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ÖNSÖZ 

 
Hüsn-i hat yani yazıların en güzeli… Tarih boyunca kalem tutan zarif eller, 

yazıyı nesilden nesile geliştirerek güzel sanatlar seviyesine çıkartmışlardır. Özellikle 

Osmanlılar zamanında özel ilgi gören bu sanatımız, padişahlar tarafından icra 

edilmiştir… Gerek padişahlar gerekse halk tarafından çok sevilen hat sanatı, Latin 

alfabesine geçişten sonra gelenekli sanatlarımız arasındaki seçkin yerini almıştır. 

Hat sanatımız hayatının sonuna kadar kalemi elinden bırakmaması ve tüm 

yazı çeşitlerini büyük bir ustalıkla yazması ile meşhur olan Hâmid Aytaç, 19 Mayıs 

1982’de vefat etmiş, hattatlarımız ya “sülüs, nesih” türünde yetiştirmişler kendilerini, 

ya “ta’lik” türünde… Bazısı ise sadece “celi divani” yazmış… Bütün yazı türlerini 

mükemmel yazanlardan birisi Hattat Hâmid Aytaç’tır. Diğeri Hattat Halim 

Özyazıcı’dır.  

Hızlı yazması ve tasarım kabiliyeti ile meşhur olan Halim Özyazıcı, Osmanlı 

ve Cumhuriyet döneminin seçkin hattatlarındandır. 30 Eylül 1964’te vefat etmiştir. 

“Hattat Hâmid Aytaç ve Halim Özyazıcı’nin Bazı Eserlerinin Temel Tasarım İlkeleri 

Açısından Tahlili” konulu çalışmayı yapmamızdaki sebep sanat eğitiminde 

kullanılan temel tasarım ilkelerinin yalnızca resim sanatında değil diğer sanatlarda da 

kullanıldığını göstermektir. Bu sanat dallarımızdan biri de hat sanatıdır. Hat 

sanatında kullanılan temel ilkelerin temel tasarım ilkelerinde kullanılan ilkelerle 

benzerlikleri ve ilişkileri bulunmaktadır. Hâmid Aytaç ve Halim Özyazıcı’nın bazı 

eserlerini temel tasarım ilkeleri açısından incelediğimizde; bu benzerlikleri ve ilişkiyi 

kolaylıkla görebiliriz. 

Bu çalışmayı yapmamızdaki diğer önemli sebep ise, Hâmid Aytaç’ın ve 

Halim Özyazıcı’nın sanatını ve eserlerini temel tasarım ilkeleri açısından tahlil 

ederek daha farklı ve daha geniş bir biçimde sanat camiasına tanıtmaktır. 

Sonuç olarak, gönüllü tez danışmanlığımı üstlenerek, istediğim zaman 

danışman ihtiyacıma karşılık veren, birçok cevapsız kalan sorularıma kolaylıkla 

cevap bulabilen akademisyen kimliği ile birikimini paylaşmasının yanında, sanatçı 

kişiliği ile de esin kaynağı olan hocam Doç. Dr. Emet Egemen ASLAN’a teşekkür 
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ederim. Akademik hayata ve sanata dair benden her türlü yardımını esirgemeyen, 

çalışmamda daima beni teşvik eden danışman hocam Doç. Dr. Fatih ÖZKAFA’ya ve 

Doç. Dr. Emet Egemen IŞIK ASLAN hocamın atölye öğrencilerine teşekkür ederim. 
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ÖZET 

Şeyh Hamdullah’la başlayan Osmanlı Mektebi, Hafız Osman, İsmail Zühdi, 

Mustafa Rakım, Yesâri Es’ad Efendi, Yesârizâde Mehmet İzzet Efendi, Şevki 

Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Kamil Akdik, Tuğrakeş Hakkı 

Bey gibi şahısların kalemleriyle hat sanatının zirvesine ulaşmıştır. 

Hat sanatını zirveye ulaştıran hattatlar kervanına XX. Yüzyılın başlarında 

Halim Özyazıcı ve Hâmid Aytaç da katılmış ve bu sanatın en güçlü kalemlerinden 

olmuşlardır. 

Halim Özyazıcı’yı ve Hâmid Aytaç’ın bazı eserlerini temel tasarım ilkeleri 

bakımından tahlil etmenin amacı, haklarında -makaleler dışında- bir çalışma 

yapılmayan bu büyük sanatkârların hayatlarını, sanatlarını ve tespit edebildiğimiz 

eserlerini temel tasarım ilkeleri bakımından değerlendirerek, sanat âlemine 

sunmaktır. 

Çalışmamızda önce, hat sanatı ve temel tasarım ilkelerini araştırdık. 

Benzerlikleri tespit ettik. Daha sonra Halim Özyazıcı ve Hâmid Aytaç ile ilgili 

yazıları topladık. Eserlerinin bulunduğu kütüphane, müze, cami vb. yerlerin bugünkü 
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durumu tespit ettik. Konunun uzmanları ile devamlı surette görüşülerek devamlı fikir 

alış-verişinde bulunduk. 

Sonuç olarak, XX. Yüzyılı temsil edecek bir sanat seviyesinde bulunan ve 

sanatlarını öğretmekten büyük bir haz duyan, hat sanatının yeni nesillere 

aktarılmasında ve bu milli sanatımızın yaşatılmasında büyük bir çaba sarfeden Halim 

Özyazıcı’nın ve Hâmid Aytaç’ın dikkatle ele alınması ve tüm sanat çevrelerine 

tanıtılması kanaatindeyiz.  

 

Anahtar Kelimeler: Hat Sanatı, Temel Tasarım İlkeleri, Mustafa Halim 

Özyazıcı, Hâmid Aytaç 
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SUMMARY 

The Ottoman School of calligraphy started by Şeyh Hamdullah reached it’s 

culmination in later years by the works of Hafız Osman, İsmail Zühdi, Mustafa 

Rakım, Yesârî Es’ad Efendi, Yesârizâde Mehmet İzzet Efendi, Şevki Efendi, 

Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Hakkı Bey. 

This train of calligraphers were joired by Halim Özyazıcı and Hâmid Aytaç in 

the early 20th century and became one of the most skillful masters of this art. 

This study aims at studying in terms of basic design principle to analyze, art 

and work of this great artists about which no other literature have been published 

some individual articles. 

Before our study, we invastigated calligharphy and basic design principles. We 

have detected similarities. Later, almost all of the publications about Halim Özyazıcı 

and Hâmid Aytaç were collected. The librariers, and museium where his Works were 

kept architectural monuments such as mosques and fountains on which their 

compositions were inscribed were visited for close investigations 
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Private collections of calligraphy were reviwed for unknown samples of their 

Works. We have always kept contact with expert of his art in the country for 

enchange of opinions 

We concluded that Halim Özyazıcı and Hâmid Aytaç deserves extensive 

studies who may well represent the Otoman school of calligraphy and who has 

always been eager to teach this national art to the following generations.  

 

Keywords: Calligraphy, Basic Design Principles, Mustafa Halim Özyazıcı, 
Hâmid Aytaç 

 

 



 x 

İÇİNDEKİLER 

 

BİLİMSEL ETİK SAYFASI..................................................................................ii 

YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU.........................................................iii 

ÖNSÖZ...................................................................................................................iv 

ÖZET .....................................................................................................................vi 

SUMMARY .........................................................................................................viii 

İÇİNDEKİLER.......................................................................................................x 

KISALTMALAR.................................................................................................xiv 

1. GİRİŞ ..................................................................................................................1 

1.1. Konunun Tanımı ............................................................................................1 

1.2. Konunun Amacı ve Önemi.............................................................................1 

1.3. Araştırmanın Yöntemi....................................................................................2 

1.4. Tanımlar ........................................................................................................3 

2. TASARIM...........................................................................................................5 

2.1. Tasarım İlkelerinin Tarihsel Gelişimi .............................................................6 

2.2. Temel Tasarım Öğeleri.................................................................................12 

2.2.1. Nokta ....................................................................................................12 

2.2.2. Çizgi .....................................................................................................14 

2.2.3. Yön .......................................................................................................15 

2.2.4. Biçim ....................................................................................................16 

2.2.5. Ölçü ......................................................................................................17 

