanarak büyük gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemin 

başlaması ile yavaş yavaş Beylikler dönemi özelliklerinden uzaklaşan yeni bir hat 

üslubunun şekillenmeye başlaması bu döneme rast gelmiştir. Osmanlı külliyelerinin 

ilk büyük yapılarından biri olan Fatih Külliyesi’nin merkezinde yer alan Fatih Camii 

(1470) yazıları döneminin en iyi isimleri olan Yahya Sofi, (ö.1477 ) ve Topkapı 

Sarayı Bâb-ı Hümâyun yazılarının hattatı Ali b. Yahya Sofî, Fatih döneminin en 

önemli hattatlarıdır. Osmanlı döneminde hat sanatında dev atılımların yapılacağı 

müstesna gelişmelerin, ilerlemelerin başlangıç yeri olan Şehzâde ocağı olarak bilinen 

önemli bir yer de Amasya şehridir. (Alparslan,1967:220) 

 Amasya, Hat sanatında Türk ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah (ö. 1520)’ ın 

dünyaya geldiği ve yetiştiği müstesna bir şehirdir. Sultan II. Bayezid’in Şehzâdeliği 

sırasında hüsn-i hat hocalığını yapmış ve yine sulatanın daveti üzerine İstanbul’a 

gelen Şeyh Hamdullah, Pâdişah’ın saray hazinesinden çıkarıp verdiği Yakut 

yazılarını uzun uzun inceleyip, tetkik ettikten sonra ortaya yepyeni bir tarz 

çıkarmıştır. 

 Şeyh’in titiz çalışmaları ile Yâkut’un yazılarındaki durgunluğu gidererek daha 

akıcı ve kıvrak bir yazı elde etmiştir. Sultanın talebeliğini yaptığı süre boyunca 

hocasına gösterdiği hürmet ve teveccühünün de hat sanatındaki ilerlemeye ve bu yeni 

dönemin başlangıcına hiç şüphesiz büyük etkileri olmuştur. Böylece yeni bir ekol 

başlatmış olan Şeyh Hamdullah’ın eserleri arasında 47 adet Kur’an-ı Kerim ile çok 

sayıda En’am, Evrâd, Ezkâr ve kıt’a yazan Özellikle sülüs ve nesih yazılarına ayrı bir 

güzellik kazandıran Şeyh Hamdullah çeşitli Camii kitabelerini de yazmıştır. Ancak 

yazılarda, bilhassa celî yazılarda olgunluk ve gelişimin tamamlanması için birkaç 

asrın daha geçmesi gerekmektedir. (Özkafa,2008:24) 
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 Şeyh Hamdullah ekolünü birçok takipçisi bulunmaktadır. Bu ekol oğlu Mustafa 

Dede ve damadı Şükrullah Halife ile devam etmiştir. Yâkut’un nesih yazısına 

canlılık ve bütünlük özellikleri kazandıran Şeyh Hamdullah’dan sonra Ahmed 

Karahisârî (ö.1556) ile bir süreliğine Yâkut ekolüne tekrar dönüş 

yaşanmıştır.(Baltacıoğlu,1954 :43)  Karahisarî’ nin bu ekolü takip etmesi sebebiyle 

“Yâkut-ı Rûm” diye de anılmıştır. Karahisarî, Kanunî Sultan Süleyman döneminin en 

meşhur hattatıdır. Bu ekolün, kendisinden sonraki en önemli temsilcisi talebesi olan 

Hasan Çelebi (ö. 1594?)’dir.  Ferhat Paşa  (ö.1574), Derviş Mehmed (ö.1592) ve 

Demircikulu Yusuf (ö.1611) gibi isimler de bu ekolde çeşitli eserler 

vermişlerdir.(Alparslan,1999:50) 

 Dönemin en önemli isimlerinden sırasıyla; Büyük Derviş Ali  (ö. 1673), Şeyh 

Hamdullah Ekolü’nü yeniden canlandırdığı için “Şeyh-i Sânî” (İkinci Şeyh) 

lâkabıyla bilinmektedir. Hafız Osman’ın yetişmesinde önemli rolü olan Suyolcuzâde 

Mustafa Eyyubî (ö. 1686), Türk hat tarihinin en büyük ve en meşhur isimlerinden 

biri olan Hafız Osman(ö.1698) gibi isimlerdir. Bunlardan hat sanatı adına çok büyük 

bir katkı sağlayan Hafız Osman, Aklâm-ı sitte’de yeni bir çığır açmış; sülüs ve nesih 

yazılarına daha derli toplu, daha estetik bir hava kazandırmıştır. “Hilye-i Saâdet” 

olarak bilinen kompozisyonu ilk kez Hafız Osman tasarlamıştır. Yazdığı Kurân-ı 

Kerim’ler günümüze kadar çok beğenilerek okunmuştur. (Özkafa,2008:25) 
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Resim 7: Hututu Mütenevia 7 

                                                 
7    M. Bedrettin YAZIR, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli 1, 1972 
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 2.2. Yazı Çeşitleri 

 İslâmiyet’le birlikte yazı sanatlı bir hale gelmiş ve İslamiyet’in farklı bölgelere 

yayılması ile Kur’an-ı Kerim’in kitaplaştırılmaya başlaması yazının değerini artırmış 

böylece 13. yüzyılda gelişmeye başlayan İslâm yazısının temeli oluşturulmuş. Yazı 

da olan bu gelişmeler yazının çeşitlenmesi ve Aklâm-ı Sitte denilen 6 çeşit yazının 

meydana gelmesini sağlamış ve zamanla bu yazılar Türkler tarafından geliştirilmiş, 

sanatsal özellikler kazandırılmıştır.  Yazı çeşitlerini tarih de ki çıkış sıralarına göre; 

Kûfî, aklâm-ı sitte (sülüs, nesih, muhakkak, reyhânî, tevkî', rıkā'), siyâkat, ta'lîk, 

dîvânî-celî dîvânî ve rık ۥ a olarak sıralayabiliriz. Kûfi yazıya “yazıların anası” 

anlamında “ümmü’l-hutût” denilmiştir Kûfîden doğan muhakkak’la birlikte onun 

incesi reyhânî yazı ortaya çıkmıştır. Yine kûfîden doğan sülüsten de nesih, tevkî’ ve 

rıkâa yazıları ortaya çıkmıştır. (bkz. Çizim-1 )  

 

 

Kûfi Yazı 

 

 

         Muhakkak       Sülüs 

 

  

          Reyhânî               Tevkî�        Nesih  

 

   Rıkā 

 

Çizim 1: Kûfi Yazının Gelişimi8 

 

  

  

 

 

 

                                                 
8    M. Bedrettin YAZIR, Medeniyet Âleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli 1, 1972, 87) 
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 2.2.1. Muhakkak 

  ‘Muntazam ve muhkem’ yani düzgün ve sağlam anlamına gelen muhakkak, 

sülüs kalemi kalınlığındaki bir kalemle yazılır; ancak harfleri daha büyüktür. Yani 

dikey olanlarla ‘Sin, fe, kaf ve nun’ gibi çanaklı olarak tabir edilen harflerin sola 

uzayan tarafları daha uzundur. Dönüş noktaları köşeli gibidir ve sülüsteki gibi derin 

değildir. Ayrıca, satır halinde yazılır ve giriftlikten uzaktır. Harfleri ve kelimeleri 

açıktır. (Berk, 2006:60 ) 

 2.2.2. Reyhânî 

 Reyhânî, muhakkak'ın kurallarına bağlı olup onun küçük yazılan şeklidir. 

Muhakkak yazıya tabî olup onun üçte biri kadar kalınlıktaki bir kalemle yazılır. Bu 

iki yazı 16. yüzyıla kadar Sülüs ve Nesih yazı ile birlikte her yerde, özellikle Kur'an-ı 

Kerim'in yazılmasında kullanılmış, bu tarihten sonra bütün İslam  ülkelerinde terk 

edilmiştir. (Derman, 1993:382) 

 2.2.3. Sülüs 

  Aklâm-ı sitte’nin sanat icrâ etmeye en elverişli yazısı olan “Sülüs”, kelime 

anlamı “üçte bir” demek olup harflerin üçte ikisi düzümsü, üçte biri yuvarlağımsı 

olarak tarif edilen ve yaklaşık kalem ağzı kalınlığı 3 mm. kalemle yazılan bir yazıdır. 

Bazı rivayetlere göre “ümmü’l-hat” yani “yazıların anası” kabul edilen sülüs’tür. 

Çünkü:”Harflerindeki yuvarlak ve gergin karakter, ona hattattın elinde en fazla şekil 

zenginliğine girebilmek ve yeni istiflere açık olmak imkânını vermiştir. Bu hâl, hele 

âbidelerde yer alan ve uzaktan okunabilmesi için ağzı çok geniş kalemle yazılan 

(veya satranç usûlüyle büyütülen) celî sülüs hattında daha belirgin ve göz alıcıdır. 

Bilhassa kitap unvanlarının, levhaların ve kıt'aların yazılmasında kullanılmıştır. 

Bugün de bütün İslam ülkelerinde geçerlidir. (Derman,1993: 381) 

  2.2.4. Nesih 

 Kelime anlamı “ortadan kaldırmak, yok etmek” anlamına gelmektedir. Şeyh 

Hamdullah’tan sonra Kur’an yazımında oldukça yaygınlaşan bu yazı diğer yazılara 

nispeten daha çok kullanıldığı için bu ismi almıştır. (Alparslan,1999:59). Kalınlığı 

sülüs yazısının üçte biri kadar olan Nesih yazısı, sonradan düzeltmeye elverişli 

olmadığından hattatın ustalığını denemek bakımından bir mihenk olmuştur. Diğer 
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yazılara oranla daha kolay okunduğundan çok yayılmıştır. Kur’an-ı Kerim, Tefsir, 

Hadis ve öbür bilimsel eserleri yazmakta çok kullanılmıştır. (Ülker, 1987:13) 

 2.2.5. Tevkî 

  Sülüs yazının kurallarına bağlı olup harflerinin yarısının düzümsü, yarısının 

yuvarlağımsı olduğu tevkî’ yazısının kalem kalınlığı sülüse yakındır; ancak harfler 

daha kıvrak ve harf boyları daha kısadır. En belirgin özelliği birleşmeyen harflerin de 

birbirine bağlanabilmesidir. Eskiden halife ve vezirlerin mektupları bu yazı ile 

yazılırdı. Tevkî, padişahların buyruklarının üzerine yazılan, çekilen nişanın da adıdır. 

Bu yazı genellikle vakıf işlerinde kullanılmıştır.(Alparslan, 1985:18) 

 2.2.6. Rıkā 

 Bu yazı çeşidi, Tevkî yazının kurallarına bağlı olup onun Nesih yazı gibi küçük 

yazılan şeklidir. Sözlükte ‘küçük sayfa ve mektup’ anlamına gelen Rıkā, vakıf 

işlerinde,  Kur'an-ı Kerim'in sonunda dua sayfasında; yani hattatın kendi adını ve 

eserini yazdığı yeri, tarihini ve Allah'a duasını bildiren bir veya iki sayfalık yerinde 

çoklukla kullanılmıştır. Rıkâ ise bu yazının ince kalemle yazılanıdır. İcâzetnamelerde 

ve imza yerlerinde de kullanılması sebebiyle bu yazıya “hatt-ı icâze” de denilir. 

(Alparslan,1985:32) 

 2.2.7. Diğer yazı çeşitleri 

 2.2.7.1. Ta'lik 

 Ta’lik yazı 14. yy da İran'da ortaya çıkmış olup daha çok resmî yazışmalarda 

kullanılmıştır. Ta'lik yazının sözlük anlamı ‘asma, asılma’ anlamına gelmektedir. Bu 

şekilde isimlendirilmesinin sebebi harflerinin birbirine asılmış gibi bir görünüme 

sahip olmasıdır. (Berk, 2006:65) Ta'lik yazı öncelikle harf şekillerinin oranı ve 

çizgilerinin hareketliliği ile dikkati çeker. Ta'lik yazı, İran Ta'lik üslûbu ve Osmanlı 

Ta'lik üslûbu olarak iki üsluba sahiptir.  

 14. yüzyıla kadar Anadolu'da hattatlar İran üslûbunun etkisinde kalmış fakat 

Türk hattatları bu yazıda kendi görüş ve sanat anlayışlarını uygulamışlardır. 

Yesârî'nin öncülüğü ve oğlu Yesârîzade Mustafa İzzet'in gayreti ile yeni bir üslûp 

meydana getirmişlerdir. Ta’lik yazı yapı olarak ince, kavisli, narin ve harekesiz 
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yazılışıyla hoş ve şiir gibi görünüşe sahip olan bu Osmanlı Ta'lik hattının hürde 

(küçük) veya hafi (ince) denilen şekli edebi eserlerde ve divanlarda tercih edilmiş ve 

aynı zaman da fetvahanenin de resmi yazısı olmuştur. Ta’lik yazıda bütün harfler 

yuvarlağımsı olup düz harf yoktur. Hareke ve sair işaretlere yer verilmeyen sade bir 

yapısı vardır. Daha ziyade edebi eserlerde kullanılmıştır. 9 

 2.2.7.2. Divânî 

 Divânî yazı, Osmanlı Devleti’nin resmî yazısıdır. Padisah fermanları ve 

mensurlar bu yazıyla yazılmıştır. �İhtişam, asalet ve azamet hisleri uyandıran 

yazının görünümü, taşıdıkları tuğlarla hücûm eden bir orduyu da hatırlatır. 

(Alparslan,1986:35) 15. yy da Akkoyunlular yoluyla Osmanlılara gelmiş ve kısa 

zamanda büyük değişikliğe uğrayarak Dîvân-ı Hümâyun'daki resmi yazışmalar için 

kullanılmaya başlanılması ile Divanî adını almıştır.  

 Harekesiz yazılan divanînin 16. yüzyılda İstanbul'da doğan harekeli, süslü 

şekline de Celî Divanî adı verilmiştir. Celî Divanî devletin üst seviyedeki 

yazışmalarında kullanılmıştır. Bu iki yazı da Türklerin icadıdır. Divânî yazı, Osmanlı 

Devleti’nin saray yazısıdır. Padişah fermanları bu yazıyla yazılmıştır.10  

 2.2.7.3. Rik'a 

 Osmanlı Türkleri'nin icadı olan Rık’a yazısı, günlük yazışmalarda kullanılmak 

üzere icat edilmiş olan sade bir yazıdır. Divanî hattındaki dikey harflerin boylarının 

biraz küçülmesi, sadeleşmesi, kavis ve meyillerinin azaltılmasıyla meydana 

gelmiştir.  

  Sarayda doğan bu hat, günlük yazışmalarda ve mektuplarda kullanılmıştır. 

Harf gözleri genellikle kapatılmıştır ve dişlerin yerine düz bir çizgi tercih edilmiştir. 

Böylece, yazı pratik yazılabilecek bir sekle sokulmuştur. Divânî, celî divânî ve rık’a 

yazıları, Osmanlılar tarafından icad edilen yazılardır. (Berk, 2006:66) 

    

                                                 
9    http://www.kalemguzeli.org/index.php?go=icerikgoster&MKNO=6 - 10.06.2017  

     Hattın Çelebisi Hasan Çelebi. Tarih ve Tabiat Vakfı (TATAV) Yayınları, 2003  
10   http://www.kalemguzeli.org/index.php?go=icerikgoster&MKNO=6 - 11.06.2017 

     Hattın Çelebisi Hasan Çelebi. a.g.e.2003 
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    2.3. Kûfî Yazı 

 Kûfi yazı, Arap yarımadasında oluştuğu için, öncelikle o bölgede kullanılan 

yazılar hakkında bilgiler araştırılıp, bu dönemin aynı zamanda İslâmiyet öncesi 

dönem olması göz önünde bulundurulduğunda, İslâm yazılarının menşe-i hakkında 

bilgilere elde edilebilir. Yapılan birçok araştırmada bu konu üzerinde kesin hükümler 

koymamakla beraber, o dönem Arap yazısının, bitişik Nabâti yazının değişip, 

sadeleşmesi neticesinde doğduğu tahmin edildiği gibi bu yazının da Ârami asıllı 

Nabatî yazısına dayandığı yakın zamanlarda yapılan araştırmalarda daha net 

bilinmektedir.(Serin, 1982:34)(Alparslan, 2007:19)     

 

 

Resim 8: Âramî, Nabatî ve Kûfi Yazı Alfabeleri 11 

 

 

 Kufi yazısının kökeni hakkında yapılan araştırmalar bu yazının, Âramî asıllı 

Nabatî yazısından geldiği konusunda kesin hükümler verilmeyip sadece tahmin 

edilmiş olsa da harf şekilleri incelendiğinde kufi yazının harflerinin, Nabatî yazı 

harflerine çok benzediği görülmektedir. (bkz. Resim-8) 

 

 

 

                                                 
11    http://www.sakkal.com/Arab_Calligraphy_Art3.html - 30.12.2017  - Web adresinde Eski Roman, Latin ve    

      Yunan alfabeleri ile kıyas yapılarak yazının gelişimi anlatılmıştır. 
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Resim 9: Hz. Peygamber'in Münzir b. Sâvâ'ya gönderdiği islam'a davet mektubu
12

 

  

 

 

 

 

Resim 10: Kahire'de Darü'l-âsâri'I-Arabiyye'de bulunan (651-52) tarihli bir mezar taşı13 

 

 

 

                                                 
12    (Selâhaddin el-Müneccid, Dirâsât fi târii'l-'Arabî, Beyrut 1972, 34) 
13    (el-Mevrid. XV/4. Bağdad 1986, 32/7) 
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Resim 11: Tâif yakınında (678) tarihli Muaviye Seddi kitâbesi
14

 

 

 

 

Resim 12: Abdülmelik b. Mervan 165-86/685-705 zamanına ait bir Menzil kitâbesi
15 

 

 Kufî yazı, estetik bakımdan döneminin yazmaya en elverişli yazısı olması 

bakımından Kur’an’ın ilk nüshalarının yazılması için mükemmel bir yazı olmuştur. 

Kûfî, tam olarak dikey ve yatay harflerin belli nispetlerle yuvarlatılarak kalemle 

yazmaya müsait hale getirilmesi ile ortaya çıkan inanılmaz bir zarafete sahip bir 

yazıdır. Kûfî yazı, önce Hicaz’da, 7. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise Kuzey 

                                                 
14    (Selâhaddin el-Müneccid, Dirâsât fi târihi'l-'Arabî, Beyrut 1972,  102) 
15    (Selâhaddin el-Müneccid,1972, a.g.e. 208) 
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Afrika (Fas, Cezayir, Tunus) ve İspanya’da yayılmıştır. Mekke’de Mekkî, Medine’de 

Medenî, Basra’da Basrî gibi yayıldığı bölgenin adını alan bu yazı, Kûfe’nin önemli 

bir merkez haline gelmesiyle büyük bir gelişme göstermiş, bundan sonra genel bir 

anlam kazanarak “Kûfî” adıyla anılmıştır. Daha sonra Kûfî yazı gelişip çeşitlenerek 

farklı yazım şekilleri kazanmış ve Doğu ve Batı Kûfîsi diye iki kısma ayrılmıştır. 

İran ve Doğusunda “Doğu Kûfîsi veya Meşrık Kûfîsi” ve batı da “Batı Kûfîsi veya 

Mağribî” ismiyle “aklâm-ı sitte” nin yayılışına kadar kullanılmaya devam etmiştir. 

(Derman, 1997: 428) 

 Kûfî yazı 11. yüzyıla kadar Mushaf yazımında kullanılan tek yazı türü olmuş 

hatta zaman içinde diğer yazı türlerinin doğmasına zemin hazırladığı için Ümmü’l-

Hutût (yazıların anası) olarak anılmıştır. Kûfî yazı, öncelikle Mushaflarda yer almış 

daha sonra birçok dini, edebi ve ilmi el yazmalarında diğer yazı türleriyle birlikte 

kullanılmış, bunun yanında kitabeler de ve mezar taşların da yer almış, yine bu yazı 

günlük kullanım eşyalarında ve özellikle celi olarak mimaride kapı ve pencere 

alınlıklarında, kubbede, kubbe kasnağında, kemerlerde, pandantiflerde genelde dînî 

bir mesajla beraber tezyînî unsur olarak kullanılmıştır. Daha sonra ki dönemlerde ve 

günümüze de Kûfî yazı artık sadece hünerlerini göstermek isteyen hattatlar 

tarafından kullanılmaktadır.  

Kûfi yazı Hattatları ile ilgili çok fazla kayda rastlanmamış, Hattatların adı ya 

dönem kaynaklarında ya da sınırlı sayıdaki ketebe ve ferağ kaydında yer almaktadır. 

Kûfî yazının altın çağı, Emevi ve Abbasi dönemlerinde yaşanmıştır. Bu dönemlerin 

ilk hünerli üstadı olarak bilinen, Emevi döneminin son yıllarında yaşayan fakat ne 

yazık ki herhangi bir yazısı günümüze kadar ulaşamayan Hattat Kutbe el 

Muharrir’dir. Kutbe, Kûfi üzerinde değişiklikler yaparak daha güzel bir hale 

getirmiş, “Celîl ve Tumar” adıyla anılan yeni yazı çeşitleri ortaya koymuştur. 

Kûfe’nin önemli bir merkez haline gelmesi ile yeni hattatların yetişmesi için zemin 

hazırlanmış, bu şekilde hat sanatının büyük bir gelişme göstermesi sağlanmıştır. 

Kutbe’den sonra Dahhak b. Aclan, İshak b. Hammâd ve Muhammed b. Ahmed b. 

Yasin Kûfi yazının önemli hattatları arasında yer almıştır. (Kutluay,2016:94) 
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 2.4. Kûfi Yazı Çeşitleri 

 Kûfi yazı çeşitleri kaynaklarda çok az fark olsa da dört grup olarak ayrılmıştır. 

Daha sonra yazının gelişmesi farklı bölgelere yayılması ile yazıldıkları bölgelere 

göre de isimlendirilmişti. Yapım şekline göre;  

 2.4.1.Basit Kûfi 

 İptidai ya da Erken dönem kufi isimlerini de almaktadır.(El-Farukî, 1999:388-

395) İslamiyet’in gelmesi ile yazılan ilk yazıdır. Yazı da hareke kullanılmamıştır. 

Her türlü süsleme unsurundan uzak, düz ve sade bir yazım şekli olan satır yazısıdır. 

(bkz. Resim-13) 

 

 

Resim 13: Basit Kûfi 

 

 

 2.4.2.Kıvrık Dallı-Yapraklı Kûfi  

 Harflerin yapısında yaprakların, kıvrık dalların bulunduğu yazıdır. Harflerin 

hemen başlangıcında ya da bitişinde bir ağaç dalı gibi kıvrımlı uzanan ve uçlarında 

yaprakların ve rumi motiflerinin olduğu süslemeler içeren yazılardır.(bkz. Resim-14) 

 

 

Resim 14: Kıvrık Dallı Kûfi16 

 

 

 

   

                                                 
16     https://www.metmuseum.org/learn/educators/curriculum-resources/art-of-the-islamic-world/unit-two/the-  

       development-and-spread-of-calligraphic-scripts 
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 2.4.3.Zemini Nebati Motifli Tezyini Kûfi 

 Yazının zemininde kıvrık dalların, süslemelerin bulunduğu yazı çeşididir. 

Yazıda harflerin aralarında oluşan boşlukları tamamlamak amacıyla yapılmıştır. 

Daha çok mimari süslemelerde kullanılır.(bkz. Resim 15) 

 

 

Resim 15: Tezyini Kûfi 17 

 2.4.4.Örgülü Kûfi  

 Yazıda uzun olan harflerin gövdelerinde yapılan örgü, düğüm şeklinde olan 

süslemedir. Örgüler, iç içe geçmeler, düğümler yapılan bu tasarımlarda bakıldığında 

sanki harfler birbirine bağlı ya da devamı gibi his uyandırmaktadır.(bkz.Resim-16) 

 

 

Resim 16: Örgülü(Düğümlü) Kûfi18 

 

                                                 
17    https://tr.pinterest.com/pin/365987907194594961/  18.03.2017 
18    http://www.plumsite.com/palace/arabic.html  / 15.03.2017 
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 Kûfî yazı, özellikle Endülüs’te ve Mağrib’te (Fas, Tunus, Cezayir) Mağribî 

ismiyle kullanılmıştır.(Derman,2002:5) Tarih boyunca Kuzey Afrika, Endülüs ve 

Mağrib’de yuvarlak çizgiler kazanan kûfî hattına el-Hattü’l-Mağribî, elKûfiyyü’l-

Mesâhifi’l-Garbî veya Hatt-ı Endülüsî, Endülüs yazısı da denmiştir. Bu yazı, 50/670 

senesinde kurulan Kayravân’da, Mushaflara mahsus kûfî hattan doğmuştur. Mûcidi 

bilinmemektedir (Nihad, 1991: 280). İslâm coğrafyasının tümünden ziyade yalnız bu 

bölgelere has bir yazı türüdür (Yılmaz, 2004: 86, 117, 208). 

 Kufi yazı daha sonraki dönmelerde İslamiyet’in gelişip, geniş kıtalara 

yayılması ile beraber farklı bölgelerde yazılmaya başlamasıyla daha sanatlı ve daha 

estetik bir görünüm kazanmış bunun yanında okutma işaretleri denilen nokta, hareke 

gibi işaretlerde almıştır. Yazının ulaştığı bu bölgelere göre isimleri; 

 Erken Dönem Kûfi 

 Meşrik kûfisi,  

 Mağrib (Kuzey Afrika)Kûfisi 

 Kayravan kûfisi  

 Doğu Kûfî 

 

 

Resim 17: Erken Dönem Kûfi 19 

                                                 
19    U.Derman, “Gelenekli San’atlara dâir”, Fikriyat, 2013:4 

      http://www.fikriyat.com/yazarlar/akademi/ugur-derman/2017/06/13/gelenekli-sanatlara-dir-1506193547 
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Resim 18: Meşrık kûfi20 

 

 

Resim 19: Mağribî Kûfi21 

 

                                                 
20    U.Derman,a.g.m.,2013:10  
21    https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/42.63/11.03.2017       

      Metropolitan Müzesi, İslam Sanatları bölümünde yer alan el yazma eser, tahmini 13.yy-14.yy aralığında    

      yazılmış, ispanya da bulunan (53.5 cm x 55.9 cm ebatlarında) bir Kur’an-ı Kerim sayfası. 

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/42.63/11.03.2017
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Resim 20: Kayravan kûfi22 

 

 

Resim 21: Doğu Kufi 23 

  

  

                                                 
22    U.Derman, a.g.m.,2013:7 
23    http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/calligraphy/art/5-2004  / 15.03.2017 

      (Danimarka-Kopenhag da bulunan Christian Ludvig David Koleksiyonunda bulunan el yazma sayfa  

      12.yüzyılın başında, İran veya Irak da olan (26,5 × 19,9 cm) ebatlaında Kur'an-ı Kerim sayfası.) 
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2.5. Ma’kıli Yazı 

 Ma’kıli yazının kökeni hakkında birçok görüş vardır ama bunların hiç biri 

birbiriyle tutarlı değildir ve hiçbir somut belgeye dayanmamaktadır. Bu görüşlere 

kısaca değinecek olursak; bazı tarihçiler tarafından ilk defa, Arap Yarımadası’nın 

güneyindeki Himyer’lilerin (Aramey alfabesi) ortaya çıktığı ileri sürülürken, diğer 

bir kısım tarihçiler de kuzeydeki Nabat’lıların yazısından doğmuş olabileceği 

görüşündedirler. Yine bir kısmı, her iki yazının kaynaşmasından doğmuş olduğunu, 

kimileri, başka bir kök yazıdan türeme olasılığının bulunduğunu söylemiştir. (Yazır, 

1981:53) 

 Ma’kıl, lügatte, “kal’a (kale) gibi sığınacak yere ya da sarp yere” denir. 

Ma’kıli yazı da harflerin hepsi düz, köşeli ve donuktur.  Bu sebepten sertlik ifade 

eder. Sarp, kübik bir yazıdır. Bundan dolayı, gözlü ve başlı harfler, hep tam kare 

şeklindedir. Bu yazı İslam’dan önce abide yazısı olarak kullanılırmış,  fakat kalemle 

yazarak değil, geometri aletleri ile çizerek mimari yapılara uygulanmıştır. İslam’a 

geçtikten sonra da, abide yazısı olarak kullanılmaya devam edilmiş ve hep geometrik 

aletlerle çizerek yapıldığı için bu yazılar gerçek yazılardan sayılmayıp mecazi 

yazılardan sayılmıştır.(Yazır, 1981:65-66) 

Ma’kıli yazının kökeni hakkında çeşitli kaynaklarda yer alan bilgilerden yola 

çıkılırsa bazı önemli hususlar dikkat çekmektedir. Bu hususlardan ilk olarak yazı 

hakkında bir takım rivayetlerin günümüze kadar ulaşması fakat bunlar da somut 

belgelere dayanmadığı için bu görüşlerin tahminden öteye gitmediği söylenebilir.  

Bu bilgiler çerçevesinde üzerinde durulması gereken husus, bu yazının 

İslam’dan önceki dönemlerde abide yazısı gibi kullanıldığını doğrulayan eski yazı 

örneklerinin olmayışıdır.24 Köşeli ve yarı köşeli yazıların eski zamanlardan beri 

mevcut olduğu doğru varsayılsa da, günümüzde var olan haliyle benzeşen yazı 

örneği Arap yarımadası ve komşu bölgelerde de görülmemiştir. Bunu durumu 

doğrulayan kaynak olarak Suudi Arabistan da Kültür Bakanlığınca basılan ve Arap 

                                                 
24    İlham ENVEROĞLU’na ait olan  ‘Ma’kıli Yazıların Tasarım Özelliklerine Yapısalcı Yaklaşım’, isimli     

      Makalede bu fikir savunulmuştur. Bu makale 26-29 Haziran 2013 Tarihinde Bakü-Azerbaycan da yapılan    

      VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumunda sunulmuştur.   
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Yarımadasında bulunmuş, içerisinde sahabe dönemini de kapsayan en eski yazıların 

yer aldığı kitapta 25 bir tek makili örneği yoktur. Yapılan araştırmalar neticesinde bu 

yazının 12. üzyıldan önce hiç bir İslam ülkesinde kullanılmadığı anlaşılmaktadır. İlk 

örnekler; Karahanlı, Gazneli ve Selçuklulara aittir. En gelişmiş örneklerse 13-16. yy 

Azerbaycan, İran, Afganistan, Orta Asya ve Anadolu’ya ait mimari eserler 

üzerindedir. (Enveroğlu,2013:645) 

Ma’kıli yazı ile ilgili bazı kaynaklarda, kökeni hakkında kesin bilgiye sahip 

olunmayan bu yazı türünün, Çin etkilerinin yoğun olduğu bir dönemde ortaya çıkmış 

olabileceğine dayanarak belki de Çinli olan bir hattat tarafından geliştirildiği 

düşünülmektedir. Bu durum İslam ve Çin arasında olan bazı faaliyetlerden olabilir.26 

Bu bilgi doğru olabilir fakat İslam coğrafyasında Avrupa kıtasını anlatırken Uzak 

Doğuda yerleşen bütün uygarlıklar da Çin adıyla genellenmektedir. Bundan dolayıdır 

ki, doğu Türklerine, özellikle de Uygurlara ait birçok kültürel öğe Çin’e mal 

edilmektedir. (Enveroğlu,2013:645)  

Ma’kıli yazı üslubu, Türklerin geleneksel süsleme sanatları ve tuğla 

mimarisiyle doğrudan ilişkilidir. Ma’kıli yazının mimaride kullanımı tuğlaların yan 

yana istiflenmeleri ile kullanılmış olması veya pişmiş topraktan yapılan levhalar 

üzerine oyma şeklinde uygulanması ile yapılmıştır. Yapılarda kullanılan birim 

tuğlaların, yazı türünün tuğla malzemenin yapıda istifleme niteliklerine uyumu, 

yapılarda kullanılan malzeme ile yazının harf anatomisi bakımından benzerliği daha 

çok kullanılan malzemeye göre şekillenmiş olabileceği ya da de bu yazının kullanılan 

malzemeye göre belki de malzemenin doğal etkisiyle geliştiğini düşündürmektedir. 

(Bakırer,1982:2) 

Ma’kıli yazının en erken örneğinin, Gazne'de ve (492-509 H)/1098-1115 M. 

Tarihinde yapılmış olan Sultan III. Mesud kulesinde olduğu düşünülmektedir. 12. 

yüzyıldan itibaren tuğla mimari yapıların dış yüzeylerinde görülmeye başlanmıştır. 

                                                 
25    İ. Enveroğlu,,a.g.m, 645  (Saad bin Abdulaziz al-Rashid, Selected İslamic İnscriptions From Makkah al- 

       Mukarramah & al-Madinah al-  Munawwarah, Kingdom of Saudi Arapia Ministry of Education,10-12 Dec.  

      2002) İlgili makalede bu bilgi yer almaktadır. 
26    Ö.Bakırer, ‘Kûfi Yazıda Geometrik yorumlar Üzerine Bir Deneme’, Arkeoloji Sanat Tarihi Dergisi: I İzmir   

       1982, ( S. FLURY, 'Ornamental Kufic Inscription on Pettery', A Survey of Persian Art, ed. A.U. Pope,   

       London, New York, 1967 (1939), s. 1743-1745.) adlı makalesinde dipnot olarak belirtilmiştir. 



   

30 

 

Minarelerin gövdelerinde tek sözcüğün tekrarlı bir şekilde yön değiştirerek bütün 

yüzeyi kaplaması ile uygulanan tuğla mimarisi erken örneklerinden olan Isfahan' da 

bulunan Mescid-i Ali ve Saraban minarelerinin silindirik gövdelerinde 

görülmektedir. Yüzeye tuğlalar yatay olarak yerleştirilip, tuğla birimleri arasında 

kalan derz araları düşey konumda geniş bırakılarak yazılar oluşturulmuştur. Tuğla 

malzemesinin kullanımı, Orta Asya’dan başlayarak İran’da görülmekte ve İran’dan da 

Anadolu’ya gelmektedir.(Öney,1992:36)( Bakırer,1982:4) Daha sonra Anadolu'da 13. 

yy, İran bölgesinde 14. yy, da gelişme göstererek sadece minare de değil tüm yapıyı 

kaplayacak şekilde uygulanmıştır. Tuğla ile yapılan bu yazı daha sonra tuğlaların 

yüzeyleri çini yapılarak uygulanmış ve yazıların uzaktan daha anlaşılır olması 

sağlanmıştır.(Bakırer,1982:3) 

 Tuğla mimarisi, Ma’kıli yazının uygulama tekniğidir. Fakat bu yazının harf 

şekillerinin kökeni hakkında farklı bir görüş vardır. Bu görüş yazının Türk 

damgalarında bulunan motiflerden ilham alınarak tasarlanmış olabileceğidir. 

Bununla ilgili yapılan araştırmalardan farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda;  

Kuzey Kafkasya, Azerbaycan, Anadolu, Orta Asya, Sibirya, Altaylar ve 

Amerika arazilerinde arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve M.Ö. bin yıllara ait 

olduğu belirlenen yüzlerce süsleme ve siyah-beyaz simetri örnekleri bulunmuştur. 

Konuya ilişkin en güzel örnekler Batı Sibirya bölgesinde bulunan ve M.O. 5. Bin 

olarak tarihlenen seramik kaplar üzerindeki motifler ve Kuzey Kafkasya ile 

Azerbaycan arazilerinde Tunç Çağına ait arkeolojik bulgular gösterilebilir. 

(Enveroğlu,2007: 96) (bkz. Resim-22 ve 23) 

Eski dönem motifleri ile Ma’kıli yazılar incelendiğinde, dikkat çeken başka bir 

husus da bu motiflerin estetik açıdan, İslam döneminde ortaya çıkan makili yazılarla 

şekil olarak benzerliği ve bunun yanında motifte doluluk-boşluk oranının yani siyah-

beyaz alanların eşitliği ma’kıli yazı ile neredeyse tamamen aynı yapıda olmasıdır. Bu 

damgalarda ki desenlerle aşağıda Resim-22 ve 23 de ki şekiller ile çizim-2 ve 3 de 

yer alan dini mimari yapılardaki Ali(k.v) ve Muhammed(s.a.v) isimlerine tasarım 

şekli olarak bakıldığında, damgalarda ki şekil ile benzer olduğu söylenebilir. 
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            Resim 22: M. Ö. 1000. yıla ait  damga / mühür 27  Resim23: M.O. 1-5. binyıllara ait süsleme28  

  

     a     b  

Çizim 2: Cemaleddin Tapınağı,        Çizim 3:a)Hakim cami, İsfahan, İran(1663)          b)Bistami Türbesi, 

   Türkmenistan (1457)                                                                                      Horasan, İran(1313)  

 

 Bu örnekler, özellikle Avrasyada, Sibirya’nın bazı bölgelerinde, Orta 

Asya’nın çeşitli yörelerinde ve Kafkaslarda kazılar sonucu ortaya çıkarılan 

Paleolitik, Neolitik ve Bronz çağı bulgularındaki süslemelerle benzer üslup 

özellikleri taşımaktadır(Enveroğlu,2007:96). Ma’kıli yazının kökeni hakkında 

yapılan tüm bu araştırmalara göre yazının harf ve tasarım özellikleri yapı bakımından 

ve estetik açıdan incelendiğinde damgalarda olan motiflerden esinlenerek ortaya 

çıkmış olabileceği ve mimari yapılarda kullanımı da tuğla ve benzer malzemeler ile 

uyumluluğu neticesinde ortaya çıkmış olabileceği söylenebilir.   

 

 

                                                 
27    Azerbaycan’ın Kazah ili Sarıtepe kazılarında rastlanan, M. Ö. 1000. yıla ait  damga / mühür üzerinde bulunan  

       sembol.- Necefoğlu, H.(ts)Türk Krystallografik Desenler: Antikden Günümüze,  
28    Batı Sibirya'dan bulunmuş Milattan Önceki bin yıllarına ait seramik üzerindeki motif örneği.  

       Necefoğlu,H.a.g.m.(ts) 



   

32 

 

2.6. Kûfi-Ma’kıli Yazı Mukayesesi  

Ma’kıli ve kûfi yazı sanat bakımından incelendiği zaman, öncelikle bu iki yazı 

türünün tarihi gelişimi göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazıların harflerinin form 

ve şekil bakımından farklarına dikkat edildiğinde birbirinden farklı yazılar olduğu 

ortadadır. Bu sebeple, Ma'kılî'ye Kûfî veya Satrançlı Kûfî demek, Kûfîye, Sülüs 

demek kadar yersiz olur ve târihî seyire de aykırı düşer. Ma'kılî'nin sanat karakterleri 

ile Kûfî'nin hususiyetleri bir araya getirilirse, iki yazı türünün de birbirinden farklı 

yazılar olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. (Yazır, 1972: 79) 

 Kûfi yazının abide yazısı olarak kullanılması, uygulama kolaylığı bakımından 

öncelikle tercih edilen Ma’kıli yazı ile beraber anılarak aynı yazı türü gibi kabul 

edilmeye başlanmasına yol açmış ve o dönem İslâm yazılarına Kûfi yazı denilmiştir. 