2.2.6. Aralık....................................................................................................18 

2.2.7. Doku .....................................................................................................18 

2.2.8. Renk......................................................................................................20 

2.2.9. Değer ....................................................................................................21 

2.2.10. Hareket................................................................................................21 

2.2.11. Işık - Gölge .........................................................................................21 

2.3. Temel Tasarım İlkeleri .................................................................................22 

2.3.1. Tekrar ...................................................................................................22 



 xi 

2.3.2. Aralıklı Tekrar.......................................................................................22 

2.3.3. Uygunluk ..............................................................................................23 

2.3.4. Zıtlık .....................................................................................................23 

2.3.5. Egemenlik .............................................................................................24 

2.3.6. Denge....................................................................................................24 

2.3.7. Birlik.....................................................................................................25 

3. HAT SANATI ...................................................................................................26 

3.1. Hat Sanatında Yazı Çeşitleri.........................................................................30 

3.2. Hat Sanatının Tarihsel Gelişimi....................................................................37 

4. HATTAT MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI’NIN HAYATI ...........................44 

4.1. Halim Özyazıcı’nın San’at Anlayışı .............................................................52 

5. HATTAT HÂMİD AYTAÇ’IN HAYATI........................................................57 

5.1. Hâmid Aytaç’ın San’at Anlayışı...................................................................64 

6. MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI’NIN BAZI ESERLERİNİN TEMEL 

TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN ANALİZİ.............................................68 

6.1. Katalog 1 .....................................................................................................68 

6.1.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................68 

6.1.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................70 

6.2. Katalog 2 .....................................................................................................72 

6.2.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................72 

6.2.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................73 

6.3. Katalog 3 .....................................................................................................75 

6.3.1. Eseriu Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................76 

6.3.2. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili ...........................................76 

6.3.3. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................78 

6.4. Katalog 4 .....................................................................................................79 

6.4.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................79 

6.4.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................80 

6.5. Katalog 5 .....................................................................................................81 

6.5.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................81 



 xii 

6.5.2. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili ...........................................82 

6.5.3. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................83 

6.6. Katalog 6 .....................................................................................................83 

6.6.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................84 

6.6.2. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili ...........................................84 

6.6.3. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................84 

6.7. Katalog 7 .....................................................................................................86 

6.7.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................86 

6.7.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................86 

6.8. Katalog 8 .....................................................................................................88 

6.8.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................88 

6.8.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................88 

6.9. Katalog 9 .....................................................................................................89 

6.9.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ..................................90 

6.9.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................91 

6.10. Katalog 10..................................................................................................92 

6.10.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili.................................92 

6.10.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................93 

6.11. Katalog 11..................................................................................................94 

6.11.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili.................................94 

6.11.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................96 

7. HÂMİD AYTAÇ’IN BAZI ESERLERİNİN TEMEL TASARIM İLKELERİ 

BAKIMINDAN TAHLİLİ................................................................................98 

7.1. Katalog 12 ...................................................................................................98 

7.1.1. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili ...........................................99 

7.1.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.........................................99 

7.2. Katalog 13 .................................................................................................100 

7.2.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ................................100 

7.2.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................101 

7.3. Katalog 14 .................................................................................................102 



 xiii 

7.3.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ................................103 

7.3.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................103 

7.4. Katalog 15 .................................................................................................105 

7.4.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ................................105 

7.4.2. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili .........................................105 

7.4.3. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................105 

7.5. Katalog 16 .................................................................................................106 

7.5.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ................................107 

7.5.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................107 

7.6. Katalog 17 .................................................................................................108 

7.6.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ................................108 

7.6.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................109 

7.7. Katalog 18 .................................................................................................111 

7.7.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ................................111 

7.7.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................112 

7.8. Katalog 19 .................................................................................................113 

7.8.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili ................................113 

7.8.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili.......................................114 

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.................................................................. 115 

9. KAYNAKÇA................................................................................................... 117 

 



 xiv 

KISALTMALAR 

 
DİA : Diyanet İslâm ansiklopedisi 

DİB : Diyanet İşleri Başkanlığı 

İRCICA : İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi 

İSMEK : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursu 

s. : Sayfa 

S. : Sayı 

TDV : Türkiye Diyanet Vakfı 

T.S.M.K. : Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

yay. : Yayınları 

YKY : Yapı Kredi Yayınları 



 1 

1. GİRİŞ 

1.1. Konunun Tanımı 

Bu çalışmanın konusu; “Hattat Hâmid Aytaç’ın ve Halim Özyazıcı’nın Bazı 

Eserlerinin Temel Tasarım İlkeleri Bakımından Tahlili” olarak belirlenmiştir. Hat 

sanatı ve temel tasarım ilkeleri alanlarında konu olarak ve yöntem olarak, daha önce 

çalışılmamış olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Bu alanlarda, ayrı ayrı konu 

başlıklarında pek çok araştırma bulunmaktadır. Yapılan kaynak taramasında “Hat 

Sanatı ve Temel Tasarım İlkeleri” arasındaki ilişki üzerine akademik bir araştırma 

yapılmadığı görülmüştür. Ayrıca, gelenekli sanatlarımız içinde müstesna yeri olan 

Hâmid Aytaç ve Halim Özyazıcı’nın eserlerini tasarım ilkeleri açısından tahlil ederek 

bir araştırma yapmanın bu alandaki boşluğu dolduracağı düşünülmüştür. Çalışmanın 

konusu da bu şekilde belirlenmiştir. 

Temel tasarım ilkelerinde yer alan kompozisyon, ritm, hareket, renk, egemenlik, 

zıtlık, ahenk, uyum gibi birçok kavramın hat sanatı için verilen bilgiyle örtüştüğü 

görülmektedir. 

1.2. Konunun Amacı ve Önemi 

Bu araştırma ile sanat eğitimi ve hat sanatı eğitimi programlarının kültürel 

yaşamdan ayrılmayan sanat olgusunun gelişmesine etkileri ve temel tasarım ilkeleri 

ile hat sanatının arasındaki ilişkilerin neler olduğu amaçlanmıştır. 

Temel tasarım ilkelerinde ve hat sanatında uygulamamız gereken bazı ilkeler 

vardır. Bu araştırmayla sanat eğitiminde ve hat sanatı eğitiminde kullanılan ilkelerin 

birbiriyle olan ilişkilerini ortaya çıkarmak, gelenekli sanatlar içinde yer alan hat sanatının 

da aslında diğer sanat dallarından bir farkı olmadığını ve temel tasarım ilkelerinde 

kullanılan ilkelerle hat sanatında kullanılan ilkelerin benzerlik içinde olduğunu 

göstermek amaçlanmıştır. 

Bu araştırmada; temel tasarım ilkelerinin, Hat Sanatı içindeki yeri ve 

öneminin anlaşılması önemli görülmektedir. Bu nedenle araştırmanın kendi alanına 

getireceği yenilik ve sağlayacağı katkı bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Ayrıca araştırmanın bu konuda yapılacak yeni çalışmalara da kolaylık sağlaması 

beklenmektedir. 

Hâmid Aytaç ve Halim Özyazıcı gibi hat sanatında her türlü yazı çeşidi 

ustalıkla yazması ile bilinen ve tasarım gücü ile meşhur olan bu hattatların temel 

tasarım ilkelerini tam bilmeden tasarım kurallarına uyarak yazmaları önem arz 

etmektedir. Bu nedenle yapılan araştırmayla, Hâmid Aytaç’ın ve Halim Özyazıcı’nın 

bazı eserlerinde temel tasarım ilkelerinde yer alan kuralların uygulandığını 

göstermek amaçlanmıştır.  

Araştırma hat sanatının temel tasarım ilkelerine getireceği katkıları ve 

dayanaklarını ele alarak, hat eğitiminde daha yapıcı, ilerleyici ve özgür bir ortama 

geçişe ilişkin yaklaşım biçimlerini, bu anlayış doğrultusunda açıklamayı 

amaçlamaktadır. 

Hat sanatında kullanılan yapısal ögelerini oluşturan ilkeler sanat eğitiminde 

kullanılan temel ilkelerle bağlar oluşturmaktadır. Bu bağlardaki ilişkiler ve 

benzerlikler ifade edilmiştir. Böylelikle hat sanat dalının da özünde temel sanat ilke 

ve elemanlarının bulunduğunu ve hat sanatının da duygu ve düşünce süzgecinden 

geçtikten sonra tasarımla bütünleşerek oluşan bir sanat dalı olduğu belirtilmiştir. Hat 

sanatının tasarımdan yoksun olmadığı ifade edilmiştir.  

1.3. Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada temel tasarım ilkeleri ile Hâmid Aytaç’ın ve Halim 

Özyazıcı’nın bazı eserlerinin ilişkisi araştırılmıştır. Konuya ilişkin yazılı kaynaklar 

genel tarama modeli ile (literatür taraması) elde edilmiştir. Araştırmada temel tasarım 

ilkeleri ve hat sanatına ait kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Hâmid Aytaç’ın ve 

Halim Özyazıcı’nın hayatı, eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Araştırılan konu ile 

ilgili yerli ve yabancı kitaplar, tezler, dergi, makale, sözlük, kütüphaneler, internet 

kaynakları, arşiv taraması ve incelenmesi ile oluşturulmuştur. 

Bu araştırmada öncelikle konuyla ilgili Türkçe kaynaklar taranarak doküman 

incelemesi ve uygulamalarına bakılmıştır. Yazılı kaynakların taranması ile 

oluşturulan veritabanı yorumsal olarak değerlendirilmiştir.  
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Araştırmanın evrenini ve örneklemini temel tasarım ilkeleri, hat sanatı, 

Hâmid Aytaç’ın ve Halim Özyazıcı’nın hayatı ve bilinen bazı eserleri 

oluşturmaktadır. 

Verilerin analizi, betimsel analiz ve içerik analizi şeklinde yapılmıştır. 

Araştırma boyunca elde edilen veriler analiz edilip, benzerlikler ve farklılıklar 

arasındaki ilişkilerin, araştırmayı sonuca ulaştıracak biçimde olup olmadıkları 

karşılaştırmalarla sınanmıştır.  

Eserler temel tasarım ilkeleri bakımından tahlil edilirken Panofsky’ın 

ikonografik eser analiz yönteminden faydalanılmıştır.  

Panofsky eserleri analiz ederken şu yöntemleri uygulamıştır. 

Asıl ve İçerik Anlamı: Eserin anlam ve yazılan metin bakımından analiz 

edilmesine asıl, içerik anlamıdır (Cömert, 2006, s: 19). 

Anlaşmalı Anlam: Gündelik bilgilerin dışına çıkmakla, onları başka 

bilgilerle tanımlamaktır (Cömert, 2006, s: 19). 

Olgusal Anlam: Eserde gördüğümüz biçimi, tanıdığımız bazı biçimlere 

benzetmektir (Cömert, 2006, s: 19). 

1.4. Tanımlar 

Araştırma kapsamında kullanılan işlevsel tanımlar aşağıda verilmiştir:  

Bauhaus: 1900’lerde Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat hareketidir. Aslında 

bir ekol olarak ele alınır. 20. yy. sanayi ve teknoloji dünyasının, yeni sanat anlayışı, 

estetik değerleri ve bu sanat anlayışının öğretimini, Bauhaus hareketi ile net, anlaşılır 

ve orijinal yapısallığına kavuşmuştur (Atalayer, 1994, s: 70-71). 

Tasarım: İstediğimiz şeyi yapmadan önce gerek duyulduğu kadar birçok kez 

deneme yapmaktır (Jones, 1980, s: 3). 

Düşünsel ve maddi çalışmalar süreci içinde oluşan, bir ürün ortaya koymaya 

yönelik olup, ürünün gerçekleştirilmesi sırasında yönlendirici olan proje, çizim, 

maket vb. tümü tasarım tanımını içerir (Gence ve Orhan, 2006, s: 14). 
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Temel Tasarım İlkeleri: Temel tasarım dersi sanat elemanları ve ilkeleri ile 

ilgili teorik bilgileri içeren, aynı konularla ilgili iki ve üç boyutlu çalışmaların 

yapıldığı bir derstir. 

Hat Sanatı: Hat kelimesi sözlüklerde “çizgi, ince ve doğru yol” gibi 

anlamlara gelir. Bir sanat terimi olarak ise, “Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp, 

güzel bir şeklide yazma sanatı (hüsn-i hat) anlamında kullanılmıştır (Derman, 1999, 

s: 47). Kaynaklarda ise “cismani aletlerle meydana getirilen ruhanî bir hendese” 

olarak tarif edilmiştir. 

Tenâsüp: Kalem kalınlığına göre harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik 

ve kalınlıkları arasındaki uygunluktur (Derman, 1997, s: 50). 

Terkip: Harf ve kelimelerin rastgele bir araya getirilmesi, üst üste konması 

değil, hattatın estetik kaidelere uyarak kalemini ustalıkla yürütmesidir (Muhittin, 

1999, s: 571, 572). 
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2. TASARIM 

İngilizcedeki ‘design’ kelimesinin karşılığı olan tasarım sözcüğü yerine; 

genel olarak dilimizdeki okunuş şekli olan ‘dizayn’ kelimesi kullanılmaktadır. 

Türkçede tasar, tasarı, tasarlamak, tasarım sözcüklerinin tümü aynı kökten 

türetilmiştir ve ortak anlamları, yapılacak bir işi zihinde planlamaktır.  

Tasarım, insan gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan, genel görünüm, 

fonksiyonellik, teknoloji ve üretim gibi yüksek düzeyde yenilik getirici özelliklere 

sahiptir. Karmaşık gibi görünse de özünde disiplinli bir olgudur. Dilimize “dizayn-

dizaynlamak-tasarım” olarak yerleşen bu kelime aslında Latince ignore kökünden 

gelmektedir. İşaret etmek, planlamak, resmetmek, bir model veya şekil vermek 

anlamlarının karşılığı olarak kullanılır. Tasarımın özünde; amaç, bilinç, özgünlük, 

kendine özgü teknik bilgi ve yaratıcılık bulunur (İnan, 2006, s. 19). 

Tasarım zihinde tasarlanılan şekil ve tasavvur anlamına gelmektedir. Bir 

projenin, bir eserin zihinde düşünülen hali olarak da tanılanmaktadır (Güngör, 2005, 

s. 5). 

“Tasarım, yaratıcılığı ve problem çözümünün her ikisini de bünyesinde 

barındıran bir süreçtir. İstenilen amaca cevap veren bir düşünceyi ifade eder. 

Anlaşılabilir bir bütünün parçalarının organizasyonudur. Belli bir amaca hizmet 

etmesi için, malzeme ve biçimden oluşan bir bütündür” (Önlü, 2003, s. 20). 

 “Tasarım hayatın esas parçasını oluşturan bir reaksiyondur. Bu olay 

kullanılarak, hayatın amacına (fonksiyonuna) uygun bir biçimde sanatın mührünü 

vurma işinden ibarettir denilebilir” (Gökaydın, 2002, s.41).  

Tasarım her ne amaçla yapılıyor olursa olsun (sanat eseri yaratırken, kullanım 

eşyası oluştururken, vb.) bu aşamalardan geçilmesi gerekir. İnsan, tasarımla 

kuşatılmıştır. Sanat eserleri, mimari yapılar, mobilyalar, otomobiller, medya, ürün 

ambalajları, kitaplar ve akla gelen daha birçok tasarlanmış eleman, hayatın 

içersindedir. “İnsan yaşamındaki genel anlamıyla, tasarımsız, herhangi bir erek 

düşlemek, düşlemekten öteye geçemez” (İDGSA, 1977, s.2). 
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2.1. Tasarım İlkelerinin Tarihsel Gelişimi  

“Temel Tasarım dersinin hem sanat hem de psikolojide karmaşık kökenleri 

vardır. Dersin sanatsal atılımları, yüzyılın ilk yirmi yılında Avrupa’da-Rusya’da, 

Fransa’da, Hollanda’da ve Almanya’da- gelişen soyut sanatın etkisi altında kalmıştır. 

Bu sırada Afrika ve Asya (özellikle Japon) sanatlarının da önemli katkıları olmuştur” 

(Lang, 1998, s.4).  

Sanayi devriminin kullanım ürünlerinde yarattığı bolluk ve kargaşa ortamına; 

rafine bir tasarım anlayışı getirmek amacıyla yapılan çalışmaların sonucunda ortaya 

çıkan bir eğitim kurumu olan Bauhaus; temel tasarım ilkelerinin de yaratıcısı 

olmuştur. Gerek ünlü tasarımcı ve sanatçılardan oluşan eğitmen kadrosu ve onların 

eğitim tarzlarında etkili olan felsefeleriyle, gerekse alanında verdiği eğitime dair 

yöntem/teknik ve dersleriyle bu anlamda bir ekol olmuştur. “Bauhaus’a göre okul; 

tüm üretim imkânlarına sahip minyatür bir endüstri sistemi idi” (Sönmez, 1979, 

s.12).  

Sanat ve tasarım alanlarında eğitim vermek amacıyla kurulan Bauhaus 

okullarının ortak ilkesi, ölü bir endüstriye nefes aldırmak olarak özetlenmiştir. 