Üstelik Ma’kıli ve Kûfi yazıların sanat bakımından özellikleri ile yazma ve yapma 

gibi belirgin farkları dikkate alınmaksızın, dönemin bütün yazıları kûfi yazı olarak 

tanınmıştır. Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda birçok kaynakta yanlış bir 

şekilde Ma’kıli yazı “Satrançlı Kûfi” adını almıştır. Ma’kıli yazının, kûfi yazıdan 

farklı zamanlarda ve farklı alanlarda ortaya çıkmış olan Kûfi yazının bir türü, bir alt 

kolu gibi adlandırılması kabul edilemez ve hoş görülmez. (Acar, 2013:39) 

Ma’kıli ve Kûfî yazıların kökenleri ve yazı üslupları tamamen farklı olan iki 

yazı çeşididir. Bu yazılar tarihte hep birbirinin devamı gibi anlatılmış olsa da kûfi 

yazı ilk bulunmasından günümüze kadar olan süreçte çok fazla değişim geçirmiş ve 

neredeyse hat sanatında bütün yazı çeşitleri bu yazının değişip gelişmesiyle ortaya 

çıkmıştır. Bunun sebepleri Kûfî yazının yapı olarak yuvarlak ve yumuşak 

hareketlerinin olması ve kalem kullanarak yazılıyor olmasıdır. 

Ma’kıli yazının, kökeni ile ilgili ortaya konulan bilgiler doğrultusunda tuğla 

mimarisi ile olması, bu yazının harflerinin dik ve köşeli şekle sahip olması tuğla 

boyları ve kalınlığındandır. Bu özelliği günümüzde bile hala aynı olması bu yazının 

hiçbir değişikliğe uğramadığını göstermektedir. Ayrıca en önemlisi eski devirlerde 

geometrik aletler kullanılarak çizilen harflerin günümüzde de aynı üslupla 

kullanılması bu yazı çeşidinin hiçbir yazıdan etkilenmeden kendi üslubuyla başlı 

başına bir yazı olduğunu göstermektedir.      
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Kûfi ve Ma’kıli yazı arasında ki en belirgin fark tasarım boyutunda ortaya 

çıkar. Kûfi yazı sadece düz satır halinde yazılır, içi içe girift tasarımları yoktur. 

Ma’kıli’de ise her tür geometrik şekilde tasarım yapılır. Sadece tezyini Kufi yazıda 

harfler arasında meydana gelen boşluklar harflerle değil de çeşitli yaprak, dal gibi 

motiflerle doldurulurken, Ma’kıli yazıda ise harf ve boşluk arası miktar eşit olmak 

zorundadır. Hatta Ma’kıli yazıda harf boşluklarına da yazı yerleştirilebilmektedir. Bu 

tasarım boyutu her iki yazı arasında büyük tasarım farkı oluşturmaktadır.   

Kûfi yazının harfleri genelde doğrusal bir harekete sahip olmakla birlikte, yer 

yer müdevver (döndürülmüş, yuvarlatılmış) parçalardan oluşmaktadır. Bir başka 

deyişle, Kûfi yazının harfleri düzlük ve yuvarlaklık bakımından belirli oranda 

karıştırılmıştır. Gözlü ve başlı denilen harflerin hareketi, Ma’kıli yazıda dört iken 

burada üçe indirilmiş olduğundan, kûfi yazının her çeşidinde başlı gözlü harfler 

üçgen ve yuvarlak form alırlar. Bu nedenle Ma’kılide görülen köşe ve düz, donuk 

geometri, kûfide akıcı bir geometriye dönüşmüş, bu da tasarımlarda yazıya ve 

yazanlara geniş bir hareket olanağı sağlamıştır. (Acar,2012:39-40) 

Kûfi - Ma’kıli yazılarının harfleri tek tek incelendiğinde yapı olarak benzerlik 

gösteren bir husus yoktur. Kûfi yazı yuvarlak hareketlere de sahip olan, satır 

yazısıdır. Ma’kıli yazı ise şekil bakımından tamamen düz ve köşeli, kendi içinde 

kuralları olan ve bir o kadar da harf boyutu bakımından esnek uzunluk ve 

bağlantılara sahip başlı başına bir yazı çeşididir.  
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       Çizim 4:  Kûfi Harf Şekilleri                 Çizim 5:  Ma’kıli Harf Şekilleri 

 

 Ma’kıli ve Kûfî yazıyı harf anatomileri bakımından tek tek birbiriyle mukayese 

edip, inceleyecek olursak;  
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2.6.1. Elif Harfi  (  ا  ) 29 

 

Çizim 6: Elif harfi 

 

 

Çizim 7: Elif harfi 

 

2.6.2. Be, Te, Se Harfleri ( ب, ت, ث ) 

 

 

Çizim 8: Be, Te, Se harfleri 

 

 

Çizim 9: Be, Te, Se harfleri 

 

 

                                                 
29    Kûfî yazının dönemlere göre harf anatomileri, tamamı Arapça olan Naci Zeyneddin’e ait ‘Arapça yazının 

      gelişimi’ İsimli Kitaptan ve eski yazma eserlerden faydalanılarak çizilmiştir.  
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2.6.3. Cim, Ha, Hı’ Harfleri (  ح, خ ,ج )  

 

Çizim 10:  Cim, Ha, Hı harfleri 

 

 

Çizim 11: Cim, Ha, Hı harfleri 

2.6.4. Dal, Zel Harfleri ( د, ذ ) 

 

Çizim 12: Dal ve Zel harfleri 

 

Çizim 13: Dal, Zel harfleri 
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2.6.5. Ra ve Ze Harfleri ( ز, ر ) 

 

Çizim 14:  Ra ve Ze harfleri 

 

 

 

Çizim 15: Ra ve Ze harfleri 

 

 2.6.6. Sin ve Şın Harfleri ( ش, س  ) 

 

Çizim 16: Sin ve Şın harfleri 

 

 

Çizim 17: Sin ve Şın harfleri 
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2.6.7.Sad ve Dad Harfleri ( ص, ض)  

 

Çizim 18: Sad ve Dad harfleri 

 

Çizim 19:  Sad ve Dad harfleri 

2.6.8. Tı ve Zı Harfleri ( ط , ظ  ) 

 

Çizim 20: Tı ve Zı harfleri 

 

Çizim 21: Tı ve Zı harfleri 
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2.6.9. Ayn ve Ğayn Harfleri ( ع, غ  ) 

 

 

Çizim 22:Ayn ve Gayn Harfleri 

 

 

Çizim 23: Ayn ve Gayn Harfleri 

2.6.10. Fe Harfi ( ف ) 

 

Çizim 24: Fe Harfi 

 

 

Çizim 25: Fe Harfi 
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2.6.11. Kaf Harfi  ( ق  ) 

 

 

Çizim 26: Kaf Harfi 

 

 

Çizim 27: Kaf Harfi 

 

2.6.12. Kef Harfi ( ك  ) 

 

 

Çizim 28: Kef Harfi 

 

 

Çizim 29: Kef Harfi 
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2.6.13. Lam Harfi ( ل )  

 

 

Çizim 30: Lam Harfi 

 

 

Çizim 31: Lam Harfi 

2.6.14. Mim Harfi ( م  ) 

 

Çizim 32: Mim Harfi 

 

Çizim 33: Mim Harfi 
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2.6.15. Nun Harfi (  ن  ) 

 

Çizim 34: Nun Harfi 

 

Çizim 35: Nun Harfi 

 

2.6.16. Vav Harfi (و )  

 

 

Çizim 36: Vav Harfi 

 

 

Çizim 37:  Vav Harfi 
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 2.6.17. He Harfi (ه ) 

 

Çizim 38: He Harfi 

 

 

Çizim 39: He Harfi 

 

       2.6.18. Lamelif Harfi ( ال) 

 

 

Çizim 40: Lamelif Harfi 

    

 

 

Çizim 41: Lamelif Harfi 
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2.6.19. Ye Harfi ( ي )  

 

Çizim 42: Ye Harfi 

 

 

 

Çizim 43: Ye Harfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 
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3.KATALOG: MA’KILİ YAZININ TASARIM ÖZELLİKLERİ VE 

KULLANIM ALANLARI  

 3.1. Ma’kıli Yazının Tasarım özellikleri  

 3.1.1. Harfler 

  Elif (  ا ) harfinde 1 numara ile gösterilen alanlarda, boş alanları doldurmak 

amacıyla harfe ayak veya kafa diye adlandırılan kısımlar eklenebilir. Ayrıca 2 

numara ile gösterildiği gibi gerektiği yerde boyu uzayıp kısalabilir. (bkz. Çizim-44) 

 

Çizim 44: Elif Harfi kullanımı 

 

         Be, Te, Se, Nun ( ن, ث , ت , ب ) gibi harflerin gövde yapılarına çanak veya kâse 

denilmektedir. Bu çanak veya kâselerin 2 numara ile gösterilen kısımları 

kompozisyonlar da uygulanacağı alandaki boşluk miktarına göre geniş-dar, uzun-kısa 

olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca a harfi ile gösterildiği gibi tasarımalarda boşluk 

alanlara göre farklı şekil alabilirler. (bkz. Çizim-45) 

 

 

Çizim 45: Be, Te, Se, Nun harflerinin kullanımı 

 

 Be, Te, Se ve Tı (ظ  ,ط - ث , ت , ب) harfleri normalde geniş çanak, göz ya da 

kafaya sahip olan harflerdir. Bunlar tasarımlarda son derece sıkışık yazılabildiği gibi 

aksine, dar harflerin gövdeleri, göz ve çanaklarıda geniş yazılabilmektedir. Özellikle 
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Tı harfinde gövde kısmı tam kare veya dikdörtgen olarak geniş ya da dar 

kullanılabilir. (bkz. Çizim-46) 

 

 

Çizim 46: Be, Te, Se ve Tı harflerinin kullanımı 

 

 Cim, Ha ve Hı  (ج, ح, خ ) gibi harflerin gövdeleri karın denilen geniş bir 

yapıya sahiptir. Bu kısım 4 numara ile gösterildiği gibi geniş-dar, uzun-kısa olarak 

kullanılabilir. (bkz. Çizim 47) 

 

 

Çizim 47: Cim, Ha ve Hı harflerinin kullanımı 

 

 Ra, Ze, Vav  ( ز, و ,ر ) gibi kuyruklu denilen harflerin boyları tasarımlarda 

boşluklara göre uygulanmaktadır. Harf kuyrukları yerleşeceği konuma göre çok kısa 

ya da uzun boyda olması tasarımda kaplayacağı yer açısından kolaylık sağlayabilir. 

(bkz. Çizim-48) 

 

 

Çizim 48: Ra, Ze, Vav harflerinin kullanımı  
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 Sin, Mim (م, ش ,س) harflerinin kuyrukları tasarımlarda kısaltılabilir ya da 

kullanılacak alana göre nadir de olsa kuyruğa yer verilmeyebilir. (bkz. Çizim-49) 

  

 

Çizim 49: Sin ve Mim harflerinin kullanımı 

 

 

Sin, Şın  (ش ,س) ve Sad, Dad( ض,ص) harflerinin kuyrukları tasarımlar da harfin 

üst tarafında paralel olarak yerleştirilebilir. (bkz. Çizim-50 ve 51)      

 

 

 

Çizim 50: Sin ve Şın harflerinin kullanımı 

 

 

 

Çizim 51: Sad ve Dad harflerinin kullanımı 
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 Ayn, Gayn ( غ ,ع ) harfinde tam kare olan kafa kısmı kelime ortasında ya da 

sonda 7 numarada olduğu gibi dar-geniş kullanılabilir. 8 numarada ise aynı kısma kaş 

denilir ve şekli biraz farklıdır. Tam kare olmayıp bir kenarı açık ve genişliği 1 birim 

ya da daha uzun olabilir. Nadir olarak 9 numarada olduğu gibi düz çizgi şeklinde 

kullanılabilir. (bkz. Çizim-52)  

 

 

 

Çizim 52: Ayn ve Gayn harflerinin kullanımı 

 

 

 Fe ve Kaf ( ف, ق ) gibi harflerin gövde yapılarına çanak, kâse denilmektedir. 

Bu çanak ve kâselerin 10 numara ile gösterilen kısımları kompozisyonlarda 

uygulanacağı alandaki boşluk miktarına göre uzun-kısa ya da içe doğru helezon gibi 

kullanılabilmektedir.(bkz. Çizim-53) 

 

 

 

 

Çizim 53: Fe ve Kaf harflerinin kullanımı 
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 3.1.2. Noktalar 

 Hat sanatında en temel geometrik şekil noktadır. Nokta, hat sanatının 

dolayısıyla 28 harf olan Arap alfabesinin, harfleri birbirinden ayırmak ve aynı zaman 

da harf boylarını ölçülendirmede, yazı türüne ve kalem ağzı genişliğine göre değişen 

ve harflerin ölçülerini belirleyen temel birim olarak kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

Çizim 54: Nokta kullanımı 

  

 Noktanın, harf boylarını ayarlamada kullanılması kuralı diğer yazı çeşitlerinde 

olduğu gibi Ma’kıli yazı tasarımlarında da geçerlidir. Ayrıca harflerin birbirlerine 

olan mesafelerini ayarlamada da kullanılır. Diğer yazı çeşitlerinde noktanın 

kullanılmaması bir imla hatası olarak kabul edilirken, Ma’kıli yazıda nokta ihmal 

edilebilir ve bu durum hata sayılmaz. 
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Noktanın kullanımının ihmal edilme sebebi öncelikle, abidelerde tuğlanın 

yatay, dikey ve 45 derecelik açı ile dizilerek harflerin oluşturulmasıdır. Yapılarda 

tuğla kullanılması uygulanacak metnin kısa olmasını ve geometrik şekiller içerisine 

yerleştirilebilmesi amçalandığı için harf şekilleri üzerinden tasarımlar yapılmış 

olabilir. Bu durumda sadece harfler kullanılıp noktalar göz ardı edilmiş olabilir.  

 Ma’kıli yazıda nokta kullanımı tasarıma göre belirlenmektedir. Bazen harflerin 

yerleşim şekline göre yan yana ya da üst üste yerleştirildiği gibi bazen de tasarımda 

olabilecek boşluğu doldurmak ya da tasarıma farklılık katmak amacıyla kullanımı 

değişiklik göstermektedir. Bazen de yapılan tasarımlarda harfler yerleştirildikten 

sonra yer kalmamışsa ve oluşturulan geometrik şekli tamamlamıyorsa nokta 

kullanılmaz. Tasarımda yerleştirilen harfin yerleşim yerine göre noktalı bir harfin 

noktasız olarak bırakıldığı gibi, iki nokta yerine bir nokta da konulabilmektedir. 

Ayrıca –tasarımda görüntüyü bozmamak için– yerine göre yazı dışında, eski deyimle 

elif kadar kısa bir çizgi eklemeye de izin vardır. (Acar, 2013: 41) Ayrıca nokta 

tasarımlarda çok nadir de olsa özellikle harf altında kullanılanlarda yer kalmadığı 

zaman harfin hemen üstüne yuvarlak olarak yapılabilir. Fakat bu durum alttan 

noktalanan sadece tek noktalı harfler için geçerlidir.(bkz. Çizim-54)  

Ma’kıli yazı da olan bütün tasarım şekillerinde nokta her zaman okuma 

kolaylığı sağladığı gibi bunun yanında tasarıma daha zarif bir görünüm katmaktadır. 

Noktayı kompozisyonlarda kullanım yerlerine göre üç şekilde inceleyebiliriz.   

 3.1.2.1.Ayırt edici noktalar  

 Ma’kıli yazı da nokta, hem ölçü birimi hem de yazının okunmasında kolaylık 

sağlaması bakımından çok önemli bir yere sahiptir. Tasarımlarda nokta kullanımı 

metnin rahatlıkla anlaşılmasını sağlar. Yazılarda harflerin, kelimelerin rahatlıkla 

okunmasını sağlaması yanında harfleri birbirinden ayırt etmeyi kolaylaştırır.  

 Arap alfabesinde öncelikle noktalı harfleri belirleyip bunların kullanım 

çeşitlerini ve benzer harfler ile noktanın harfin nerelerinde kullanıldığı belirlenerek,  

bunların birbirine benzer harfler, benzeri olmayan harfler, tek, iki ve üç noktası 

olanlar, alttan ve üstten noktası olan harfler şeklinde gruplandırılarak açıklanmıştır.  
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 Birbirine benzer harfler nokta ile ayırt edilir:  30 

bâ (ب), tâ (ت),sâ (ث),cîm (ج),hâ (خ),zâl (ذ),zây (ز),şîn (ش),dâd (ض),zâ (ظ), ğayn(غ) 

 

 

                 bâ    tâ        sâ    cîm   hâ  zâl  zây    şîn         dâd       zâ       ğayn   

Çizim 55: Birbirine benzer harflerin noktalanması 

 

Harflerin şekil olarak benzeri olmayıp kendinden noktalanan dört harf şunlardır:  

fâ (ف ), kâf (ق ), nûn (ن ), yâ  (ي) 

 

 

               fâ       kâf      nûn    yâ   

Çizim 56: Benzer şekli olmayan harflerin noktalanması 

 

Benzer harflerin birinin noktalanıp diğerinin noktalanmaması;  

hâ (ح )ve hâ (خ ),râ (ر ) ve zâ (ز ), dal (د )ve zâl (ذ ),sîn (س ) ve şîn (ش ), sâd (ص ) ve 

dâd (ض ), tâ (ط ) ve zâ (ظ ), ayn (ع) ve ğayn (غ )gibi.   

 

 

   hâ    hâ     râ   zâ   dal  zâl   sîn      şîn        sâd         dâd        tâ        zâ      ayn    ğayn 

Çizim 57: Birbirine benzer harflerin noktalanması 

 

 

 

                                                 
30    Dr. Gânim Kadvurî el-Hamed, Arap Yazısında Alâmetler (Nokta Ve Harekeler), Çev: Yrd. Doç.Dr.    

       Ahmet Gedik, 2014/23, 184-185. 
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Birinin tek diğerinin iki veya birinin iki diğerinin üç nokta ile noktalanması;  

bâ (ب ), yâ (ي )ve sâ (ث  ) ile fâ (ف ) ve kâf (ق )gibi.  

 

 

 

  bâ      yâ         sâ          fâ        kâf 

Çizim 58: Bir, İki, Üç noktalı harfler 

 

 

Birinin üstten diğerinin alttan noktalanması;  

cîm (ج ) ve hâ (خ ), tâ (ت ) ve yâ (ي ), bâ (ب ) ve nûn (ن ), fâ (ف ) ve kâf (ق ) gibi 

harflerdir.31 

 

 

                Cîm     hâ        tâ      yâ         bâ        nûn       fâ       kâf 

Çizim 59: Harfin üstten ya da alttan noktalanması 

 

  Noktalı harflerde nokta harften uzak bir yere konulmamalı aksi takdirde bu 

durum okunma güçlüğüne neden olmaktadır. Nokta kullanımı tasarım yapılırken 

harfin yerleştirildiği yere göre ya da harfe yakın olan alanlara yerleştirilmelidir.  

 Resim-24’ de Müzemmil Suresinin 8. Ayetinde noktaları harflerin alt ya da 

üst kısımlarında yerlerine göre yerleştirilmiştir. 1 ve 2 numaralı alanlarda zel ve be 

harflerinini noktası ile 3 ve 4 numaralı alanlarda “tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen)” 

harflerin noktaları doğru yerlerde kullanılmıştır. (bkz. Resim-24,25) 

 

                                                 
31    Gânim Kadvurî el-Hamed, a.g.m. 2014 



   

53 

 

    

Resim 24: Müzzemmil Suresi 32 

 

 

Metin: 

  33َواْذُكِر اْسَم َربَِّك َوتَبَتَّْل إِلَْيِه تَْبتِيًل 

Okunuşu: 

Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen) 

 

Türkçe Anlamı: 

Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32    https://www.flickr.com/photos/78841557@N06/7060241057/in/photostream/  10.01.2017 
33    Kur’an-ı Kerim, Müzzemmil Suresi, 29/8. 
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Resim 25: Fatiha Suresi 34 

Metin: 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

يِن )( إيَّاَك نَْعبُُد وإيَّاَك نَْستَعِ  ِحيِم )( َمالِِك يَْوِم الدِّ ْحَمِن الرَّ راطَ يُن )( اِهْ اَْلَحْمُد ِهللِ َربِّ الَعالَِميَن )( الرَّ ِدنَا الصِّ

الِّيِنَ 35().  اْلُمْستَقِيَم )( ِصَراطَ الَِّذيَن أْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ

 

Okunuşu: 

1-“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.  

2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- 

İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne 

en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.” 

TürkçeAnlamı: 

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah i adıyla 

2. Hamd o alemlerin Rabbi, 3. O Rahman, Rahim, 4. O din gününün maliki 

Allah’ın!, 5. -Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti 

Yarab! 6. Hidayet eyle bizi doğru yola! 7. O kendilerine nimet verdiğin mesutların 

yoluna! Ne o gazap olunanların ne de sapkınların!36 

 

 

                                                 
34    https://www.flickr.com/photos/78841557@N06/7060241057/in/photostream/  10.01.2017 
35    Kur’an-ı Kerim, Fatiha Sûresi, 1. Ayet 
36    Kur’an-ı Kerim Meâli, 
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 3.1.2.2. Dolgu noktaları:  

 Ma’kıli kompozisyonların bazı tasarımlarında nokta kullanımı harfin altında 

üstünde ya da yanında kullanılır. Nokta, tasarımda kompozisyon oluşturulurken 

harflerin yerleştirilmesinden sonra boşluk olması halinde kullanılır. Tasarım 

tamamlandıktan sonra yapılan geometrik şekli tamamlamazsa oluşan boşluğa, 

cümlede harflerin noktası ne kadarsa hepsi boşluk alanı doldurarak bir nevi dolgu 

yapılabilmektedir. Bazı kompozisyonlarda ise noktalı harfin noktası tasarımda farklı 

bir yere de konulabilir. Bunun yanında tasarıma yazının noktası haricinde, boşluk 

doldurmak amacıyla noktalama yapılabilir. Bu özellik kompozisyonun kenar 

boşluklarını doldurarak kompozisyonu istenilen şekilde tamamlamaktadır. Böyle 

yapılan kompozisyonlar, şekil bakımından aynı olsa da tasarım bakımından zengin 

ve dolu bir görünüm oluşturmaktadır. 

 

 

Resim 26: Jamal Muhsin, “El Hak”, 37 

 

Metin:       الحق 

Okunuşu: El Hakk  

Türkçe Anlamı: Fiilen var olan, varlığı ve ulûhiyeti gerçek olan. Varlığı, ilâh ve rab oluşu 

hak olan, eşyayı var eden, hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında 

şüphe bulunmayan, âdil. 38 

                                                 
37     https://tr.pinterest.com/pin/214202525997369357/ - 18.01.2017 
38     http://dua.diyanet.gov.tr/Files/Esamul_Husna/Ayetlerde_Esmaul_Husna.pdf  / 27.04.2017 
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Resim 27: Fatiha Suresi39 

Metin: 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ   بِْسِم هللاِ الرَّ

يِن )( إيَّاَك نَ  ِحيِم )( َمالِِك يَْوِم الدِّ ْحَمِن الرَّ راطَ اَْلَحْمُد ِهللِ َربِّ الَعالَِميَن )( الرَّ ْعبُُد وإيَّاَك نَْستَِعيُن )( اِْهِدنَا الصِّ

الِّيِنَ 40().  اْلُمْستَقِيَم )( ِصَراطَ الَِّذيَن أْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ

 

Okunuşu: 

1-“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.  

2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- 

İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne 

en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.” 

 

Türkçe anlamı: 

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah i adıyla 

2. Hamd o alemlerin Rabbi, 3. O Rahman, Rahim, 4. O din gününün maliki 

Allah’ın!, 5. -Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti 

Yarab! 6. Hidayet eyle bizi doğru yola! 7. O kendilerine nimet verdiğin mesutların 

yoluna! Ne o gazap olunanların ne de sapkınların. 

                                                 
39    https://www.flickr.com/photos/78841557@N06/7060241057/in/photostream/  10.01.2017 
40    Kur’an-ı Kerim, Fatiha Sûresi, 1. Ayet 
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Resim 28: Şerife Çakır,’İsimsiz’, 20x20, 2015 

Metin: 

41 

Okunuşu:                                                                           

lime tekûlûne mâ lâ tef’alûn(tef’alûne). 

Türkçe Anlamı: 

Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?  

 

 

Resim 29: Şerife Çakır,’İsimsiz’, 20x20, 2015 42 

 

                                                 
41    Kur’an-ı Kerim, Saf Suresi, 28/2. 
42    Kur’an-ı Kerim, Saf Suresi, 28/2. 
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 3.2. Ma’kıli Yazıda Temel Tasarım Özellikleri:  

 Ma’kıli yazının kendine has harf ve boşluk alanların eşit miktarda ya da eşit 

kalınlıkta olması yani doluluk-boşluk eşitliği kuralı vardır. Bu kural yazının temelini 

oluşturur. Bütün tasarımlar bu kurallar çerçevesinde uygulanıp, harflerin ve 

noktaların belli formlarda kullanılması ile yapılabilmektedir. Bu temel kuraldan 

sonra gelen önemli diğer kuralları da harflerin yerleştirilmesi ve belli bir okuma 

yönünün olmasıdır.  

 3.2.1.  Dolu ve boş alanların mutlak düzgünlüğü  

Ma’kıli yazının temelini oluşturan ve yazının en belirgin özelliği olan bu kural,  

bütün tasarım şekilleri için geçerlidir. Dolu ve boş alanların eşit olması yani, ‘harf 

kalınlığı ne kadar olursa harfler arası boşluğun da aynı miktarda olması’ demektir.  

Ma’kıli yazıda öncelikli ve temel kural olmasının en temel sebebi, bu yazının 

ilk ortaya çıkışında mimari alanda kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Şöyle ki bu 

kural mimaride tuğla dizlimi ile ilgilidir. Yapılarda tuğlanın yatay ve düşey olarak ya 

da 45 derecelik açı oluşturacak şekilde yerleştirilmesi ile yazı meydana gelektedir. 

Kullanılan alanın tamamında aynı kalınlıkta tuğla kullanıldığı için bu kuralın 

oluştuğu söylenebilir.  

Günümüzde ise, grafik programları kullanılarak bilgisayarda ya da el ile 

çizimler yapılmak istendiğinde de aynı şekilde, kareli bir zemine sahip kâğıtlar 

üzerine tasarımlar yapılmaktadır. Bu zemin üzerinde yapılan kompozisyonlarda harf 

kalınlığı 1 birim kare ise harf arası boşluk alanlar da 1 birim kare olacak şekilde 

hesaplanmaktadır. Harflerin birbirine mesafeleri de 1 birim kareden fazla ya da az 

olmamalıdır.  
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Çizim 60:  Yazının kareli zeminde gösterilmesi 

 

Çizim-60’da Allah(c.c) yazısı tasarımında görüldüğü gibi kareli zemin 

üzerinde harf kalınlıkları (siyah alanlar) 1 birim kare olarak alınmış ve harf arası 

boşluklar da (beyaz alanlar) yine 1 birim kare olacak şekilde uygulanmıştır.  

 3.2.2.  Kompozisyonda Yön 

     Hat sanatında harfleri ve kelimeleri okunabilirlik bakımından belli bir 

sıralamaya göre yerleştirmeye “teşrîfat” denir. Yazıda okunma yönü sağdan sola 

doğru sıralanır ve tasarım ne şekilde olursa olsun teşrifata uygunluğa özen 

gösterilerek başlanmalıdır. Bu kural kompozisyonlarda yazının anlam karmaşasına 

sebebiyet vermemesi için önemli ve temel şarttır.   

Kareli zemin üzerinde her harf ya da kelime yatay ve dikey bir yönde dönebilir. 

Fakat bu yön değiştirme, herhangi bir yöne olmayıp, yazılan metnin hatasız 

okunabilmesi için kelimelerin okunuş sırasına ve yönüne göre yerleştirilmelidir. 

Çizim-60’da yer alan Kelime-i Tevhid tam kare kompozisyonu şeklinde 

tasarlanmıştır. 1 numara ile gösterilen ‘Lam elif’ harfinden başlanmıştır. Sağ alt 

köşeden başlayan tasarım dıştan içe doğru helezon oluşturacak şekilde, 7 aşamada ve 

tam ortada ‘Allah(cc)’ kelimesi ile tamamlanmıştır. 
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Çizim 61: Kare kompozisyonda yön43 

 

Kelime-i tevhid 

Metin:  

ُسوُل هللاْ   د رَّ  اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammed rasûlullâh" 

 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir" 

 

 

                                                 
43    Kare şekilli Ma’kıli yazı, Batman-Hasankeyf, Kızlar Cami Minaresinde bulunan Kelime-i Tevhit yazısıdır. 
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  3.2.3.  Kompozisyonda Yerleştirme 

 Bu kural bütün yazı çeşitlerini kapsayan bir kuraldır. Bunun en önemli özelliği 

tasarım yapılırken yerleştirilen harfin rastgele değil de belli kurallar çerçevesinde 

yerleştirilmesidir. Hat sanatının estetik özelliklerinden olan terkip ve ölçülülük kare 

kompozisyonlarda ve dahi bütün yazı tasarımlarında olması gereken en önemli iki 

özelliktir.  

 Terkip; birleştirme, kompozisyon, düzenleme, bir araya getirme demektir. 

Bunu hat sanatına uyarlayacak olursak harfleri ve kelimeleri belli birtakım şekillerle 

ölçülü bir şekilde birleştirmek ve harfleri estetik olarak bir araya getirmektir. 

 Ölçülülük; yazıdaki bütün harflerin nokta ölçüsüne uygun olarak yapılması ve 

birbiriyle orantılı olmasıdır. Her harfin kendine has ölçüsü, anatomik yapısı, harflerin 

başta, ortada, sonda yazılış şekillerinin farklılığı ve yüzyıllar boyunca benimsenen 

pek çok incelik, hat sanatının kendi içindeki estetik şartlardandır. Bu kuralların 

olması yazının bir sanat eseri sayılması için gerekli hususlardandır.  

Ma’kıli tasarımlarda, terkip ve ölçülülük diğer yazı çeşitlerinden biraz farklıdır. 

Harflerin terkibi(birleştirilmesi) harflerin belirli noktalarından değil harfin tasarıma 

göre üstü, altı ya da yan tarafından yapılır ve harflerin kelime içindeki durumuna 

(başta, ortada, sonda) göre harf şekilleri değişkenlik gösterebilir. Ölçülülük de 

Ma’kıli yazılarda biraz farklıdır, çünkü harf birleşimleri ve harf boylarının belli bir 

kurala bağlı olarak sabit bir uzunluğu yoktur. Kompozisyonlarda harf boyları 

yerleştirileceği alana uygun olarak uzatılıp, kısaltılabilmektedir. Harfler 

kompozisyonlarda boşluklara göre yerleştirilmek için belli ölçülerde değişiklik 

gösterebilir. 

 3.3. Ma’kıli Yazı Formları ve Kompozisyon Özellikleri 

 Ma’kıli tasarımlarda kompozisyonun sınırlarını belirleyen temel geometrik 

şekiller: üçgen, kare, daire ve bunlardan oluşturulmuş diğer geometrik şekillerdir. 

Geometrik yapılı bu şekillerden oluşturulan kompozisyonlar birçok farklı 

tasarımlarda kullanılmış, yazılarda çeşitliliğe ve tasarımlarda zenginliğe, mimaride 

ise görsel bir şölene dönüşmüştür. Geometrik yapılı bu tasarımların, kare, dairesel, 
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dikdörtgen, müsenna (aynalı, karşılıklı), simetrik, boyutlu ve mimari şekilleri olmak 

üzere çeşitleri vardır.   

  3.3.1. Kare Formunda Ma’kıli Tasarımlar 

 Ma’kıli yazı tasarımlarında en çok kullanılan geometrik şekil karedir ve çok 

fazla olmasa da dikdörtgen şekli yine kullanılmaktadır. Bu şekille yapılan tasarımlar 

dıştan-içe, içten-dışa doğru helezon olacak şekilde yapılan tasarımlardır. Bunun 

dışında satır halinde, sağdan-sola doğru bir (S) hareketi olan tasarımlar da 

yapılmaktadır. Tasarımlar harflerin yerleştirilmesi, yazının yönü gibi kurallara dikkat 

edilerek yapılmaktadır. Kare tasarımlarda yapılan tasarımın bir kenarının üzerinde 

durduğunda (     )  dengeli ve durağan bir şekil alırken, bir köşesi üzerinde durması 

halinde (        ) dinamik bir hareket kazanmaktadır.  

 Kare ve dikdörtgen tasarımlarda çoğunlukla tasarımlar sağ alt köşeden başlayıp 

saat ibresi yönünde dönerek merkezde sonlanır. İki satır olarak yapılan tasarımlarda 

yazı, alt satırdan ya da üst satırdan başlayabilirken tek satır halinde olan yazılarda 

harfler tasarımın gidişatına göre üst üste, yan yana ya da helezon olacak şekilde bir 

dönüşle de tamamlanmaktadır. Bazı tasarımlarda ise tek satır olarak başlanıp, iç içe 

girift bir şekilde uygulandığı durumlarda bulunmaktadır. Tasarım formu daire ya da 

çokgenler şeklinde olduğunda ise yine yukarıda belirtilen benzer şekilde uygulandığı 

gibi iki satır olarak da uygulanmaktadır 

 3.3.2. Kare kompozisyon Oluşturma Aşamaları 

 Ma’kıli yazıda kare kompozisyon yaygın olarak kullanılan tasarımlardandır.  

Kare tasarımlarda belli kurallar vardır. Bunlar;  

- Uygulanacak olan yazının bir kareyi tamamlaması,  

- Yazım kurallarına uygun olması,  

- Harflerin yönünün her zaman sağdan sola olması, 

- Harf şekillerinin tam ve belirgin olması, 

- Harf birleşimlerinin doğru yapılması, 

Bu kuralları, bir kare tasarım üzerinde aşamalar ile birlikte inceleyecek olursak; 
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Çizim 62: Kare kompozisyon Birinci Aşama44 

 

Yazılacak olan metin ma’kıli harf karakterleriyle düz satır yazısı olarak ve 

tasarım kaygısı gütmeden düz bir formda yazılır. Daha sonraki aşamada bu yazının, 

kare kompozisyon oluşturabilmek için harflerin uzun-kısa boyları ayarlanır. Üzerinde 

değişiklik yapılacak olan alanlar belirlenir. Bu alanlar harf boyları, kuyrukları gibi 

bölümlerdir. Tasarım yaparken öncelikle, yerleştirilecek alana göre bu kısımlarda 

uzatma, kısaltma gibi yapılabilecek değişiklikler belirlenir. (bkz. Çizim-63 ) 

 

 

Çizim 63: Kare kompozisyon İkinci Aşama  

 

  Daha sonra boş alanları doldurmak için harflerin formlarında değişiklikler 

yapılır. Satır yazısı olarak yazılan harflerde öncelikle uzun olan harfler belirlenerek, 

yazı tek satırda tüm harfler aynı boyda olacak şekilde modüler hale getirilir.    

 

 

                                                 
44    Kare şekilli Ma’kıli yazı, Batman-Hasankeyfde bulunan Kızlar Cami Minaresinde bulunan Kelime-i     

      Tevhit yazısı 
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Çizim 64: Kare kompozisyon Üçüncü Aşama  

 

 

 Harf formları tasarıma göre şekillendiği için kullanılacak olan harf boyları aynı 

hizada (2 birim kadar) kısa-uzun olarak ayarlanır. Harflerde değişiklik yapılacak 

alanları belirtmek için kelimeler tek tek renklendirilmiştir.(bkz. Çizim-64) 

 

 Bir sonra ki aşamada yazıyı kare formuna dönüştürebilmek için, kare 

kompozisyon kurallarından olan, ‘Ma’kıli yazıda yön’ kuralında olduğu gibi Yazının 

sağdan sola yazılış yönüne dikkat ederek harfler 2 ve 3 numara ile gösterilen yönde 

90 derece olacak şekilde döndürülür. (bkz. Çizim-65) 
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Çizim 65: Kare kompozisyon Dördüncü Aşama 

 

 

 

       

Çizim 66: Kare kompozisyon Beşinci Aşama    Çizim 67:  Kare kompozisyon Altıncı Aşama 

 

 

 Çizim-66’da tasarımın son aşamaları yer almaktadır. Orta kısımda yer alan 

‘Allah(c.c)’  lafzının sağ tarafa 90°’lik dik açı ile döndürülerek, alt satırda yer alan ve 

1 numara ile gösterilen ‘La İlahe…’  sözcüğündeki ‘He’  harfinin üstünde olan boş 

alanı dolduracak şekilde yerleştirilip, 3 numara da gösterilen ‘Lam’ harfi ile kalan 

boş alan kapatılır ve son kalan sözcükte 4 numara ile ‘Ra’ harfi kalan alana 

yerleştirilerek kompozisyon tamamlanmış olur.(bkz. Çizim-67) 
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Resim 30: Ahmet Karahisari, İhlâs Suresi 45  

  

۪حيمِ   ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ  بِْسِم هللا ه

 46
َمُدٌۚ ) ( لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْدْۙ ) ( َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُواً اََحد   ُ الصَّ ُ اََحد ٌۚ ) ( هللَا ه  قُْل هَُو هللا ه

Okunuşu: 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.1- “Kul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem 

yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekûn lehû kufuven ahad. 

Türkçe Anlamı:  

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki:  Allah birdir. 2- Allah samed (her 

şey O’na muhtaçtır, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- Doğurmamıştır ve 

doğrulmamıştır. 4- O’na denk olabilecek hiçbirşey yoktur.47 

                                                 
45    Tiem, Env. No. 1443 Osmanlı Dönemi 1540-1550 arası, Hattat Ahmed Karahisari’ye ait Levha 
46    Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi, 149/2. 
47    Kur’an-ı Kerim Meali  
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Çizim 68: Kare kompozisyon birinci aşama 

Çizim-68’de birinci aşama da İhlâs Sûresi Tasarımı ‘besmele’ ile başlamıştır. 