Bu okulun amacı; sanatçıya, zanaatçı niteliği kazandırmak olmuş ve biçimi 

yönlendiren en önemli unsurun işlev olması gerektiği vurgulanmıştır (Becer, 

1997, s. 18)  

Sanat eğitiminde temel tasarım fikri, Bauhaus öncesi sanat ve zanaat eğitimi 

veren okullarda da yer almıştır. Bu kurumlarda bu ders; başvuran öğrenciler 

arasından eleme yapmak amacıyla kullanılmıştır. Bauhaus da bu geleneği sürdürerek, 

temel tasarım ilkelerini bir ön hazırlık dersi olarak vermiş ve ders sonunda her bir 

öğrencinin çalışmak istediği alana yönlendirilmesine zemin hazırlamıştır.  

“Bauhaus, gerçi 1919 yılında kurulur ama düşünsel olarak ortaya çıkışı 19. 

yüzyılın ortalarında İngiltere’de görülen Arts and Crafts (sanatlar ve el işçiliği) 

hareketine dek uzanır. Bu hareketin kurucuları Henry Cole, William Morris ve John 

Ruskin’dir. Bu hareket İngiltere’de başlayan büyük endüstrinin seri üretimle ürettiği 

cam, madeni eşya, mobilya vb. uygulamalara karşı, yeni bir anlayışın öncülüğünü 
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üstlenir. Bu anlayış, sanatın bir tasarımsal etkinlik olduğunu savunur ve yüzyılın 

sonlarına doğru özellikle İngiltere’de New Art, Fransa’da Art Nouveau ve 

Almanya’da Jugendstil üzerinde etkili olur” (Tunalı, 2002, s.48).  

 

 
 

Resim 1: Staatliches Bauhaus, Weimar 

 
“Bauhaus, topluma sanat ürünleri verecek bir tatbiki sanatçılar grubu 

kazandırmak için tasarlanmış ilk çevre idi ”(Işıngör-Aslıer-Eti,1980, s.6). Döneminin 

ünlü sanatçıları, sanat eğitimcileri ve tasarımcılarını bünyesinde toplayan 

Bauhaus’ta; Johannes Itten, Oscar Schlemmer, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Henry 

Van de Velde, Laslo-Moholy Nagy, Josef Albers, Lyonel Feininger, Georg Muche, 

Theo van Doesburg, Kasimir Malewitsch, El Lissiztky, Max Bill, Herbert Bayer gibi 

sanatçılar dersler vermiş ve atölyeler yönetmiş, dolayısıyla dersleri kendi anlayışları 

paralelinde yürütmüşlerdir.  
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Resim 2: Hannes Meyer, Ludwig Mies Van Der Rohe, Walter Gropius 

 

 

Resim 3: Walter Gropius Evi, Dessau 

 
“Okulda Paul Klee vitray ve resim, Wassily Kandinsky fresko, Lyonel 

Feininger grafik, Oscar Schlemmer sahne tasarımı, Marcel Bremer iç mimarlık, 

Herbert Bayer tipografi, Gerhard Marcks seramik ve George Muche dokumacılık 

dersleri verir” (Tunalı, 2002, s.49).  
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Resim 4: Bauhaus Ögretim Kadrosu 

 
Bauhaus olayı, Belçika’lı mimar Henri Van de Velde’nin, Saksonya düküne 

salık vermesiyle Walter Gropius’un Weimar Güzel Sanatlar Akademisi ve Dekoratif 

Sanatlar Okulu’nun müdürlüğüne atanmasıyla başlar. Gropius bu iki okulu 

‘Staatliche Bauhaus Weimar’ adı altında birleştirir (Adıgüzel, 1982, s.22).  

Yarattığı kendine has sistemde; hem geçmiş sanat ve zanaat ilkelerinden 

esinlenmiş (akademisyen-öğrenci ilişkisi yerine usta-çırak ilişkisi gibi) hem de 

dönemine modern örnekler sunmuştur. Özellikle mimari olmak üzere günümüze de 

kalan minimalist yaklaşımıyla etkin bir tarz yakalamıştır.  

“Okulda, Temel Sanat Eğitimi ses, biçim ve renk elemanlarının ortak temeli 

üzerine kurulmuştur. O gün için bu yeni (veya alışılmamış diyeceğim) eğitim, 

kişilerin farklı fiziksel ve psişik davranışları ile değerlendirilmek isteniyordu” 

(Işıngör-Aslıer-Eti, 1980, s.7).  

   
Resim 5: Isık Gölge Çalısması Resim 6: Canlı Modelle Anatomi Çalısması 
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Resim 7: Bir Formda Üç Renk 
 

Adı; okulla özdeşleşen ve Bauhaus denildiğinde, tarzıyla akıllara gelen ilk 

isim olan Itten’in; öğrencileri derse hazırlamak amacıyla yaptırdığı farklı egzersiz ve 

önhazırlık çalışmaları bulunmaktaydı.  

“Metafizik felsefenin prensip sembollerini kullanırdı (ruhsal görme [spritual 

vision] kavramı). Oryantal felsefe ve Pers Mazdaizmiyle ilgilenmiş; Muche ile 

birlikte öğrencilerine derslerden önce sabah, fizik ve mental hazırlık için nefes alma, 

gevşeme, konsantrasyon egzersizleri yaptırıyorlardı. Gülünç bulunuyor ve 

çevresinden tepkiler alıyorlardı.  

Itten, Bauhaus’tan ayrıldıktan sonra yazdığı kitabında; bu tepkilere karşılık 

olarak, kendilerinden çok sonra yoga egzersizleri ve doğu felsefelerinin oldukça 

yaygınlaşmasına vurgu yapmaktadır.”(Seylan, 2005, s.24)  

Itten’in kullandığı bir diğer yöntem de, öğrencinin ilgisini çeken nesne ya da 

plastik öğeler bulup, üst sınıflarda devam edeceği çalışmalar için bu plastik kurallar 

ve nesneler üzerinde deneme ve araştırmalara girilmesini sağlamaktır.  
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Paul Klee de, Itten gibi alternatif tekniklerle öğrenciyi derse hazırlamaktaydı. 

Ders öncesinde nefes alıp verdirerek, kültürfizik yaptırarak, günlük konularda 

konuşarak, öğrenciyi yeni verilecek konuları almaya hazır bir hale getirip 

rahatlatmaktaydı.  

“Gertrude Grunow, sezgilere dayalı bir öğretim yaparak, Romantizmin 

Synesthetic yöntemi ile modern psikolojiyi birleştirmeye çalışmıştır. Bu yöntem 

psikolojik danışma niteliği de taşımaktadır”(İşler, 2001, s.9).  

“Branş dersleri buluşu engelleyici faktörlerdir”(Gökbulut, 1992, s.39) diyen 

Albers, malzeme duyarlılığı geliştirmek amacıyla önce malzemeyle direkt ilişki 

kurdurur. Alet ve makine kullandırmaz, malzeme bilgisi ve metod vermez. Kâğıt; 

öğrencilere en çok kullandırdığı malzemedir ve başka bir alet kullandırmadan kâğıdı 

katlama gibi şekil verme yöntemleriyle yaptırdığı uygulamalar, çalışmaları arasında 

en bilinenleridir. Bilinenleri öğretmez, öğrencinin kendi başınayken edindiği 

deneyimlerin önemini vurgular.  

Sanat eğitiminde birçok yeniliğin yaratıcısı ve uygulayıcısı olan Bauhaus; 

eğitim tarzıyla ve uygulamalarıyla kimi noktalarda eleştiriler almaktan da geri 

kalmamıştır. Bauhaus’un eğitim kurumu olarak çok da başarılı olmadığı, yalnızca 

kadrosundaki eğitmenleri ve sanatçıları nedeniyle adından bahsettirmesiyle ayrıca 

fazlasıyla metafizik alana kaymasıyla eleştirilmiş, atölye içi uygulamalarının 

sezgisel, naif ve duygusal olduğu belirtilmiştir (Aksel, 2004, s.10).  

Dönemin siyasi çalkantılarının ve savaş ortamının, ekonomide yarattığı 

olumsuz etkiler nedeniyle; okulun hazırladığı ve uyguladığı projelerde yalınlık, 

ekonomiklik ve fonksiyonellik esas alınmıştır. I. Dünya Savaşı’nın çıkması ve Nazi 

baskısı neticesinde de okulun faaliyetlerine son verilmiştir. Almanya’dan kaçan 

eğitmenler, ABD’de yeni Bauhaus’lar kurmuştur.  

“… Bauhaus’un ünlü Vorkurs’u Basic Design adını almıştır ve II. Dünya 

Savaşı sonrasında çoğalan Amerikan sanat eğitimi fakültelerinde ve kurumlarında 

standart bir ders olmuştur… son olarak Foundations yani Temeller adıyla anılan 

Basic Design, üniversite düzeyinde sanat eğitiminin birinci yılındaki tüm dersleri 

kapsıyor” (Aksel, 2004, s.9).  
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Türkiye’de temel tasarım ilkelerinin gelişimi de şu şekilde olmuştur: 

II. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sonrası sanayileşmeye ağırlık veren genç 

Türkiye Cumhuriyeti’nde endüstriyel tasarımın gelişimi de hız kazanmıştır. Bu 

sebeple sanatçı, tasarımcı ve sanat eğitimcileri yetiştiren okullar açılmıştır. Sanayi-i 

Nefise Mekteb-i Âlisi, 1927-28’de Sanayi-i Nefise Akademisi adını almıştır. Hatta 

bu köklü okul 1928-1968 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi, 1968’den 

1983’te Mimar Sinan Üniversitesi bünyesine alınıncaya kadar da İstanbul Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi adıyla anılmış ve bu okullarda program yenileme 

çalışmaları başlatılmıştır.  

Yurt dışında olduğu gibi, ülkemizde de, temellerini Bauhaus’tan alan, onun 

ilkelerini sürdüren bir ders olan TSE; sanat/ tasarımla ilgili öğretim verilen lise ve 

üniversitelerin ilk yıllarında okutulmaktadır.  

“1950’lerde İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde endüstriyel 

ihtiyaçlara yönelik bölümler açılmış, 1957’de ise Temel Tasarım dersinin ilk defa 

uygulandığı ve ilk tasarım okulu olarak kabul edilen Bauhaus Tasarım Okulu’nun 

benzeri bir amaç ve yapılanmayla İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek 

Okulu kurulmuştur. Temel Tasarım dersi, ülkemizde ilk defa bu okulun programında 

‘Temel Sanat Eğitimi’ adıyla yer almaktadır” (Seylan, 2005, s.8). 

2.2. Temel Tasarım Öğeleri 

Görsel sanatlar bir iletişim, bir düzenleme veya iki elamanın birleşmesiyle 

ortaya çıkar. 

Ortaya çıkan sanatsal üründe düzeni, etkiyi ve iletişimi sağlayan öğelerin yer 

alması gerekir (Gence ve Orhon, 2006, s.15). İletişim sağlayan bu öğelere 

tasar/tasarım öğeleri denir. Tasar/tasarım öğelerinden bazılarına aşağıda yer 

verilmiştir. 

2.2.1. Nokta 

Tasarım elemanlarından biri olan “Nokta”nın tanımı “İki doğrunun kesiştiği 

yerdir.” Bu tanımlamada nokta görsel bir değer taşımaz. Boyutsuz elemandır; 
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büyüklüğü, küçüklüğü ve rengi de yoktur. Bilimsel ve yaygın anlamıyla nokta yer 

belirleyen bir işarettir. Hiçbir yöne sapma göstermez. Bu anlamıyla fizik, kimya, 

matematik gibi birçok bilim dallarında kullanılır. Örneğin, “suyun kaynama noktası 

100 oC’dir” demekle, değişmeyen sabit bir değer ifade edilir (Balcı-Say, 2005, s: 9). 

Görünüşü oluşturmada kullanılan temel ögelerinden biri olan “nokta” 

tamamen algıya bağlı, teknik bir kavramlaşmadır. İnsanın görmesi sınırlıdır. 

Görebildiğimiz en küçük “boyutsuzluk” noktadır (Atalayer, 1994, s: 144). 

Noktaya anlam yüklemek sanatçının yaratma becerisine bağlıdır.  

Serbest uygulanmış noktalar bir grup veya bir yayılma içerisinde 

bulundukları zaman, yüzey üzerinde bir gerilim ve görsel enerji değişikliği oluşturur 

(Güler, 1990, s: 24). 

Sık-seyrek noktalar izleyicide imgesel çağrışımlara bağlı çeşitli biçim-

hareket, derinlik, ışık-gölge algıları oluşturur. Nokta; bulunduğu yüzeyde sürekli 

titreşip, mesaj yayan plastik değerli anlatım tekniği ögesidir.  

 

 

Resim 8: Tuba Şen Ünal Atölyesi  
(Öğrenci Çalışmaları) 



 14 

2.2.2. Çizgi 

Bir yüzey sanatı öğesi olarak çizgi, uzunluğuna oranla kalınlığı çok az olan 

bir şerit anlamını taşır. Kalın bir fırçayla bir yüzey üzerine vurulacak uzun bir boya 

darbesi resim sanatında çizgi olarak değerlendirilir (Sözen ve Tanyeli, 1996, s.61). 

 

Resim 9: E.Egemen Işık Aslan Atölyesi  

(Öğrenci Çalışmaları) 

 

Biçim ve yüzeylerin sınırlarını çizgiyle tanımlarız. Çizgi insan beyninin 

ürettiği gerçekte var olmayan uzun ince görünüm değerinin nesnelleşmiş 

sembolüdür. Çizgi tek boyutlu eleman olarak da tanımlanır, evrende tek ve iki 

boyutlu var oluş asla olamaz. İki boyutlu yüzeyler üç boyutlu hacimsel bir 

paketlenme var ise, yüzeyde vardır. Çizginin yapıldığı ve çizildiği malzemeye göre 

eni, boyu, kalınlığı kesinlikle vardır. Ancak bu boyutlar arasında büyük ölçü 

farklılıkları bulunur (Atalayer, 1994, ss.146-147). Çizgi eşyayı tanıtan, sınır gösteren, 

ancak doğada yalnız başına görülmeyen geometrik bir unsurdur (Bigalı, 1999, s.139). 

Genişliği ve uzunluğu ne olursa olsun eğer bir şey çizgi etkisi yapıyor, çizgisel 

özellik gösteriyorsa, o şey tasarım içinde bir çizgi rolü oynuyor demektir. Çizgilerin 

gösterdikleri biçim farkları dolayısıyla etkileri birbirinden farklıdır. Aynı kalınlıkta, 
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farklı doğrultu ve aralıktaki çizgilerle yüzeyde derinlik etkisi elde edilebilir. Aynı 

etki kalınlığı değişen çizgilerlerle ortaya konabilir. Çizgilerin kalınlığını, yönünü 

değiştirerek, aralıklarını artırıp eksilterek, gerektiğinde düz, gerektiğinde eğik ya da 

kırık çizgi kullanarak pek çok düzenlemeler yapılabilir. Yalnız çizgi kullanılarak 

soyut ve somut nitelikte resimler yapılabilir (Güngör, 1972, s.5). Geometrik ya da 

görsel anlatımda kullanılan çizgiler yapı, görüntü değer ve biçim bakımından 

farklılıklar içerir. Çizgi çeşitleri iki ana bölüme ayrılır: 

Mekanik çizgi çeşitleri; bu çizgiler geometrik yapılarına göre gruplanır, 

• Düz çizgi 

• Eğri çizgi 

• Kırık çizgi 

Artistik çizgi çeşitleri; tek çizgi üzerinde görüntü bakımından farklılık içeren 
çizgilerdir, 

• Ölü, hareketsiz, hacimsiz çizgi 

• Canlı, hareketli, hacimli çizgi (Atalayer, 1994, s.148). 

2.2.3. Yön 

Yön, insanın kendi varlığına göre uzaysal ve mekânsal yerini belirleyen, hem 

kavramsal hem de somut bir öğedir. Yeryüzüne gelen insan yürümeye başladıktan 

sonra, yön duygusu kazanır ve geliştirir (Atalayer, 1994, s.200). Gerek çizgiler, 

gerekse iki yada üç boyutlu cisimler konumları ile bir takım yönler gösterir. İki 

boyutlu ve üç boyutlu düzenlemelerde yönler büyük önem taşır. Yatay yönler edilgen 

(pasif), düşey yönler etken (aktif) ve eğik yönler hareketli, canlı, dinamik olarak etki 

yaparlar. Aynı yöndeki konumlar tek düzelik ve sıkıcılığa neden olur. Tasarının 

gerçekleştirilmesinde mümkün olduğunca farklı yönler kullanmak hareket, canlılık 

ve ilgi çekicilik kazandırır (Güngör, 1972, s.10). 