Besmelede 1 numara belirtilen ‘Be’ harfinin boyu uzatılmış, 2 numarada ‘Allah’ 

lafzında ‘Elif’ ve ‘Lam’ boyları uzatılmıştır. 3 ve 4 ile belirtilen‘Er-Rahman’ 

kelimesinden itibaren, kare form elde etmek için 90°’lik açı ile yukarı yönde 

döndürülmüştür. Yine ‘Er-Rahman’ kelimesinde 3 ve 4 numaralı turuncu ve yeşil 

renk ile belirtilen kısımlarda ‘Ha’ harfi boyu uzatılmış, ‘Nun’ harfi ise 90° lik açı ile 

sağ tarafa doğru döndürülmüştür.  

5 numara ile belirtilen ‘Er-Rahim’ kelimesinde, ‘Ye’ harfinin noktaları 

kullanılmayıp, ‘Mim’ harfine kuyruk eklenerek tasarımda karenin ikinci kenar 

uzunluğunu tamamlamak amacıyla uzatılmış, Kare şeklinin birinci ve ikinci kenarı 

oluşturulmuştur. 
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Çizim 69: Kare kompozisyon ikinci aşama  

Çizim-69’da ikinci aşama, mavi renkli yazı kare formun üst kenarını 

oluşturmaktadır. Kul hüvellâhü ehad olan 1. Ayeti yazılıdır. Burada ‘Kul…’ 

sözcüğünde 1 numaralı ile gösterilen alanda ‘Kaf’ harfinin bağlantı yeri ‘Lam’ 

harfinin kuyruğuna bağlanmış ve uzatılmış, 2 numarada ‘Ha’ harfi dik olarak 

kullanılmıştır. 3 numaralı alanda ise ‘Allah’  lafzının boyu ‘Besmele’  de olduğu gibi 

uzatılarak kare şeklinin üçüncü kenarı oluşturulmuştur. 
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Çizim 70: Kare kompozisyon üçüncü aşama 

 

Çizim-70’de üçüncü aşamada ‘Allâhüs samed’ kelimesinde ‘Allah’ lafzında 1 

ve 2 numara ile gösterilen alanda ‘Elif’ ve ‘Lam’ harf boyları uzatılmış, 3 numarada 

ise ‘Sad’ ve ‘Mim’  birleşiminde, tasarıma uygunluk açısından farklı bir bağlantı 

yapılarak Kare şeklin dördüncü kenarı tamamlanmıştır.  
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Çizim 71: Kare kompozisyon dördüncü aşama 

 

Çizim-71’de dördüncü aşamada kare’nin dış kısmı tamamlanıp iç kısma 

geçilmiştir. 1 numaralı alanda gösterilen ‘Lem…’ sözcüğünde ‘Lam’ ve ‘Mim’ 

birleşimi farklı yapılmış ve boşluk doldurmak maksadıyla ‘Mim’ kuyruğu 

eklenmiştir. 2 numarada ‘...yelid’  sözcüğünde  ‘Ye’ harfinin noktaları kullanılmamış, 

‘Lem…’ sözcüğün de ‘Lam’ ve ‘Mim’ birleşimine yine boşluk doldurmak maksadıyla 

‘Mim’ kuyruğu eklenmiştir. 3 numaralı alanda ise ‘yûled’ sözcüğünde ‘Ye’ harfinin 

noktaları kullanılmamış ve ‘Dal’ farklı yönde birleşmiştir.  
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Çizim 72: Kare kompozisyon beşinci aşama 

 

Çizim-72’da son aşama olan beşinci aşamada 1 numarada ‘Vav’  yatay 

kullanılarak tasarımda boş alan doldurulmuş, 2 numaralı alanda ‘Lem…’  sözcüğünde 

‘Lam’ ve ‘Mim’ birleşimine ‘Mim’ kuyruğu da eklenmiştir. 3 numarada ‘yekün’ 

sözcüğünde ‘Ye’ harfinin noktaları harf yanında yer kalmadığı için kullanılmamış, 4 

numaralı alanda ‘Kaf’ harfi ve ‘Nun’  harfi birleşimi uzatılmış ve ‘Nun’  harfi 90 

derece döndürülmüştür.5 numaralı alanda ‘lehû’ sözcüğünde de ‘Lam’ ve ‘He’ harf 

birleşiminde yeşil ile belirtilen alan köşeli olacak şekilde birleştirilmiştir. 8 ve 9 

numaralı alanda ‘Elif’ harfleri tasarımda boş alanları tamamlamak için yatay ve dikey 

olarak yerleştirilerek tasarım okların gösterdiği yönde sonlanmaktadır. Tasarım 

dıştan içe doğru helezon şeklinde tamamlanmış ve tasarımda noktalar 

kullanılmamıştır. 
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Resim 31: Fatih Özkafa, “Kâ'be-i Muazzama ve tavaf”, 2013 

 

Metin: 

 فََولِّ َوْجهََك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  48

Okunuşu: 

fe velli vecheke şatral mescidil harâm(harâmi) 

Türkçe Anlamı: 

“yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir.” 

 

Resim-31’ de yer alan Hattat Fatih Özkafa’ya ait olan “Kâ'be-i Muazzama ve 

tavaf” adlı eserde orta kısımda Ma’kıli yazı ile tasarım bulunmaktadır. Kare şekilli 

bu Ma’kıli yazı tasarımı yazım kurları bakımından değerlendirilmiştir. 

 

                                                 
48   Kur’an-ı Kerim, Bakara suresi, 149. 
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   Çizim 73: Kare kompozisyon birinci aşama  

 

 

 Bu tasarım özellikleri bakımından içten dışa doğru helezon olacak şekilde 

ortadan başlanmış ve dışa doğru saat yönünde devam ederek en dışta sona ermiştir. 1 

numara ile belirtilen alan tasarımın başlangıç yeri olup, oklarla yazının okunma yönü 

ve gidiş yönü belirtilmiştir ve 10 numara ise yazının bitiş noktasıdır. (bkz. Çizim-73)  
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Çizim 74: Kare kompozisyon ikinci aşama 

 

İkinci aşmada nokta kullanımı incelenmiştir. Noktalar tasarımda yerli yerinde 

kullanılıp ihmal edilmemiştir. Nokta kullanımında nadiren yapılan ve tasarıma farklı 

bir görünüm kazandıran yuvarlak nokta kullanılmıştır.1 numara ile gösterilen,  alan 

da ‘mescidil…’ sözcüğünde ‘Cim’ harfinin noktası ‘Cim’ ve ‘Dal’ harflerinin 

birleşim çizgisinin tam üstünde ve yuvarlak olarak kullanılmıştır. 2, 3 ve 4 numara 

ile gösterilen yerlerde nokta ihmal edilmeyip yerinde kullanılmıştır. (bkz. Çizim-74)  
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Çizim 75: Kare Kompozisyon, Üçüncü Aşama  

 

Çizim-75’de 3 ve 4 numara ile belirtilen ‘Tı’ ve ‘Mim’ harflerinin gözünün bir 

birim kare olması yerine iki birim kare olarak kullanılmıştır. ‘fe velli’ sözcüğünde 1 

numara ile belirtilen alan da ‘Vav’ kuyruğu uzun kullanılmıştır.  Diğer bir özelliği de 

’mescidil harâm’ sözcüğünde 5 numara ile belirtilen alanlarda ‘Lam’ harfi,  ‘Hı’ harfi 

ile farklı bir şekilde üst kısmından birleştirilmiş ve 2 numara ile gösterilen ‘Cim’ 

harfi ‘Ha’ harfi ortadan birleştirilmiştir. 6 numara ile gösterilen alanda ise ‘Sin’ 

dişleri bir birim kare (nokta boyu) kadar kullanılmıştır. İncelediğimiz bu eser de 

Ma’kıli yazının nerdeyse tüm kural ve kaidelerinin yer aldığı, ayrıca sülüs yazı ile 

birlikte kullanımı farklı bir üslup oluşturmuştur.  
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Çizim 76:  Kare kompozisyon aşamaları 49 

Metin: 

۪حيمِ  ِن الرَّ حْ مه ِ الرَّ  بِْسِم هللا ه

َمُدٌۚ ) ( لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْدْۙ ) ( َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُواً اََحد  50 ُ الصَّ ُ اََحد ٌۚ ) ( هللَا ه  قُْل هَُو هللا ه

Okunuşu:  

 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.1- “Kul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem 

yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekûn lehû kufuven ahad. 

Türkçe Anlamı:  

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed 

(her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve 

doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.51 

 

                                                 
49    http://www.sakkal.com/instrctn/Square_Kufi01.html / 10.09.2017 
50    Kur’an-ı Kerim, İhlâs Suresi, 112. 
51    Kur’an-ı Kerim Meali,  
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 Tasarım, dıştan içe doğru helezon şeklinde yapılmıştır. Harfler modüler denilen 

(iki satır halinde ve bir dikdörtgen şeklinde) sistemde yerleştirilmiş ve kare 

oluşturacak şekilde kelimeler 90 derecelik açılarla döndürülerek ve her kelime bir 

renkle belirtilip 1 den 9 kadar olan sayılarla gösterilmiştir. (bkz. Çizim-76) 

 

   

 

Çizim 77:  “Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm” aşamaları 

 

Metin: 

 

Okunuşu: 

Bismillâhi’r-rahmani’r-raḥîm. 

Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 
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3.3.3.Kare Kompozisyonlarda Örgü Formu 

Kare kompozisyonlarda örgü formu Ma’kıli yazılarda olan zerafeti ve inceliği 

ortaya çıkaran bir yazı şeklidir. Bu tasarımlarda farklı bir estetik görünüm elde etmek 

için ortaya bir örgü, bir geçme modeli eklenebilmektedir. Kare kompozisyonlarda 

örgü şekli, aynı kelimenin karenin dörtkenarını oluşturacak şekilde tekrarlı olarak 

belli bir döngü ile yerleştirilerek ve merkezi boş kalacak şekilde tasarlanır.  

Merkezde örgü sistemi oluşturmak için öncelikle ‘Lam, Lamelif ve Elif ‘ gibi (uzun 

bacaklı) uzayabilen harfler seçilmelidir.  

 

Yazıda ortası boş bir kare tasarım yapıldıktan sonra merkezde ayrılan alan  

içinde bir model ustaca bir geometrik düğümle örgü formu oluşturulur. Tasarımda 

örgü formu, geometrik şekiller, iç içe geçmeler, harflerin bitimi ile birleştirilerek, 

metin ile zıt yönde hareketler yapılarak çarpıcı bir görünüm elde edilebilir. Örgü 

Ma’kıli tasarımlarda genel de tek kelimelik tasarımlar tercih ve bu tasarımlar da 

dikey olan (Elif, Lam ve Lamelif)  harflerin olduğu kelimeler tercih edilir.   

 

 

Çizim 78: Elhamdülillah 52 

                                                 
52    İstanbul’da bulunan Hobyar Mescidinin(ilk yapım 1473, son tamamlanması 1908) dış cephe duvarında   

       bulunan kare kompozisyon çizimi. 
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Çizim 79: Örgü Ma’kıli’nin geometrik düzlemde tasarırmı aşamaları 53 

                                                 
53    Hobyar Mescidinde bulunan Örgü Ma’kıli yazının geometri düzleminde analizi 
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Çizim 80: El-Mülkü lillâh (Mülk Allah’ındır) 54 

 

   

Çizim 81: El-Mülkü lillâh (Mülk Allah’ındır) 55 

 

                                                 
54    Ak Saray Palas, Şehr-i Sabz, Özbekistan 
55    Mir Çakmak Camii, Yazd, İran 
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Çizim 82: Elhamdülillah 56 

 

  

Resim 32: Emin Barın, “Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm” 57 

                                                 
56    Hoca Ebu Nasr Parsa Cami Belh, Afganistan, Hakim cami 
57    http://thinkingform.com/2011/05/20/thinking-emin-barin-05-20-1913/ 12/12/2017 
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Resim 33: Emin Barın, “Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm” 58 

 

 

Resim 34: Muhammed Necip, “Kelim-i Tevhid “ 59 

                                                 
58    https://id.pinterest.com/pin/294493263107503750/ 12.12.2017 
59    http://www.muhammednecib.com/?s=eser / 14.11.2017 

 



   

83 

 

 

Resim 35: Elhamdülillah 60 

 

 

Resim 36: Kelime-i Tevhid 
61 

 

                                                 
60   http://www.sakkal.com/instrctn/Square_Kufi01.html  / 05.09.2017 
61   https://www.pinterest.co.uk/pin/385339311859870596 / 06.09.2017 
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Resim 37: Emin Barın, “Allah”, 62 

 

 

 

Resim 38: Mescid-i Cuma Girişi, İran, Yezd 63 

 

 

                                                 
62   https://www.istanbulklasiksanatlarmerkezi.com/SaleArtwork.aspx?categoryID=4 / 03.11.2017 
63   https://tr.pinterest.com/pin/421086633886562409/  15.12.2017   
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 3.4. Ma’kıli Yazı Tasarımlarında Kullanılan Teknik  

 Kökeni yüzyıllar öncesine dayanan bu yazı abide yazısı olarak, tuğla dizilimi 

ile ortaya çıkmış bir yazı çeşididir. Bu yazı çeşidinde harflerin düz olması tamamen 

tuğla diziliminden kaynaklanmaktadır. Ma’kıli yazının uygulama tekniği yine tuğla 

mimarisinin dizilme şekline göre gelişmiş tuğlaların yatay ve dikey ya da eğik 

dizilmesi ile oluşturulmuştur.  

  

 3.4.1. Tuğla  

 Mimaride kullanılacak tuğlaların biçimleri, kullanılacakları alanlara göre tam, 

yarım ve minare tuğlası olarak şekillenmiştir. Tam tuğlalar karedir. Yarım tuğlalar 

dikdörtgen ve minare tuğlaları ise ön yüzleri dış bükey kavisli, olarak hazırlanırlar. 

Özellikle tam ve yarım şeklinde olan birim tuğlaların yatay, yatay/düşey ve eğik 

olmak üzere üç farklı istif türünde örgüler meydana gelir. Bu örgü şekilleri 

sonucunda tuğlanın kendi geometrik yapısından kaynaklanan bir zorunlulukla, duvar 

yüzeyinde geometrik biçimler oluştuğu görülmektedir.(Bakırer,1981:37) 

   

 Tuğla mimarisinde dizilime göre üç teknik vardır. Bunlar tuğlanın 

yerleştirilmesine göre;  

 Tuğlaların yatay dizilişi ile yapılan uygulama, 

   Tuğlaların yatay ve dikey dizilişi ile yapılan uygulama, 

   Tuğlaların eğik (çapraz) dizilişi ile yapılan uygulamalar, 

 

 Tuğlaların bu üç dizliş şekillerinde, tuğlaların birbirine mesafeli, derz arası 

boşlukların fazla olması ya da bitişik olması ve tuğlaların sırlı-sırsız olarak 

kullanılmasına göre uygulanmıştır. (Bakırer, 1993:189) 

 

 Tuğlaların yatay dizilişi ile yapılan uygulamalarda; renksiz düz tuğla 

kullanılır. Bu alana yerleştirilecek yazı tasarımı belirlenir ve yan yana yatay 

yerleştirilen tuğlalar arasında belli miktar boşluk bırakılması ile yazı alanı 

oluşturulur. Bu uygulamada renk yoktur sadece düz tuğlalar kullanılır. Bu teknikte 

yazı uzaktan çok net seçilmeyebilir. (bkz. Çizim-83 ve 84)  
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 Çizim 83: Yatay tuğla dizilimi                  Çizim 84: Yatay ve aralığı geniş tuğla dizilimi                                                               

                                               

 Tuğlaların eğik (çapraz) dizilişi ile yapılan uygulamalarda; renkli tuğlalar 

kullanılır. Bu teknikte, hem renkli hem renksiz tuğlalar eğik şekilde çapraz olarak 

dizilir. Zemine renksiz tuğla, yazının harf şekillerine göre boşluklara ise renkli tuğla 

kullanılır. (bkz. Çizim-85) 

 

     

Çizim 85: Eğik tuğla dizlimi   Çizim 86: Yatay ve dikey tuğla dizilim 

 

  Tuğlaların yatay ve dikey dizilişi ile yapılan uygulama; zeminde düz renk 

tuğla kullanılır. Bunlar yatay olarak, belli aralılarla yerleştirilir. Arada kalan 

boşluklara renkli tuğlalar dik olarak yerleştirilir ve böylece renkli tuğlalar ile yazı 

alanı oluşturulur. Bu teknik uzaktan yazının daha net görülebilmesi ve okunması için 

yapılmıştır. (bkz. Çizim-86) 
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  Kesme tuğlalar belirli bir boyuta sahip olmayıp, kullanılacak alana uygun 

olarak tasarlanan bir örgü düzenlemesini oluşturmak için bu örgünün niteliklerine 

uygun biçim ve boyutlarda özel olarak kesilirler. Bu şekilde yapılarda geometrik 

süslemeler ve yazılar uygulanmaktadır. Tuğlalar, yapılarda ilk kullanılmaya 

başladığında renksiz olarak kullanılmış ve daha sonraki dönemlerde sırlı ve sırsız 

tuğlalar kullanılmaya başlanmış, genel olarak mavi, Turkuaz, lacivert renkli tuğlalar 

kullanılmıştır. (Bakırer, 1993:189) 

 Ma’kıli yazı çeşidi, günümüzde de abide yazısı olarak uygulanmaktadır. Fakat 

kullanılan malzeme farklıdır. Mimari dışında kâğıt üstünde levha olarak da 

yapılmaktadır. Fakat yazı uygulama tekniğinde artık el ile çizilmekten ziyade 

bilgisayar teknolojisi yardımı ile uygulanmaktadır. Bilgisayarlarda olan çeşitli 

programlarla yapılabilmesi sadece hattatların değil grafikerler ve mimarların 

çalışmalarında da önemli bir öğe haline gelmiştir.(Acar, 2013:44)  

 3.4.2. Kalem - Cetvel 

 İslam sanatlarının gelişmesi ile yazının sanatlı hale gelmesi ve her alanda 

Allah’ın varlığını, birliğini anlatmak amacıyla özellikle ibadet mekânları olan 

camilerin iç kısımlarda ve dış cephelerinde kullanılmıştır.  Yazının bu yapılarda 

kullanılmasında uygulanacak malzemeye ve dolayısıyla coğrafi özelliklerine göre 

şekillenen ma’kıli yazı günümüze kadar değişmeden gelmiş ve harf formları 

malzeme şekline göre belirlenmiştir.  

 Ma’kıli yazının yapılarda uygulanmaya başlaması ve tuğla dizilimleri ile ortaya 

çıkmış olması bu yazının matematik hesapları yapılarak, kâğıt üzerinde mürekkep ve 

kalemle yazarak değil cetvel kullanılarak çizilen bir yazı olmasını sağlamıştır. 
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  3.5. Ma’kıli Yazıda Tasarım Şekilleri  

  3.5.1. Geometrik Tasarımlar 

  Ma’kıli yazının, harf şekilleri bakımından düz ve köşeli olması geometrik 

şekillerde tasarımlar yapılabilmesinde kolaylık sağlamaktadır. Tasarım yapılırken 

kalem yerine cetvel ile çizimleri yapıldığı için matematik hesapları gerektiren 

geometrik yapılı bu yazı, geometrik şekilli yazıların oluşturulma aşamalarında iç içe 

geometrik şekiller kullanılarak yapılmaktadır. Yazı tasarımlarında Üçgen, kare, 

daire, altıgen gibi geometrik şekillerin belirli düzen ve açılarla yan yana ya da üst 

üste gelmesiyle yeni bir geometrik şekil oluşturulmaktadır. Ma’kıli yazının düz ve 

köşeli yapıya sahip olmasına rağmen neredeyse bütün geometrik şekillerde tasarımlar 

yapılmış olması bu yazı türünün tasarım bakımından zenginliğini göstermektedir. 

 

 

   

 

Resim 39: Issam Sabah Nuri El-Said, “Kelim-i Tevhid”,1982,76x5564 

 

                                                 
64    http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.04.2017 
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Resim 40: Issam Sabah Nuri El-Said, “Kelim-i Tevhid”,1975,30x3065 

 

 

         

 

Resim 41: Anonim, İslamın 5 şartı.66        

   

                                                 
65    http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.04.2017 
66    http://awangpurba.blogspot.com.tr/2010/   10.04.2017 
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 Resim 42: Anonim, Allah (c.c), Muhammed(s.a.v), İsimleri  67 

 

 

Resim 43: Lutfi Johari ,“Kelime-i Tevhid”.68 

 

 

                                                 
67    https://www.pinterest.co.uk/pin/385339311859870596/   10.04.2017 
68    https://www.flickr.com/photos/lutfi/5085736617/in/photostream/ 18.04.2017 
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   Resim 44: Anonim,“Ayet-el Kürsi”69 

 

  

 

Resim 45: Anonim, “Kelime-i Tevhid”.70  

 

                                                 
69     http://wall.arabiccalligraphy.com/img/static/WfkV6Nt7XU.jpg / 18.04.2017 
70     https://id.pinterest.com/pin/358599189064352290/  15.05.2017 
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Resim 46: Gülnihal Gül Mamat  “Lafza-ı Celal”,2015 

 

 

  

Resim 47: Emin Barın, “Kelime-i Tevhid”.71 

 

 

                                                 
71     http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=698 / 11.06.2017 
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Resim 48: Sabahattin Kayış, Kelime-i Tevhid 72 

 

 

    

Resim 49: Anonim, “Kelime-i Şehadet”73 

 

 

                                                 
72   https://tr.pinterest.com/pin/318277898648280387/  10.06.2017 
73   http://wall.arabiccalligraphy.com/img/static/WfkV6Nt7XU.jpg /  11.06.2017 
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Resim 50: Ahmed Zeid  “Nur Suresi, 21. Ayet”.74 

 

   

 3.5.2. Simetrik Tasarımlar  

 3.5.2.1.  İkili Simetrik (Müsenna-Aynalı Yazı) Tasarımlar 

 Simetri denge ve orantıyı ölçmek için ya da bunların ne olduğunu tarif etmek 

amacıyla kullanılan bir kavramıdır. Bu iki nesnenin birbirine benzemesi ve uyumu 

olarak da söylenebilir. Simetri estetik açıdan ise iki farklı nesnenin birbirine 

benzemesinde güzelliğin ve mükemmeliyetin yansıması olarak tanımlanabilir.   

 Simetri, ayna Simetri ve döngüsel Simetri olarak ikiye ayrılır. Bunlardan en 

yaygın olanı ayna simetrisidir. Kaynaklarda ayna simetrisi; çift taraflı, yansıma ve 

doğruya göre simetri olarak da rastlanılmaktadır. Ayna simetrisi; bir nesnenin 

ortasından dik geçen bir düzlemle iki eşit parçaya bölünmesi sonucu ortaya çıkan 

parçaların her birinin, bir diğerinin ayna görüntüsü olma durumudur. Bu ayna 

simetrisi Hat Sanatında Müsenna denilen yazı tasarımlarında kullanılan simetridir. 

 Müsenna yazılar, düz, istifli veyâ girift olarak, çift ve karşılıklı şekilde yazılmış 

yazıya denir. (Yazır,1974:224) Aslında her biri birer soyut sanat türü olan İslam 

                                                 
74    https://www.flickr.com/photos/ahmadzeid/20841022264/in/photostream/  10.06.2017 



   

95 

 

yazılarının bu türlü örneklerine bol miktarda rastlanmaktadır. Türk sanatında aynalı 

yazı, simetrik şekilde düzenlenmiş bir tür dekoratif yazı örneğidir. Genelde bir tür 

süsleme özelliği taşıyan göz zevkimizi de aynı zamanda okşayan bu yazını diğer bir 

adı da “hatt-ı müsenna”dır. Daha çok 17. yy. da karşımıza çıkan ve geç dönemlere 

kadar süren bu yazıların değişik malzeme ve kullanma özellikleri bulunmaktadır 

(Avcı, 1977:20) 

 Müsenna yazı hat sanatında pekçok yazı çeşidinde kullanılan bir tasarım 

özelliğidir. Bu tasarımlar tıpkı Ayna simetrisinde olduğu gibi sağ-sol, alt-üst, çapraz 

şekillerde yapılabilmektedir. Ayna simetrisi düzlemsel simetrik şekillerde yatay, 

düşey ve köşegen simetri doğruları varıdır. Simetrik şekillerdeki simetrik alanlarda 

çiftlerin simetri doğrusuna olan uzaklıkları eşittir. Ayna simetrisi düzlemi iki eşit 

parçaya böler ve bu parçalar birbirine eşittir.(bkz Çizim-87)  

 

   Çizim  87: Aynalı Simetri Düzlemi.  

 

 Müsenna yazının en güzel örneklerinden bazıları Rüstem Paşa Cami (1560), sol 

kapısı üzerinde bulunan Kelime-i Tevhid yazısı,(Çizim 88 ), İran, Yezd şehrinde 

Mescid-i Cuma (12.yy), Kelime-i Tevhid yazısı (Çizim 89)’dır. Abdullah Ensâri 

Türbesi, Herat, Afganistan da (1425), Allah (cc) ismi, (Çizim 90) yine Gar Minare ve 

Camii, Gar, İran da Allah(cc) ismi, (Çizim-91) Müsenna formda kullanılmıştır.  

  

 Özbekistanın Şehr-i sebz şehrinde Kok Gumbaz Cami kapısı yan duvarlarında 

Allah (cc) ve Muhammed nebi (sav) yer almaktadır.(Çizim-92 ve 93) İranda Medrese 

el-ghaziyyede Muhammed (sav) İsmi kullanılmıştır.(Çizim-94) Özbekistan, 

Semerkantda bulunan Şir dor Medresesi duvarlarında ise “Ya Rahman ve Ya Rahim” 

isimleri simetrik formda kullanılmıştır.(Çizim-95 ve 96)  
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Çizim 88: Müsenna,“Kelime-i Tevhid”75 

 

 

 

 

Çizim 89: “Kelime-i Tevhid”76 

 

 

 

                                                 
75   Rüstem Paşa Camii, İstanbul (1563) 

76  Mescid-i Cuma, Yezd, İran (12. Yy)  
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Çizim 90:  “Allah (cc)”77 

 

 

Çizim 91: “Allah (cc)”  78 

 

                                                 
77     Abdullah Ensari Türbesi Afganistan, Herat, (1425)   
78     Dar el-Siyadah Kompleksi, Özbekistan (1404) 

 



   

98 

 

 

Çizim 92: “Allah (cc)”  79 

 

 

  

 

Çizim 93: “Nebi Muhammed(sav)” 80 

 

 

                                                 
79   Gar Minare ve Camii, Gar, İran 
80   Mescid-i Cuma, Yezd, İran (12. yy) 
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Çizim 94: “Muhammed(sav)”81 

 

 

 

Çizim 95: “Muhammed(sav)” 82 

 

                                                 
81    Dar el-Siyadah Kompleksi, Özbekistan (1404) 
82    Şeyh Zeyneddin Ebu Bekr Taybadi Türbesi  (1444) 
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Çizim 96: “Ya rahman(cc)” 83 

 

 

Çizim 97: “Ya rahim(cc)” 84 

 

                                                 
83 Şir Dor Medresesi, Özbekistan (1635) 
84 Şir Dor Medresesi, Özbekistan (1635) 
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Resim 51: Gülnihal Gül Mamat, Hilye-i Şerif,  

 

 

 

 

Resim 52: Anonim, “Maşallah”  85 

 

 

                                                 
85   https://www.pinterest.fr/pin/503347695835156414/ 11.05.2017 
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Resim 53: Anonim, Ehlen ve sehlen 86 

 

          

 

 3.5.2.2 Dörtlü Simetrik Tasarımlar 

 Simetride dörtlü simetri denilen döngüsel simetri, “dönel, dönme, rotasyon” 

simetrisi şeklinde de ifade edilmektedir. Döngüsel simetrinin, figürün, yüzeye dik bir 

eksen etrafında döndürüldüğünde yapısal özelliklerini ve bu noktaların eksene olan 

uzaklıklarını korunmasına bağlı olarak ortaya çıkması ile oluşan simetridir. (Darvas, 

2007:5). Döngüsel simetride, nesne 360 derecelik bir açısal düzlemde farklı açılarda 

döndürüldüğünde, her açıda kendi öz şeklini koruyorsa, bu durumda döngüsel simetri 

oluşmuş demektir.  

  

                                                 
86   https://tr.pinterest.com/pin/318277898648317650/ 14.05.2017 
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Resim 54: Çarkıfelek - Svastika 87 

 

Çarkıfelek, Svastika, Gamalı haç gibi isimlerle dünya da neredeyse bütün 

kültürlerde kullanılan Resim-54’de ki bu sembol şekli döngüsel simetriyi en iyi 

anlatan motiftir. Türk-İslam sanatı bezemelerinde karşımıza çıkan en önemli 

motiflerden birisi olan bu Çarkıfelek (Svastika) motifinin Paleolitik çağlardan beri 

kullanıldıkları görülmektedir. Zamanla farklı anlamlar yüklenen bu motifler 

Anadolu, Mezopotamya, Hindistan, İskandinavya, Güney Sibirya, Altay ve Orta 

Asya gibi farklı coğrafyalarda, birbirinden uzak kültürlerde her tür sanat eseri 

üzerinde karşımıza çıkar. Bu sembol M.Ö. ki çağlara kadar dayanan köklü ve 

geleneksel bir semboldür.(Avşar, 2010: 115) 

Türk-İslam sanatının temel bezeme kompozisyonunu geometrik düzenlemeler 

oluşturmaktadır. Bu geometrik düzenlemeler içinde eş merkezli dairelerle dünya ve 

gezegenlerin dönüşü vurgulanmaktadır. Gerek devamlı dönüş hareketinde, gerekse 

merkezler etrafındaki sürekli oluşum ardında, sayısız görüntünün bir biçim içinde yer 

alması, birlik içinde olmaları ve birin sonsuz çoğalması kavramı bulunmaktadır. 

Böylece evrendeki dairesel dönüş hareketi dönen çark, Çarkıfelek misali 

tekrarlanarak çokluk içinde birlik anlamını vermektedir (Ögel, 1994: 98-100). Bu 

düzenlemeler ile İslam'ın evren dünya ve öte dünya hakkındaki sonsuzluk anlayışının 

bir özeti vurgulanmaktadır (Alp, 2009: 26). 

 

                                                 
87   https://www.historicmysteries.com/history-swastika-symbol/ 21.06.2017 
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Çizim 98:  1)“Allah(c.c)”, 2) “Muhammed(s.a.v)”, 3)“Ali(k.v)” isimleri88 

 

 

Aynı anlayış doğrultusunda Türk-İslam hat sanatında bir merkez etrafına 

Arapça harflerle “Allah(c.c)”, “Muhammed(s.a.v)”, “Ali(k.v)” isimlerinin 

yerleştirildiği kompozisyonlarından meydana gelen çarkıfelek motifleri yaygın 

olarak görülmektedir. Çarkıfelek formunda “Allah”, “Muhammed”, “Ali” isimlerinin 

oluşturulması ile sonsuzluğa gönderme yapılmaktadır.(Çaycı, 2016: 304)  

   

 

 

Çizim 99: 1)“Allah(c.c)”,  2)“Muhammed(s.a.v)”, 3)“Ali(k.v)” isimleri 89 

 

 

Çizim-98 ve 99’ da İran’ın, İsfahan şehrinde bulunan iki camiden Cuma Camii 

ve Hakim Caminde “Allah(c.c)”, “Muhammed(s.a.v)” ve “Ali(k.v)” isimleri orta 

kısımda çarkıfelek motifi kullanılarak tekrarlı dörtlü simetrik tasarımları yer 

almaktadır.  

                                                 
88    İran İsfahan da bulunan Cuma Cami, kuzey girişi taç kapısı bordür süslemeleri 
89    İran, İsfahan şehrinde bulunan Hakim Camii duvarlarında yer almaktadır. 
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Çizim 100: Dörtlü formda “Allah(c.c)” ismi90 

 

 

 

    

    

Çizim 101: Dörtlü formda “Allâh-Ehad” kelimeleri 91 

 

 

 

 

                                                 
90     Azerbaycan da bulunan Barda Türbesi ve Çin de bulunan Timur Türbesinde bulunan simetrik yazılar. 
91      Özbekistan da Şahr-i Sabz şehrinde bulunan Dar-el Tilavah Türbesinin duvarlarında kullanılan Allâhu Ehad  

        Kelimesinde ‘Allah’ ve ‘ehad’ iki ayrı kelime olarak uygulanmıştır. 
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Çizim 102: Dörtlü Formda “Ali(kv)” ismi 92 

 

 

 

    

 

Çizim 103: Dörtlü Şekilde “Ehad” ve “Ya Rahman” kelimeleri93 

 

 

 

                                                 
92    İsfahan şehrinde bulunan Hakim Camii duvarlarında yer alan ‘Ali (k.v)’ ismi 
93    Özbekistan da Semerkand ve Şehr-i Sabz şehirlerin de bulunan Dar al-Tilavah Kompleksi ve Şah-i Zindah    

      Türbelerinde bulunmaktadır. 
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Çizim 104: Dörtlü formda “Allah(c.c)” ve “Muhammed(s.a.v)” isimleri 

 

 

 

 

 

         

    Çizim 105:  Allah(cc), Muhammed(sav), Ali(kv) 94 

 

 

 

 

                                                 
94    İran,Yezd de bulunan Mir Çakmak Cami 1-Eyvan da, 2-mihrapta bulunan yazılar. 
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    Resim 55: Emin Barın, “Allah(c.c)” 95   Resim 56: Emin Barın, “Allah(c.c) ve    

                     Muhammed(s.a.v)”96 

 

 

 

           

   Resim 57: Gülnihal Gül Mamat, Hilye-iŞerif             Resim 58: Sabahattin Kayış, Tevhid, 97  

  

 

 

 

                                                 
95    https://www.istanbulklasiksanatlarmerkezi.com/SaleArtwork.aspx?categoryID=4 / 07.07.2017 
96    https://id.pinterest.com/pin/294493263106989686/ 05.07.2017 
97    https://tr.pinterest.com/pin/318277898658404333/ 14.05.2017 
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    3.5.4. Ma’kıli Yazıda Şerit – Bordür yazılar 

Bordür, bir şeyin kenarını, süsleyen, onu korumak amacıyla veya sınırını 

belirlemek amacıyla yapılan çerçeve olarak tanımlanır. Ma’kıli yazılarda bordür-şerit 

şeklinde uzun satır boyunca yazılan yazılar da tıpkı bir çerçeve gibi Taç kapısı ya da 

cephe duvarlarının bir kısmını ya da boydan boya süslemek amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu yazıların özellikleri, tek ya da iki satır olarak tasarlanır, tüm 

harfler satırı tam dolduracak şekilde aynı hizadadır. Satırda kelimeler arası boşluk 

olmadan düz bir şekilde yazılır ve satır oluşturulurken harfler oluşan boşluklara göre 

yön değiştirebilir, harf boyları da oluşan boşluklara göre uzayıp kısalabilir.  

 

Şerit-Bordür yazılar daha çok mimari yapıların dış cephelerinde, taç 

kapılarında süsleme unsuru olarak kullanılmaktadır. Bunu en iyi Özbekistanın 

Semerkand kentinde bulunan Şir-Dor Medresesinde görmekteyiz. Taç kapısının sağ, 

sol ve üst kısımda yer alarak üç taraftan çerçeveleyen iki satır halinde yazılmış ve 

yazıların üst tarafları birbirine bakacak şekilde tasarlanmıştır.(bkz. Çizim-107 ve 

108) 

  

 

Çizim 106: Kelime-i Tevhid  

 

Hâkim Cami, İran (1641) iki satır halinde tasarlanmış Kelime-i Tevhid yazısı 

yer almaktadır. (Çizim-106) Mir Çakmak Cami İran, (1437) Taç Kapısının en 

üstünde ve yanlarda olmak üzere çerçeveleyen yazılar bulunmaktadır.  

  

  

Resim 59: Mir Çakmak Cami , Taç kapı üstü bordürü 

 

İran, Natanz da Şeyh Abdul Samed Türbesi, taç kapısında (1299), ikişer sıra 

yanlarda, tek sıra üst tarafta olmak üzere, kendi içinde iki satır olarak tasarlanmış 
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şerit yazı bulunmaktadır. Taç kapısının tamamını çerçeveleyen tekrarlı bir şekil de 

Kelime-i Tevhid yazısı yer almaktadır.(Çizim-109) Bu tasarım şerit yazıların en 

uzunu sayılabilir.(Resim-60) 

 

 

Çizim 107: Şir-Dor Medresesi Taç kapısı süslemesi-sağ taraf 

 

 

Çizim 108: Şir-Dor Medresesi Taç kapısı süslemesi-sol taraf 

 

-İç satırda siyah renk ile yazılmış olan yazı; 

 سبحان هلل و الحمد هلل و آل اله اال هللا و هللا اكبر

Okunuşu: 

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber 

 

Türkçe Anlamı: 

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan 

başka ilah yoktur. Allah en büyüktür 

 

-dış satırda ve turkuaz ile yazılmış olan yazı da;  

 وال حول وال قوة اال باهلل العلى العظيم    

Okunuşu: 

velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm. 

Türkçe Anlamı: 

Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir. 
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Resim 60: Kelime-i Tevhid 98 

 

 

 

Çizim 109: Kelime-i Tevhid detay 

                                                 
98    Şeyh Abdul Samed Türbesi Kompleksi (1299), Natanz, İran  

      http://kufic.info/architecture/natanz/natanz.htm /  02.07.2017 
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Resim 61: Hamit Aytaç, “Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm” 99 

 

 

Resim 62:  Nurullah Özdem, 100 

 

Resim 63:  Anonim, “Ayet-el Kursi” 101 

 

 

Resim 64: Emin Barın, “Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm” 14x70  102 

Ebru:  Kamuran İşcan (Akkase Ebru) 

   

                                                 
99     https://tr.pinterest.com/pin/380202393531541778/ 25.07.2017 
100    (Kehf Sûresi, 39.ayet),   http://www.kalemguzeli.org/hatteserleriayrinti.php?KNO=1227&HKNO=20 
101    https://tr.pinterest.com/ 25.07.2017 
102    https://www.istanbulklasiksanatlarmerkezi.com/SaleArtwork.aspx?categoryID=4 / 15.01.2017 
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 3.5.4. Ma’kıli Yazıda Tek veya İki Kelimelik Tasarımlar  

  Ma’kıli yazılar da tek veya iki kelimelik tasarımlar çok fazla tercih edilmiştir. 

Bunlar ‘Allah (cc), Muhammed (sav), Ali (kv)’ isimleri başta olmak üzere, 

‘Hüseyin(r.a), Hasan (r.a) Fatıma (r.a) ve Esma-ül Hüsna’ isimleri, iki kelimelik 

olarak, ‘Elhamdullilah, Allah-ü Ekber, Sübhan Allah’, gibi ibareler çok fazla 

kullanılmıştır. Bunlar en çok dini mimari yapıların dış cephelerinde, taç kapılarında 

ve minarelerinde kullanılmıştır. Tek ya da iki kelimelik tasarımlar genelde kare 

şeklinde kullanılmıştır. Afganistan, Herat da bulunan Abdullah Ensari Türbesi (1425) 

Kuzeydoğu eyvan duvarında geometrik bir kaide içerisine yerleştirilmiş kare ve 

dikdörtgen şekillerin ortalarına yerleştirilmiş 1)El-Melik, 2)Ya Aziz(cc), 3)Ya Kadir(cc), 

4)Ya Kerim(cc), 5)Ya Gaffa(cc),6)Ya Settar(cc),  esmaları yer almaktadır(bkz Çizim-110).  

 

1    2     3 

  

 4     5     6 

Çizim 110 : 1)El-Melik, 2)Ya Aziz, 3)Ya Kadir, 4)Ya  Kerim, 5)Ya Gaffar, 6)Ya Settar,  

 

İran da bulunan Nizamiye Camii minarelerinde, tüm gövdeyi kaplayacak 

şekilde uygulanmış Allah-ü Ekber yazısı bulunmaktadır. Yazılar iki ayrı kare tasarım 

olarak tasarlanmıştır. Bu tasarımlar kare şekilli ve 45 derecelik açı ile tasarlanmış, 

yatay ve dikey tuğlalar kullanılarak uygulanmıştır. (bkz. Çizim-111)  



   

114 

 

Tek kelimelik tasarımlara çok fazla rastlanılan bir başka yer İran da Hakim 

Camidir. Allah (cc),Muhammed (sav),Ali (kv) isimleri 45 derecelik açı kullanılarak 

kare şekilli tuğlaların dikey yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur.(bkz. Çizim-112)  

 

 

  

 

Çizim 111 :  “Allah-ü Ekber” 103 

 

 

 

a b c  

 

Çizim 112:  a)Allah (cc), b)Muhammed (sav), c)Ali (kv) isimleri 104 

 

 

 

                                                 
103    Nizamiye cami, İran http://kufic.info/architecture/abarquh/nizamiyya.htm / 25.07.2016 
104    Hakim Cami, İran http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 26.07.2017 
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1  2  3  

Çizim 113: 1) ve Fatıma (r.a), 2) ve Hüseyin(r.a), 3) ve Hasan (r.a,) 105 

 

     

1        2  

Çizim 114:  1) Subhan Allah, 2)Elhamdu lillah 106  

 

 

 Hakim Camii de Özellikle Allah (cc), Muhammed (sav), Ali (kv) isimlerinden 

oluşan, kare şekilli sıra dışı bir tasarım yer almaktadır. Bu tasarımı diğerlerinden 

ayıran özelliği, üç ismin aynı karede ve birbirine bağlantılı olarak tasarlanmasıdır. 

Buna bir nevi tetâbuk denilebilir, bu terim hat sanatında; bir yazıda farklı kelimelerin 

birbirine benzer kısımlarının ortak kullanılması anlamına gelmektedir. Bu tasarımda 

da ise farklı kelimelerin benzer harfleri ortak kullanılmıştır. Böylece Ma’kıli yazının 

tasarım bakımından farklı özelliklere sahip olduğu görülmektedir.(bkz Çizim-114 ve 

115) 

 

                                                 
105     Hakim Cami, İran http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 20.07.2017 
106     Hakim Cami, İran http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 20.07.2017 
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Çizim 115:  1) Allah (cc), 2) Muhammed (sav), 3) Ali (kv) isimleri 107  

 

 

   

Çizim 116:  Allah (cc), Muhammed (sav), Ali (kv) isimleri 

 

 

                                                 
107    Hakim Cami, İran http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 20.07.2017 
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 3.5.5. Boyutlu Yazılar 

Geometride 2 ve 3 boyutlu şekiller vardır. 8 köşesi, 6 yüzeyi,12 ayrıtı olan ve 

bütün yüzeyleri kare olan kapalı şekle küp denir. Bu şekillere örnek verecek olursak, 

kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekiller 2 boyutludur yani, sadece eni ve boyu vardır. 

Küp, dikdörtgenler prizması, üçgen piramit gibi şekillerin ise eni, boyu, yüksekliği 

ve derinliği vardır bunlar da 3 boyutludurlar. Geometri de olan bu 3 boyutlu şekiller 

hat sanatında sadece Ma’kıli yazı kompozisyonların da görülmektedir. Harf 

anatomisi ve tasarım şekli bakımından yalnızca bu yazı çeşidinde kullanılmaya 

uygundur. 

Ma’kıli yazılarda boyutlu yazılar, sıra dışı olan, yapılması bir hayli zor ve bir o 

kadar da matematik bilgisi gerektiren ender tasarımlardandır. Bunlar geometri de 

olan 3 boyutlu şekiller gibi küp ya da dikdörtgenler prizması şeklin de 

tasarlanabilmektedir. Bu tasarımların eni, boyu, yüksekliği olan bir küp şeklinde 

yapılan kompozisyonları vardır.  

 

   

Resim 65: Anonim, “Kelime-i Tevhid” 108 

Resim-65’de yer alan boyutlu kompozisyon da Kelime-i Tevhid yazılmıştır. Bu 

tasarım da ise yazı helezon şeklinde uygulanmış, küpün yüzeylerinin tamamını 

kaplayacak şekilde yazılmış, üst ve yan yüzlerde harfler katlanarak diğer yüzeye 

geçilmiştir.    

                                                 
108   https://tr.pinterest.com/pin/95138610862046794/ 25.07.2017 
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Çizim 117: 3 boyutlu yazı zemini   Çizim 118: 3boyutlu yazı düzlem alanı 

  

 

 

 

       

Çizim 119: 3 boyutlu yazı düzlemi        Resim 66: Anonim, “Esselamu aleyküm”109 

 

 

 

                                                 
109    https://tr.pinterest.com/pin/817895982297168524/ 25.07.2017 

       ‘Essalamu aleyküm’ yazısı  



   

119 

 

3 boyutlu yazılara en güzel örnek Resim-68 de üçlü küp tasarımları verilebilir. 

Bu tasarımda sol üstte bulunan 3 boyutlu küpün her yüzeyinde “Muhammed(s.a.v)” 

yazısı yer almaktadır.  Sağ üstte yer alan küpte, üstte ve sağ tarafta “Allah(c.c)” 

lafzı, sol yüzde “Muhammed(s.a.v)” yazısı, altta ki küpte ise üst yüzeyde ”Ali(k.v)”, 

sağ yüzeyde “Allah(c.c)” lafzı, sol yüzde “Muhammed(s.a.v)” isimleri yer 

almaktadır. Bu küplerden alt tarafta ki üçüncü küpün kenar ve köşe birleşimleri 

incelendiğinde bu tasarımda zor denilebilecek bağlantılar yapılmıştır. Bu birleşimler 

“Ali” isminin ‘Ayn’ harfi ile  “Allah” lafzının ‘Elif’ ve ‘He’ harflerinin bitiş yerleri 

ile harf boşluklarının aynı yerlere denk getirilmiş olması,  yine ‘He’ harfinin gövdesi 

ile ‘Ye’ harfinin kuyruk birleşimleri ve harf boşluklarının birbirine denk gelmesi ile 

yapılmıştır. Bu tasarımda olan bu bağlantılar yapılması zor ‘bir harfin diğer harfi 

tamamlaması’ diyebileceğimiz ender yapılan tasarımdır.(bkz Resim-67) 

 

 

Resim 67: Allah(c.c), Muhammed(s.a.v),Ali(k.v) isimleri 110 

 

                                                 
110   Tasarım: Doç. Dr. İlham Enveroğlu, Çini uygulama: Öğr. Gör. Kazım Küçükköroğlu 
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Resim 68: Mamoun Sakkal, “Kelme-i Tevhid”  111 

 

Resim-68’da dikdörtgen formlu boyutlu yazı örneğinde Kelime-i Tevhid 

yazmaktadır. Bu tasarım da üst yüzey de “La ilahe illallah”, sağ taraf yan yüzde 

“Muhammedün resul…”, sözcüğünün lam harfi ön yüzde “…Allah”  kelimesini 

tamamlayacak şekilde yerleştirilmiştir. Yine bu tasarımda yüzeylerin birleşiminde 

harflerin bitimi ile harf boşlukları birbirine denk gelecek şekilde birleştirilmeye 

çalışılmış, fakat bazı alanlarda tam birleştirme olmayıp boş alanlar kalmıştır.  

 

Bu alanlar “la ilahe..” ve “Muhammedün..” kelimelerinin harfleri ile harf arası 

boşluklarının aynı hizada denk gelmemesinden, “resul” ve “Allah” harf şekilleri 

itibariyle birbirine denk gelecek forma sahip olmamaları gibi durumlardan 

kaynaklanmıştır. Kelime-i Tevhid yazısının boyutlu yazı formunda oluşturulma 

aşamaları aşağıda yer almaktadır.  

  

 

                                                 
111    http://www.sakkal.com/instrctn/cubic_kufi/steps.html / 01.05.2017 



   

121 

 

 

Çizim 120: 3 boyutlu yazı birinci aşama 

 

 

 

 

Çizim 121: 3 boyutlu yazı ikinci aşama 

 

 

 

Çizim 122: 3 boyutlu yazı üçüncü aşama 

 

 



   

122 

 

3 boyutlu yazılarda bakıldığında aynı anda birden fazla küp görünümüne sahip 

tasarımlar yapılmaktadır. Bunları oluşturmak için kare tasarımlar farklı açılarla, üç 

yüzey oluşturacak şekilde döndürülerek küp formuna getirilir ve bu yüzeyler de 

harfler birleştirilmez, her yüzey aralığı, harf kalınlığı kadar boşluk olacak şekilde yan 

yana getirilir. Bu şekilde yapılan tasarımlar iç içe birçok küp varmış hissi 

vermektedir. (bkz. Resim-69 ) 

 

 

    Resim 69: Issam Sabah Nuri El-Said,“Muhammed(s.a.v)”,1975,30x30 112  

 

                            

Resim 70: Issam Sabah Nuri El-Said,“Allah(c.c)”,1982,76x55 113 

                                                 
112      http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.07.2017 
113      http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.07.2017 
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Resim 71: Issam Sabah Nuri El-Said,“Muhammed(s.a.v), Ali(k.v)”1975,30x30 114 

 

 

 

  

   

Resim 72: Issam Sabah Nuri El-Said “Kelime-i Tevhid”,1982,76x55 115 

 

 

                                                 
114    http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.07.2017 
115    http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.07.2017 
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     Resim 73: Anonim, “Ehlen ve Sehlen ya Ramazan”   116  

 

 

     

      Resim 74:  Anonim, “Allah(c.c.) ve Muhammed(s.a.v)”   117  

 

 

  

                                                 
116      https://tr.pinterest.com/ 11.08.2017 
117      https://www.flickr.com/photos/lutfi/4847950758/  06.08.2017 
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 3.5.6. Resim-Yazı Formunda Tasarımlar 

 Resim-yazı ya da yazı-resim olarak adlandırılan resim şeklinde yazılar, 

harflerin belli oran ve açılarla döndürülmesi, uzatılıp kısaltılması ile oluşturulan 

resimlerdir. Bunlar eskiden günümüze çok kez denenmiş ve her yazı çeşidinden bu 

alanda eserler verilmiştir. Ma’kıli yazıda da bu alanda birçok eser yapılmıştır. Yazı 

şekli olarak düz ve dik köşeli olması özellikle tasarımlar yapılmasına elverişli 

olmuştur.  

 Hat sanatı tarihinde, büyük hattatlar resim-yazı ya da yazı-resim 

diyebileceğimiz kategoride yer alan istifler deneme ihtiyacına pek gerek 

duymamışlardır. (Alparslan,1973:5) Çünkü Hat zaten başlı başına bir sanattır ve 

resim izlenimi veren bir şekilde tasarım yapmaya ihtiyacı yoktur. Kaldı ki; bu tür 

denemelerde, yazıya verilmek istenen şeklin gerektirdiği bazı zorlamalar harf 

şekillerinin bozulmasına sebep olmakta ve hat sanatında mevcut olan nispetli ölçü 

sistemini ihlal etmektedir. (Özkafa, 2011:177) Bu yazıların pek çoğunun ortak 

özelliği hat estetiği ve harf bünyeleri bakımından ölçülerinin resim yazı için feda 

edilmesidir.  

Yazıyı resme uyarlamaya çalışırken hattın prensiplerinden taviz verme 

gerekliliği olacağı için büyük hattatlar genellikle resim yazıya tevessül etmemişler ve 

buna ihtiyaç da hissetmemişlerdir. Zaten birkaç istisnaî eser dışında hem hat hem 

resim kıymetini taşıyan örnek bulunmamaktadır. (Özkafa,2017:2301) 

 

Hat sanatında yapılmış olan resim-yazı ya da yazı-resim olarak yapılan istiflere 

ma’kılı yazıda da yer verilmiştir. Ma’kıli yazı olarak tasarlanmış resim yazı 

örneklerinde harf şekillerinde yuvarlak hareketler ya da gereğinden uzun harf boyları 

yapılarak yazının bir resim gibi olması sağlanmıştır. Dolayısıyla ma’kıli yazının 

resim şeklinde tasarlanması, harflerin düz ve köşeli olma özelliğini kısmen değişmesi 

diğer yazı çeşitlerinde olduğu gibi ma’kıli yazıda da çok fazla uygulama 

yapılmamıştır.  
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Resim 75: Anonim, “Kelime-i Tevhid” 118 

  

 

 

 

 

Resim 76:  Yusuf Ergün, “Müsenna Kelime-i Tevhid” 119 

 

 

                                                 
118    https://tr.pinterest.com/ 13.09.2017 
119    http://www.kalem-guzeli.org/hatteserleriayrinti.php?KNO=2026&HKNO=20 / 16.09.2017 



   

127 

 

 

   Resim 77: Savaş Çevik  “Kelime-i Tevhid” 120  

 

 

 

Resim 78: Anonim, “Allah-u ekber” 121 

 

                                                 
120   https://tr.pinterest.com/pin/479774166526793491/ 16.09.2017 
121    https://passtheknowledge.wordpress.com/2014/02/28/muslims-express-their-love-for-the- house-of-allah-   

       god-even-in-written-word-constructions/ 16.09.2017 
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Resim 79: Emin Barın, “Kelime-i Tevhid” 122 

 

 

 

 

Resim 80: Anonim, “Kelime-i Tevhid” 123 

 

 

 

                                                 
122    https://tr.pinterest.com/pin/505458758158901350/ 16.09.2017 
123    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shahada.svg / 14.01.2018 
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  3.5.7. Yazı İçinde Yazı Şeklindeki Tasarımlar 

  Ma’kıli yazı da, geometrik şekillerle yapılan birçok tasarım kare, üçgen, daire, 

küp, gibi şekiller kullanılarak yapılmıştır. Fakat bu yazı içinde yazı tasarımında ise 

hem tasarım şeklinin kendisi Ma’kıli yazı, hem de tasarımın içi Ma’kıli yazı ile 

yapılmıştır. Yazılar tasarlanırken tek kelimelik tasarımlardan olan ‘Allah(c.c)’, 

‘Muhammed (s.a.v)’  ve ‘Ali(k.v)’ isimleri seçilmiştir. Bunlar büyük boyda ve kare 

şeklinde tasarlandıktan sonra içerisine yazılacak metin, bu kare şekli tam dolduracak 

ve az ya da fazla olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.  Bunlara ek olarak Ma’kıli form 

dışında, Sülüs yazı şeklinde kalıp içerisine ‘Allah(c.c)’ ve ‘Muhammed (s.a.v)’ 

İsimleri içerisine Ma’kıli yazı harfleri ile doldurularak farklı tasarım denemeleri de 

yapılmıştır.  

   

 

   

      

 

Resim 81: Fatiha suresi 124 

 

 

    

 

                                                 
124   http://kufic.info/architecture/chaqmaqmosque/chaqmaqmosque.htm /  08.09.2017 -  Mir Çakmak cami, iran 

http://kufic.info/architecture/chaqmaqmosque/chaqmaqmosque.htm%20/%20%2008.09.2017
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Resim 82: Kadir suresi 125 

 

 

 

 

 

Çizim 123: On iki imam ismi 126 

 

 

 

 

                                                 
125    http://kufic.info/architecture/nimavard/nimavard.htm / 08.09.2017 - Nizamiye cami 
126     http://kufic.info/architecture/chaqmaqmosque/chaqmaqmosque.htm / 09.09.2017- Mir Çakmak Cami 



   

131 

 

      

Resim 83: Tin suresi, 95 127 

   

 

Resim 84: Ali (kv) ismi 128 

                                                 
127    http://kufic.info/architecture/nimavard/nimavard.htm / 09.09.2017 - Nimavard Medresesi, İsfahan, İran, 
128   https://tr.pinterest.com/pin/95138610862151006/   13.09.2017 - Şah Cami, İran(1629) 
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Resim 85: Ahmed Zeid, Allah (cc) 
129 

 

 

 

 

Resim 86: Ahmad Zaid, Muhammed(sav) 130  

  

 

  

                                                 
129    https://www.flickr.com/photos/ahmadzeid/with/20841022264/ 17.09.2017 
130    https://www.flickr.com/photos/ahmadzeid/with/20841022264/ 17.09.2017 

 

https://www.flickr.com/photos/ahmadzeid/


   

133 

 

 3.5.8. Boşlukları da Yazı Olan Ma’kıli Tasarımlar  

Ma’kıli yazıda ender rastlanan tasarımlardan bir diğeri de fonu yazı olan 

tasarımlardır. Bu tasarımlarda fonu, yani harfler arası boşluğunda yine bir yazı 

olmasıdır. Tasarım harflerin yerleştirilme şekline göre boşluk alanların da yine aynı 

ya da farklı harflerle bir yazı daha oluşturmak için doldurulmasıdır. Ma’kıli yazılar 

arasında belki de en kıymetli ve hayranlık uyandıracak tasarımlar bunlardır.    

 

Boşlukları da yazı olan tasarımlar tıpkı dünyaca ünlü grafik sanatçısı ve ressam 

olan M.C Escher ‘ın eserlerinde kullandığı tekniğe benzer hatta aynı tasarım mantığı 

ile yapıldığı söylenebilir. M.C Escher’ ın çalışmalarındaki mantığını ve kuramlarını 

en iyi anlatan eserlerinden örnek olarak ‘Melekler ve Şeytanlar’ adlı figürlü çalışması 

gösterilebilir. (Resim-87). Bu çalışmada renkleri farklı, fakat biçim olarak aynı ya da 

farklı olan figürlerin, farklı açılarda döndürülerek tekrar ettiği görülmektedir.  

 

 

       

Çizim 124: Hiperbolik üçgen düzlemi  131 Resim 87: M.C. Escher, “Mekler ve                      

      Şeytanlar”,1955 132  

 

 

 

                                                 
131    https://www.wikiart.org/en/m-c-escher/skull-1#supersized-artistPaintings-204748 / 05.10.2017 
132    https://tr.pinterest.com/pin/314900198937549243/ 06.10.2017 
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Escher’ ın eserleri geometri de ki Hiperbolik Üçgen denilen düzlem üzerinden 

yapıldığı görülmektedir.  Bu hiperbolik üçgen, hiperbolik düzlemdeki bir üçgendir ve 

üç doğru parçasının içerdiği kavramlara yüzler veya köşeler ve üç noktanın 

içerdiğine ise açılar veya kenarlar denir. 133 

       

Resim 89: M.C. Escher, “Circle Limit” 134 

M.C. Escher "düzlemin düzenli bölünüşü" (regular division of the plane) adını 

verdiği bu teknikle yaptığı resimlerinde sanatçı bir ya da birkaç motifi hiçbiri 

birbirinin üstüne gelmeyecek ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerini 

nasıl çevreleyebileceklerini araştırır. Escher bu işlemi çeşitli hayvan figürleri 

kullanarak fantastik bir şekilde icra eder. (Tübitak,1996) 

M.C. Escher bu prensibi geliştirerek, figür ve elementler arasında hiç boşluk 

bırakmadan kendi eserlerini oluşturmuştur. Biçimlerin biri diğerinden doğuyor, 

aralarındaki dokunma çizgileri farklı özellikler gösteren ortak bir çizgiye 

dönüşmüştür. Escher’ ın tekniği ve bahsettiğimiz bu eseleri sanat dünyasının ve 

özellikle Türk insanının dikkatinden kaçmış olan önemli bir yönüne dikkat 

çekmektedir.  

                                                 
133    İlter, H. K. (2003). ‘Sanatsal matematik;bir biyografi’,  adlı makaleden faydalanılıştır.  
134    https://www.wikiart.org/en/m-c-escher/skull-1#supersized-artistPaintings-204748 07.10.2017 
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Bu Türk İslam eserlerinde olan geometrik motiflerle benzer hatta aynı kuramları 

içerir. Bu durumun yukarıda bahsi geçen düzlemin düzenli bölünmesi ilkesiyle ilgisi 

vardır. (Enveroğlu, 2007: 94). 

 

20. yy da Escher’ ın kullandığı bu teknik ve kuram ondan asırlar önce Türk 

İslam eserlerinde, dini mimari yapıların geometrik bezemelerinde kullanılmıştır. 

Mimaride İslam döneminde yapılan ve fon-figür eşitliği ilkesine dayanan en çarpıcı 

örnekler 11.-16. yüzyıllar arasında Afganistan, Orta Asya, İran, Azerbaycan ve 

Anadolu da bulunmuştur. Fonsuz süslemeleri 12. yy İsfahan, Nahçıvan, Kazvin ve 

Gazne’de, 13. yy Konya’da ve genel olarak Anadolu’da, 14. yy Berde, İsfahan, 

Tebriz Erdebil, tüm Azerbaycan’da ve Orta Asya’da, 15. yy ise en fazla Orta Asya 

mimarlık, abidelerinin bezeme unsuru olarak görüyoruz. Bu devirlerde bahsi gecen 

ülkelerde Karahanlılar, Gazneliler, Harzemşahlar, Büyük Selçuklular, Anadolu 

Selçukluları, Atabeyler, İlhanlılar, Timur Hanedanı, Akkoyunlu ve Karakoyunlular 

egemen olmuştur. (Memedov, 1981:38-39) 

 Türkler tarafından ortaya konulan fonsuz biçim tekniğinin en tipik 

örneklerinden biri olarak mimari yapılarımızdan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 

bulunan, 14-15. yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen Şirvan şahlar külliyesini 

süsleyen makili “Ali” kelimesinden yapılmış bir altıgen madalyondur. Altıgen 

madalyon içerisinde makili yazıyla “Ali” kelimesi altı kere tekrarlanarak ve üçü 

çukur diğer üçü ise kabarık yapılmıştır. Böylece yukarıda bahsi geçen teknik ve 

kuramın en güzel örneklerinden biridir. Burada usta aynı sözü hem fon hem figür 

olarak kullanmakla, aralarında hiç boşluk bırakmayacak bir şekilde ideal bir tasarım 

oluşturmuştur. Bu örnekten açıkça anlaşıldığı gibi, Escher’in eserlerinde kullandığı 

sanat dili Orta çağ Türk-İslam eserlerinin plastik dilidir. (Enveroğlu, 2007:96)    

  

Altıgen şekilli “Ali” kelimesinin aşamalı çizimini inceleyecek olursak; 
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Çizim 125: Ali (kv) ismi (altı kere) 

  

1  2 3  

 

Çizim 126: Düzlem üzerinde yazının yerleştirilmesi   135 

 

Çizim 125’de Ali yazısını düzlem üzerinde yerleştirilmesi gösterilmiştir.  kare 

küp düzleminde her yüzey yatay ve dikey olarak beşer satır aralıklarla bölünmüş ve 

her yüzeyde 5 x 5 kareli alan oluşturulmuştur. Bu yüzeylerin biraraya gelmesi ile her 

satır çizgisi birbirini dikey keserek yazının oluşturulacağı zemin hazırlanmış ve bir 

satır harf, bir satır yazı olacak şekilde "Ali(kav)" ismi yerleştirilmiştir. “Ali(kav)” 

kelimesi merkezden başlayarak, küp içerisinde 60 derecelik açı kullanarak 

döndürülmüş, 360 dereceyi tamamlayacak şekilde altı kere tekrar etmiştir. Harflerin 

başlangıç ve bitiş yerleri birbirlerine değme noktalarına göre düzeltilmiştir. “Ali” 

isminden yapılan bu motifin benzerleri Konya-Akşehir’de (13.yy), Aksaray’da 

(13.yy) ve Malatya’da (13.yy) Selçuklu dönemi mimari eserleri üzerinde de 

bulunmuştur.(Necefoğlu v.d.,1996:64) Ayrıca Bursa da, Yıldırım Cami (1406) kuzey 

cephe, doğu va batı pencere çerçevelerinde de yer almaktadır.  

                                                 
135    Yazımın düzlem üzerinde gösterilen çizimin benzeri Reza Abedini tarafından yazılan 2006 tarihli ve  

        Debirah-Farsça dili ve yazımı (Dabireh -  Journal  Of Pers ian  Type And Language)  i s iml i   

      ki tapta  da yer  a lmaktad ı r .  
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   1        2     

Resim 89: Ali (kv) İsmi 136 

 

 Resim-89’da 1 numarada Ali(kv) ismi hem boşluk, hem de figür aynı 

kullanılmıştır. Ali(kv) ismi siyah renkle yazılmış, harf arası boşluklarda (beyaz 

zemin) yine Ali(kv) ismini oluşturmuştur. Bu da 2 numaralı görselde kırmızı renkle 

belirtilmiştir.  

Topkapı Sarayı tomarlarında rastlanan Hz. Ali (k.v) ismi bahsi geçen altıgen 

madalyon boşlukları da yazı olan tasarımlardandır. Kırmızı renkle Ali (kv) ismi, 

siyah renkle kenarlar Muhammed(sav) ismi ile çevrelenmiştir. (Resim-90)  

 

             

 Resim 90: Topkapı Sarayı tomarlarında madalyon yazılar 137 

 

                                                 
136     Doç. Dr İlham Enveroğlu arşivi 
137     Topkapı Sarayı Arşivleri 
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 Resim-91’de yer alan eser Alman sanatçı Richard Paul Lohse tarafından 

yapılmıştır. Soyut bir çalışma olarak yapılan eser boşluk doluluk kuralına çok 

benzemesine rağmen Ali (kv) ismini kullanarak yapılmış olabilir ya da soyut 

şekillerin benzerliği denebilir. 

 

 

Resim 91: Richard Paul Lohse, Concretism, 1966.138   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 92: Shakil Akram Khan “ Allah(cc)“  139 

 

    

                                                 
138    https://www.wikiart.org/en/richard-paul-lohse/vier-verbundene-gruppen-1966 / 03.01.2018 
139    http://islamicartsmagazine.com/magazine/view/square_kufic_tessellations/ 25.08.2017 



   

139 

 

                   

Çizim 127: “Muhammed (sav) ve Ali(kv)” isimleri 140 

 

              

    Çizim 128 : “Muhammed(sav) ve Ali(kv)” isimleri141 

 

Boşluğu ve harfleri aynı yazıdan oluşan tasarımlar dışında iki ayrı kelimeyi iç 

içe kullanılan tasarımlarda yapılmıştır. Bunlardan biri Batman El Rızk Cami Minare 

kaidesinde yer alan Muhammed(s.a.v) kelimesi tekrarlı bir şekilde ve ortasında 

çarkıfelek motifi kullanılarak yapılmıştır.(Çizim-127) Diğer bir örnekte yer alan 

Muhammed(s.a.v) kelimesi içerisinde kalan boşluklar ise Ali (k.v) ismini 

oluşturmaktadır. (Çizim-128)  Her iki örneğe bakıldığında yazı içerisinde Ali(k.v) 

ismi görülmektedir.  

                                                 
140     Batman, Hasankeyf de bulunan El Rızık Cami minare kaidesinde Muhammed(sav) ismi bulunmaktadır. 
141     Bahamani Türbesi, Astur, Bidar, Hindistan (1347-1527) da bulunan bu yapıda Muhammed(sav) ismi yer  

        almaktadır 
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Çizim 129: Allah(cc) ismi142 

 

 

 

Resim 93: Türkuaz renkle Allah(cc) (iki defa);Beyaz ve lacivert renkle Muhammed(s.a.v) (dört 

kez); Sarı renkle Ali(cc) (iki defa)143 

 

 

                                                 
142    İmam Ali Türbesi, Necef, Irak - https://design.tutsplus.com/tutorials/creative-arabic-calligraphy-square-  

        kufic--cms-23012 /26.07.2017 
143    Hakim Camii, İsfahan,iran 15.yy - http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 26.07.2017 



   

141 

 

 

Resim 94: Savaş ÇEVİK, Allah(cc),1994 144 

 3.5.9. Ulama Formlu Sonsuz Tasarımlar  

 Ulama kelimesi sözlük anlamı olarak birbirine bağlı, birbiri ardına devam eden 

manasına gelmektedir. Klasik ismi ile ulama, yakın tarihimizde batı dillerinden 

‘raport’ ismini almıştır. Ulama dediğimiz bu desenlerin, en belirleyici özelliği, her 

yönde istenildiği kadar genişleme kabiliyetine sahip olmasıdır. (Birol,2008:310 ) 

Ulama (Raport) desenler sonsuz genişleme özelliğine sahip olması bu 

desenlerin sınır tanımadan sonsuza doğru akıp gidiyor izlenimi uyandırır. Bu özelliği 

ile yapılarındaki genişleme yeteneğine sahip olması bir manada sanatta sonsuzluk 

sembolü olmuş, bir başka manada ise seyredene, sanatkârın düşünce dünyasının 

genişliğini ve bunun sanata yansımasını göstermiştir.  

Ulama desenler de kendi içinde, simetrili, kısmen simetrili, simetrisiz, altıgen, 

dönen (çark-ı felek şekli) desenler olmak üzere yan gruplara ayrılmaktadır. 

Geometrik üsluptaki desenler ise ister pano özelliği taşısın, ister ulama tarzında 

genişleme istidadı göstersin, yapısındaki geometrik düzen, diğer özelliklerinin önüne 

geçerek farklı bir tarz oluşturmuştur. Bu sebeple geometrik desenleri bu kuruluş 

düzeni içinde incelemek uygun olur.(Birol,2008: 310)  

                                                 
144    https://tr.pinterest.com/pin/451978512582202623/ 11.10.2017 
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 Tezhip ve Çini sanatında daha çok rastladığımız ulama desenler, Ma’kıli yazıda 

da çok fazla kullanılmıştır. Sonsuz ulama şeklinde olan bu tarz tasarımlar mimari 

yapıların dış yüzeylerini kaplayacak şekilde uygulanma kolaylığı sağladığı için tercih 

edilmiştir. Bir başka tercih edilme sebebi de Ma’kıli yazının harf yapısı olarak da 

tuğla dizilimine benzerliğinden dolayı uygulamada kolaylık sağlamasıdır. 

  Yapılar da sırlı tuğla kullanılmış ve neredeyse bütün yapılar da türkuaz ya da 

firuze ve lacivert renkleri kullanılmıştır. Konu ile ilgili çizimler de özellikle bu 

renkler kullanılmıştır. 145 

 

1       2   

Çizim 130:  1)Batı cephesi, 2)Doğu Cephesi 

 

  Ahmet Yesevi Külliyesi, Kazakistan,(1399) yapının dış yüzeyinin tamamı 

ulama tekniği ile kaplanmış ve türkuaz ve lacivert renkli sırlı tuğlalar kullanılmıştır.  

Batı cephesinde Allâh Rabbi Muhammed Nebiyyi, yazısı, Doğu cephesinde 

Subhâna’llâh ve’l-hamdü li’llâh - Allâhu ekber, (bkz. Çizim-130)  

                                                 
 145    Ulama formlu tasarımlar konusu ile ilgili görsellerin bir kısmı George Potter izni ile web sayfasından  

         Alınmıştır. http://kufic.info/architecture/architecture.htm   / 19.04.2017 
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Çizim 131:  Simetri Allah (cc) ismi, (Dört kere) 

 

Çizim-131’de İran da bulunan Şeyh Safi Türbesi(1334), Türkuaz renkli sırlı 

tuğlalar kullanılarak çarkıfelek motifi şeklinde tasarlanmış dörtlü Allah (c.c) ismi ile 

kaplanmıştır. Türbe gövdesinin tamamını kaplamaktadır. Özbekistan da bulunan Dar 

el-Siyadah Kompleksin(1404) de turkuaz renkli sırlı tuğlalar kullanılmıştır. 

Çarkıfelek motifinin kullanıldığı Allah (c.c) ve Ehad kelimeleri yan yana kare 

kompozisyon içerisinde kullanılmıştır. (bkz. Çizim-132) 

 

 

Çizim 132: 1) Allah(cc) ve 2)Ehad, 3)Muhammed(sav), 4)Samed 
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Çizim 133:  1) )Allah(cc), 2)Muhammed(sav)(iki sıra), 3) Ali(kv) 

 

 Türkiye’de Zeynel Bey Türbesinde(1473), yapının gövdesini kaplayan Türkuaz 

ve lacivert renkli sırlı tuğlalar kullanılarak Allah (c.c.), Muhammed (s.a.v) ve Ali(kv) 

isimleri sıra sıra uygulanmıştır. (bkz. Çizim-133)  Sivas çifte minareli 

medresenin(1271), minaresinde “mim” harfleri birbirine bakacak şekilde 90 derece 

açı ile yerleştirilmiş ve Muhammed(s.a.v) ismi uygulanmıştır.(bkz. Çizim-134) 

 

 

Çizim 134:  Muhammed(sav) ismi 
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Çizim 135:  Allah-u Ekber 

 

 Abdullah Ansari Türbesinde ulama tekniği ile uygulanan Allahû ekber 

gelişigüzel yerleştirilmiş görünmesine rağmen kelime başında elif harfleri dörtlü 

çarkıfelek şeklinde yerleştirilmiştir. (bkz Çizim 135) yine aynı yapıda olan farklı bir 

ulama tekniği ile aynalı simetri tekniği kullanılarak yatay ve dikey şekilde 

yerleştirilmiş olan Muhammed (s.a.v)  ismi yer almaktadır. (bkz.çizim-136) 

 

 

   Çizim 136:  Muhammed(sav) 
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Çizim 137: 1)Ya kadir(c.c), 2)Ya Aziz (c.c) 

 

Özbekistan, Semerkant, bulunan Bibi Hanım Camiin(1399) de duvarları sırlı 

tuğla ile türkuaz ve lacivert renkler kullanılarak Ya kadir(c.c), Ya Aziz (c.c) isimleri 

kullanılmış. Diğer duvarında ise Ya Rahman (c.c) ismi kare şeklinde tasarlanmış ve 

Ye harfleri birbirlerine 90 derece dik açı ile çarkıfelek motifi oluşturacak şekilde 

yerleştirilmiş, kompozisyonlarda noktaları kullanılmamıştır. (bkz. Çizim-137 ve 138) 

 

 

Çizim 138: Ya Rahman(cc) 
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Çizim 139:  Ortada Allah (c.c) ismi, kenarlar (dört kere) Muhammed (s.a.v), 

 iç kısımda (dört kere) Ali (k.v)  

 

  İran’da İmam Hüseyin Türbesin dış cephe yan duvarlarında geometrik ulama 

kullanılmıştır. Kare şekli Türkuaz ve lacivert renkli sırlı tuğlalarla, kenarları dört 

Muhammed (s.a.v), iç kısımda dört Ali (k.v) ve ortada Allah (c.c) ismi 

kullanılmıştır.(bkz. Çizim-139)   

 

 

Çizim 140: Mihrap sağ ve solda çini pano 

 

 Mescid-i Cami Yezd, Iran da ‘(12. yy) mihrabın sağ ve sol tarafında çini 

tekniği ile yapılmış iki adet pano şeklinde ulama yazı vardır. Bu pano da 1 numarada 

lacivert Allah rabbî,  2 numarada ortada lacivert sekiz köşeli yıldız şeklinde simetrik 

kelime-i Tevhid, 3 numarada, panonun kenarlarında ve altıgenlerin orta kısmında 

simetrik Subhan Allah vel hamd-u lillah yazıları ve yıldızın etrafında altıgen şekli 

tamamlayan 4 numaralı Türkuaz renkli sekiz kere Nebi Muhammed(sa.v)  yer 

almaktadır. (bkz. Çizim-140) 



   

148 

 

  4. MA’KILİ YAZININ KULLANIM ALANLARI 

 Ma’kıli yazının, mimaride tuğla dizilim esasına göre ortaya çıkmış olması, bu 

yazıyı en çok mimari alanda görmemizi sağlamıştır. İslamiyet’in gelişip yayılması ile 

büyük bir değer kazanmış ve bu değerle, bütün İslam kültürlerinde ve birçok bölgede 

özellikle dini mimari alanda ma’kıli yazı kullanılmıştır. Yapılan araştırma ve 

incelemeler yazının, mimari alanda çok önemsenmesine ve daha da gelişmesine 

olanak sağlamış ve döneminin en modern yazısı olarak birçok yapıda kullanılmıştır.   

Ma’kıli yazı, mimari yapılar dışında farklı birçok alanda da kullanılmıştır.  

Bunlar bazı metal paralar üzerinde, Minyatürlerde, Halılarda, Seccadelerde, özellikle 

Osmanlı döneminde Tılsımlı Gömleklerde ve farklı alanlarda da rastlanmaktadır.  

 4.1 Mimari 

Mimari yapılarda özellikle Ma’kıli yazı çok fazla tercih edilmiştir.  Yapıların 

dış yüzeylerinde tüm yüzeyi kaplayacak şekilde ya da kısmen kullanılmıştır. Genel 

olarak tuğla mimarisiyle benzer harf dizilimine sahip olması öncelikle tercih edilme 

sebebi olmuştur. İslam dünyasında yapılar incelendiğinde genel olarak yazı tüm 

cepheleri kaplayacak şekilde kullanılmıştır.  

 Mimari alanda dış cephe kaplamasında yapıya süslemeyi, bir estetik unsur 

olarak sade tuğla ve renkli sırlı tuğlalar aracılığı ile uygulanmaktadır. Mimari 

yapıların dış cephe kaplamalarında kullanılan sırlı tuğlalar koyu mavi ya da lacivert 

ve Turkuaz olarak imal edilir. İbare ve motif çerçevelerinde, bazı süsleme 

motiflerinde de açık mavi sırlı tuğlalar kullanılmaktadır. (Acar, 2004:14) 

Tuğla kullanımı bölgesel yapıdan dolayı çok fazla yaygın olduğu için cami, 

medrese, türbe gibi yapıların dış ve iç kısımlarında daha çok Ma’kıli yazı örnekleri 

bulunmaktadır. Bu bölgelerde başta Özbekistan’da çok fazla örneğe rastlanmaktadır. 