Yön daima kendi zıttı ile vardır. Arka - önün, sağ - solun, yatay - dikeyin 

zıttıdır. Bir yüzeyde, mekânda, tek bir öğe bile, yön işaretler. Estetik nesnenin, içsel 

gerilimlerine göre yönelişler, daima dengeye ulaşmak isterler. Tasarımda yön 

kuvvetlerin içsel gerilimlerin dengesini sağlayan öğedir (Atalayer, 1994, s.201). 
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Resim 10: E.Egemen Işık Aslan Atölyesi 
(Öğrenci Çalışmaları) 

2.2.4. Biçim 

Bir nesnenin görme ve dokunma organlarıyla algılanmasını sağlayan kendine 

özgü gerçekçiliğine biçim denir (Sözen ve Tanyeli, 1996, s.41). Uzayı yüzeylerle 

sınırlayan her var oluş bir biçimi oluşturur. Işığın yüzeye çarpması sonucu yüzey 

yansıyan ışıkla renklenir. Renk algısı, ait olduğu yüzeyin sınırları içinde, renk türü, 

tonu ve parıltısı ile bir bütün olarak algılanır (Atalayer, 1994, s.157) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Resim 11: E.Egemen Işık Aslan Atölyesi  
(Öğrenci Çalışmaları) 
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Bir tasarımda rol oynayan en önemli öğelerden biri biçimdir. Tasarımlar 

tasarı haline geçerken yani maddeleşirken çevre çizgileri belirlenir ve kabuğu 

oluşturulur. İki ve üç boyutlu çalışmalarda durum aynıdır. Ancak biçimler arasında 

büyük farklılıklar vardır. Bir kısmı geometrik bir düzen içinde oldukları halde diğer 

pek çokları serbest görünüştedirler (Güngör, 1972, s.12). 

Şekil bakımından uyumlu, dengeli, armonili ve birlik gösteren tasarımlar 

oluşturabilmek için; şekilleri yaratan geometrik zıt elemanların, biçimler arasındaki 

zıtlıkların bilinçlice düzenlenmesi gerekir. Birbirini reddeden zıt biçimler 

uyumsuzluk yaratırlar. Aynı zamanda anlamı zorlayan, işleve uymayan, ana fikri 

yansıtmayan formlar, bütünselliği ve dengeyi bozarlar (Atalayer, 1994, s.201). 

2.2.5. Ölçü 

İnsan doğayı, toplumu algılarken, daima kendi varlıksal büyüklüğüne göre 

algılamada bulunur. Kendi eni, boyu, yüksekliğine göre, nesne ve varlıkları, ölçüsel 

olarak değerlendirir. Nesneler arasındaki büyüklük küçüklük insana göre bir ölçü 

ilişkisi olarak değer ifade eder. Ölçü genel anlamıyla var olan nesnelerin insan 

tarafından birimlendirilmesidir (Atalayer, 1994, s.203). İstenildiği kadar farklı 

biçimler kullanılsın, bunların her biri gerekli büyüklükte olarak düzenlemelere 

girerler. Biçimler farklı büyüklükte kullanıldığı zaman farklı etkiler elde 

edilmektedir. Bu nedenle ölçü tasarım ögesi olarak çok önemli rol oynar.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Resim 12: E.Egemen Işık Aslan Atölyesi  
(Öğrenci Çalışmaları) 
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Ölçü - oran, görsel sanat dallarında çok kullanılan bir kavramdır. Genel 

olarak insan her şeyi kendine göre ölçülendirebilir. Kendi değerinin ve ölçü 

bilincinin dışına taşan oranlar insanı rahatsız eder. Ölçü iki büyüklük arasındaki 

birimsel ilişki olarak ifade edilebilir (Atalayer, 1994, s.205). 

2.2.6. Aralık 

Şekiller ve ögeler hiçbir zaman daima bitişik, yan yana düzenlenemezler. 

Çünkü herhangi bir gereksinim dolayısıyla bazılarının aralıksız bazılarının aralıklı 

olması gerekebilir. 

Bir düzenlemede kitleler ya da biçimler arasında kalan en dar aralığa en 

küçük aralık (minör aralık), en geniş aralığa da en büyük aralık (majör aralık) denir 

(Güngör, 1972, s.24). Aralıklar dört gruba ayrılır 

• Aynı aralık, 

• Farklı aralık, 

• Uygun aralık 

• Aralıksız. 

Aynı büyüklükteki biçimleri aralıksız, aynı aralıklarla ve farklı aralıklarla 

düzenlenirse hepsi ayrı ayrı etkili tasarımlar oluşturabilir. Fonksiyonlarına bağlı 

olarak aralık öğesi ölçüye, dokuya, renge, biçime, alan büyüklüğüne ve yöne göre 

kullanılabilir. Sürekli eşit ya da benzerlik gösteren aralıklar düzenlemede 

monotonluk yaratır. Aralık, biçimler arasında derinlik elde etmede kullanılır. Aralık 

tasarımların somut öğelerinden biridir (Atalayer, 1994, s.208). 

2.2.7. Doku 

Her cisim bir maddeye sahiptir ve maddeye dokunulduğunda elde bir 

pürüzlülük duygusu hissedilir. Bu hisse doku adı verilir. Dokular verdikleri hisse 

göre üç ana grupta toplanır; sert dokular, orta sert dokular, yumuşak dokular. 

Cisimlere dokunmakla hissedilen dokulara doğal dokular denir. Herhangi bir cismin 

resmini yaparken onun yüzeyinin pürüzlülük derecesi bir takım taramalar ve noktalar 
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yardımıyla belirtilir. İki boyutlu yüzeylerde uygulanan bu dokuya yapay doku adı 

verilir (Güngör, 1972, s.26). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Resim 13: E.Egemen Işık Aslan Atölyesi  
(Öğrenci Çalışmaları) 

 
Doku, görme ve dokunma duyularıyla kavranabilen, homojen, yüzeysel etki 

öğesidir (Sözen ve Tanyeli, 1996, s.69). Nesne ve varlıkların dış yapı özellikleri ve 

bunların objektif etkileri dokuyu oluşturur. Yüzeylerin dokunsal değerine doku adı 

verilir. Bu doğanın kendi yapısal özelliğidir. Bu tür dokulara doğal dokular adı 

verilir. Dokunma duyumuza etki etmeden yalnız göz yoluyla algıladığımız doku 

etkileri yaratan faktörlere vizüel dokular denir. Her malzeme, bütünü örgütleyen 

içyapı maddesi, kendini dış yüzeylerle, kabukla, doku ile görünür kılar. Doku; yüzey, 

renk, ton gibi iki boyutlu etki yapan öğeleri üçüncü boyuta götüren öğedir. Doku 

aynı zamanda biçimi, yüzeyi karakterize eden öğedir. İnsanın doğal olan malzemeyi 

bilgi, emek ve teknikle işleyerek, yeniden örgütleyerek oluşturduğu dokular yapay 

dokulardır. Her şeyin doğal bir dokusu vardır. Pürüzler, kayganlıklar, düzlükler, 

yumuşaklıklar, sertlikler, girinti ve çıkıntılar dokunsal ifade etkileridir. İşte bu 

etkilere göre doğal dokular iki zıt kutupta algılanır; 

• Sert, pürüzlü dokular 

• Düz, yumuşak dokular (Atalayer, 1994, s.194). 



 20 

2.2.8. Renk 

Renk, tasarımı estetik kılan temel öğelerden birdir. Renk algısı ait olduğu 

yüzeyin sınırları içinde ışık frekansları olarak renk türü, tonu ve parıltısı olarak 

algılanır (Atalayer, 1994, s.70). Işığın kendi öz yapısına ve nesneler üzerindeki 

yayılımına bağlı olarak göz üzerinde yaptığı etkidir (Sözen, Tanyeli, 1996, s.69).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Resim 14: Tuba Şen Ünal Atölyesi  
(Öğrenci Çalışmaları) 

 
Her renk frekansının bir yansıma kabiliyeti vardır. Yalın veya birkaç tek 

ışıktan oluşmuş ışık altında algılanan renk, “görünen renk” beyaz ışık altında 

yüzeyde görünen renk ise öz renktir. İnsan gözü, sürekli hareket halinde bir organdır. 

Bu nedenle göz renkli biçimleri algılarken çevresindeki renk ve ışıklardan etkilenir. 

Renksel uyum sonucunda da öz renklerinden farklı renklerde (görünen renk) 

algılama yapar (Atalayer, 1994, s.170). Renk, ışığın cisimlerin üzerine çarparak geri 

yansımasının gözümüzde bıraktığı etkidir. Çeşitli renk duyguları doğuran ışınların 

dalga boyları farklıdır. Renkli ışınlar güneş ışığındaki oranda birleşirlerse renkler 

kaybolur ve beyaz ışık meydana gelir. Renkli boyalar birbirleri ile aynı oranlarda 

karıştırılırsa siyah ortaya çıkar. Bunun nedeni ışık ve boyanın niteliklerinin farklı 

olmasıdır. Siyah ve beyaz nötr renk yada renksizlik olarak nitelendirilmektedir. Su, 

hava ve cam dışında hemen hemen tüm malzeme ve cisimler renklidir bu nedenle 

renk tasar öğelerinin içinde önemli bir yere sahiptir (Güngör, 1972, s.33). 
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2.2.9. Değer 

Renklerin farklılığının yanı sıra her bir rengin değişik tonlarda kullanılması 

da tasarda önemli rol oynar. Renkler arasında kullanılan ton farklılıkları etkiyi 

güçlendirir. Bu nedenle ton değerleri bir tasar öğesi olarak önemli bir görev yapar 

(Güngör, 1972, s.37). 