Bunun dışında Azerbaycan, Kazakistan, Irak, İran ve günümüzde de Endonezya, 

Ürdün ve dünyanın birçok bölgesinde rastlanmaktadır.  

         4.1.1.Türkiye 

Ma’kıli yazı kullanımı çok geniş alanlarda tercih edilmemiş, yapılarda kare 

kompozisyon olarak beliri bölgelerinde kullanılmıştır. Bunun bir sebebi yapılarda 
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tuğladan çok taş kullanılmasıdır. Çünkü Anadolu' da tüm Selçuklu dönemi 

yapılarında ve neredeyse her bölgesinde farklı türlerde ve bol miktarda bulunan taş 

bölgenin jeolojik yapısından dolayı kullanılmıştır. Taş, Anadolu Türk mimarisinin 

temel malzemesi olmuş ve bu malzeme üzerine işlenen bezemeler de Anadolu Türk 

mimarisinin temel karakteristiği olarak kabul edilmiştir. (Arık,1993:173-177)  

 Ma’kıli yazı, mimari yapıların iç ve dış yüzeyleri süsleme unsuru olarak 

Türkiye de iç yüzeylerde pandantiflerde, minber, mihrap, iç duvarlarda çini, tuğla ve 

kalemişi olarak uygulanmıştır. 

 

       

Resim 95: Mardin Ulu Camii minare kaidesi(1176) 146 

 

Mardin Ulu Camii (1176) minare kaidesinde kare kompozisyonda Kelime-i 

Tevhid yazısı bulunmaktadır. Bu yazı taş işçiliği ile minare kaidesine hakk edilmiştir. 

Bu kare kompozisyon sağ alt köşeden başlanarak helezon oluşturacak şekilde, ortada 

Allah lafzıyla tamamlanmıştır. Bu kompozisyonun, motiflerle süslenrek çerçeve 

içine alınmıştır. (bkz. Resim-95)  

Metin:  

ُسوُل هللْا  د رَّ  اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammed rasûlullâh" 

Türkçe Anlamı : 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir" 

                                                 
146    Yazı alanında ‘resul’ sözcünde ki ‘vav’ harfi düşmüş olduğu için çizimi ile birlikte kullanılmıştır. 
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Resim 96: Kızlar Camii minare kaidesinde kare kompozisyon, Batman-Hasankeyf, (1409) 
147 

  

 Batman Hasankeyf’de bulunan Kızlar Camii minare kaidesinde kare formda 

ma’kıli yazı ile Kelime-i Tevhid yazısı vardır. Bu tasarım tıpkı Mardin Ulu Camii 

(1176) minare kaidesinde olan kare kompozisyonda Kelime-i Tevhid yazısı ile 

aynıdır. Bu yazı taş işçiliği ile minare kaidesine hakk edilmiştir. Bu kare 

kompozisyon sağ alt köşeden başlanarak helezon oluşturacak şekilde, ortada Allah 

lafzıyla tamamlanmıştır. (bkz. Resim-96)  

 

Metin:  

سُ وُل هللْا  د رَّ  اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammed rasûlullâh" 

 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir" 

 

  

 

 

 

 

                                                 
147     Yazı alanında ‘la ilahe ‘ ibaresinde ‘elif ve lam’ harfleri zarar görmüş olduğu için resim çizimi ile birlikte   

         kullanılmıştır. 
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  Resim 97:Er-Rızk Cami, Batman, Hasankeyf (1409)  

 

Batman Hasankeyf, Er-Rızk Camii Minare gövdesinde bulunan kare 

kompozisyon dörtlü simetri tasarım, ma’kıli yazıda ortadan başlanarak dört kere 

Muhammed ismi yer almaktadır. Bu tasarım Mardin Şehidiye Medresesi (1239), 

avlusunda bulunan eyvanın dış duvarında sağ tarafta bulumaktadır. 

 

 

 Çizim 141: Muhammed(sav)   د    ُمَحمَّ
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Resim 98: Er-Rızk Camii Minaresi, Aşer-i Mübeşşere isimleri 

 

Batman Hasankeyf, Er-Rızk Camii Minare gövdesinde bulunan kare 

kompozisyon ma’kıli yazıda Sahâbe-i kirâmın en faziletlileri olan aşere-i mübeşere 

isimleri uygulanmıştır. Hz. Peygamber tarafından cennete girecekleri daha hayatta 

iken kendilerine müjdelenen on sahâbî olarak tanımlanmıştır. Kaynaklarda “el-

aşeretü’l-mübeşşere” olarak anılan bu on sahâbînin isimleri şöyledir: Hz. Ebû Bekir, 

Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Talha b. Ubeydullah, Zübeyr b. Avvâm, 

Abdurrahman b. Avf, Sa‘d b. Ebî Vakkas, Saîd b. Zeyd, Ebû Ubeyde b. Cerrâh olan 

isimlerden kompozisyonda sağ alt köşeden başlayarak sırayla; 

 

1.Muhammed(sav) د   ُمَحمَّ

2.Ebû Bekir-i Sıddîk (ra)  أبو بكر الصديق  

3.Ömer Bin Hattab (ra) عمر بن الخطاب 

4.Osman Bin Affan (ra)  عثمان بن عفان 

5.Ali Bin Ebû Talib (ra) علي بن أبي طالب 

6. Talha Bin Ubeydullah (ra)  طلحـة بن عبيد هللا 

7.Zübeyir Bin Avvam (ra) الزبير بن العوام 

8.Sa'd Bin Ebû Vakkâs (ra) سعد بن أبي وقاص 

9.Said Bin Zeyd (r.a)  سعيد بن زيد 

10.Abdurrahman Bin Avf (ra) عبد الرحمن بن عوف 

11.Ebû Ubeyde Bin Cerrâh (ra)أبوعبيدة بن الجراح 
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Resim 99: Çifte Minareli Medrese Sivas (1271) 148 

 

Çifte Minareli Medrese (1271), minarelerin de bulunan yazılar kare şeklinde ve 

sırlı tuğla kullanılarak uygulanmıştır. Bu yazıların sol tarafta olanı Allah (c.c) ismi 

dört kere tekrarlı çarkıfelek şeklinde kullanılmıştır. Sol tarafta olan yazı da Hz. 

Muhammed(s.a.v) ve dört halife Hz. Ebubekir (r.a), Hz. Ömer(r.a), Hz. Osman(r.a)  

Hz. Ali(k.v) isimleri olan kare kompozisyon yer almaktadır. Ayrıca Muhammed(s.a.v) 

ismi, minarenin gövdesini kaplayacak şekilde iki minareye de uygulanmıştır. 

Kare tasarımlı bu yazıların bir özelliği daha vardır. Bu yazıların, yapılan bir 

araştırma sonucuna göre yenileme çalışmalarında harf formları bozulmuş, Sol tarafta 

Allah yazısında dört tekrardan biri olan sol üstteki Allah (c.c) birleşimi yanlış 

yapılmıştır. Sağ tarafta olan yazı ise farklı bağlantılar yapılarak Muhammed (s.a.v) 

ismi kaybolmuş, diğer isimler de belirsizleşmiştir. (Resim-100 ve 101) tasarımı 

bozulan bu yazıların olması gereken doğru şekli ise Çizim-142 ve 143’de yer aldığı 

gibi olmalıdır.  

                                                 
148     https://www.flickr.com/photos/sinandogan/10886379755/in/photostream/   20.09.2017 
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    Resim 100:  Minare sol taraf, Allah(c.c)yazısı    Resim 101: Minare sağ taraf, dört halife  

             Muhammed(sav) ismi 

 

       

Çizim 142:  Minare sol taraf, Allah(c.c)yazısı          Çizim 143:  Minare sağ taraf, dört halife ve 

Muhammed(sav) ismi 

 

             

 Resim 102: Minare  detay 149 

                                                 
149    https://www.pinterest.co.uk/pin/565342559455001294/   20.09.2017 
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           Resim 103: Beyazıt Camii minaresi,(1505)  Resim 104: Beyazıt cami minaresi 

                  Örgü Ma’kıli yazı-Elhamdü lillah                                                  İhlâs suresi 150 

 

۪حيمِ  ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ  بِْسِم هللا ه

َمُدٌۚ ) ( لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْدْۙ ) ( َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفُواً اََحد  151 ُ الصَّ ُ  اََحد ٌۚ ) ( هللَا ه
 قُْل هَُو هللا ه

Okunuşu:  

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.1- “Kul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem 

yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad. 

Türkçe Anlamı:   

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed 

(her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve 

doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.152 

 

 Resim-103’de kare formda örgü ma’kıli yazı örneği yer almaktadır. Dört kere 

El hamdüllillah ( الحمد هلل ) yazısı yer almaktadır. Resim-104’de kare form da ihlâs 

suresi helezon olarak uygukanmıştır. 

 

 

 

                                                 
150    https://tr.pinterest.com/pin/367536019570788229/   21.03.2017  
151    Kur’an-ı Kerim, İhlâs Suresi, 112. 
152    Kur’an-ı Kerim Meali,  
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   Resim 105: Diyarbakır Sur ilçesi, Safa Cami (1532)  

 

 

 

Okunuşu 

Bismillâhi’r-rahmani’r-raḥîm. 

 

Türkçe Anlamı 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

 

 Diyarbakır Sur İlçesinde bulunan Safa Cami minaresinde kare fomda 45 

derecelik açı ile uygulanmış ma’kıli yazı vardır. Yazı yapıya taş işçiliği ile 

uygulanmıştır.(bkz. Resim-105) 
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Resim 106: Bitlis Şerefiye Cami Minaresi (1529) 

    

 Bitlis Şerefiye Cami minare gövdesinde ma’kıli yazılar yer almaktadır. Bu 

yazılardan satır halinde yazılmış ve minarenin gövdesini tamamen saran yazı hemen 

altında kare formlarda geometrik süsleme, kare formda örgü ma’kıli yazılar 

bulunmaktadır. Bunlardan örgü ma’kıli yazısı dörtlü formda Elhamdüllilla (الحمد هلل) 

yazmaktadır. Hemen sağ tarafında kare formda dörtlü Muhammed(sav) ve Ali(kav) 

İsimleri vardır. (bkz. Resim-106) 

 

  

 

 

 

 



   

158 

 

 
Resim 107: Bitlis Şerefiye Camii Minare Örgü Ma’kıli yazı 

 

 Bitlis Şerefiye Külliyesi’nin minare gövdesinde dikdörtgen formda örgü ma’kıli 

yazı ile Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm yazısı yer almaktadır. (bkz. Resim-107) 

  

 

Okunuşu: 

Bismillâhi’r-rahmani’r-raḥîm. 

Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

 

       

Resim 108: Şehidiye Camii taç kapı detayı, Mardin (1239) 
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Resim 109: Şehidiye Medresesi eyvan detayı, Mardin (1239) 

 

 Mardin Şehidiye Medresesi (1239), avlusunda bulunan eyvanın dış duvarında 

sağ ve sol tarafta olmak üzere iki kare kompozisyonda Ma’kıli yazı bulumaktadır. 

Bunlar sol tarafta dörtlü formda Muhammed (sav), ismi ve sağ tarfta dörtlü formda 

Allah(cc) Lafzı yer almaktadır(bkz. Resim 109). Bu kare kompozisyonlardan sağ 

tarafta yer alan dörtlü Allah(cc) ismi tasarımında ortada bulunan kare etrafında dörtlü 

olarak yetleştirilmiş ve kenarlara kalan alanlar dikdörtgen ile tamamlanmıştır. (bkz. 

Çizim-144) 

 

     

Çizim 144: Dörtlü formda Allah ve Muhammed İsimleri 
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Resim 110: Zeynel Bey Türbesi, Batman, Hasankeyf 15. yy  153 

Zeynel Bey türbesinin (1473-1478) silindir yapılı gövdesinin dış yüzeyine 

renkli tuğlalarla büyük bir ustalıkla örülmüş "Allah(c.c)", "Muhammed(s.a.v)" ve 

"Ali(k.v)" isimleri yer almaktadır. Yazı, ulama tekniği kullanılarak türbenin 

gövdesini kaplayacak şekilde tüm yüzeye uygulanmıştır. Yapı da mavi, lacivert ve 

türkuaz renkli sırlı tuğlalar kullanılmıştır. (bkz. Resim 110)   

 

       

           Çizim 145: Allah    هللا        Muhammad   محمد     Ali  علي 

 

 

 

                                                 
153     http://www.fotokritik.com/755354/zeynel-bey-turbesi-hasankeyf  / 25.04.2017 
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  Resim 111: Bursa Yıldırım Cami,   Resim112: Pencere detay 

        son cemaat yeri pencere    

 Bursa’nın Yıldırım semtinde yer alan Yıldırım Camii (1406) son cemaat yeri, 

pencere kenarlarındaki mermer oymalarda sülüs yazı ve ma’kıli yazı örnekleri 

bulunmaktadır. Ma’kıli yazılar altıgen şeklinde ve boşluklarıda yazı olan tasarımlar 

iç içe altı adet Ali(kav) ismini oluşturmaktadır.(bkz. Resim 112)  

 

        

Resim 113: Cümle kapısı sağ tarafı   Resim 114: Cümle kapısı sol taraf 

 Gebze’de bulunan Çoban Mustafa Camii Taçkapısın yan mihrabiyelerinin üst 

kısmına karşılıklı olarak bulunan ve mermer malzemeden yapılmış,  altın yaldızlarla 

süslenmiş iki adet kare pano yerleştirilmiştir. Panoların içlerinde ma’kıli yazı ile 

Kuran-ı Kerim’den ayetler uygulanmıştır. Girişin sağında bulunan panoda, İsrâ 

Suresi’nin 1. ayeti yazılıdır(Resim- 113),  sol tarafta bulunan ma’kıli yazıda ise Fetih 

Suresi’nin 1-3. ayeti yer almaktadır(Resim-114). Altın yaldızlarla süslenmiş kare 

panonun zemini yeşil renkte boyanmıştır. Harfler ise zeminden kabartılmıştır. 

Ma’kili tarzda yazı mermere hak edilmiş bu iki panoda yazı aşağıdaki sağ kısımdan 

başlar, etrafını dolanarak ortada son bulur.  
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Sağ Panoda bulunan ma’kıli yazı İsrâ Suresi’nin 1. Ayeti; 

Metin: 

 

Okunuşu:  

Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilâl mescidil aksallezî 

bâraknâ havlehu li nuriyehu min âyâtinâ, innehu huves semîul basîr(basîru). 

Türkçe Anlamı: 

 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir 

gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren 

Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir” 

Sol pano bulunan ma’kıli yazı Fetih Suresi’nin 1-3. Ayeti; 

Metin:

 

Okunuşu: 

 İnna fetahna leke fetham mübîna. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike 

ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu ‘aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma. Ve 

yensurakellahü nasran azîza.  

Türkçe Anlamı: 

 “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah, senin geçmiş ve gelecek 

günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve 

Allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.”  
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Resim 115: Karatay Medresesi, Konya (1251) 

 

 Konya da Karatay İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, Adliye Bulvarı’nda 

Aladdin Tepesi’nin kuzeyinde yer alan Karatay Medresesi (1251),  Kubbeye geçiş 

elemanı olan üçgenlerde  yer alan ve dört adet olan pandantif kendi içlerinde beş 

üçgenden oluşmaktadır. Her üçgende tekrarlı olarak Muhammed, Ali, Osman, Ömer 

Mûsâ, Ebu Bekr,  Îsâ isimleri turkuaz ve siyah çini ile uygulanmıştır. 

 Kapıdan girildiğinde karşıda kubbenin sağ ve sol köşesindekilerde 

soldan itibaren her üçgen parça içinde sırasıyla Muhammed, Ali, Muhammed, Osman, 

Ömer isimleri bulunmaktadır. (bkz. Resim:115)  
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Resim 116: Karatay Medresesi Konya detay  

  

 

Kapıdan girilip yüz kapıya döndüğünde kubbenin sağ ve sol köşelerindeki 

pandantiflerde ise; Mûsâ, Ebu Bekr, Muhammed, Îsâ, Ebu Bekr-Îsâ isimleri yer 

alırken sol köşedekinde farklı olarak Muhammed ismi iki kere uygulanmştır.(bkz. 

Resim 116) 



   

165 

 

 

Resim 117: Sultan Ahmet camii kıble duvarı aşeri-i Mübeşşere isimleri 

 

 Sultanahmet Camii kıble duvarında, sekizgen şeklinde tasarlanmış Ma’kıli 

yazı ile aşere-i mübeşşere isimleri yer almaktadır. Hz. Peygamber tarafından cennete 

girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbî olarak 

tanımlanmıştır.154 Kaynaklarda “el-aşeretü’l-mübeşşere” olarak anılan bu on 

sahâbînin isimleri şöyledir: Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Talha b. 

Ubeydullah, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf, Sa‘d b. Ebî Vakkas, Saîd b. 

Zeyd, Ebû Ubeyde b. Cerrâh zikredilmitir. 

 

 

                                                 
154   Tanım için bkz: Abdullah Aydınlı – (İ. Lütfi Çakan, “Aşere-i Mübeşşere”, İslam Ansiklopedisi, III, 547,    

        İstanbul 1991. 
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Resim 118: Sahip Ata Cami, Konya (1276) 

 

Selçuklu veziri Hacı Ebubekir Zade Hüseyinoğlu Sahip Ata Fahreddin Ali 

tarafından yaptırılan külliyenin inşasına ilk olarak 656H/1258M yılında caminin 

yapımı ile başlanmış olup 682H/1283M yılında türbenin yenilenmesi ile 

tamamlanmıştır.  

Kuzey duvarda cami kısmına geçit veren kapı açıklığının üzerindeki panoda 

gamalı hacın kolları uzatılarak sanki bir rüzgârgülü formunu andırmaktadır. 

Etrafında ve bu panonun üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen panoda çeşitli geometrik 

ve stilize şekillere yer verilmiştir. Doğu duvarda alttaki pencere ile üst taraftaki 

küçük pencereler arasına yerleştirilen büyük pano içerisinde “Ali(kav)” isimine yer 

verilmiştir. “Ali(kav)” yazıları bir baklava formu etrafında dönmektedir. 
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Resim 119: Edirne Selimiye Cami Hünkâr mahfili doğu duvarı çini panolar 155 

 

Edirne Selimiye Cami (1575), Hünkâr mahfili doğu duvarının pencereleri 

arasında yer alan iki adet kare pano Ma’kıli yazı bulunmaktadır. Her iki kare tasarım 

da dört kere tekrar eden Ali (k.v) ve Muhammed (s.a.v) isimi yazılıdır. Fakat bu iki 

pano da yazı yön olarak yanlıştır, çini panolara ters olarak uygulanmıştır.(Resim119 ) 

Yazıların doğru olan yönü sağdan sola olması gerekir. (bkz. Çizim 146 ) 

 

1      2  

Çizim 146: 1)“Ali” (k.v) ve 2) “Muhammed”(sav) ismi 

 

                                                 
155  http://www.edirnetarihi.com/selimiye-camiinde-carkifelek-motifi-hakan-akinci-sanat-tarihci.html 01.06.2017 



   

168 

 

 

Resim 120: Diyarbakır Fatih Paşa Cami 

  

 Fatih Paşa Camii (Kurşunlu Cami, Bıyıklı Mehmet Paşa Camii), 

Diyarbakır’da şehrin ilk Osmanlı Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından 1516-1520 

tarihleri arasında inşa ettirilmiş camidir. Yapının mermer minberinin kapı 

kanatlarında kare şeklinde sağ ve sol kanatta Muhammed ismi bulunmaktadır. Sol 

kapı kanadında bulunan dörtlü Muhammed(sav) ismi zemini yazı olan 

tasarımlardandır.  Zeminde siyah renkle Ali (kav)ismi bulunaktadır. Bu tasarımın 

aynı şekli Batman Hasankeyf Er-rızk camii minaresinde ve Mardin Şehidiye 

medresesi avlusu eyvan duvarının sağ tarafında yer almaktadır.  

 

Diğer kapıda dörtlü formda Muhammed (sav) isminin tasarım şekli farklıdır 

fakat benzer özelliği bu tasarımda da zemini yazı olan tasarımdan olup zeminde 

Ali(kav) ismi yer almaktadır. Bu tasarımın bir benzeri de Hindistan Astur, Bidar da 

bulunan Bahamani Türbesinde bulunmaktadır.  
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Resim 121: Beyşehir Eşrefoğlu Cami Mihrap, Konya(1299) 156  

 

 Beylikler dönemine ait Beyşehir Eşrefoğlu Câmii (1297) minber girişi üstünde 

kare formda ma’kıli yazı bulunmaktadır. Burada Allah(c.c), Hz. Muhammed(s.a.v) ve 

dört halife Hz. Ebubekir(r.a), Hz. Ömer(r.a), Hz. Osman(r.a). Hz. Ali(k.v) isimleri 

yer almaktadır. 'nin minberinin ahşap kapısında dört halîfenin adları uygulanmıştır. 

(bkz. Resim 121) 

 Gebze’de bulunan Çoban Mustafa Paşa Camii (1525) mihrabının beş köşeli 

nişi, siyah renkli geometrik desenler ve kûfî levhalarla dekore edilmiş ve üst kısıma 

kare levhalarda zeminden kabartılmış ma’kili yazılar yerleştirilmiştir. Kare panoların 

ve dikey olarak yerleştirilen dikdörtgen alanların kenarları altın yaldızla, zeminleri 

ise yeşil renkte boyanmıştır. (bkz. Resim-122) 

 Mihraptaki ma’kıli yazılar sağdan sola doğru beş adet kare pano şeklinde 

yerleştirilmiştir. Bu panolardan sağ baştan birincisinde Besmele-i Şerif 

bulunmaktadır. Diğer dört kare panoda ise, Âli İmrân Sûresi‟nin 37. ayetini içeren 

ayetler yerleştirilmiştir. Ayet şöyledir: Mihraptaki birinci kutuda 

“Bismillahirrahmanirrahim”, ikinci panoda “Kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal 

mihrâbe”, üçüncü panoda “vecede indehâ rızkâ(rızkan), kâle yâ meryemu ennâ”, 

dördüncü panoda “leki hâzâ kâlet huve min indillâh(indillâhi)”, ve son olarak beşinci 

panoda “innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb(hısâbın)” yazıları  

bulunmaktadır.  

 

                                                 
156     http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/konya/gezilecekyer/beysehir-esrefoglu-cmii-ve-turbesi  / 14.05.2017 
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Resim 122: Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii Mihrabı (1525) 157 

Metin: 

158  

Okunuşu:  

Bismillâhi’r-rahmani’r-raḥîm. Kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, vecede 

indehâ rızkâ(rızkan), kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet huve min 

indillâh(indillâhi), innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb(hısâbın). 

Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.“Zekeriya‟yı onun bakımıyla görevlendirdi. 

Zekeriya, onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. 

“Meryem, Bu sana nereden geldi?” derdi. O da “Bu, Allah katından” diye cevap 

verirdi. Zira Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.” 

                                                 
157     http://www.mustafacambaz.com/categories.php?cat_id=1431  / 03.06.2017 
158    Kur’an-ı Kerim,  Âli İmrân Sûresi 37. ayet 
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Resim 123: Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii son Cemaat yeri sağ tarafta bulunan mihrap nişi ile 

minare kapısı arasındaki yazı. 159 

 

 
 Dikdörtgen panoların orta bölümünde etrafı siyah renkli mermer bir çerçeve 

içerisinde beyaz zemin üzerine kırmızı renkli dökme malzeme ile ma’kili yazı 

görülmektedir. Hemen üst kısmında tezyini kufi yazısı ile Enbiya Suresi 108. Ayet yer 

almaktadır. Ma’kili yazı içerisinde ortada “Ya Allah(cc)”, “Osman(ra)” yazısı etrafını 

“Ya Muhammed(sav)”, “Ya Ebubekr(ra)”, “Ali(kav)” ve “Ömer(ra)” yazılıları 

uygulanmıştır. 

 

 Ya Allah    يا هللا 

  Ya Ebu Bekr يا أبو بكر      

     Ömer عمر    

  Osman  عثمان    

  Ali  علي         

  Ya Muhammed    د  يا ُمَحمَّ

 

 

                                                 
159     http://www.mustafacambaz.com/categories.php?cat_id=1431 /03.06.2017 
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Ayasofya Cami yanında bulunan Sultan Murat Türbesi, giriş kubbesinin 

hemen altında, kalem işi kare istifli ma’kili yazı ile Kelime-i Tevhid bulunmaktadır. 

Tonozların sağ ve sol üst kısımlarında ise yine ma’kıli formda yazı ancak daha büyük 

dikdörtgen bir istifle yazılmış hadis-i şerif yazısı bulunmaktadır. (Resim-124) 

Yazıların üçü de mavi zemin üzerine beyaz renkle yazılmışlardır. Külliyedeki nadir 

yazılmış ma’kili yazı örneklerindendir.  

 

 

 

   Resim 124: Ayasofya Cami, Sultan Murat Türbe Kubbesi (1599) 160 

 

Metin:  

ُسوُل هللْا  د رَّ  اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammed rasûlullâh" 

 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir." 

                                                 
160     http://www.mustafacambaz.com/details.php?image_id=18369  / 09.09.2017 



   

173 

 

 

Resim 125: Ayasofya Cami, Sultan Murat Türbe Kubbesi detay 

  

 

Metin: 

 

Okunuşu:  

lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli 

şey'in kadîr. 

 

Türkçe Anlamı:  

“Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, 

hamd O'na aittir. O, herşeye kâdirdir” 
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4.1.2.Afganistan 

 

  

  Resim 126: Sultan III. Mesud minaresi (1115) 161 

 

 Afganistan'daki Sultan III. Mesud minaresi (492-508H / 1099-1115) 

gövdesinde anıtsal Ma’kıli yazılardan kare kompozisyonlar bulunmaktadır. Yapı 

gövdesi sekiz dilime ayrılarak panolar hâlinde süslenmiştir. Tuğla malzemeden inşa 

edilen minarenin cephesi geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş olup, en üst 

kısımda tezyini kufi yazısı, alt panolarda geometrik motifler ve alt kısımlarda kare 

formda ma’kıli yazılar yer almaktadır. Yazılar renksiz tuğlaların yatay ve dikey 

şekilde istiflenmesiyle oluşturulmuştur.(Resim 136) 

Sultan III. Mes’ud minaresi üzerinde bulunan kare ma’kıli yazılar ; 

                                                 
161    https://www.cemml.colostate.edu/cultural/09476/images/afgh05-073-06.jpg  / 16.01.2017 
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Okunuşu:           Metin: 

Bismillāh er-rahmān er-rahīm                                  الرحيم الرحمن هللا بسم 

Es-sultānul-A’zam                                                             السلطان االعظم 

Meliku’l-islām ‘alā’ ed-devle                                     االسلم على الدولةملك  

Ebū sa’d mas’ūd İbn zāhiri’ed-devle              ابو سعد مسعود بن ظاهر الدولة                                   

Ebī muzaffar ibrahīm nāsir                                      ابي مظفر ابرهيم  ناصر 

Halīfat Allāh amīr                                   خليفة هللا امير 

El-mu’minīn hallada’llāh mülkahu                         162 المؤمنين خلدهللا ملكه   

 

 

Türkçe Anlamı: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 

En büyük sultan 

Devletin üzerindeki (başındaki) İslam Meliki 

Muzaffer İbrahim Nasır’ın babası (olan)  

Zahiru’d-Devlenin oğlu Ebu Sa’d Mes’ûd 

Allah’ın halifesi, Müminlaerin emiri 

Allah mülkünü sonsuz (ölümsüz) kılsın. 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
162   Sultan III. Mes’ud Minaresi üzerinde bulunan ma’kıli yazılar,  Oxford Üniversitesinde 2006 yılında Tehnyat  

       Majeed tarafından hazırlanan “The Phenomenon Of The  Square Kufıc Scrıpt: The Cases Of İlkhanıd Isfahan  

      And Bahrı Mamluk Caıro” isimli doktora Tezinden Arapça metin olarak alınmış ve çevrisi yapılmıştır.  
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Resim 127: Abdullah Ensari Türbesi, Afganistan, Herat (1425) 163 

 

   Afganistan da bulunan Abdullah Ensari Türbesi dış cephe duvarlarının 

neredeyse tamanında ma’kıli yazı örnekleri vardır. Bunlar Turkuaz sırlı tuğlalar ile 

uygulanmıştır. Yapıda genel olarak tek kelime tasarımlari geometrik şekilleri 

içerisinde ya da tekrarlı olarak düzenlenmiştir. (bkz. Resim- 125-126-127) 

1   2    3   4    5    6    7    8  

 Çizim 147: Abdullah Ensari Türbesi yazıları  

   Allah .1 هللا

   Samed .2 صمد

   Ehad .3 احد

    Muhammad .4 محمد

   Resul Allah .5 هللا رسول

   Allah .6 هللا

    Ekber .7 اكبر

    Ali .8 علي

                                                 
163     https://tr.pinterest.com/pin/95138610862609013/ 
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Resim 128: Abdullah Ensari Türbesi Afganistan, Herat, (1425) 
164

 

 

 

  

Resim 129: Abdullah Ensari Türbesi Afganistan, Herat, (1425) 165 

 

  

                                                 
164    http://hamgardi.com/Picture/place/63289/P-389109  / 08.03.2017 
165    http://foreignpolicy.com/slideshow/untapped-potential-afghanistans-traditional-civil-society/ 08.03.2017 
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Resim 130: Abdullah Ensari Türbesi Afganistan, Herat, (1425)166 

 

 

 

 

Çizim 148: Abdullah Ensari Türbesi Taç kapısı yazıları 

                                                 
166    http://savingantiquities.org/the-aktc-restoration-of-the-funerary-complex-of-khwajah-ansari-at-gazur-gah-  

        herat-afghanistan/ 10.04.2017 



   

179 

 

1   a  b    c  d  

Çizim 149: 1 Numaralı pano 

Metin: 

      (1   سبحان ذی الملک و الملکوت

Okunuşu: 

Sübhâne zil-mülki vel-melekût. 

Türkçe Anlamı: 

Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün mahlukatın sahibi olan [Rabbimiz] 

her türlü noksanlıktan uzaktır. 

   a) Ya Aziz  يا عزيز     b)Ya Kerim  يا كريم      c)Ya Gaffar يا غفار    d)Ya Settar    اريا ست  

 

2           e  

Çizim 150: 2 Numaralı pano 

ة و الجبروت      (2     سبحان ذی العز 

Okunuşu: 

Subhane zil İzzeti vel Ceberût 

Türkçe Anlamı: 

Izzet ve ceberut sahibini tesbih ederim. 

e) Ya Kadir    يا قادر   
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3         d  

Çizim 151: 3 Numaralı pano 

Metin:  

ُسوُل هللْا  د رَّ  (3  اَل اِلَهَ ااِلَّ هللْا ُمَحمَّ

Okunuşu 

"Lâilahe illallâh Muhammeden rasûlullâh" 

Türkçe Anlamı 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir" 

d)  Ali     علي   

4   f  

Çizim 152: 4 Numaralı pano 

Metin: 

 4)  سبحان هلل و الحمد هلل و آل اله اال هللا و هللا اكبر

Okunuşu: 

 “Sübhanallâhi ve’lhamdülillâhi ve la ilahe illallahu -vallâhu ekber” 

Türkçe anlamı: 

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur.- Allah en büyüktür. 

Metin: 

 f) سبحان هللا العظيم و بحمده

Okunuşu: 

“Subhan Allah el-Azim ve bihamdihi” 

Türkçe Anlamı: 

Allah'ı tesbih ederim, Allah'a hamd olsun. 



   

181 

 

5  

Çizim 153: 5 Numaralı pano 

Metin: 

 قل هو هللا أحد هللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

Okunuşu: 

 “Kul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû 

kufuven ahad. 

Türkçe Anlamı:  

“De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç 

değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. 
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Resim 131: Hoca Ebu Nasr Parsa Cami Afganistan, Belh, (11.yy)  167 

 

Afganistanda bulunan Hoca Ebu Nasr Parsa Cami, eyvan duvarında kare 

formda örgü ma’kıli yazı ile dört kere tekrarlı oarak Elhamdulillah yazısı yer 

almaktadır.  El Hamd lillah   (   الحمد هلل )    

 

 

Çizim 154: El Hamd lillah (dört kere)     

 

 قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشاِكلَتِهِ 

Kul kullun ya’melu alâ şâkiletihî, 

 

 

                                                 
167    http://trip-suggest.com/afghanistan/balkh/tuzhnah-ye-nasiri/  / 09.04.2017 
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4.1.3.Kazakistan 

 

 

Resim 132: Hoca Ahmed Yesevi Külliyesi, Kazakistan (1405) 

 

 Ma’kıli yazının mimaride kullanmasına en güzel örneklerden biri 

de Kazakistan’da 15. yy başlarında yapılmış olan Hoca Ahmed Yesevi Külliyesi’nin 

dış cephe yazılarıdır.  

 

 

 
 

Resim 133: Hoca Ahmed Yesevi Külliyesi batıdan görünüşü 
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Resim 134: Hoca Ahmed Yesevi Külliyesi detay 

 

  ُسْبَحانَ  هللاِ  َواْلَحْمدُ  هللِ  

Doğu duvarında bulunan Ma’kılî yazı: 

Okunuşu: 

“Sübhânallâhi ve’lhamdülillâh” 

Türkçe anlamı: 

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. 

 

  ُسْبَحانَ  هللاِ  َواْلَحْمدُ  هللِ   -  هللاُ  أْكبَرُ  

Doğu duvarında bulunan Ma’kılî yazı: 

Okunuşu: 

 “Sübhanallâhi ve’lhamdülillâhi - Allâhu ekber” 

Türkçe anlamı: 

Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur.- Allah en büyüktür. 

 

 Batı duvarından Ma’kılî yazı detayı “Allah Rabbî Muhammed Nebiyyi”, Kuzey 

duvarından Ma’kılî yazı detayı “el-‘abd yudebbir” tesbihâtı, batı duvarında “Allah 

rabbî Muhammed nebîyyi” ibareleri, kuzey duvarında solda “el-abd yudebbîr” ve 

sağda “vallahu yukaddîr” ibareleri bütün duvarları kaplayacak şekilde istiflenmiştir.  
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4.1.4.Özbekistan 

  

 Resim 135: Ak-Saray Sarayı, Özbekistan, Şehr-i sebz (1396) 168 

  

Özbekistan’da 1379-1396 yılları arasında yapı süren Ak-saray Timur 

döneminde ihtişamlı bir sarary olarak inşa edilmiştir. Sarayın dış cephe duvarlarında 

tekrarlı olarak, tek kelimelik tasarımlar olan Allah(cc), Muhammed(sav), Ali(kav) 

isimleri geometrik şekiller içerisinde, turkuaz renkli, sırlı tuğlalar kullanılarak 

uygulanmıştır.  

 

                   

 

Allah    هللا  Muhammed    ُمَحمَّد     Ali    علي  Muhammed    د  (iki kere)   ُمَحمَّ

 

Çizim 155: Ak-Saray Sarayı yazıları 

                                                 
168   http://kufic.info/architecture/architecture.htm   / 07.04.2017 
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Resim 136: Gür-i Emir türbesi, Özbekistan (1420) 169 

 

Özbekistanda bulunan Gür-i Emir Türbesi dış cephe duvarları ve minaresi 

turkuaz ve lacivert renkli sırlı tuğlalar kullanılarak ma’kıli yazılar uygulanmıştır. Bu 

yazılar; 

Sübhânallâhi ve’lhamdülillâh    ُِسْبَحانَ  هللاِ  َواْلَحْمدُ  هلل   (Allah, her türlü noksandan 

uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur.) 

Allahu Ekber هللا اكبر  (Allah en büyüktür.) 

Allah    هللا  

Muhammed    ُمَحمَّد  

Ya Rahim   الرحيم    

Ya Kerim  يا كريم    

                

 

 اكبر                               هللا                           سبحان هللا و الحمد هلل

Çizim 155: Gür-i Emir türbesi yazıları 

                                                 
169    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samarkand_madrasa_Ulugh_Beg.JPG   /10.04.2017 
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Resim 137: Gür-i Emir türbesi, Özbekistan (1405)170 

 

 Türbenin minare kaidesi ve gövdesinin tamamını kaplayacak şekilde turkuaz 

ve lacivert renkli sırlı tuğlalar kullanılarak geometrik şekiller içerisinde tek 

kelimelik tasarımlar yer almaktadır.  Bunlar; 

 

 

Ya Hayy     يا حي    

Ya Kayyum   يا قيوم    

Ya Allah  يا هللا   

Allahu Ekber  هللا  اكبر   

 

 

 

                                                 
170     http://ru-travel.livejournal.com/22761587.html   / 10.04.2017 
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Resim 138: Şah-ı Zinda Türbesi, Özbekistan (1449)  171 

 

Şah-ı Zinda Türbesi, taç kapılarında ve duvarlarında bir çok ma’kıli yazı 

örneği mevcuttur. Taç kapısında bulunan ve geometrik şekilde uygulanan ma’kıli 

yazı ise bir çok yerde döküldüğü için ve fotoğraf net olmadığı için okunamamıştır. 

Yapının külliyenin diğer duvarlarında bulunan yazılardan ulama olarak uygulanan 

yazılar; 

ya Sami  يا سميع  

ya Basir يا بصير     

Allah  هللا  

ya Rahman  يا رحمن   

Allah rabbi   هللا ربي  

nadi Muhammad    نبي محمد  

 

 

                                                 
171      https://www.advantour.com/uzbekistan/samarkand/shakhi-zinda.htm    /20.04.2017 
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Resim 139: Şir Dor Medresesi, Özbekistan (1635) 172 

   

Özbekistanın Semerkand kentinde bulunan Şir-Dor Medresesi taç kapısının dış 

bordürlerinde Allah-u ekber ve Allah yazıları yer almaktadır. Bordurlerin iç 

taraflarında sağ, sol ve üst kısımda kapıyı üç taraftan çerçeveleyen iki satır halinde 

ma’kıli yazı yazılmış ve yazıların üst tarafları birbirine bakacak şekilde tasarlanmış 

satır yazısı yer almaktadır(bkz. Resim 139) yazının üst kısmı koyu mavi (siyah), sırlı 

çini ve diğer kısmı da turkuaz çini ile uygulanmıştır. 

Şir-Dor Medresesi Taç kapısı süslemesi-sağ ve sol taraf yazıları 

-İç satırda siyah renk ile yazılmış olan yazı; 

 سبحان هلل و الحمد هلل و آل اله اال هللا و هللا اكبر

Okunuşu: 

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber 

Türkçe Anlamı: 

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan 

başka ilah yoktur. Allah en büyüktür 

 

 

                                                 
172     http://ru-travel.livejournal.com/22761587.html   /  23.03.2017   
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-dış satırda ve turkuaz ile yazılmış olan yazı da;  

 وال حول وال قوة اال باهلل العلى العظيم    

Okunuşu: 

velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm. 

Türkçe Anlamı: 

Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir. 

 

Medresenin ön ve yan cephelerinde bulunan diğer yazılar;  

 

la ilah illa Allah   ال اله اال هللا 

Muhammed resul Allah  محمد رسول هللا  

subhan Allah vel hamdu lillahi  سبحان هللا و الحمد هلل 

Allah   هللا 

Ekber اكبر 

Ya Rahman    يا رحمن 

Ya Rahim   يا رحيم 

Ya Hay  يا حي  

Ya Kayyum  يا قيوم 

Ya Allah  يا هللا 

Ya Rabbi  يا ربي 

      

 

Resim 140:Şir Dor Medresesi, Özbekistan, Semerkant (1635) 173 

 

                                                 
173     http://ru-travel.livejournal.com/22761587.html  / 28.03.2017 
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Resim 141: Tilla-Kari Medresesi, Özbekistan (1659) 174 

 

 

Resim 142:  Tilla Kori Medrese detay 

 

 

                                                 
174      http://ru-travel.livejournal.com/22761587.html   /25.03.2017 
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4.1.5.Irak 

 

 

Resim 143: İmam Ali Türbesi, Irak, Necef, (977-1086) 175 

 

 Irak da bulunan İmam Ali türbesinin dış cephe duvarları turkuaz ve beyaz renkli 

tuğlalar kullanılarak Allah (cc) ismi uygulanmıştır. Burada bulunan yazı zemini de 

yazı olana tasarımlardandır. (bkz. Resim-139) 

  

 

 

Çizim 156: Allah lafzı (İç içe iki kere) 

 

                                                 
175    https://tr.pinterest.com/pin/95138610862133444/  13.01.2018 
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4.1.6.Azerbaycan 

 

Resim 144: Barda Türbesi Azerbaycan, Karabağlar, (1322) 176 

 

 Azerbaycan’da bulunan Barda Türbesi yuvarlak gövdeli anıt mezar olarak inşa edilmiştir. 

Yuvarlak gövdeli yapıya saiptir. Dış cephe duvarları turkuaz renkli tuğlaların dizilimi ile Allah İsmi 

ulama formunda tüm gövdeye uygulanmıştır.  

 

 

 

   Çizim 157: Allah (cc) lafzı (dört kere)  

 

 

                                                 
176    http://isaw.nyu.edu/news/archaeological-update-from-prof-robert-hoyland / 07.04.2017 



   

194 

 

 

 Resim 151: Gudi Hatun Türbesi Azerbaycan, Karabağlar, (1388) 177  

 

 

 

Çizim 158: Gudi HatunTürbesi yazıları 

 

 ال اله اال هللا محمد رسول هللا صلى هللا عليه

 

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammeden rasûlullâh sallahu aleyh" 

 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir." 

 

                                                 
177    http://kufic.info/architecture/architecture.htm  / 09.04.2017 
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4.1.7.İran 

 

Resim 146: Mescid-i Cuma Kuzeybatı Taç kapısı(1088) 178 

  

 İran’da bulunan Mescid-i Cuma Camii’nde taç kapısının ön yüzeyinde sağ ve sol kenarında 

dikdörtgen formlar içinde ve üst tarafta üçgen formda ma’kıli yazılar uygulanmıştır. Bu yazılar 

turkuaz ve lacivert renkli sırlı tuğlalar ile yüzeye uygulanmıştır.  

Üst tarafta bulunan üçgen formlu yazı (sağ ve Sol): 

          

Çizim 159: Mescid-i Cuma Taç kapısı yazıları 

Okunuşu: 

Bismillâhirrahmânirrahim 

Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn. Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn. 

Türkçe Anlamı: 

 (Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ki) Allah'tan 

başka hiç bir ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah`tan başka ilah yoktur.  

                                                 
178    http://kufic.info/architecture/architecture.htm / 09.05.2017 
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    1            2  

Kenarlarda bulunan üst kısımdaki ma’kıli yazı: 

Çizim 160: Mescid-i Cuma Taç kapısı yazıları 

 

1)   

 

Kenarlarda bulunan orta kısımdaki ma’kıli yazı: 

2)  

 

Okunuşu: 

1) "La ilahe illallahu'l melikül hakkul mübin"  

Türkçe Anlamı:  

(Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ki) Allah'tan 

başka hiç bir ilah yoktur. 

 

Okunuşu: 

2) Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va'dil emîn. 

Türkçe Anlamı:  

Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın Rasulüdür.” 
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1      2  

Çizim 161: Mescid-i Cuma Taç kapısı yazıları 

 

 1-   الاله االهللا محمد رسول هللا علی ولی هللا

Okunuşu: 

1) "Lâilahe illallâh Muhammeden rasûlullâh" 

 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir" 

 

 

 2-  سبحان هلل و الحمد هلل و آل اله اال هللا و هللا اكبر

Okunuşu: 

2) Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber 

 

Türkçe Anlamı: 

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan 

başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. 
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   Resim 147:  Cuma Cami güneybatı eyvan pano  

 

 

 

 İran’nın İsfahan şehrinde olan Cuma Camii’nin güney batı eyvanında bulunan 

panoda, sağ ve sol üst köşelerde yer alan iki adet kare formda ma’kıli yazı 

bulunmaktadır. Bu yazılar sol tarafta, Kur’an-ı Kerim’in 2. Suresi olan Bakara 

suresinin 255. Ayeti Ayet’el kursi ve sağ tarafta Kur’an-ı Kerim’in 97. Suresi olan 

Kadir suresi taş işçiliği ile uygulanmıştır. Bu kare kompozisyonların çizimleri 

aşağıdaki gibidir. (bkz. Çizim-162-163) 
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Sol tarafta bulunan Ma’kıli  yazı: 

 

Çizim 162: Ayet’el Kursi 

Metin: 

۪حيمِ  ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ ُ الَ إِلَهَ إاِلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخُذهُ  بِْسِم هللا ه َماَواِت َوَما فِي األَْرِض  هللاَّ ِسنَة  َوالَ نَْوم  لَهُ َما فِي السَّ

ٍء ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاَء َوِسَع َمْن َذا الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َوالَ يُِحيطُوَن بَِشيْ 

َماو ;َاِت َواألَْرَض َوالَ يَئُوُدهُ ِحْفظُهَُما َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيمُ 179  ُكْرِسيُّهُ السَّ

Okunuşu:  

Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-l kayyûm(u) lâ te/ḣużuhu sinetun velâ 

nevm(un) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard(i) men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-

iżnih(i) ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum velâ yuhîtûne bişey-in min 

‘ilmihi illâ bimâ şâ(e) vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-ard(a) velâ yeûduhu 

hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm.  

Türkçe Anlamı:  

O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu 

uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler o’nundur. İzni 

olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı 

(istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun isteğinden başkasını ihata 

edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli 

Ala'yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür. 

 

                                                 
179    Kur’an-ı Kerim, Bakara Sûresi, 255. Ayet 
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Sağ tarafta bulunan Ma’kıli yazı: 

 

Çizim 163: Kadir suresi 97. ayet 

ِحيمِ  ِن الرَّ ـه ْحَم ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ

ْن أَْلِف َشهْ  رٍ إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْير  مِّ   

ن ُكلِّ  أَْمٍر َسَلم  ِهَي َحتَّىه َمْطلَِع اْلفَْجرِ 180  وُح فِيهَا بِإِْذِن َربِِّهم مِّ ُل اْلَمَلئَِكةُ َوالرُّ  تَنَزَّ

 

 صدق هللا و صدق رسوله الکريم و نحن علی ذلک من الشاهدين

Okunuşu: 

“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.  

İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr (1) Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr (2) Leyletül kadri 

hayrum min elfi şehr (3) Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min 

külli emr (4) Selâmün hiye hattâ matleıl fecr (5) 

 

Türkçe Anlamı:  

 Rahmân ve Rahîm olan Allah i adıyla 

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. (1) Kadir gecesinin ne 

olduğunu sen ne bileceksin! (2) Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. (3)  Melekler 

ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.  (4)  O 

gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.(5) 

                                                 
180     Kur’an-ı Kerim, Kadir Sûresi, 1-5. Ayet 
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Resim 148: Mescid-i Cuma Mihrab Iran, Yezd (12. yy) 

 

 Mescid-i Cuma Yezd, Iran’da (12. yy) mihrabın sağ ve sol tarafında çini tekniği 

ile yapılmış iki adet pano şeklinde ulama yazı vardır. Bu pano da ortada lacivert 

sekiz köşeli yıldız şeklinde simetrik "Lâilahe illallâh Muhammeden rasûlullâh”,   

panonun kenarlarında ve altıgenlerin orta kısmında simetrik Subhan Allah vel hamd-

u lillah yazıları ve yıldızın et rafında altıgen şekli tamamlayan Turkuaz renkli çini 

pano yer almaktadır. (bkz. Resim-148)   

1   2    3     4    5  

Çizim 164: Mescid-i Cuma Taç kapısı yazıları 

 

1) la ilahe illa Allah, Muhammed Resul Allah     له اال هللا محمد رسول هللاال ا       

2) Sübhan Allah    سبحان هللا   

3) vel Hamdu Lillahi     و الحمد هلل   

4) vallâhu ekber     و هللا اكبر    

5) ve la ilahe illa Allah      و ال اله اال هللا      
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 Resim 149: Mescid-i Cuma tavan süsleme 181 

 

Resim-149’da Mescid-i Cuma eyvan tavanında bulunan esma’ü’l Hüsna 

yazıları tek tek kare kompozisyonlar yapılarak eşit aralıklarla yan yana sırlanmıştır.  

Yazılar yapıya Turkuaz renkli tuğlaların yatay ve dikey dizilimi şeklinde 

uygulanmıştır.  

Metin: 

 

                                                 
181   https://tr.pinterest.com/pin/95138610862135583/  11.05.2017 
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Okunuşu: 

 

 

Türkçe Anlamı 

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

er-Rahman: Sevdiğini, sevmediğini ayırdetmiyerek bütün mahlûkatını sayısız 

nimetlere garkeden. Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren. 

er-Rahîm: Pek ziyade merhamet edici. 

el-Melik: Bütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı. 

el-Kuddüs: Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz. 

es-Selâm: Her çesit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan; Her türlü tehlikelerden 

kullarını selâmete çıkaran. 

el-Mü’min: Gönüllerde îman ısığı yakan, uyandıran; Kendine sığınanlara aman verip 

onları koruyan. 

el-Müheymin: Gözetici ve koruyucu 

el-Azîz: Mağlûb edilmesi mümkün olmayan gâlib. 

el-Cebbar: Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan; dilediğini zorla yaptırmaya 

muktedir olan. 

el-Mütekebbir: Her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren. 
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el-Halik: Her seyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçirecegi halleri, hâdiseleri 

tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden. 

el-Bari: Eşyayı ve her şeyin âzâ ve cihazlarını birbirine uygun bir halde yaratan. 

el-Musavvir: Tasvîr eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren. 

el- Gaffar: Mağfireti pek bol olan. 

el-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette gâlib ve hâkim. 

el-Vehhab: Çeşit çeşit nimetleri devamlı bağışlayıp duran. 

er-Rezzak: Yaratılmışlara, faydalanacakları şeyleri ihsân eden. 

el-Fettah: Her türlü müşkilleri açan ve kolaylaştıran. 

el-Alîm: Her şeyi çok iyi bilen. 

el-Kabid: Sıkan, daraltan. 

el-Basıt: Açan, genişleten. 

el-Hafid: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. 

er-Rafi: Yukarı kaldıran, yükselten. 

el-Mu’zz: İzzet veren, ağırlayan. 

el-Müzill: Zillete düşüren, hor ve hakîr eden. 

es-Semî: İyi işiten. 

el-Basír: İyi gören. 

el-Hakem: Hükmeden, hakkı yerine getiren. 

el-Adl: Tam adâletli. 

el-Lâtíf: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldıgına nüfuz edilemeyen 

en ince şeyleri yapan. 

el-Habîr: Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan. 

el-Halîm: Hilm (suçluların cezasını vermeye gücü yetip dururken bunu yapmamak, 

onlar hakkında yumuşak davranmak ve cezalarını geriye bırakmak) sahibi olan. 

el-Azím: Bütün büyüklüklerin sâhibi. 

el-Gafur: Mağfireti çok. 

es-Şekûr: Kendi rızâsı için yapılan iyi işleri, daha ziyadesiyle karşılayan. 

el-Aliyy: Her hususta, her şeyden yüce olan. 

el-Kebîr: Çok büyük. 

el-Hafiz: Yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar âfât ve 

belâlardan saklıyan.  
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el-Mukít: Her yaratılmışın azıgını ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalblere 

gönderen. 

el-Hasîb: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilât ve teferruatiyle 

hesabını iyi bilen; her şeye ve herkese her ihtiyacı için kâfi gelen. 

el-Celîl: Ululuk ve heybet sahibi. 

el-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol. 

er-Rakib: Bütün varlıklar üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında bulunan. 

el-Mücîb: Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip cevap veren, onları 

cevapsız bırakmayan. 

el-Vasi: Geniş ve müsaadekâr. 

el-Hakîm: Bütün işleri hikmetli. 

el-Vedud: İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye ve 

dostluğu kazanılmaya biricik lâyık olan. Hem seven hem sevilen. 

el-Mecîd: Zâtı şerefli, ef’âli güzel olan, her türlü övgüye lâyık bulunan. 

el-Ba’is: Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran; gönüllerde saklı olanları meydana 

çıkaran. 

eş-Şehîd: Her zamanda hâdiselerin dış yüzünü bilen ve her yerde hâzır ve nâzır olan. 

el-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran. 

el-Vekîl: Usûlüne uygun sekilde, kendisine tevdi edilen isleri en güzel sekilde 

neticelendiren. 

el-Kaviyy: Çok kuvvetli. 

el-Metîn: Çok sağlam. 

el-Veliyy: İyi kullarına dost olan, yardım eden. 

el-Hamîd: Bütün varlığın diliyle biricik övülen, medhedilen. 

el-Muhsí: Her şeyin sayısını bir bir bilen. 

el-Mübdî: Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. 

el-Mu’íd: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. 

el-Muhyî: Hayat veren, can bagışlayan, sağlık veren. 

el-Mümît: Canlı bir mahlûkun ölümünü yaratan. 

el-Hayy: Diri; her seyi bilen ve her seye gücü yeten. 

el-Kayyum: Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan. 

el-Vacid: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan; istediğini istediği vakit bulan. 
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el-Macid: Kadr ü sânı büyük, kerem ve semâhati bol. 

el-Vahid: Tek. 

es-Samed: Hâcetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci’, ihtiyaç ve 

dileklerde kendisine müracaat edilen, arzu ve bütün istekler kendisine sunulan. 

el-Kadir: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten. 

el-Muktedir: Kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden. 

el-Muaddim: İstedigini ileri geçiren, öne alan. 

el-Muahhir: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan. 

el-Evvel: Her varlıktan mukaddem olan, başlangıcı olmayan. 

el-Ahir: Sonu olmayan. 

ez-Zahir: Âşikâr olan, kat’î delillerle bilinen. 

el-Batın: Gizli olan; duyu organları ile idrâk edilemeyen. 

el-Valî: Mahlûkatın işlerini yoluna koyan. 

el-Müte’alî: Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve 

tavırdan pek yüce ve pek münezzeh. 

el-Berr: Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahsi çok olan. 

et-Tevvab: Tevbeleri kabûl edip, günahları bagıslayan. 

el-Müntakim: Suçluları, adâleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran. 

el-Afüvv: Afvı çok. 

er-Ra´uf: Çok sefkat sahibi. 

Malikü'l-Mülk: Mülkün sahibi ve hükümdârı. 

Zü'l-Celâli ve'l-İkram: Hem büyüklük sahibi hem fazl-ı kerem. 

el-Muksit: Bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan. 

el-Cami: İstediğgini, istediği zaman, istediği yerde toplayan. 

el- Ganiyy: Çok zengin ve her şeyden müstagnî. 

el-Muğnî: İstediğini zengin eden. 

el-Mani: Bir şeyin meydana gelmesine müsâade etmeyen. 

ed-Darr: Elem ve zarar verici şeyleri yaratan. 

en-Nafi: Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan. 

en-Nur: Âlemleri nurlandıran; istediği sîmalara, zihinlere ve gönüllere nûr yagdıran. 

el-Hadî: Hidayeti yaratan. 

el-Bedî’: Örneksiz, misalsiz, acîb ve hayret verici âlemler icad eden. 
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el-Bakí: Varlığının sonu olmayan. 

el-Varis: Servetlerin geçici sâhipleri elleri boş olarak yokluğa döndükleri zaman 

servetlerin hakikî sâhibi. 

er-Raşîd: Bütün işleri ezelî takdîrine göre yürütüp, bir nizam ve hikmet üzere 

âkıbetine ulastıran. 

es-Sabur: Bir işi, vakti gelmeden yapmak için acele etmeyen. 

 

        

Resim 150: Şeyh Abdulsamed Türbesi  Resim 151: Şeyh Abdulsamed Türbesi Taç Kapısı detay 

             İran, Natanz, (1299) 

  

İran’ın Natanz şehrinde bulunan Şeyh Abdulsamed Türbesiin taç kapısında ön 

yüzeyinin iki kere yanda ve tek sıra halinde ma’kıli yazı bulunmaktadır. Bu yazılar 

iki satur halinde tekrarlı olarak Kelime-i Tevhid uygulamıştır.  

ه االهللا محمد رسول هللا  الال    

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammed rasûlullâh" 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir." 
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Resim 152:  Mescid-i Cami giriş sağ taraf Ashtarjan İsfahan, İran,,  (1316) 182 

 

 

Resim153: Mescid-i Cami Taç kapısı giriş Ashtarjan İsfahan, İran, 

 

 

Resim 154: Mescid-i Cami giriş sol taraf Ashtarjan İsfahan, İran, 

 

 Muhammed(sav), Ali(kav), Ebu Bekr (ra), Ömer(ra),Osman(ra),Hasan(ra), Hüseyin(ra), 

Musa(ra) İsimleri kare kompozisyon olarak giriş kapısı üstüne uygulanmıştır.  

                                                 
182    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jameh_Mosque_Ashtarjan.jpg  / 25.12.2017 
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Resim 155: Şeyh Safi Türbesi, İran Ardabil, (1334)  183 

 

 

 Resim-155’de İran da bulunan Şeyh Safi Türbesi, yuvarlak gövde yapısına 

sahiptir. Yapının dış cephe duvarlarının tamamı Türkuaz renkli sırlı tuğlalar 

kullanılarak dörtlü Allah (c.c) ismi ile kaplanmıştır.  

 

 

Çizim 165: Allah lafzı ( هللا ) 

                                                 
183    http://kufic.info/architecture/architecture.htm  / 10.04.2017 
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Resim 156: Goharshad Camii, İran, Horasan (1418)  184 

 

Resim-156’da Goharshad Camii, eyvan tavanında sekiz kollu yıldız şeklinde 

geometrik şekiller içerisinde kare formda ma’kıli yazılar bulunmaktadır. Bu yazılar 

renkli mozaikle dikdörtgen pano olarak uygulanmıştır. Panoda okunabilen yazılar;  

 

 Ya Allah    يا هللا (dört kere) 

  Ya Ali  يا علي     (dört kere)   

  Ya Muhammed    د  (dört kere) يا ُمَحمَّ

 

 

Resim 157: Goharshad Camii detay (1418)  185 

                                                 
184   https://tr.pinterest.com/pin/95138610862129890/ 17.05.2017 
185   https://razavi.aqr.ir/files/admintab/uploads/vizhe/HaramDarGozarZaman/sec17.html#sub-2  / 20.01.2018 
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Resim 158: Amir Çakmak Cami, Yezd, İran (1437) 186 

 

 

Çizim 166: Amir Çakmak Taç kapı yazıları 

اكبر -هللا  -الحمد هلل  -سبحان هللا   

subhan Allah - el-hamdu lillahi - Allah - ekber 
 

  1           2          3  

Çizim 167: : Amir Çakmak Taç Kapı yazıları 

1. Sübhan Allah - el-hamdu lillahi -    الحمد هلل -سبحان هللا    

Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah'adır. 

2. Allah     هللا     

3. Ekber    اكبر  

Anlamı: en büyüktür. 

 

                                                 
186    http://kufic.info/architecture/architecture.htm / 16.03.2017 
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Resim 159: Şeyh Zeyneddin Ebu Bekr Taybadi Türbesi  (1444)187 

 

 

 

Çizim 168: Şeyh Zeyneddin Ebu Bekr Taybadi Türbesi Taç Kapı yazıları 

 

 

 

Resim 160: Şeyh Zeyneddin Ebu Bekr Taybadi Türbesi (1444) 188 

هللاسبحان سبحان ذي اللك و اللكو سبحان ذي العز و العظمت و القدر الكبير و الجبر و ه   
 

    

                                                 
187    https://archnet.org/sites/1680/media_contents/590  / 27.02.2017 
188    https://archnet.org/sites/1680/media_contents/590  /  27.02.2017 
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Resim 161: Şeyh Lütfullah Camii, İran, İsfahan-Kubbe görünüm (1619) 189 

 

 

Resim 162: Şeyh Lütfullah Camii pandantif  

                                                 
189  http://www.sanatblog.com/iran-mimarisinde-tavan-mabet-carsi-ve-hamamlar/?from=hotbundle / 19.10.2017  

      İranlı fizik öğrencisi Muhammed Rıza Domiri Ganji,  “Tarihi İran: İslami Anıtlar ve Mabetler” başlıklı   

      Fotoğraf sergisinden 
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 Şeyh Lütfullah Cami,(1619) kubbeyi tutan tromplar arasında, her birinin 

Kur’an'dan bir sûre bulunan sekiz geniş kare Ma’kıli yazı vardır. Kare formda olan 

bu yazıların hepsi sağ alt köşeden başlayarak helezon şekil de devam eden 

tasarımlardır. Yazıların incelendiğinde farklı bağlantı noktaları olan bir kompozisyon 

görülmektedir. Harflerin bağlantı yerleri yatay ve dikey harflerinin yanı sıra çapraz 

yönde harf bağlantıları ile sıra dışı bir tasarım yapılmıştır. Bu bağlantılar da yine 

boşluk–doluluk oranına dikkat edilerek, çok güzel bir şekilde uygulanmıştır. 

Yazılarda nokta ihmal edilmiştir. Harflerin bağlantılarının bu şekil de olması 

tasarımın yapılacağı alanın mimari yapısından kaynaklanabilir veya kare tasarımda 

farklı tarz bağlantıların denenmesi muhtemel olabilir. Tasarımlar hayran bırakacak 

derecede tam bir kare kompozisyon oluşturulmuştur. 

 

 

 

Resim 163: Şeyh Lütfullah Camii, pandantif (Tin Suresi 95. Ayet)  190 

 

 

                                                 
190     http://majidabediphotography.com/portfolio/#gallery/941903324aa48fb8be2802245075e269/75  

         / 20.10.2017 
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Çizim 169: Şeyh Lütfullah Camii Tin Sûresi 95. Ayet  

Metin: 

ِحيِم  ِن الرَّ ـه ْحَم ِ الرَّ  بِْسِم هللاَّ

ْنَساَن ۪ف۪ٓي اَْحَسِن تَْق۪ويٍمٍۘ ﴿﴾ ثُمَّ َرَدْدنَاهُ اَْسفََل  َذا اْلبَلَِد ااْلَ۪ميِنْۙ ﴿﴾ لَقَْد َخلَْقنَا ااْلِ ْيتُوِنْۙ ﴿﴾ َوطُوِر ۪سي۪نيَنْۙ ﴿﴾ َوهه يِن َوالزَّ َوالت ۪

ُ بِاَْحَكِم  يِنِۜ ﴿﴾ اَلَْيَس هللا ه بَُك بَْعُد بِالد ۪ الَِحاِت فَلَهُْم اَْجر  َغْيُر َمْمنُوٍنِۜ ﴿﴾ فََما يَُكذِّ َمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َسافِ۪ليَنْۙ ﴿﴾ااِلَّ الَّ۪ذيَن اه

 اْلَحاِك۪ميَن 191

Okunuşu:  

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.  

 Vet tîni vez zeytuni.() Ve tûri sînîn(sînîne). Ve hâzâl beledil emîn(emîni).() Lekad 

halaknâl insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).()Summe radednâhu esfele 

sâfilîn(sâfilîne) İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru 

memnûn(memnûnin).()Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).()Eleysallâhu bi 

ahkemil hâkimîn(hâkimîne). 

TürkçeAnlamı:  

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 

Tîn'e ve zeytûn'a andolsun. () Sinâ Dağına andolsun, () Bu güvenli şehre (Mekke'ye) 

andolsun ki, () Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. () Sonra onu, 

aşağıların aşağısına indirdik.() Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. 

Onlar için devamlı bir mükâfat vardır. () (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana 

hesap ve cezayı yalanlatıyor? () Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?  

                                                 
191    Kur’an-ı Kerim, Tin Suresi 95. Ayet 
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   Resim 164: Hakim Cami, Kuzey eyvan panolar İran, İsfahan (1663) 192  

Metin: 

 سبحان هلل و الحمد هلل و آل اله اال هللا و هللا اكبر

Okunuşu: 

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber 

Türkçe Anlamı: 

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan 

başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. 

 

 Resim-164’da Hakim Cami, eyvan panolarında turkuaz ve lacivert renkli sırlı 

tuğlaların dizilimi ile uygunlanmıştır. Bu yazılardan 1 numara ile gösterilen turkuaz 

renkli dış çerçevde “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü 

ekber” yazısı yer almaktadır. 

 

 Resim-165’de altı adet dörtgen şekil içerisinde beyaz zemine mavi renkle 

uygulanmış ma’kıli yazılar yer almaktadır. Bu yazılar dıştan içe doğru helezon 

şeklinde yazılmıştır. Her dörtgen şekil içerisinde; "La ilahe illallahu'l melikül hakkul 

mübin" yazısı vardır. 

 

 

 

                                                 
192    https://archnet.org/sites/1616  /  30.03.2017 
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Resim 165: Hakim Cami, Kuzey eyvan girişi detay İran, İsfahan, (1663)193 

Metin: 

هَ ااِلَّهللا ُ اَْلَملُِك اْلَحقُّ اْلُمبِينُ   اَلاِله

Okunuşu: 

"La ilahe illallahu'l melikül hakkul mübin"  

 

Türkçe Anlamı:  

(Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ki) Allah'tan 

başka hiç bir ilah yoktur. 

 

 

Resim 166: Imamzade Muhammed Mahrugh Cami, Nishapur, Iran 194 

 

                                                 
193    https://archnet.org/sites/1616 / 29.03.2017 
194    https://information2share.wordpress.com/2008/02/26/discovering-iran/  01.09.2017 
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Resim 167:  Imamzade Muhammed Mahrugh Cami detay 195 

 

 

Çizim 170: Allah (cc) lafzı (Dörtlü simetri) 

 

Imamzade Muhammed Mahrugh Cami dış cephe duvarlarında dörtlü simetrik 

formda Allah(cc)  lafzı uygulanmıştır. Bu yazılar turkuaz renkli sırlı tuğlalar 

kullanılarak sağ ve sol duvarların yüzeylerinin tamamına uygulanmıştır.(bkz. Resim-

167)  

                                                 
195    https://information2share.wordpress.com/2008/02/26/discovering-iran/  01.09.2017 
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Resim 168: 14.yy Mermer Mihrap panel, iran, yezd 
196

 

(sf35-120a_Env. No.14.) 

 

 

Resim 169: 14.yy Mermer Mihrap panel, iran, yezd 

 الاله االهللا محمد رسول هللا 

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammeden rasûlullâh" 

 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir." 

 

                                                 
196    https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449028  / 27.12.2017 
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4.1.8.Endonezya 

 

Resim 170: El-İrşad Camii  Bandung, Endonezya, (2010) 197 

    

 Endonezya’da yapılan modern camilerden El-İrşad Camii, Mescid Raya 

Asmaul Husna, Masjid Al Multazam yapıları mimari özellikleri ve tasarım 

bakımından farklıdır. Yapı kare planlı olup, her duvarında aynı yazılar 

bulunmaktadır. 

 

 الاله االهللا محمد رسول هللا 

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammed rasûlullâh" 

 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir." 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
197        https://www.archdaily.com/87587/al-irsyad-mosque-urbane / 29.09.2016 
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Resim 171: Mescid Raya Esma-u’l Hüsna,  Bandung, Endonezya (2013) 198 

 

 

 

Resim 172: Mescid Al Multazam Bandung Endonezya.(2015)  

   

 Endonezya’nın başkenti Bandungda İnşa edilmiş modern camiiler ‘in dış yüzeyi 

ma’kıli yazılarla kaplanmıştır. Bu yapıların mimarı M.Ridwan Kamil’dir. Mescid 

Raya Esma-ü’l Hüsna yüzeyinde Allah’ın 99 ismi olan Esma-ü’l-Hüsna isimleri 

uygulanmıştır.  Mescid Al Multazam isimli camii de ise dış yüzeyi yan yana ve üst 

üste kare formda Esma-ü’l Hüsna isimleri uygulanmıştır. 

 

                                                 
198       http://regional.liputan6.com/read/2530226/ridwan-kamil-pamer-masjid-masjid-unik-Rancangannya  /      

           10.11.2017 
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4.1.9.Ürdün 

 
 

Resim 173: Al-Hamshari Mosque – Amman, Ürdün, (2012)  199 

 

    

4.1.10.Kuveyt 
 

 

 

   Resim 174:  Kuveyt’te bir iş merkezi 200 

 

                                                 
199     https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Al-Hamshari_Mosque1_-_Amman.JPG  /  30.09.2016 
200    Fotoğraf: Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA / 2017 
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4.2. Halı ve Seccade 

 Türk el halıcılığı, farklı kültürlere ait önemli izler taşıyan örnekleri kapsaması 

bakımından önem taşımaktadır. Türk halı sanatı, Türklerin tarihi gelişimi içinde 

biçimlenerek, gelişimini ve ilerlemesini Türklerle sürdürerek tüm İslam dünyasına da 

Türkler tarafından tanıtılmıştır. İslamiyet’le sanat haline gelmiş olan yazı Türk halı 

sanatında da kullanılmış, halıda ve seccade de sembolik anlamlar katması yanında 

dini bir boyut getirerek kutsal olan stilize bitkisel motifler ve çeşitli geometrik 

desenlerle beraber inançları simgeleyen motifleri zenginleştirmiş ve inanç 

dünyalarına hitap eden sembolik anlamlar kazandırmıştır.(Akan,2008:2)  

 Eski dönem halı ve seccadeler de kullanılan yazılar incelendiğinde yazı olarak 

ilk dönemlerde kufi, daha sonra sülüs ve nesih yazı da kullanılmıştır. Ma’kıli yazı ise 

genel de kare ya da sekiz kollu yıldız şeklinde halıların alınlık, ya da kenar bordürün 

üst köşelerinde ya da kenar bordürlerin ortalarında kullanılmıştır.   

   

        

    Resim 175: Seccade,16.yy Metropolitan Sanat Müzesi            Çizim 170: Enbiya suresi-87 ayet 

                                New York, ABD.        

Metin: 

ي ُكْنُت ِمَن الظَّالِ۪ميَنٌۚ 201 هَ ااِلَّ۪ٓ اَْنَت ُسْبَحانََكَۗ اِن ۪  اَل۪ٓ اِله

Okunuşu:  

 lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne). 

 

Türkçe Anlamı: 

"Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten 

(nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti. 

                                                 
201    Kur’an-ı Kerim, Enbiya Sûresi, 87 Ayet 
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Resim 176: Hereke İpek Seccade, 19.yy. Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 

Metin: 

 ُسْبَحاَن هللاِ َواْلَحْمُد هللِ َوالَ إِلَهَ إاِلَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَر

Okunuşu: 

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. 

Türkçe Anlamı: 

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan 

başka ilah yoktur, Allah en büyüktür  

 

             

    Resim 177:13/2015 Envanter numaralı Seccade, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 

 

1- Allah(cc), Muhammed (sav), Ali(kav) 

  علي   , محمد    , هللا 

2- Dörtlü şekilde Ali (kav) 

  علي     
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Resim 178 19. yy  ipek halı 

 

Metin: 

 ُسْبَحاَن هللاِ َواْلَحْمُد هللِ َوالَ إِ لَهَ إاِلَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَر

Okunuşu:  

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. 

Türkçe Anlamı: 

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan 

başka ilah yoktur, Allah en büyüktür  

            

Resim 179: 19.yy Hereke ipek seccade, Topkapı Sarayı Muzesi 

Metin: 

 ُسْبَحاَن هللاِ َواْلَحْمُد هللِ َوالَ إِلَهَ إاِلَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَر

Okunuşu: 

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. 

Türkçe Anlamı: 

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan 

başka ilah yoktur, Allah en büyüktür  
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Resim 180: 16.yy safavi Dönemi Halı 202 

Metin: 

 ُسْبَحاَن هللاِ َواْلَحْمُد هللِ َوالَ إِلَهَ إاِلَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَر

Okunuşu: 

Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. 

Türkçe Anlamı: 

Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan 

başka ilah yoktur, Allah en büyüktür  

 

 

Resim 181: 19.yy Hereke İpek seccade 

 Resim-181-182-183’de 19. yy Hereke İpek seccadelerinin üst tarafında bulunan kenar 

bordürlerin sağ ve sol köşelerinde renkli kutucuklarla belirtilen kare kompozisyon ma’kıli yazı 

bulunmaktadır. Seccadenin aslına ulaşılamayıp fotoğraf üzerinden değerlendirme yapılması ve 

fotoğraf kalitesinin düşük olmasından dolayı yazılar okunamamıştır.  

                                                 
202     http://www.turkotek.com/misc_00130/kufic_files/Safavid-23.jpg /  17.12.2017 
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Resim 182: 19. yy Hereke İpek Seccade, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 

 

 

 

 

    

   

Resim 183: 13/2042 Envanter numaralı Hereke halı seccade 
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Resim 184: Yazılı ipek halı 203 

 

Metin: 

ِحيمِ  بِْسمِ  ْحَمِن الرَّ هللاِ الرَّ   

يِن )( إيَّاَك نَْعبُُد وإيَّاَك نَْستَعِ  ِحيِم )( َمالِِك يَْوِم الدِّ ْحَمِن الرَّ راطَ اَْلَحْمُد ِهللِ َربِّ الَعالَِميَن )( الرَّ يُن )( اِْهِدنَا الصِّ

الِّيِنَ 204().  اْلُمْستَقِيَم )( ِصَراطَ الَِّذيَن أْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغضُ وِب َعلَْيِهْم َوالَ الضَّ

Okunuşu: 

1-“Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.  

2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- 

İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne 

en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.” 

Türkçe Anlamı: 

1. Rahmân ve Rahîm olan Allah i adıyla 

2. Hamd o alemlerin Rabbi, 3. O Rahman, Rahim, 4. O din gününün maliki 

Allah’ın!, 5. -Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti 

Yarab! 6. Hidayet eyle bizi doğru yola! 7. O kendilerine nimet verdiğin mesutların 

yoluna! Ne o gazap olunanların ne de sapkınların! 

 

 

                                                 
203    Esen Baydemir tarafından hazırlanan 2009 tarihli Türk halılarında yazı sanatı isimli yayınlanmış yüksek  

         lisanas tezinden alınmıştır.(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/İstanbul) 
204    Kur’an-ı Kerim, Fatiha Sûresi, 1. Ayet 



   

229 

 

 4.3. Minyatürlerde 

Geleneksel sanatlarımızdan olan minyatürler tarihi olayları, bilimsel ve edebi 

konularla ilgili yazmaları resimlemek amacıyla yapılan önemli belgelerdir. Bu yazma 

eserler zamanın örflerini, adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, giyim ve kuşamını 

analiz etmemize olanak sunmaktadırlar. Kuvvetli bir anlatım gücüne ve kendine has 

estetik bir yapıya sahip olarak asırlar boyu birçok değişik üslupla gelişimini 

sürdüren, kendine has kuralları olan minyatür sanatı önemli görsel öğeler içerir.  

 

 El yazmalarında olayları betimlemek için kullanılan minyatürlerin üzerinde yazı 

kullanılacak ise eğer genelde üst ya da alt bölümlerde,  birkaç satır halinde alt alta ya 

da ve yan yana mısralar halinde yazılmıştır. Bunlar Sülüs, nesih ve talik yazılarla 

yazılmıştır. Bazı minyatürlerde ise Ma’kıli yazıda kullanılmıştır.(Resim-185’de 

Resim-186, Resim-187 ve Resim 188 )             

 

 

 

    Resim 185: Timur minyatürlerinin bir albümünden Bahram'ın doğuşu. Herat 1429. 205 

                                                 
205    http://www.kufic.info/othermediums/manuscripts/manuscripts.htm  / 12.04.2017 
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Resim 186:İran-Şiraz,1480. 206 

 

 

Resim 187: İran minyatürü, Herat, c. 1446/47  

(İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, Env. no: Akg1517427)  207 

                                                 
206      http://www.kufic.info/othermediums/manuscripts/manuscripts.htm / 11.04.2017  

207      Oxford Üniversitesinde 2006 yılında Tehnyat Majeed tarafından hazırlanan “The Phenomenon Of The  

           Square Kufıc Scrıpt: The Cases Of İlkhanıd Isfahan And Bahrı Mamluk Caıro” isimli doktora Tezinden  

           alınmıştır. 
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Resim 188: Firdevsi'nin Şah Name’sinden. Şah Tahmasp için hazırlanmış el yazması 1576 208 

   

  4.4. Tılsımlı gömlekler 

Tılsımlı ya da Şifalı gömlekler, Osmanlı sultanlarının savaşa giderken 

giysilerinin altından giydikleri, üzerinde çeşitli ayet, hadis ve duaların yer aldığı 

gömleklerdir. Tılsımlı yahut diğer bir deyişle şifalı gömleklerin en önemli özelliği, 

padişahların savaşa giderken üzerlerine şifreli bir şekilde Fetih Sûresi veya fethi 

başarılı kılacak bazı ayetlerin yazılı olduğu bu giysileri zırh altına giymeleriydi.  

Gömleklerin üzerine yazılan yazılar, genellikle geometrik şekiller içinde 

olurdu. Bununla birlikte yazının, herhangi bir geometrik şekil olmaksızın, düz satırlar 

halinde zemine yazıldığı da olurdu. Gömlek yüzeyine kare, dikdörtgen, yarım daire, 

üçgen şekilleri çizilir, iç kısımları ayrıca karelere bölünerek içlerine rakamlar ve 

harfler yazılırdı. Gömlekler üzerinde yer alan sayılar ve harfler Ebced hesabına göre 

yazılırdı. Arapçada her harfin sayısal bir değeri vardı ve bu harflerin dizilişine göre, 

hesap edilerek, Kur’an-ı Kerim’in yazılması istenilen ayeti gizemli bir şekilde ifade 

edilirdi. 