Ton değeri, koşullu refleks olarak bireye öğretilir. Görsel algıda aydınlık ve 

karanlık değerleri renklerin ışıklılık dereceleri bu yolla kolayca ayırt edilmiş olur. 

Ton değerleri, doğrudan siyah beyaz karışımlar ile öğretilip kavramlaştırılırsa, ışığın 

değerleri çok daha kolay algılanabilir. (Atalayer, 1994, s.166). 

2.2.10. Hareket 

Her sanat dalında, o sanatın uygulama alanına göre hareket, tasarın içinde 

bulunması gereken bir öğedir. Tasarda renk, tonlama ya da biçim gibi öğeleri hareket 

destekler, etkilerini artırır (Güngör, 1972, s.38). 

Hareket, bir sanat eserindeki nesnelerin hareket hissi uyandıracak şekilde 

düzenlenmesidir (Yılmaz, 2007, s.38). Ritm uyumlu hareketler bütünüdür. İki 

elimizin birbirine çarpmasına hareket, düzenli tekrarı ile alkış oluşumunu ise ritm 

olarak değerlendiririz. Tasarımlarda bir şeklin tekrarı ile ritmik bir hareket elde 

edilebilir (Buyurgan ve Buyurgan, 2007, s.119). 

2.2.11. Işık - Gölge 

Görme duyumuz ışık enerjisine bağlıdır. Işık yoksa algı da yoktur. Her algı 

ışığın varlığına karşılık düşer. Işığın şiddeti görsel algıda ton değeri olarak 

kavramlaştırılır. Işık bir enerjidir.  

Işık doğal ya da yapay olsa da cismin bir kısmı ışık alacak bir kısmı karanlık 

kalacaktır. Görsel algı için ışık koşuldur. Tasarımlarda etkili olarak görünmesini 

istediğimiz biçimlerin aydınlık görünmesini sağlayıp, istenmeyen biçimlerin 

karanlıkta kalması düzenlenebilir (Atalayer, 1994, s. 165). 

Görmenin temelinde ışık, göz ve beyin ilişkisi yatmaktadır. Bunlardan birinin 

noksanlığı görme olayının meydana gelmesine engel olur. Göz ve beyin genellikle 
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sabit olduğu halde ışık değişken bir öğedir. Çünkü ışığın şiddeti, eğimi ve rengi 

daima değişebilir. Bu nedenle cisimlerin görünümünde farklılıklar doğar. Farklı 

renkte ve şiddette ışıkların cisimlerin üzerinde etkileri farklıdır. Bu nedenle ışık 

gölge tasarda etkiyi artırıcı unsur olarak kullanılan bir öğedir (Güngör, 1972, s.40 ). 

Işık gölge farkı aynı rengin bile farklı algılanmasına neden olabilir. Işık 

gölge; derinlik, ağırlık, berraklık, parıltılılık, büzülmüşlük, gizemlilik, hareket, ritim 

gibi algı psikolojisini birinci dereceden etkileyen ve daima risk taşıyan ifade 

etkinlikleri örgütleyen somut estetik bir öğedir (Atalayer, 1994, s.169). 

2.3. Temel Tasarım İlkeleri 

Tasarım öğelerinin bir arada etkili olarak kullanılabilmesi için, bazı ilkelere 

ihtiyaç vardır. 

Tasarım ilkeleri düzenleme yapmakta kolaylaştırıcı ve yol gösterici rol oynar. 

2.3.1. Tekrar 

Bir öğenin aynen ya da birbirine benzer şekilde birden fazla sayıda 

kullanılması tekrarı oluşturur. Birbirinin çok yakını olan öğeler, cisim ya da biçimler 

yan yana görüldüklerinde yadırganmadıklarından dolayı aralarındaki benzerlik 

birleştirici bir bağ görevi yapar. Bu nedenle tekrar çabuklaştırıcı bir rol oynar. 

Üç türlü tekrar vardır; 

• Tam tekrar, 

• Tekrar, 

• Değişken tekrar (Güngör, 1972, s.69). 

2.3.2. Aralıklı Tekrar 

Birden fazla motif, cisim ya da biçimin aralıklarla birlikte kullanılmasına 

aralıklı tekrar denir. Tekrarın verdiği sıkıcılık aralıklı tekrarın uygulanmasıyla yerini 

değişkenlik ve canlılığa bırakır. Aralıklı Tekrarın gereği kadar kullanılması etkiyi 

arttırır (Güngör, 1972, s.79). 
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Boyut ,form, renk ve dokularının aynı olduğu birimlerin aralarında boşluk 

bırakılarak oluşturduğu tekrarlardır (Akçadoğan, 2006, s.235). 

2.3.3. Uygunluk 

İki ya da üç boyutlu cisimler arasında ortak veya yaklaşık tarafların 

bulunmasına uygunluk denir. 

Uygunluk cisimlerin bağdaşmasına olanak vererek tasarının oluşumunu 

kolaylaştırır. Cisimlerin arasındaki uygunluk, biçim renk, ölçü, değer ya da doku gibi 

öğelerden herhangi biri ya da bunların bir çoğu bakımından olabilir. Ayrıca 

cisimlerin yönleri ve aralıklarıyla uygunluk meydana getirme olanağı vardır 

(Güngör, 1972, s.80). 

2.3.4. Zıtlık 

Cisimler arasında ortak yada yakın nitelikler bulunmadığı zaman aralarında 

ilgi kurmak güçleşir. Cisimler birbirine yabancı ya da ilgisiz kalır. Bu nedenle 

cisimler arasında birlik kurulamaz ve uyuşmazlık, kargaşalık hüküm sürer. 

Düzensizlik doğuran bu hale zıtlık adı verilir. Zıtlıklar beklenmeyen etkiler 

doğurduğundan izleyeni ürpertir ya da uyarır. Böylece canlılık başlar bu da ilgi 

toplar. Bu nedenle zıtlık tasarımda bir taraftan uyuşmazlık doğururken, diğer taraftan 

tasarıma canlılık verici bir görev yapar (Güngör, 1972, s.88). 

 

Resim 15: E.Egemen Işık Aslan Atölyesi  
(Öğrenci Çalışmaları) 
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Sanat açısından değerli görülen her eserde mutlaka çok iyi çözümlenmiş zıt 

bir denge vardır. Ölçü, aralık, biçim, renk zıtlıkları ilgiyi topladığı ve hareket 

oluşturduğu için sanatçı için son derece önemlidir.  

2.3.5. Egemenlik 

Bir tasarımda güçlü bir dengenin bulunması için, tasarımın gözde bıraktığı 

etkinin, kuvvetli ve zayıf enerji bölgeleri arasında geçen mücadele sonucu bazı 

bölgelerin üstünlüğü ile sonuçlanması gerekir. Bu sırada diğer bölgelere, diğer 

biçimlere yahut diğer gruplara karşı üstünlük kurabilen biçim ya da küme egemen 

sayılır. Bu egemenlik tasarımın bir bölgesi tarafından da ortaya konabilir. 

Egemenliğin en çabuk kullanılan şekli ölçü egemenliğidir. Ancak egemenlik doku, 

renk, değer ve benzeri bakımlardan da oluşturulabilir (Güngör, 1972, s.95). 

Bir kompozisyonda kullanılan ögelerden birinin ya da grubun diğer ögelere göre 

ölçü, değer, renk bakımından egemenlik sağlamasıdır. Her türlü egemenlik zıtlıkla 

sağlanır. Tasarımın esas düşmanı tek düzeliktir. Son derece sade kompozisyonlarda bile 

egemenlik noktasının bulunması ilk olarak bireyin dikkatini çekecektir.  