                                                 
 208      http://www.kufic.info/othermediums/manuscripts/manuscripts.htm  / 21.06.2017 

          (Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. Ali(k.v) ve iki oğlu, Hasan(r.a) ile Hz. Hüseyin(r.a) ile birlikte) 
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Gömlekler üzerine gizemli şekillerde yazılan sayı ve rakamlar yer alırdı. 

Ayrıca Kur’an’dan ayetlerinden, Fatiha Sûresi, Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti olması 

sebebiyle en çok kullanılan ayet olmuştur. Ayrıca Yasin Sûresi, fazileti hakkında bazı 

hadislerin bulunması sebebiyle, hastalara ve ölüm döşeğindekilere okunmasının yanı 

sıra, tılsımlı gömleklere de yazılırdı. Tılsımlı gömleklerde Kur’an-ı Kerim’den 

surelerin dışında Esma-i Hüsna, dört büyük meleğin adı (Cebrail, İsrafil, Mikail, 

Azrail), Hz. Muhammed’in (s.a.v) hilye-i şerifi, nübüvvet mührü, hadisleri, onun için 

yazılan Kaside-i Bürde, Hz. Ali (k.v)’nin eşkali, şiirler, dualar, istek ve yakarışlar yer 

alırdı. (Tezcan, 2011) 

Gömleklerin üzerindeki yazılar, Osmanlı’da özellikle 16. yüzyılda altın çağını 

yaşayan hat sanatının, sarayda padişahların hizmetindeki ustaları tarafından yazılırdı. 

Hat sanatı bakımından belge niteliğinde olan tılsımlı gömlekler üzerinde yapılan 

tespitlere gelince, 15.-16. yüzyıl örneklerindeki yazılar Ma’kıli yazı karakterindeydi. 

Bu yazı özellikle kol, etek ve yaka kenarını bordür halinde çeviren alanlarda görülür. 

Ayrıca kare ve baklava gibi geometrik şekiller içinde, harflerin bu şekillere uyum 

sağlayacak köşeli karakterleri ile istifleri muhteşemdir. Bu istiflerde genellikle Allah, 

Muhammed, Ali ve Kelime-i Tevhid yazıldığı görülür. (Tezcan, 2011) 

    

   Resim 189: 16. yy Tılsımlı gömlek 209 

 

                                                 
209    http://turkbilimi.com/bu-16-yuzyil-osmanli-tilsimli-gomlegi-ve-osmanlida-giyim-kulturu.html  / 04.05.2017 
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   Resim 190: 16. yy tılsımlı Gömlek 

 

 

   Resim 191: 16. yy Tılsımlı gömlek Detay  
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Metin: 

۪حيمِ  ِن الرَّ ْحمه ِ الرَّ َماَواِت  بِْسِم هللا ه ُ الَ إِلَهَ إاِلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخُذهُ ِسنَة  َوالَ نَْوم  لَهُ َما فِي السَّ هللاَّ

َدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم َوالَ يُِحيطُوَن بَِشْيٍء َوَما فِي األَْرِض َمْن َذا الَِّذي يَْشفَُع ِعنْ 

 ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السََّماو ;َاِت َواألَْرَض َوالَ يَئُوُدهُ ِحْفظُهَُما َوهَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيمُ 210

Okunuşu:  

Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-l kayyûm(u) lâ te/ḣużuhu sinetun velâ 

nevm(un) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard(i) men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-

iżnih(i) ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum velâ yuhîtûne bişey-in min 

‘ilmihi illâ bimâ şâ(e) vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-ard(a) velâ yeûduhu 

hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm(u)  

Türkçe Anlamı:  

O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu 

uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler o’nundur. İzni 

olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı 

(istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun isteğinden başkasını ihata 

edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli 

Ala'yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür. 

Metin: 

 قل هو هللا أحد هللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

Okunuşu: 

“Kul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû 

kufuven ahad. 

Türkçe Anlamı: 

“De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç 

değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. 

 

 

                                                 
210    Kur’an-ı Kerim, Bakara Sûresi, 255. Ayet 
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 الاله االهللا محمد رسول هللا 

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammeden rasûlullâh" 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir." 

 

    

    

 

Resim 192: Tılsımlı Gömlek detayları 

 

 

   Resim 193: Tılsımlı Gömlekler. Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu  
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 4.5. Farklı Alanlarda 

Ma’kıli yazı, birçok alanda süsleme unsuru olarak kullanılmış en çok da 

mimari yüzeylerin tuğla ve çini kaplamalarında uygulanmıştır. Bunların dışında yazı 

yine süsleme unsuru olarak Mihraplarda, sikkelerde ya da yakın dönemlerde 

sokaklarda heykel gibi süsleme unsuru olarak farklı alanlarda da rastlanmaktadır.  

14 ve 15. yy da basılan sikkelerde kare kompozisyon ma’kıli yazı ile Kelime-i 

Tevhid uygulanmıştır. (bkz. Resim-194, 195,196,197,198) 

 الاله االهللا محمد رسول هللا 

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammed rasûlullâh" 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir." 

 

1        2        3  

 

Resim 194: 1) Ebu Said (MS 1316-1335          2) İlhanlı gümüş sikke 14.yy             3) İlhanlı gümüş sikke 14.yy  

           İlhanlı (İran Moğollar)         

   

           

            Resim 195: İlhanlı gümüş para, 14. yy 211                   Resim 196: Shahrukh, (AD1405-1447)    

                                   İran, Kirman, Gümüş Sikke212 

                                                 
211     http://www.worldofcoins.eu/forum/index.php?topic=3729.0  / 05.01.2018 



   

237 

 

 

 

 

1 2      3  

 

Resim 197:1) Karamanoğlu Beyliği,         2) Tarih ve döem bilgisi         3) İlhanlı sikke Ebu Said    

 Mehmet II (bin Alaeddin),(M.1402-1419)       mevcut değildir.   

 A218.1213             

      

 

 

 1    2    3  

Resim 198: 1)Hisar Sultan Mahmud     2)Azerbaycan,Bakü.Amir Timur     3)İlhanlı sikke, 734 H/1333-34  214 

            Gazi, (Herat) 215             ve Mahmud Khan
216

                       Barda, Azerbaycan  

 

    

 

                        

                                                                                                                                          
212https://www.vcoins.com/en/stores/cyrus_coins/28/product/item_31124_timurid_iran_shahrukh_ah_807850_ar 

_tanka_kirman_mint_dated_832ah_ad1430_album_2405_rare_mint/644635/Default.aspx  / 07.01.2017 
213    http://tokakte.dk/ilkhanids.html / 15.01.2018 
214    http://islamic-arts.org/2012/calligraphy-on-islamic-coins/ 10.01.2018 
215    http://rasmircoins.ucoz.ru/forum/9-10572-1 / 09.01.2018 
216    http://rasmircoins.ucoz.ru/forum/9-10572-1 /  10.01.2018 
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   Resim 199: Kelim-i Tevhid, Suudi Arabistan, Cidde 217  

 

 

 Resim 199’da Arabistanın Cidde şehrinde bir sokakda bulunan süs havuzu 

içerisinde dikdörtgen formlu heykel olarak Müsenna (aynalı yazı) ile Kelime-i 

Tevhid yazısı uygulanmıştır.  

 

 الاله االهللا محمد رسول هللا 

Okunuşu: 

"Lâilahe illallâh Muhammeden rasûlullâh" 

Türkçe Anlamı: 

"Allah'tan başka İlah yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.v) Allah'ın Peygamberidir." 

 

 

 Resim 200’de Malezya da bir sokak da heykel olarak ma’kıli yazı ileküp 

formunda İhlâs suresi yer almaktadır. Küpün üst tarafta olan üç yüzeyinde altın 

yaldız zemin üzerine siyah renkle yazı uygulanmıştır. Diğer alt tarafta olan üç yüzeyi 

ise düz ve siyah renklidir. Küp 45 derecelik açı ile bir köşesi üzerinde 

durmaktadır.(bkz. Resim-200) 

 

                                                 
217    http://rhombicdot.blogspot.com.tr/2010/04/typographic-sculptures-in-saudi-arabia.html  /  29.12.2017 
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Resim 200: Altın Mermer Heykel, İhlâs Suresi, Malezya 218 

 

Metin: 

له كفوا أحد قل هو هللا أحد هللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن  

Okunuşu: 

 “Kul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû 

kufuven ahad. 

Türkçe Anlamı:  

“De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç 

değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. 

    

 Ma’kıli yazı heykeli, Mısır’ın başkenti Kahirede askeri anıt olarak şehrin 

meydanında yer almaktadır. Üçgen formunda olan anıt 1973 de savaşta hayatlarını 

kaybeden Mısırlılar onuruna yapılmış ve üzerinde satır yazısı olarak savaşta 

hayatlarını kaybeden askerlerin isimleri yazılmıştır. (bkz. Resim-201) 

 Fas’da Essaouira şehrinde kare formda ma’kıli yazı ile “Allah’ın Lütfu Muhammed” ismi 

yazılmıştır. Bu cümle sadece heykel de değil aynı zamanda o şehrin bir simgesi olarak birçok yerinde 

kullanılmaktadır. (bkz. Resim-202) 

                                                 
218      http://www.sculptormalaysia.com/portfolio.html / 30.12.2017 

https://st.depositphotos.com/3042113/4478/i/950/depositphotos_44787739-stock-photo-unknown-soldier-memorial-in-cairo.jpg
https://st.depositphotos.com/3042113/4478/i/950/depositphotos_44787739-stock-photo-unknown-soldier-memorial-in-cairo.jpg


   

240 

 

 

Resim 201: Askeri Anıt, Mısır, Kahire ( 1975)219 

 

 

Resim 202:Heykel ‘Barakat Muhammed’, Essaouira, FAS, (1978) 220  

  

                                                 
219     http://emhotep.net/2009/07/29/locations/lower-egypt/the-unknown-soldier-memorial/ 05.03.2018 
220     http://www.essaouira.nu/history_barakat.htm / 01.12.2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/Essaouira
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Resim 203: Emin Barın, Maaşallah, Boğaz Köprüsü’nün Anadolu Yakası Girişi,(1973) 221 

 

 

 

Resim 204: Marmaray-Yeni kapı girişi, İstanbul  

 

 Resim-203 ve 204’de ise Türkiye de İstanbul boğaz köprüsü Anadolu yakası 

girişinde bulunan ve yazısı Hattat Emin Barına’a ait olan heykel üzerinde maşallah 

yazısı yer almaktadır. Yine İstanbulda Marmaray-yeni kapı girişinde kare formda 

kemle-i Tevhid yazıları bulunmaktadır. 

 

                                                 
221     http://www.barincilt.com.tr/eng/eminGrafik.html /  03.12.2017 
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5.GÜNÜMÜZDE YAPILAN BAZI UYGULAMALAR 

 

 

Resim 205: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

 

 Resim-205’de yer alan uygulama resim-yazı formunda tasarlanmış Yasin suresi 

17. Ayeti yer almkatadır. Resim 206’da kare kompozisyonda ma’kıli tasarım 

yapılmıştır. Tasarımda Alak suresi uygulanmış ve harflerin kontur çizgileri kalın 

yapılmıştır.  

 

 

Resim 206: Şerife Çakır, “Kelime-i Tevhid”2017 
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Resim 207: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

 

 Resim 207’de Örgü ma’kıli olarak yapılan tasarımda dörtlü simetri ile 

‘Bismillah’ kelimesi kullanılmıştır. Orta kısımda iç içe geçmelerle örgü şekli 

oluşturulmuştur. Resim 208’ de dörtlü simetri ile ‘Bismillah’  kelimesi kullanılmış ve 

orta kısım boş bırakılmştır.  

 

 

 Resim 208: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 
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Resim 209: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

 

  Resim 209’da kare kompozisyon ile Alak suresi uygulanmıştır. Turkuaz 

renklerin valörleri kullanılarak beyaz zemin üzerine renklendirme yapılmıştır. Resim 

210’da Saf suresi 2. Ayeti kare kompozisyon olarak uygulanmıştır.  

 

 

 

Resim 210: Şerife Çakır, İsimsiz , 2013 
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Resim 211: Şerife Çakır, İsimsiz, 2013 

    

 Resim 211’de yine saf suresi 2 ayeti.ve  Resim  212’de tin suresi 8. Ayeti kare 

kompozisyonda uygulanmıştır. Her iki çalışmada da kullanılan kare kompozisyonlar 

küçültülerek ya da aynı ebatta kullanılarak zeminde kompozisyon olışturulmuştur.   

 

 

 

 

Resim 212: Şerife Çakır, İsimsiz, 2013 
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Resim 213: Şerife Çakır, İsimsiz, 2015 

 

 Resim 213 ve 214’de Alak suresi düz satır yazısı olarak düzenli sıralı ve 

düzensiz sıralı olarak iki ayrı kompozisyon yapılmıştır.  
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Resim 214: Şerife Çakır, İsimsiz, 2014 
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Resim 215: Şerife Çakır, İsimsiz , 2016 

 

 Resim 215’de tasarlanan kare kompozisyonda ‘Bismillahirrahmanirrahim’ 

kelimesi dörtlü simetri ile tekrarlı olarak kare oluşturulmuş ve bu kareler belli 

açılarla döndürülerek iç içe sonsuz devam eden bir döngü olarak uygulanmıştır. Yine 

benzer uygulama altıgen form ile içe içe tekrarlı olarak uygulanmıştır. (bkz. Resim-

216) 

 

Resim 216: Şerife Çakır,  İsm-i Nebi, 2017 
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Resim 217: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna, 2018  

 

 Resim 217’de Allah’ın güzel isimleri olan Esma-ü’l Hüsna kare formda 

kullanılmıştır. Her bir esma kare kompozisyon olarak tasarlanıp boyutlu bir tasarım 

yapılmıştır. Resim 218’de ise Aynı boyutta kullanılan Esma-ü’l Hüsna isimleri satıra 

düzensiz yerleştirilerek tasarlanmıştır. 

 

 

Resim 218: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna, 2018 
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Resim 219: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna, 2018 

 

 Resim 219’da yapılan tasarımda kare formda olan her esma 30,60 ve 90 

derecelik açılarla dündürülerek iç içe giden sonsuz döngüde uygulanmıştır. Resim 

220’de ise Esmalar daire satır üzerine belli açılarla döndürülerek yerleştirilmiştir. Bu 

yerleştirme dairelerin iç içe karışış devam eden bir görünüm oluşturmaktadır. 

 

 

Resim 220: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna, 2018 
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Resim 221: Şerife Çakır, ‘Muhammed(sav)’, 2018 

 

 Resim 215 ve 216’da ikili simetri ile Muhammed (sav) ismi yer almaktadır. Bu 

kompozisyonda Türk halı motiflerinde bulunan motiflerden etkilenilerek tasarım 

yapılmıştır. 

 

 

Resim 222: Şerife Çakır,  ‘Muhammed(sav)’, 2018 
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Resim 223: Şerife Çakır,  ‘Fetih Suresi 1. Ayet’  

 

 Resim-223’de kompozisyon küçük karelerin büyütülüp küçültülmesi ile ma’kıli 

harfleri oluşturulmuştur. Resim-224’de ise iç içe altı altıgenin birleşimi ile 

oluşturulan altıgen şekil içine oturtulmuş tasarım 12 adet esma-ü’l Hüsna’dan 

oluşmaktadır. 

 

 

Resim 224: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna,2018 
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6. GENEL DEĞERLENDİRME 

 Kökeni İslamiyet’ten önceki devirlere dayanan Ma’kıli yazı hakkında 

araştırmamız “Mak’kıli yazının Tasarım Özellikleri ve Kullanım Alanları” adlı başlık 

altında incelenmiştir. Öncelikle hat sanatı tarihi araştırılarak, yazı çeşitlerinin neler 

olduğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi verilerek başlanıp,  daha sonra yazı 

çeşitlerinden olan ve araştırmaya konu Ma’kıli yazı hakkında bilgi verilmiştir.  

Kökeni hususunda bilgilere henüz tam ulaşılamasa da öncelikle çıkış noktasının kufi 

yazının bir kolu olmadığı ve tuğla mimarisi ile ortaya çıkmış olması biraz daha netlik 

kazanmıştır. Yine köken olarak ulaşılan bir diğer bilgi tuğla mimarisi ile ortaya 

çıkmış olmasının yanında harf şekilleri de Kafkasya taraflarında bulunan 

damgalardaki şekillere çok benzemesi de bu yazının Türk yazısı olduğunu ve bu 

yazının en çok Kafkasya tarafında kullanıldığı görülmüştür.    

Ma’kıli yazı kompozisyon ve tasarım özellikleri tek tek incelenerek 

araştırmaya konu olan Tasarım özellikleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılmış ve 

yazının diğer kompozisyon özellikleri de incelenerek tasarımlarda uygulanan teknik 

özellikler belirlenmiştir. Uygulama alanları incelendiğinde öncelikle abidelerde, dini 

mimari yapılarda tercih edildiği belirlenmiştir. Dini mimari yapıların çeşitli 

yerlerinde çoğunlukla kare formlarda daha sonra dikdörtgen, üçgen, daire, altıgen, 

yıldız, v.b. geometrik tasarımların dış cephe süslemelerinde kullanıldığı görülmüştür. 

Ma’kıli yazı düz ve yatay hareketlere sahip olan bir yazı olduğu için özellikle mimari 

yapılarda tercih edilmiştir.  

Mimari yapılarda eski dönemlerden beri daha çok Ma’kıli yazının bir süsleme 

unsuru olarak tercih edilmesi ve kullanımının daha çok dış cephelerde görülmesinin 

çeşitli sebepleri vardır:  

-  Öncelikle Ma’kıli yazının harflerinin yapı olarak düz ve köşeli olması 

mimaride birinci tercihtir. Eski dönem yapıları dış yüzeyleri tuğla mimarisinin tuğla 

dizilimi Ma’kıli yazının harf düzeni ile bire bir örtüşmesi belki de en önemli tercih 

sebebi olabilir.  
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-  Tuğlalar kullanımda sırlı ve sırsız olarak iki çeşit uygulanmıştır. Sırlı tuğlalar 

harfleri, sırsız olan tuğlalar da boşluk alanları oluşturacak şekilde dizildiği için 

mimaride en uygun yazı olarak tercih edilmiş olabilir. 

-   Ma’kıli yazının hat kalemiyle değil de cetvel yardımı ile meydana getirlmesi 

mimari yapılarda, uygulama kolaylığı sağlamıştır.  

-  Yapılarda Ma’kıli yazının kullanılması şekil olarak düz hatlarının 

olmasından dolayı çok büyük kolaylık sağladığı gibi yapıya uygulayacak kişinin harf 

anatomisi bilmese de aynen aktarabiliyor olması da bir tercih sebebi olabilir. Fakat 

burada önemli bir husus yazıyı aktaracak kişi dikkat etilmezse yazıyı ters yönde yani 

okunuş yönüne ters aktarabilir. (Bu durumu Edirne Selimiye Cami (1575), hünkâr 

mahfili doğu duvarında pencere aralarında çini tekniği ile uygulanan kare Ma’kıli 

pano da Ali(kv) ve Muhammed(sav) isimleri okunuş yönüne ters olarak 

uygulanmıştır. Daha sonra Sivas Çifte Minareli Medrese (1271), minare kaidelerinde 

yer alan Allah (cc) ve Dört Halife isimleri restorasyonda yanlış uygulanmıştır.) 

-   Tuğla haricinde yapılar da taş işçiliği, çini, çok az da olsa ahşap üstü ve alçı 

gibi malzemelerle uyumlu olarak yapılarda her alana uygulanabilir olmasıdır.  

  6.1. Kompozisyon Düzenleri  

    Ma’kıli yazı harflerinin yapısı itibariyle düz ve köşeli olmasından dolayı 

kompozisyon kurguları bakımından da faklı şekil ve özelliklere sahiptir. 

Kompozisyon özellikleri bakımından yaptığımız araştırmalarımız da çeşitli 

geometrik şekiller kullanılarak yapılan tasarımalar olduğunu ve en çok kare 

kompozisyon kullanımının tercih edildiğini söyleyebiliriz. 

 Kare kompozisyonlar da yazının sağ alt köşeden başlayarak saat yönünde 

gitmesi ile helezon şeklinde ortada bitmesi ya da tersi yapılarak ortadan başlayıp yine 

saat yönünde giderek kareyi tamamlaması, bir ismin dört kere tekrarlayarak kare 

oluşturması yanında genel de ortada çarkıfelek şeklinin çokça kullanılması gibi 

kompozisyon düzenleri yapılmıştır.  
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 Diğer geometrik şekillerde olan kompozisyonlarda da yine kare tasarımlarda 

olan özellikler kullanılarak yapılmıştır. Geometrik şekiller oluşturulurken iç içe farklı 

geometrik yazı tasarımları farklı geometrik şekiller oluşturmuştur. Düz satır yazı 

kompozisyonlarında ise tek satır üst üste iki ya da üç satır halinde, bazı harfler 

uzatılarak üç satırı kaplayacak şekilde kullanımlar da görülmektedir. Ma’kıli yazı 

düz ve köşeli harflere sahip olsa da yuvarlak tasarımlarda yapılabilen bir yazı 

olmuştur. 

 6.2. Harf Anatomileri  

Ma’kılî yazı türünün en belirgin ve önemli özelliği harflerin hepsi düz, köşeli, 

geometrik, sert, donuk ve keskin görünüme sahip olması ve harf kalınlığı ile harfler 

arası boşlukların eşit kalınlıkta olmasıdır. Bu özelliğinden dolayı harf anatomileri tek 

tek incelenerek, mim, vav, fe, kaf, he gibi gözlü harflerin başları düzgün dört köşeli 

tam kareler halinde yazılmıştır.  

 

Harf şekillerin de gövde ve kuyruklar çanaklı ya da küplü harf olarak 

adlandırılan sad, dat, sin, şın, ayn, ğayn, cim gibi gövde yapısına sahip harflerin, kare 

ya da içe doğru helezon formunda kuyruk yapılarına sahip oldukları belirlenmiştir. 

Harflerin gövde yapıları, kuyruk ya da çanak kısımlarının sabit bir boyutunun 

olmayıp, tasarıma göre uzun, kısa ya da geniş kullanılabildiği sonucuna varılmıştır.   

 6.3. Yazıların Mimaride ve Diğer Alanlardaki Yerleri 

Ma’kıli yazılar mimarîde genellikle dış mekânlarda, tüm cepheyi kaplayacak 

şekilde kullanılmıştır. Birçok yapıda ise büyük ya da küçük olacak şekilde kare 

kompozisyonlar kullanılmıştır. Ma’kıli yazıların şekil olarak düz olmasından dolayı 

uygulamada kolaylık sağladığı için dış cephe duvarlarının tamamında çok rahat 

uygulanmıştır.  

 

Dış kaplamalarda da ulama tekniği kullanarak yazının sonsuz kere devam 

etmesi hissi uyandıran tasarımlar yapılmıştır. Aynı teknikle minarelerin 

gövdelerinde, taç kapılar ve eyvanlarda tavan süslemesi olarak ya da mihrap 

duvarındaki bordürde kullanılmıştır. Kare kompozisyon olarak mihrap ve minber 



   

256 

 

üstünde bulunmaktadır. Dış mekânlarda ise minare gövde ve kaidelerinde, pencere 

alınlıklarında ve kubbede ulama tekniği ile uygulanmıştır.  

 

Türkiye de bulunan dini mimari yapılarda Ma’kıli yazı kare şeklin de ve küçük 

alanlarda uygulanmıştır. Batman, Hasankeyf de bulunan El-Rızk Camii ve Kızlar 

Camii minarelerinde, Mardin de Ulu Camii minare kaidesinde yer alan kitabe de,  

Diyarbakır’ın, Sur ilçesinde yer alan Safa Cami minaresinde Sivas, Çifte Minareli 

Medrese ve Beyazıt cami minarelerinde kare şeklinde tasarımlar yer almaktadır. 

Avlu ve taç kapı olarak, Mardin Şehidiye Camii taç kapısında ve Mardin Şehidiye 

Camii avlusun da kare Ma’kıli tasarımlar kullanılmıştır. Bunlardan farklı olarak 

ulama tekniği ile yapının dış cephe duvarları yazı ile kaplanmış olan muhtemelen tek 

yapı Batman Hasankeyf de bulunan Zeynel Bey Türbesidir. Türbenin silindir şekilli 

gövdesi tamamen sırlı tuğlalar kullanılarak yazı ile kaplanmıştır.  

İç mekânlarda Ma’kıli yazı Sultanahmet kıble duvarında, Diyarbakır Fatih paşa 

cami minber kapılarında, Sahip ata camiin de, Edirne Selimiye Cami, Hünkar mahfili 

doğu duvarının pencereleri arasında çarkıfelek şeklinde iki tane çini pano yer 

almaktadır. Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii Mihrabı ve son Cemaat yerinde, 

Beyşehir Eşrefoğlu Camii'nin minberine ait ahşap kapıda kare formda Ma’kıli yazı 

tercih edilmiştir.  

Ma’kıli yazının mimari de kullanmasına Kazakistan'ın Türkistan kentinde 

Hoca Ahmed Yesevi Külliyesi’nde de rast gelinmiştir. Burada yazı dış cephe 

duvarlarının tamamını kaplayacak şekilde uygulanmıştır. Bu cephelerde genelde 

tesbih sözleri kullanılmış ve buda zikir anlamında tekrarlı olarak yapılmıştır. Burada 

bu uygulamanın en önemli sebepleri, Hoca Ahmed Yesevi’nin tasavvuf ehli olması 

bunda en büyük etkendir.  

Özbekistan da Semerkant ve Buhara kentlerinde Uluğ Bey Medresesi, Şir-Dor 

Medresesi, Tillakari Medresesi, Uluğ Bey Rasathanesi, Timur’un Gur Emîr Türbesi, 

Shakh-i Zinda Türbesi, Bibi Hanım Cami ve Türbesi,  Aksaray Türbesi gibi 

yapılarda ulama tekniği ve tuğla kullanılarak dış cephe duvarları Ma’kıli yazı ile 

kaplanmıştır. 
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 İran’nın İsfahan, Tebriz, Yezid gibi kentlerinde olan camiler de dış cephelerde 

belli alanlarda Ma’kıli yazı kullanılmıştır. Hakim Cami duvarların da kare şeklinde 

yazı, Mescid-i Cami, Mir Çakmak Cami, İmam Ali Cami, Şeyh Safi türbesi, Cuma 

Camii gibi yapılarda yine taç kapılarında, minarelerin de, eyvan tavanı ve 

mihraplarında ma’kıli yazı kompozisyonlar yer almaktadır. Tahran kazvin de 

İmamzade Hüseyin Camii dış cephe de pano halinde ulama tekniği ile yazılar ve 

Şeyh Lütfullah Camin de bulunan sekiz adet olan ve her bir pandantifte kare 

kompozisyonla ayetler yazılıdır. Burada bulunan yapıların dış cephe kaplamaların da 

Semerkant da olduğu kadar çok fazla tercih edilmemiş, daha çok kare ve geometrik 

şekillerde kompozisyonlar kullanılmış ve tüm yapıyı kaplamayacak şekilde belirli 

alanlarda tuğla ve çini ile yapılara yazılar uygulanmıştır. 

Günümüzde yapılan dini mimari yapılarda Ma’kıli yazıdan vazgeçilmemiş, 

yine dış cephe kaplamalarında, duvar süslemelerin de, tavanda ve kuşak yazıların da 

kullanılmıştır. Endonezya’nın Bandung kentinde bulunan Masjid Raya Asmaul 

Husna Gading Serpol Camiinin dış cepheleri her biri kare olan Esma-ül Hüsna ile 

tamamen kaplanmıştır. Al-Irsyad Camiin de ise dış cephe duvarları tamamen yazı ile 

kaplanmıştır. Ürdün’ün Amman kentinde Al-Hamshari Camiin de minaresinde ve 

giriş kısmında büyük boyda kare kompozisyon yazı bulunmaktadır.  

Ma’kıli yazıların mimari yapılar dışında Halı, Seccade, Minyatür, Tılsımlı 

gömlek,  heykel ve paralar gibi uygulandığı farklı alanlarda mevcuttur. Halı ve 

seccade üzerinde olan yazılar alınlık kısmında, kenar bordürlerinde üst köşeler de ve 

orta kısımda kullanılmıştır. Minyatürde Ma’kıli yazıya çok fazla rastlanmamıştır. 

Yapılan araştırmalarda dört eserde Ma’kıli yazı kullanılmış, bunlar diğer yazılardan 

farklı olarak minyatürün alt ya da üst kısmında açıklama yazısı olarak değil de 

minyatürde yapılan çizimlerin bir parçası olarak kullanılmıştır. Bu da Ma’kıli yazının 

abide yazısı olarak kullanılmasının minyatüre yansıması olarak görülebilir. Tılsımlı 

gömleklerde ise özel bir kumaş üzerine, özellikle kol, etek ve yaka kenarını bordür 

halinde çeviren alanlarda yazılar görülmektedir. Ve son olarak Ma’kıli yazı ile 

sokaklara yapılan heykeller görülmektedir. Bunların tamamı ya da birkaç yüzeyini 

kaplayacak şekilde uygulanmış olduğu görülmektedir. 
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 6.4. Kullanılan Metinler 

Dini mimari yapılar büyük bir öneme sahip olduğu için Camii ve Türbeler de 

en çok Allah lafzının yer almasının daha uygun olacağı düşünülmüş ve Allah(c.c) 

lafzı ve Allahu ekber simetrik olarak ulama tekniği ile kullanılmıştır. Daha sonra 

Muhammed(s.a.v) ve Ali (k.v) isimleri de aynı teknik kullanılarak çok fazla 

kullanılmıştır. Yine dört Halife isimleri olan Ebu Bekir (r.a), Osman(r.a), Ömer(r.a) 

ve Ali(k.v) isimleri ve Esma-ül Hüsna kullanılmıştır.  

Türbelerin dış cephelerinde ulama tekniği ile tekrarlı olarak uygulanmıştır. Bu 

bir tür zikir yapma sayılabilir. Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin dış cephelerinde 

ulama tekniği ile yazılan yazılarda Ya Allah, Ya Rahmân, Ya Rahîm, Allahu ekber 

gibi kelimeler çok fazla kullanılmıştır. Yine yapılarda namaz tesbihatında olan El-

hamdü lillâh, Subhânallâh, Lâ ilâhe illâllâh, bunların dışında “Allah Rabbî 

Muhammed Nebiyyi”, “el-‘abd yudebbir” ve “vallahu yukaddîr” ibareleri bütün 

duvarları kaplayacak şekilde istiflenmiştir. Bu kelimeler de bu sebeplerden 

kullanılmış olabilir. Böylelikle yapılarda ulama tekniği aslında çok önemli bir teknik 

olduğunu ve bu teknikle tekrarlı yazıların da yapı ile mana uyumunun da sağlamış 

olduğunu görmekteyiz.   

İran’daki camilere bakıldığında Ali(k.v) isminin çok fazla kullanıldığını 

görmekteyiz, yapılarda Allah(c.c), Muhammed(s.a.v) ve Ali (k.v) isimleri de çok fazla 

ve birlikte kullanıldığı görülmektedir. Yine İran da Şiilik inancından dolayı yapılarda 

ehl-i beyt isimleri olan Hasan (r.a), Hüseyin(r.a) ve Fatıma (r.a) isimlerinin de 

kullanıldığı görülmektedir.   

 Mimari de ve diğer alanlarda kullanılan ayet ve sureler genel olarak Fatiha ve 

İhlâs sureleri ve bazı namaz sureleridir. Bunlar birçok yapıda ve diğer alanlarda kare 

şeklinde kullanılmıştır. Ma’kıli yazı çoğunlukla tuğla mimarisi kullanılarak yapıldığı 

için çok uzun ayet ya da sure kullanılmamıştır. 

 Halı ve seccadelerde kullanılan yazılar yine namazla alakalı olan metinlerden 

seçilmiştir. Bunlardan Subhânallâhi ve'l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu 

ekber, yazılarak Allah’ın eksik sıfatlardan münezzeh, uzak olduğunu ve Hamd’in 
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sadece Allah’a olması gerektiğini ve Allah’tan başka ilah olmadığını, Allah’ın en 

büyük olduğunu bir namaz seccadesinde görmek mana-şekil uyumuna göre 

seçildiğini göstermektedir. Köşeler de tekrarlı olarak Allah(c.c), Muhammed(s.a.v) ve 

Ali (k.v) isimleri de birlikte kullanıldığı görülmektedir.  

Tılsımlı Gömlekler üzerine en çok Kur’an’dan ayetler uygulanmıştır. Kur’an-ı 

Kerim’in ilk ayeti Fatiha Sûresi olması sebebiyle en çok kullanılan ayet olmuştur. 

Ayrıca Yasin Sûresi, fazileti hakkında bazı hadisler bulunması sebebiyle tılsımlı 

gömleklere de yazılmıştır. Tılsımlı gömleklerde Kur’an-ı Kerim’den surelerin 

dışında Allah’ın 99 adı olan Esma-i Hüsna, dört büyük meleğin adı (Cebrail, İsrafil, 

Mikail, Azrail), Hz. Muhammed’in (s.a.v) hilye-i şerifi, nübüvvet mührü, hadisleri, 

şiirler, dualar, istek ve yakarışlar yer almıştır. 

  Yapılarda ve diğer alanlarda kullanılan ayet, sureler ya da isimlerin namazla 

veya zikirle bir şekilde bağlantısı olduğu söylenebilir. Bunlar Kur’an-ı Kerim’den 

alındığı için metinlerin dili Arapça’dır. Ancak; dili Arapça olsa da bu metinler, 

genellikle Müslümanların kısmen ya da tamamen ezberlerinde olan, hatta anlamlarını 

da bildikleri surelerden seçilmiştir.  

 6.4.1.Ayetler 

Mimari yapıların büyük çoğunluğunda Kur’an-ı Kerim’den seçilmiş ayetler 

yazılmıştır. Yapı türüne ve yapının işlevine yönelik ayetlerin seçilmesi, onların 

sadece mimarî eseri süslemeye yönelik olmadığını, ayetin manası ile yapının 

uyumunu göstermektedir.  

Bu ayetlere Allah‟ın varlığını, birliğini ve eşi-benzeri olmadığını konu alan 

ihlâs Sûresi, Âyete‟l-Kürsî adıyla bilinen Bakara Sûresi‟nin 255. Ayeti ve ayrıca 

Fatiha suresi, Kadir Sûresi, Fil Sûresi gibi ayetler yer almaktadır.  
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 6.4.2.Esma-i Hüsna   

Allah‟ın 99 ismi denilen Esma-i Hüsna ibarelerinin de mimarîde çok 

kullanıldığı görülmektedir. Mimari yapıların dış cephelerinde, iç kısımlarda küçük 

kare kompozisyonlar olarak kullanılmıştır. 99 esmanın hepsinin bir arada kullanıldığı 

yapı İran’ın Yezd şehrinde bulunan Mescid-i Cuma caminin tavan süslemesidir.  

 Yapılarda en çok Allah lafzı bulunmaktadır. Bunun dışında mimari yapılarda 

kare panolar olarak pek çok Esmâ-i Hüsnâ yazısı mevcuttur. Bunların genelde 

“Allah’ın evi”nde “Allah’ın isimleri”nin yazılı olması gayet uygun bir uygulama 

olmuştur.  

 

 6.4.3.Çehar yar-ı Güzîn İsimleri 

           Allah (cc.), Hz. Muhammed (s.a.v) ve Çehar-ı yar-ı güzîn isimleri Hz. Ebû 

Bekir(r.a), Hz. Ömer(r.a), Hz. Osman(r.a),  Hz. Ali(k.v ) isimleri bazen tek olarak, 

kimi zaman da bütün isimler bir arada kullanılmıştır. Bu ibareler çoğu zaman 

yapıların dış cephelerinde, pencere sövelerinde, ahşap kapı ve pencere kanatlarında, 

minare kaidelerinde işlenmiştir. 

Aksaray Sultan Hanı taç kapısında ve Bursa Yıldırım Camii pencere 

sövelerinde sadece Ali(k.v) ismi kullanılırken, Beyşehir Eşrefoğlu Camii ahşap 

minber kapısında ise tamamı birlikte yer almaktadır. İran’ın İsfahan kentinde 

Mescid-i Cami (Jameh Mosque of Ashtarjan) kentinde yer alan yapı da girişin 

üstünde tekrarlı olarak bu isimleri dört ayrı kare şekli ile yan yana kare şeklin de beş 

ayrı tasarım olarak kullanılmıştır. Bunların yazılmasındaki amaç, Allah’ı, 

Peygamber’i ve ashabın önde gelenlerini hatırlamak, saygı göstermek ve örnek 

almaktır.  

 6.5. Mimarî Yapılarda ve Diğer Alanlarda Yazıların İçeriği 

Mimarî yapılardaki yazıların metin içeriği ve uygulandığı mekân seçimi 

incelendiğinde, bu alanlarda yazı manası ve şekil bütünlüğüne önem verildiği 

anlaşılmaktadır. Yazıların yapılarda tekrarlı olarak kullanılması mimarîdeki yazıların 

amacının, salt bir dekorasyon ve süsleme olmadığı, mekâna özel anlamlar kattığı 

ortaya çıkmaktadır. Dini Mimarî yapılardaki yazıların metin ve mekân seçimi 
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incelendiğinde, hat sanatının en önemli amaçlarından biri olan şekil ve mana 

bütünlüğüne özen gösterildiği anlaşılmaktadır.  

Dini ve sivil mimari de en çok kullanılan ibarelerden biri de Kelime –i tevhid 

sözüdür. Lâ ilâhe illâllâh kelamının çokça kullanılması bir süsleme unsuru değil de 

Allahın varlığını ve birliğini her an her yerde anmak, akıldan hiç çıkarmamak 

maksadıyla olduğu düşünülebilir.  

Halı ve seccadeler de kullanılan Ma’kıli yazıların yazı içeriği olarak Allah(c.c), 

Muhammed(s.a.v) ve Ali(k.v) isimleri kullanılmış. Köşelerde sekiz köşeli yıldız 

şeklinde olan yazılarda tesbihat ta okunan metinler ve bazı ayetler yer almaktadır. 

Bunlar Allahın varlığını, birliğini, yüceliğini, her şeyin Allahın yardımıyla olduğunu 

anlatan metinlerin, namazla doğrudan bağlantısının olmasından dolayı seçilmesi 

söylenebilir. Bunun dışında farklı alanlarda da kullanılması yine mana-şekil 

uyumuna göre tercih edildiği ve her an her yerde Allah’ı anmanın önemini 

vurgulamak için olduğu da söylenebilir. 

 6.6. Yazılarda Malzeme ve Teknik 

Mimari eserlerde görülen yazı, geometrik süslemeler bu yapıyı oluşturan 

malzemelere göre belirlenmektedir. Yapıları oluşturan elemanlar en çok taş, tuğla, 

kerpiç, çini, ahşap, mermer, malzemenin olduğu söylenebilir. Yapıların dış cepheleri 

ve iç mekânlarında farklı yerlerde yazının yer alması, yapılarda kullanılan tekniğin 

tuğla kullanımına bağlı olarak farklı dizilme ve örme yöntemleriyle yazılmıştır.  

Yapılarda yazı, tuğlaların dizilim şekli ile ilgili olduğu için temel malzeme 

tuğladır. Tuğlaların yatay ve dikey olarak yerleştirilmesi ile harfler oluşturulur. 

Yatay tuğlalar zemini, dikey tuğlalar ise yazıyı oluşturduğu gibi farklı dizilim 

teknikleri de uygulanmıştır. Tuğlalar sırlı ve sırsız olarak iki çeşit kullanılmış, sırlı 

olanlar lacivert ve türkuaz renklidir. Lacivert tuğlalar yazılar da metinlerin başlangıç, 

bitiş yerlerini göstermek ya da okumada dikkat çekilmesi gereken yeri göstermek 

amacıyla kullanılmıştır. Bazı tasarımlarda ise koyu renkli tuğlaların, geometrik 

şekilli tasarımların çerçevesini oluşturmak için kullanılmış olduğu söylenebilir.   
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  7. SONUÇ  

Ma’kıli ve Kûfi yazının birbirinden farklı iki yazı çeşididir. Öncelikle Ma’kıli 

yazı dört köşesi olan, düz ve sade bir yazıdır. Kufi ise düz harfleri olsa da daha 

kıvrımlı ve yuvarlak hareketlere sahip bir yazı olup kalem ve mürekkep kullanılarak 

yazılır. Aralarında bu ve bunun gibi birçok fark vardır.  

Araştırma konusu olan Ma’kıli yazı harf anatomileri bakımından 

değerlendirildiğinde el ve kalem ile değil de çizimle, ölçümle yapıldığı için, her harf 

kalınlığı nokta temel alınarak yapılmaktadır. Harflerin boyları ise tasarıma göre 

belirlenmekte olup, tasarımda kalan boşluğa göre uzatılabilir veya kısaltılabilir. Bu 

yazının en önemli özelliğinin yazı da ki boşluk ve doluluk oranın eşit olmasıdır. Bu 

eşitlik bozulduğu an tasarım göze kötü görünmektedir. Ma’kıli yazı, uygulama 

şekilleri ve kullanılan malzemeler bakımından diğer yazılardan farklı bir yazı 

çeşididir. Bu yazının harfleri yapı olarak düz ve köşeli olduğu için günümüze kadar 

aynı şeklini korumuş, yazı da bir değişiklik, gelişme ilerleme gibi bir durum da söz 

konusu olmamıştır. 

    

Ma’kıli yazı kompozisyonları tasarım yönünden değerlendirildiğinde ise 

kendi içinde matematik ve geometri hesaplamaları gerektirmektedir. Küçük bir hesap 

hatasının bile yazının formunu bozacağı belirlenmiştir. Ma’kıli yazı türü diğer yazılar 

gibi kalem kullanılmadan, cetvel gibi geometrik aletlerle yapılan bir yazıdır ve bu 

yazı ile uğraşan sanatçının el melekelerini geliştirmekten daha ziyade düşünce ve 

tasarım yeteneğini geliştirdiği görülmüştür.  

 

 Doğa kanunlarının temellerinden biri olan simetri sistemleri ma’kıli yazılarda 

mükemmel bir şekilde kullanılmıştır. Özellikle mimari yapının yüzeyini tamamen 

kaplayacak şekilde tasarımlar yapılmasına olanak sağlamıştır. Simetri özellikle 

ulama tekniğinde kullanılarak bir ya da birkaç kelime tekrarlı bir şekilde 

kullanılabilmiştir. Geometrik şekillerde farklı tasarımlar yapılabilmiştir. Özellikle 

çarkıfelek şekli çok fazla kullanılmış ve tüm bunlar sonsuzluğa ulaşma isteğinin 

simetri ile çok iyi bir şekilde ifade edilmesini sağlamıştır.   
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Ma’kili yazıların tasarımlarında, oluşturulan kompozisyon kurgularında 

çoğunlukla nokta vb. işaretlere yer verilmemektedir. Bu da tasarımlarda olumsuz bir 

uygulamadır. Bu uygulamalar da tasarımların okunuşunu zorlaştırmıştır. 

 

 Kare kompozisyonları incelendiğinde yazılarda metin önce şerit haline getirilip 

çoğunlukla dıştan içe doğru bir hareketle istiflenerek merkezde tamamlandığı 

belirlenmiştir. Bu tür kompozisyonlarda dikkat edilmesi gereken husus metinle 

tasarım arasındaki matematik ve zarif hesaplamaların olmasıdır. Eğer seçili metnin 

kaplayacağı alan hesaplanmazsa tasarım yarım kalır. Kısaca Ma’kili yazıların grafik 

tasarım ve matematik-geometri bilgisi gerektirdiği ortaya çıkmıştır. Kare formda ve 

diğer tasarımlar da Ma’kıli yazının görünüşte basit ve kolay olduğu ama uygulamaya 

geldiğinde ince hesap gerektiren zor bir yazı olduğu anlaşılmıştır.  

Ma’kıli yazının zor olmasının bir sebebi de boşluk doluluk oranın eşit 

kullanılması ve bunun temel kural olmasıdır. Aynı zamanda boşluğu da yazı olan 

tasarımların ve zeminiyle yazısı aynı olan tasarımların daha zor bir uygulama olduğu 

görülmüştür. Eski teknoloji düşünüldüğünde bunların gerçekten mükemmel özelliğe 

sahip bir tasarım harikası olduğu ortaya çıkmaktadır.  

   Ma’kıli yazı özellikle tuğla malzemeden yapılan mimari eserlerin 

bezemesinde çok yaygın olarak kullanılmıştır. Ma’kıli yazı da ulama tekniğini ve 

diğer tekniklerle en iyi örnekleri olan dini mimari yapıların dış cephelerinde 

kullanılmasıyla mimaride dış cephe kaplaması ve estetik unsur olarak sade tuğla ve 

renkli sırlı tuğlalar aracılığı ile de önemli mimari yapıların duvarlarına yazı 

yazılmaktadır. Bu da yazıda kullanılan aletler dışında tuğla v.b malzemelerin 

kullanımı ile yazının tasarlanabileceğini ve görsel olarak kâğıt üzerindeki bir yazının 

bıraktığı etkiyi bırakabileceğini göstermektedir.  

 Ma’kıli yazılara Osmanlı devletinin kurulmasıyla beraber yapılan cami ve 

külliye gibi yapılarda çok az rastlanılmaktadır. Bunun bir sebebi Anadolu 

coğrafyasında bol miktarda taş bulunması, yapılarda tuğla yerine kullanılması 

olabilir.   
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 Mimari de Ma’kıli yazı Türk dünyasında ve İran da çok fazla kullanılmıştır. 

Yapıların dış cephelerini ve minarelerini tamamen kaplayacak şekilde uygulandığı 

tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra Ma’kıli yazı eski dönem yapılarda kullanıldığı 

gibi günümüzde de bazı modern camilerde tercih edilmiştir. Bunların dışında Ma’kıli 

yazının halı, seccade, minyatür, tılsımlı gömlek denilen şifalı gömlekler de 

kullanıldığı belirlenmiştir. Halı ve seccadeler de kare ya da sekiz kollu yıldız 

şeklinde kullanılmış, tılsımlı gömleklerde ise özellikle kare ve düz satır yazısı olarak 

çok fazla kullanıldığı belirlenmiştir. Yine günümüzde birkaç yerde sadece yapıları 

süslemek amacıyla değil kare ve dikdörtgen şeklinde yapılan heykeller ile sokakları 

süslemek amacıyla kullanıldığı da tespit edilmiştir. 

Ma’kıli yazı yapı olarak hiçbir değişiklik geçirmemiş, döneminin en zirve 

yazısı olma özelliğini halen günümüzde de duvarları ve birçok farklı alanı süsleyen 

bir sanat halini almıştır.  

 Sonuç olarak bir sanat dili olan yazı, bugün de gerek estetik değerler 

bakımından, gerekse işlevsellik açısından daha çok değerlendirilip kullanılması 

gereken, özellikle sanat eğitimi veren kurumlarda yeniden ele alınarak yeni 

arayışlarla sürdürülmesi gereken eşsiz bir kültürel mirastır. 
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8. TERİMLER SÖZLÜGÜ 

 

Âhar: Yazı yazılacak kâğıdın yüzeyine sürülerek kâğıda parlaklık kazandıran 

karışım. Âharlemede genellikle nişasta ve yumurta akı kullanılır. 

 

Âhenk: Kelimelerin, harflerin, harekelerin, mühmel harflerin ve tezyini işaretlerin 

Kendi aralarındaki ve yazıdaki uyumu. 

 

Aklâm-ı sitte: “Altı Kalem” anlamına gelen ve sülüs, nesih, muhakkak, reyhânî, 

tevki’ ve rikâa yazılarına verilen genel isim. 

 

Boru kef: Kef harfinin boruya benzeyen bir S seklinde yazılan sekli. 

 

Bünye: Bir harfin tam olarak görünümü, harfin anatomisi. 

 

Çanak: Harfin, çanağı andıran yayvanımsı kısmı. 

 

Çehar yâr: “Dört dost” demek olup Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve 

Hz.Ali’den ibaret olan Dört Halife’nin kısa adıdır. Çehar yâr levhaları arasında 

genellikle Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in isimleri de yer alır.  

 

Gâye: Yazılan harfin, kalem kaldırılmadan hemen önceki son kısmı. 

 

Göz: Harfin bası içinde kalan, etrafı kapalı boşluk. 

 

Hareke: Harfleri değişik şekillerde okutmaya yarayan, harflerin altına ya da üstüne 

konulan, fetha (üstün), zamme (ötre), kesra (esre), sedde, cezm (tutar), med (çeker) 

gibi işaretlerin her biri. 

 

Hünkâr kasrı: Selâtin camilerinde padişahın ibadet etmesi için ayrılmış küçük bir 

Konuta benzeyen özel daire. 
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İbda’: “Yeni, yepyeni” anlamlarındaki, örneği bulunmayan bir orijinalliğe sahip 

Olma özelliği. 

 

İsm-i Celâl: Allah’ın yüce ismi, Lâfzatullah, “Allah”. 

 

İstif: Hat sanatında harfleri ve kelimeleri, teşrifat sırasına uygun olarak, ölçülerini 

bozmaksızın ve birbirleriyle ahenkli bir bütün meydana getirecek şekilde 

yerleştirmek. 

 

Kalıp: Yazıların müsveddeleri. Sıva, mermer, tas, ahşap gibi malzemeler üzerine 

İslenecek yazılar için hazırlanan nüsha. 

 

Kâse: Bazı harflerin altında bulunan ve çanaktan daha derin olan çukurumsu şekil. 

(Nun harfinde olduğu gibi.) 

 

Keşide: Uygun harflerin cevherinden sonraki çizgisini dengeli bir biçimde uzatmak. 

 

Ketebe: Hattatların, eserlerinin altına Veya uygun bir yerine koydukları imza, “onu 

yazdı” anlamındaki “ketebehû” Kelimesiyle baslar. Ketebe koymak, imza atmak 

anlamındadır.�İmzalı yazılara ise “ketebeli” denir.�İcazeti olmayan kisi ketebe 

koyamaz; yani imza atamaz. 

 

Kitâbe: Bir yapının cinsi, banisi, mimarı, ustası, tarihi veya tamiratı ilgili bilgilerin 

Yer aldığı tas, metal, çini veya ahşap levha. Bir yapıda yer alan kuşak, mihrap,  

alınlık, kapı üstü vs. yazıların genel adı. 

 

Kuyruk: Bir harfin bedeninden sonar gelen uç kısmıdır. 

 

Küp: Cim, ha, hı, ayn ve gayn harflerinin cevherlerinden sonraki zaid kısımlarının 

(karın) uç tarafları sola doğru kıvrılarak yazıldığında ortaya çıkan sekil. Küp; sülüs, 

celî sülüs, celî divânî, tevkî’, icâze gibi yazı çeşitlerinde yapılabildiği halde, ta’lik, 

celî ta’lik, muhakkak, nesih, divânî ve rık’a gibi yazı çeşitlerinde yapılmaz. 
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Müdevver: Dairevî, degirmi biçimli 

 

Müsennâ: “Aynalı” veya “simetrik” de denilen, tek ibarenin birbirinin yansıması 

şeklinde istiflenerek sağdan ve soldan yazılmış hali. 

 

Namaz âyeti: Kur’an-ı Kerim’de namaz ile ilgili olan ve camilerde en çok 

karşılaşılan âyetlerdendir. Hat sanatında “namaz âyeti” denilince ilk olarak “şüphesiz 

namaz,  mü’minlerin üzerine belli vakitlerde (edâ edilmek üzere) farz kılınmıştır” 

anlamındaki “inne’salâte kânet ‘ale’l-mü’minîne kitâben mevkûtâ” (Nisa, 4/103)  

âyeti akla gelmektedir. Nitekim söz konusu âyet,  

 

Nokta: Bazı harflerin üstüne veya altına, aynı kalemle konulan işarettir. Bazı 

harflerde bir, bazılarında iki bazılarında üç nokta vardır. Nokta, genellikle baklava 

dilimi seklindedir; ama yer dar ise küçük daire seklinde de yapılabilir. Nokta aynı 

zamanda, hat sanatında harfin muhtelif kısımlarının ölçülendirilmesi için kullanılır. 

 

Resim yazı: Piktografik yazı da denilen, bütün olarak bakıldığında bir şeyin resmi 

Olan yazı. Daha ziyade amatör hattatlar tarafından tasarlanan, cami, insan, kayık, 

kus, leylek, arslan, ibrik, tarikat tâcı, armut, ağaç vb. şekilleri oluşturan yazılar.  

 

Son cemaat yeri: Osmanlı camilerinde, asıl namaz kılma yeri olan, avludan giren 

ana kapının iki yanındaki revaklı mekân. 

 

Tashih: Yazıyı kalemden çıktıgı gibi bırakmayıp mürekkebin taşkın kısımlarını 

hafifçe kazımak veya zemin rengiyle örtmek. 

 

Tavır: Sanatkârın, bağlı olduğu ekole esasta bağlı kalmak şartıyla kendi mahsusen 

oluşturduğu tarz. 

 

Tefrişat: İstif alanının muhtelif unsurlarla donatılması. 
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Tenasüp: Harflerin uzunluklarıyla enlerinde, incelikleriyle kalınlıklarında bulunması 

gereken uyum, çizgilerin birbirlerine olan mesafesindeki tutarlılık ve özellikle dikey 

harflerdeki meyillerin paralelliği. 

 

Terkib: Harflerin birbirleriyle kaidelere uygun biçimde birleştirilmesi. 

 

Tesrifat: Yazılan metnin hatasız okunabilmesi için kelimelerin okunuş sırasına göre 

İstiflenmesi ve Lâfzatullah gibi çok özel isimlerin istifte en üst kısma yerleştirilmesi. 

 

Tetâbuk: Yazıda, farklı harflerin birbirine benzer kısımlarının müşterek 

kullanılması. 

 

Turkuaz: (Türk mavisi; firuze) Mavi yeşil karışımı olan bu renk çinide ve tezyinatta 

sıkça kullanılmıştır. 

 

Üsluplaştırma: Bir nesneyi, çiçeği ya da yaprağı tabiatta olduğu gibi değil stilize  

Ederek çizmek. 

 

Yâ-yı ma’kûs: Yâ harfinin sağdan sola doğru çanaklı şekilde değil de aksi 

istikamette, yani soldan sağa doğru düz bir çizgi halinde uzatılarak yazılmış haline 

verilen isim. 

 

Zülfe: Saç, saçak. Bazı harflerin mebde’ kısımlarına konulan çengelimsi sekil. 
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Resim 141: Tilla-Kari Medresesi, Özbekistan (1659)  

Resim 142:  Tilla Kori Medrese detay 

Resim 143: İmam Ali Türbesi, Irak, Necef, (977-1086) 

Resim 144: Barda Türbesi Azerbaycan, Karabağlar, (1322)  

Resim 145: Gudi Hatun Türbesi Azerbaycan, Karabağlar, (1322)  

Resim 146: Mescid-i Cuma Kuzeybatı Taç kapısı(1088)  

Resim 147:  Cuma Cami güneybatı eyvan pano 

Resim 148: Mescid-i Cami Mihrab Iran, Yezd (12. yy) 

Resim 149: Mescid-i Cami tavan süsleme 

Resim 150: Şeyh Abdulsamed Türbesi İran, Natanz, (1299) 

Resim 151: Şeyh Abdulsamed Türbesi Taç Kapısı detay 

Resim 152:  Mescid-i Cami giriş sağ taraf Ashtarjan İsfahan, İran,,  (1316)  

Resim 153: Mescid-i Cami Taç kapısı giriş Ashtarjan İsfahan, İran, 

Resim 154: Mescid-i Cami  giriş sol taraf Ashtarjan İsfahan, İran, 

Resim 155: Şeyh Safi Türbesi, İran Ardabil, (1334)   
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Resim 156: Goharshad Camii, İran, Horasan (1418)  

Resim 157: Goharshad Camii detay (1418)   

Resim 158: Amir Çakmak Cami, Yezd, İran (1437)  

Resim 159: Şeyh Zeyneddin Ebu Bekr Taybadi Türbesi  (1444)  

Resim 160: Şeyh Zeyneddin Ebu Bekr Taybadi Türbesi (1444)  

Resim 161: Şeyh Lütfullah Camii, İran, İsfahan-Kubbe görünüm (1619)  

Resim 162: Şeyh Lütfullah Camii pandantif  

Resim 163: Şeyh Lütfullah Camii, pandantif detay  

Resim 164: Hakim Cami, Kuzey eyvan panolar İran, İsfahan (1663)  

Resim 165: Hakim Cami, Kuzey eyvan girişi detay İran, İsfahan, (1663) 

Resim 166: Imamzade Muhammed Mahrugh Cami, Nishapur, Iran  

Resim 167:  Imamzade Muhammed Mahrugh Cami detay  

Resim 168: 14.yy Mermer Mihrap Panel, iran, yezd, (sf35-120a_Env. No.14.) 

Resim 169: 14.yy Mihrap panel, İlhanlılar İran,yezd 14. yy    

Resim 170: El-İrşad Camii  Bandung, Endonezya, (2010) 

Resim 171: Masjid Raya Esma’ül Hüsna Bandung, Endonezya (2013) 

Resim 172: Masjid Al Multazam Bandung Endonezya, (2015) 

Resim 173: Al-Hamshari Mosque – Amman, Ürdün, (2012) 

Resim 174: Kuveytte bir iş merkezi 

Resim 175: Seccade,16.yy Metropolitan Sanat Müzesi, New York, ABD.      

Resim 176: Hereke İpek Seccade, 19.yy. Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 

Resim 177: 13/2015 Envanter numaralı Seccade, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 

Resim 178: 19. yy  ipek halı   

Resim 179: 19.yy Hereke ipek seccade, Topkapı Sarayı Muzesi 

Resim 180: 16.yy safavi Dönemi Halı  

Resim 181: 19.yy Hereke seccade 

Resim 182: 19. yy Hereke İpek Seccade, Topkapı Sarayı Müzesi,İstanbul 

Resim 183: 13/2042 Envanter numaralı Hereke halı seccade 

Resim 184: Yazılı ipek halı  

Resim 185: Timurid minyatürlerinin bir albümünden Bahram'ın doğuşu. Herat 1429. 

Resim 186:İran-Şiraz,1480.    

Resim 187: İran minyatürü, Herat, c. 1446/47  
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(İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, Env. no: Akg1517427)  

Resim 188: Firdevsi'nin Şah Name’sinden. Şah Tahmasp için hazırlanmış el  

yazması (1576)  

Resim 189: 16. yy Tılsımlı gömlek 

Resim 190: 16. yy tılsımlı Gömlek 

Resim 191: 16. yy Tılsımlı gömlek Detay  

Resim 192: Tılsımlı Gömlek detayları 

Resim 193: Tılsımlı Gömlekler. Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonu 

Resim 194: 1) Ebu Said (MS 1316-1335)  İlhanlı (İran Moğollar)         

2) İlhanlı gümüş sikke 14.yy, 3) İlhanlı gümüş sikke 14.yy   

Resim 195: İlhanlı gümüş para, 14. yy                

Resim 196: Shahrukh, (AD1405-1447) İran, Kirman, Gümüş Sikke 

Resim 197:1) Karamanoğlu Beyliği, Mehmet II (bin Alaeddin),(M.1402-1419)         

2) Tarih ve döem bilgisi mevcut değildir. 3) İlhanlı sikke Ebu Said   A218. 

Resim 198: 1)Hisar Sultan Mahmud, Gazi, (Herat) 

2)Azerbaycan, Bakü.Amir Timur  ve Mahmud Khan ,  

3)İlhanlı sikke, 734 H/1333-34 Barda, Azerbaycan       

Resim 199: Kelim-i Tevhid, Suudi Arabistan, Cidde  

Resim 200: Altın Mermer Heykel, İhlâs Suresi, Malezya 

Resim 201: Askeri Anıt, Mısır, Kahire ( 1975)  

Resim 202: Heykel, Barakat Muhammed, Essaouira, FAS, (1978) 

Resim 203: Emin Barın, Maaşallah, Boğaz Köprüsü’nün Anadolu Yakası 

Girişi,(1973) 

Resim 204: Marmaray-yeni kapı girişi, İstanbul (2015) 

Resim 205: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

Resim 206: Şerife Çakır, “Kelime-i Tevhid”2017 

Resim 207: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

Resim 208: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

Resim 209: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

Resim 210: Şerife Çakır, İsimsiz, 2013 

Resim 211: Şerife Çakır, İsimsiz, 2013 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Essaouira
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Resim 212: Şerife Çakır, İsimsiz, 2013 

Resim 213: Şerife Çakır, İsimsiz, 2015 

Resim 214: Şerife Çakır, İsimsiz, 2014 

Resim 215: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

Resim 216: Şerife Çakır, İsimsiz, 2017 

Resim 217: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna, 2018 

Resim 218: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna, 2018 

Resim 219: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna, 2018 

Resim 220: Şerife Çakır,  Esma-ü’l Hüsna, 2018 

Resim 221: Şerife Çakır, Muhammed(sav) , 2018 

Resim 222: Şerife Çakır, Muhammed(sav),  2018 

Resim 223: Şerife Çakır,  Fetih Suresi 1. ayet, 2018 

Resim 224: Şerife Çakır, Esma-ü’l Hüsna , 2018 
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11. ÇİZİM LİSTESİ 

Çizim 1: Kûfi Yazının Gelişimi 

Çizim 2: Cemaleddin Tapınağı, Türkmenistan (1457)              

Çizim 3: a)Hakim cami, İsfahan, İran(1663)      

 b)Bistami Türbesi, Horasan, İran(1313) 

Çizim 2: a) ve b) Hakim Cami,  İsfahan, İran(1663)    

    c)Şeyh Zeynel Din-Taybadi Türbesi Tayband, İran(14.yy)     

Çizim 3: a)Cemaleddin Tapınağı,   Türkmenistan (1457)          

   b)Hakim cami, İsfahan, İran(1663)      

   c)Bistami Türbesi, Horasan, İran (1313) 

Çizim 4: Kûfi Harf Şekilleri                  

Çizim 5: Ma’kıli Harf Şekilleri 

Çizim 6: Elif harfi 

Çizim 7: Elif harfi 

Çizim 8: Be, Te, Se harfleri 

Çizim 9: Be, Te, Se harfleri 

Çizim 10: Cim, Ha, Hı harfleri 

Çizim 11:Cim, Ha, Hı harfleri 

Çizim 12: Dal ve Zel harfleri 

Çizim 13: Dal, Zel harfleri 

Çizim 14:  Ra ve Ze harfleri 

Çizim 15: Ra ve Ze harfleri 

Çizim 16: Sin ve Şın harfleri 

Çizim 17: Sin ve Şın harfleri 

Çizim 18: Sad ve Dad harfleri 

Çizim 19:  Sad ve Dad harfleri 

Çizim 20: Tı ve Zı harfleri 

Çizim 21: Tı ve Zı harfleri 

Çizim 22:Ayn ve Gayn Harfleri 

Çizim 23: Ayn ve Gayn Harfleri 

Çizim 24: Fe Harfi 
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Çizim 25: Fe Harfi 

Çizim 26: Kaf Harfi 

Çizim 27: Kaf Harfi 

Çizim 28: Kef Harfi 

Çizim 29: Kef Harfi  

Çizim 29: Kef Harfi 

Çizim 30: Lam Harfi 

Çizim 31: Lam Harfi 

Çizim 32: Mim Harfi 

Çizim 33: Mim Harfi 

Çizim 34: Nun Harfi 

Çizim 35: Nun Harfi 

Çizim 36: Vav Harfi 

Çizim 37:  Vav Harfi 

Çizim 38: He Harfi 

Çizim 39: He Harfi 

Çizim 40: Lamelif Harfi 

Çizim 41: Lamelif Harfi 

Çizim 42: Ye Harfi 

Çizim 43: Ye Harfi  

Çizim 44: Elif Harfi kullanımı 

Çizim 45: Be, Te, Se, Nun harflerinin kullanımı 

Çizim 46: Be, Te, Se ve Tı harflerinin kullanımı 

Çizim 47: Cim, Ha ve Hı harflerinin kullanımı 

Çizim 48: Ra, Ze, Vav harflerinin kullanımı  

Çizim 49: Sin ve Mim harflerinin kullanımı 

Çizim 50: Sin ve Şın harflerinin kullanımı 

Çizim 51: Sad ve Dad harflerinin kullanımı 

Çizim 52: Ayn ve Gayn harflerinin kullanımı 

Çizim 53: Fe ve Kaf harflerinin kullanımı 

Çizim 54: Nokta kullanımı 

Çizim 55: Birbirine benzer harflerin noktalanması 
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Çizim 56: Benzer şekli olmayan harflerin noktalanması 

Çizim 57: Birbirine benzer harflerin noktalanması 

Çizim 58: Bir, İki, Üç noktalı harfler 

Çizim 59: Harfin üstten ya da alttan noktalanması 

Çizim 60:  Yazının kareli zeminde gösterilmesi 

Çizim 61: Kare kompozisyonda yön 

Çizim 62: Kare kompozisyon Birinci Aşama 

Çizim 63: Kare kompozisyon İkinci Aşama  

Çizim 64: Kare kompozisyon Üçüncü Aşama  

Çizim 65: Kare kompozisyon Dördüncü Aşama 

Çizim 66: Kare kompozisyon Beşinci Aşama     

Çizim 67:  Kare kompozisyon Altıncı Aşama 

Çizim68: Kare kompozisyon birinci aşama 

Çizim 69: Kare kompozisyon ikinci aşama  

Çizim 70: Kare kompozisyon üçüncü aşama 

Çizim 71: Kare kompozisyon dördüncü aşama 

Çizim 72: Kare kompozisyon beşinci aşama 

Çizim 73: Kare kompozisyon birinci aşama  

Çizim 74: Kare kompozisyon ikinci aşama 

Çizim 75: Kare Kompozisyon üçüncü aşama  

Çizim 76:  Kare kompozisyon aşamaları  

Çizim 77:  “Bismillâhi’r-rahmani’r-rahîm” aşamaları 

Çizim 78: Elhamdülillah 

Çizim 79: Örgü Ma’kıli’nin geometrik düzlemde tasarım aşamaları 

Çizim 80: El-Mülkü lillâh (Mülk Allah’ındır) 

Çizim 81: El-Mülkü lillâh (Mülk Allah’ındır)  

Çizim 82: Elhamdülillah 

Çizim 83: Yatay tuğla dizilimi                  

Çizim 84: Yatay ve aralığı geniş tuğla dizilimi         

Çizim 85: Eğik tuğla dizlimi   

Çizim 86: Yatay ve dikey tuğla dizilim 

Çizim  87: Aynalı Simetri Düzlemi 
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Çizim 88: Müsenna,“Kelime-i Tevhid” 

Çizim 89: “Kelime-i Tevhid” 

Çizim 90:  “Allah (cc)” 

Çizim 91: “Allah (cc)” 

Çizim 92: “Allah (cc)”   

Çizim 93: “Nebi Muhammed(sav)” 

Çizim 94: “Muhammed(sav)” 

Çizim 95: “Muhammed(sav)” 

Çizim 96: “Ya rahman(cc)” 

Çizim 97: “Ya rahim(cc)” 

Çizim 98:  1)“Allah(c.c)”, 2) “Muhammed(s.a.v)”, 3)“Ali(k.v)” isimleri 

Çizim 99: 1)“Allah(c.c)”,  2)“Muhammed(s.a.v)”, 3)“Ali(k.v)” isimleri  

Çizim 100: Dörtlü formda “Allah(c.c)” ismi 

Çizim 101: Dörtlü formda “Allâh-Ehad” kelimeleri 

Çizim 102: Dörtlü Formda “Ali(kv)” ismi 

Çizim 103: Dörtlü Formda “Ehad” ve “Ya Rahman” kelimeleri 

Çizim 104: Dörtlü formda “Allah(c.c)” ve “Muhammed(s.a.v)” isimleri 

Çizim 105:  Allah(cc), Muhammed(sav), Ali(kv)  

Çizim 106: Şir-Dor Medresesi Taç kapısı süslemesi-sağ taraf 

Çizim 107: Şir-Dor Medresesi Taç kapısı süslemesi-sol taraf 

Çizim 108: Kelime-i Tevhid 

Çizim 109: Kelime-i Tevhid detay 

Çizim 110: 1)El-Melik, 2)Ya Aziz,3)Ya Kadir,4)Ya Kerim,5)Ya Gaffar,6)Ya Settar 

Çizim 111:  “Allah-ü Ekber” 

Çizim 112:  a)Allah (cc), b)Muhammed (sav), c)Ali (kv) isimleri 

Çizim 113 1)ve Hüseyin(r.a), 2)ve Hasan (r.a,), 3) ve Fatıma (r.a)  

Çizim 114: 1) Subhan Allah, 2)Elhamdu lillah 

Çizim 115: 1) Allah (cc), 2) Muhammed (sav), 3) Ali (kv) isimleri  

 Çizim 116: Allah (cc), Muhammed (sav), Ali (kv) isimleri 

Çizim 117: 3 boyutlu yazı zemini   

Çizim 118: 3boyutlu yazı düzlem alanı     

Çizim 119: 3 boyutlu yazı düzlemi    
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Çizim 120: 3 boyutlu yazı birinci aşama 

Çizim 121: 3 boyutlu yazı ikinci aşama 

Çizim 122: 3 boyutlu yazı üçüncü aşama 

Çizim 123: On iki imam ismi  

Çizim 124: Hiperbolik üçgen düzlemi   

Çizim 125: Ali (kv) ismi (altı kere) 

Çizim 126: Düzlem üzerinde yazının yerleştirilmesi 

Çizim 127: El Rızık Cami, Batman, Muhammed             

Çizim 128: “Muhammed(sav) ve Ali(kv)” isimleri 

Çizim 129: Allah(cc) ismi 

Çizim 130: 1)Batı cephesi, 2)Doğu Cephesi 

Çizim 131: Simetri Allah (cc) ismi, (Dört kere) 

Çizim 132: 1) Allah(cc) ve 2)Ehad, 3)Muhammed(sav), 4)Samed 

Çizim 133: 1) )Allah(cc), 2)Muhammed(sav)(iki sıra), 3) Ali(kv) 

Çizim 134: Muhammed(sav) ismi 

Çizim 135: Allah-u Ekber 

Çizim 136: Muhammed(sav) 

Çizim 137: 1)Ya kadir(c.c), 2)Ya Aziz (c.c) 

Çizim 138: Ya Rahman(cc) 

Çizim 139:  Ortada Allah (c.c) ismi, kenarlar (dört kere) Muhammed (s.a.v), 

  iç kısımda (dört kere) Ali (k.v)  

Çizim 140: Mihrap sağ ve solda çini pano 

Çizim 141: Muhammed(sav)   د    ُمَحمَّ

Çizim 142:  Minare sol taraf, Allah(c.c )yazısı    

Çizim 143:  Minare sağ taraf, dört halife ve Muhammed(sav) ismi 

Çizim 144: Dörtlü formda Allah ve Muhammed İsimler 

Çizim 145: Allah    هللا        Muhammad   محمد     Ali  علي 

Çizim 146: 1)“Ali” (k.v) ve 2) “Muhammed”(sav) ismi 

Çizim 147: Abdullah Ensari Türbesi yazıları 

Çizim 148: Abdullah Ensari Türbesi Taç kapısı yazıları 

Çizim 149: 1 Numaralı pano 

Çizim 150: 2 Numaralı pano 
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Çizim 151: 3 Numaralı pano 

Çizim 152: 4 Numaralı pano 

Çizim 153: 5 Numaralı pano 

Çizim 154: El Hamd lillah (dört kere)     

Çizim 155: Ak-Saray Sarayı yazıları 

Çizim 155: Gür-i Emir türbesi yazıları 

Çizim 156: Allah lafzı (İç içe iki kere) 

Çizim 157: Allah (cc) lafzı (dört kere)  

Çizim 158: Gudi HatunTürbesi yazıları 

Çizim 159: Mescid-i Cuma Taç kapısı yazıları 

Çizim 160: Mescid-i Cuma Taç kapısı yazıları 

Çizim 161: Mescid-i Cuma Taç kapısı yazıları 

Çizim 162: Ayet’el Kursi 

Çizim 163: Kadir suresi 97. Ayet 

Çizim 164: Mescid-i Cuma Taç kapısı yazıları 

Çizim 165: Allah lafzı ( هللا ) 

Çizim 166: Amir Çakmak Taç kapı yazıları 

Çizim 167: Amir Çakmak Taç kapı yazıları 

Çizim 168: Şeyh Zeyneddin Ebu Bekr Taybadi Türbesi Taç Kapı yazıları 

Çizim 169: Şeyh Lütfullah Camii Tin Sûresi 95. Ayet  

Çizim 170: Allah (cc) lafzı (Dörtlü simetri) 

Çizim 171: Enbiya suresi-87 ayet 
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12.SANAL KAYNAKLAR 

http://www.sakkal.com/Arab_Calligraphy_Art3.html - 30.12.2017  

https://tr.pinterest.com/pin/365987907194594961/  18.03.2017 

http://www.plumsite.com/palace/arabic.html  / 15.03.2017 

http://www.fikriyat.com/yazarlar/akademi/ugur-derman/2017/06/13/gelenekli-

sanatlara-dir-1506193547 

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/42.63/   11.03.2017 

http://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/materials/calligraphy/art/5-2004 

/15.03.2017 

https://www.flickr.com/photos/78841557@N06/7060241057/in/photostream/  

10.01.2017 

https://www.flickr.com/photos/78841557@N06/7060241057/in/photostream/  

10.01.2017 

https://tr.pinterest.com/pin/214202525997369357/ - 18.01.2017 

http://dua.diyanet.gov.tr/Files/Esamul_Husna/Ayetlerde_Esmaul_Husna.pdf  / 

27.04.2017 

https://www.flickr.com/photos/78841557@N06/7060241057/in/photostream/  

10.01.2017 

http://www.sakkal.com/instrctn/Square_Kufi01.html / 10.09.2017 

http://thinkingform.com/2011/05/20/thinking-emin-barin-05-20-1913/ 12/12/2017 

https://id.pinterest.com/pin/294493263107503750/ 12.12.2017 

http://www.muhammednecib.com/?s=eser / 14.11.2017 

http://www.sakkal.com/instrctn/Square_Kufi01.html  / 05.09.2017 

https://www.pinterest.co.uk/pin/385339311859870596/   06.09.2017 

https://www.istanbulklasiksanatlarmerkezi.com/SaleArtwork.aspx?categoryID=4/ 

03.11.2017 

https://tr.pinterest.com/pin/421086633886562409/  15.12.2017   

http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.04.2017 

http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.04.2017 

http://awangpurba.blogspot.com.tr/2010/   10.04.2017 

https://www.pinterest.co.uk/pin/385339311859870596/   10.04.2017 
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https://www.flickr.com/photos/lutfi/5085736617/in/photostream/ 18.04.2017 

http://wall.arabiccalligraphy.com/img/static/WfkV6Nt7XU.jpg / 18.04.2017 

https://id.pinterest.com/pin/358599189064352290/  15.05.2017 

http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID

=698 / 11.06.2017 

https://tr.pinterest.com/pin/318277898648280387/  10.06.2017 

http://wall.arabiccalligraphy.com/img/static/WfkV6Nt7XU.jpg /  11.06.2017 

https://www.flickr.com/photos/ahmadzeid/20841022264/in/photostream/  10.06.2017 

https://www.historicmysteries.com/history-swastika-symbol/ 21.06.2017 

https://www.istanbulklasiksanatlarmerkezi.com/SaleArtwork.aspx?categoryID=4 / 

07.07.2017 

https://id.pinterest.com/pin/294493263106989686/ 05.07.2017 

https://www.pinterest.fr/pin/503347695835156414/ 11.05.2017 

https://tr.pinterest.com/pin/318277898658404333/ 14.05.2017 

https://tr.pinterest.com/pin/318277898648317650/ 14.05.2017 

http://kufic.info/architecture/natanz/natanz.htm /  02.07.2017 

https://tr.pinterest.com/pin/380202393531541778/ 25.07.2017 

http://www.kalemguzeli.org/hatteserleriayrinti.php?KNO=1227&HKNO=20 

https://tr.pinterest.com/ 25.07.2017 

https://www.istanbulklasiksanatlarmerkezi.com/SaleArtwork.aspx?categoryID=4 / 

15.01.2017 

http://kufic.info/architecture/abarquh/nizamiyya.htm / 25.07.2016 

http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 26.07.2017 

http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 20.07.2017 

http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 20.07.2017 

http://kufic.info/architecture/hakim/hakim.htm / 20.07.2017 

https://tr.pinterest.com/pin/95138610862046794/ 25.07.2017 

https://tr.pinterest.com/pin/817895982297168524/ 25.07.2017 

http://www.sakkal.com/instrctn/cubic_kufi/steps.html / 01.05.2017 

http://www.issam-el-said.co.uk/16253.html / 10.07.2017 
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