2.3.6. Denge 

Bir düzenlemeye giren cisimlerin renkleri, değerleri, dokuları, yönleri, 

aralıkları ve ölçüleri birbirleriyle kıyaslama konusu olur. Düzenlemedeki fikirler ve 

cisimlerin önem dereceleri de bu kıyaslamanın konusu içindedir. Böylece tasar 

öğeleri birbirleri ile ortaya koydukları kıymetler bakımından tartıldıklarında genel bir 

denge hissedilmeli, herhangi bir biçim ya da bir grup ağır basarak tasarın ağırlık 

merkezini kendi tarafına kaydırabilmelidir. Bazı cisimler düzenlemelerde daha 

önemli bir şekilde ve ağırlık merkezini kendi tarafına çekebilecek tarzda 

düzenlenebilir. Fakat diğer tarafta kalan cisimler de ağırlık merkezini kendi 

taraflarına çekecek güçte olmalı ve bu mücadelenin sonunda yine ağırlık merkezi 

alanın ortaya yakın bir yerinde kalabilmelidir. Bir düzenlemede dengesizlik 

hissediliyorsa; ya dengesizliğin oluştuğu yeri, rengi, değeri, dokusu, yönü, aralığı, 

ölçüsü gerektiği kadar değiştirilmeli yahut diğer boşluklara denge sağlayıcı yeni 
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biçimler eklenmelidir. Böylece tasar herhangi bir tarafın ağır basması yüzünden 

doğan dengesizlikten kurtarılmış olur. Eğer bir düzenlemede dengesizlik göze 

batmıyorsa, denge sağlanmış demektir. İki tür denge vardır. Yapılan tasarımın amacı 

kullanılacak olan denge türünü belirler (Güngör, 1972, s.102 ). 

• Simetrik Denge (Bakışık Denge) 

• Asimetrik Denge (Bakışımsız Denge) 

2.3.7. Birlik 

Bir takım cisimlerin, biçimlerin, mekânların ya da yapıların bir araya gelerek 

dengeli bir bütün meydana getirmeleriyle birlik ortaya çıkar. Birbirine zıt olan 

parçalar dahil birlik meydana getirilirken bir uyuşma ve düzen içinde olmalıdır. 

Birliğin meydana gelebilmesi için önce denge lazımdır. Dengenin simetrik ya da 

asimetrik oluşu birliğin ortaya çıkışına etki etmez. Dengenin her iki şeklinde birliğin 

oluşumuna destek verir. Birliğe üç yoldan ulaşılır: 

• Uygunluk yolu 

• Egemenlik ve değişkenlik yolu 

• Zıtlık yolu 

Konunun özelliği hangi yoldan gidilmesi gerektiğini ortaya koyar. Güngör’e 

(1972, s.110) göre birliğin üç türü vardır: 

• Hareketsiz birlik; geometrik biçimler ve bunların türevleri ile meydana 

gelen birlik türüdür. Geometrik düzen tasarın tamamına yaygınsa bir düzen ve birlik 

meydana gelir. 

• Hareketli birlik; hareketli yapılardaki, büyüyen canlı bünyelerindeki ve 

gelişen şehirlerdeki birlik bu cins birliktir. Hareketli yapılarda hizmetlerin 

aksamadan yürümesi, canlıların büyürken bütün organların bir arada düzenli olarak 

gelişmesi, şehirlerin büyümesi sırasında her türlü alt ve üst yapı çalışmalarının 

ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi gibi. 

• Fikir ve üslup birliği; birliğe dahil bütün parçaların, birliğin ana fikir ve 

anlayışına uygun olarak düzenlenmesi ile meydana gelir. 
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3. HAT SANATI 

Mahmut Bedreddin Yazır (1981 s. 10) Hat’ın tarifini şu şekilde yapmıştır:  

“Hat; çizgiye denir, lügatte asıl hakikât mânâsı budur, Ligne (çizgi) 

karşılığıdır. 

Hat kelimesi sözlüklerde “ çizgi, ince ve doğru yol” gibi anlamlara gelir. Bir 

sanat terimi olarak ise; “Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde 

yazma sanatı (hüsnü’l-hat, hüsn-i hat)” anlamında kullanılmıştır (Derman, 1997: 

427).  

Arap olmayan kavimlerin İslâmiyet’i kabulüyle birlikte Arap yazısı zamanla “ 

İslâm hattı” adını almıştır. İslâm dinini kabul eden hemen hemen bütün kavimlerin 

dinî bir gayret ve vecdle (aşk) benimsediği Arap yazısı, hicretten birkaç asır sonra 

İslâm ümmetinin ortak değeri haline gelmiş, aslı ve başlangıcı için doğru olan “Arap 

hattı” sözü zamanla “İslâm hattı” vasfını kazanmıştır. Arap yazı sisteminde harflerin 

çoğu 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. Bu 

husus Arap harfleri aracılığı ile İslâm yazısına bir üstünlük sağlamıştır. Dolayısıyla 

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

Hat sanatında yazıların güzelliği maddi ve manevi uyumun birliğidir. Yazı da 

maddi ahenk; tenâsüp (uyum) ve terkip (sentez) ile ifade edilir. Tenâsüp, kalem 

kalınlığına göre harf bünyelerinin en ve boyları ile incelik ve kalınlıkları arasındaki 

uygunluktur. Bu ölçü yazıda kullanılanı kalem ile konulan nokta ile ayarlanır. 

Örneğin elifbânın birinci harfi olan elif ta’likte üç, nesihte dört, sülüste altı noktadır. 

Harflerin diğer harflerle olan oranı, aralıkları, birleşmelerdeki eğrilerin incelikleri ve 

kalınlıklarındaki uyum, kelimelerin satır nizamındaki duruşları, oturuşları, satıra olan 

meyilleri, dik ve yatay hatlardaki biçim, ritim, zıtlık, egemenlik, sayfanın düzeni, 

kağıdın rengi ve dokusu, mürekkebin tonu gibi özellikler yazının maddi güzelliğini 

meydana getirir.   

Celî yazılarda tenâsüple beraber terkip ve istif de aranan önemli sanat 

unsurudur. İstif ekseriya aşağıdan yukarıya doğru yahut bir satır halinde geometrik 
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ve serbest bir satıhta harflerin ve kelimelerin göze hoş gelecek şekilde kompoze 

edilmesidir. Terkip ise; harf ve kelimelerin rastgele bir araya getirilmesi, üst üste 

konması değil, hattatın estetik kaidelere uyarak kalemini ustalıkla yürütmesidir.” 

(Serin, 1989: 521-522) 

Yazıya sanat vasfını, kamış kalemiyle hattat kazandırır. “Kalemin tutuluşu, 

döndürülüşü, buna bağlı olarak hattın tam kalem ağzıyla veya daha ince; yani dikine 

tutulup kâğıda yaslanışı, kalem ağzının kâğıda kısmen intibakı, ortaya çıkan harf 

veya harf guruplarının mükemmeliyetini temin eder. Her yazı çeşidi için uygun olan 

ve asırlar öncesinden tesbit edilmiş olan kalem ağzı genişlikleri (meselâ nesih 1 mm., 

sülüs ve ta’lik 2-2,5 mm.) vardır. Bundan daha da küçüldüğünde yazı; “ince, hafî, 

hurde” gibi isimlerle anılır. Büyüdüğünde ise o yazı artık “celî” olmuştur.” (Derman, 

1997: 432) 

Yazıya güzellik kazandıran İslâm tefekkürü ve hayat anlayışıdır. “Yazının 

insan için önem ve zaruretine, kutsiyetine işaret eden pek çok ayet ve hadis vardır. 

Allah’ın insanlığa ilk hitabı “oku” emridir.”Rabb’inin adıyla oku! O insanı bir kan 

pıhtısından yarattı. O keremine nihayet olmayan Rabb’inin adıyla oku ki O, kalemle 

yazmayı, bu vasıta ile insana bilmediğini öğretti.(Okumamaktan sakın! Muhakkak ki 

ilme ihtiyaç hissetmeyen insan azar” (Alak 96/1-6). “…Hiçbir kâtip Allah’ın 

kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın, yazsın”(Bakara 2/282).Yine, 

“Hokka ile kaleme ve ehl-i kalemin satıra dizdikleri ve dizecekleri hakkı için yâ 

Muhammed” (Kalem 68/1) âyeti ile de yazının önem ve faziletine işaret edilmiştir. 

Bize kadar ulaşan ve yazı yazmaya teşvik eden hadîslerde de “İlmi yazıyla 

bağlayınız” (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ,1,130;2,136), “Hikmet müslümanın kaybolmuş 

malıdır; nerede bulursa alır” (Aclûnî, a.g.e.,1,435), “İlmi Çin’de de olsa arayınız. 

Çünkü ilim kadın erkek herkese farzdır.” (Aclûnî, a.g.e.,1,54), “Çocuğun annesi ve 

babası üzerinde üç hakkı vardır.Güzel yazmayı, yüzme ve ok atmayı öğretmek ve 

ona helâl rızık yedirmektir” (Münavî, Feyzü’l-kadir,3,393) buyurularak, bilginin 

unutulmaması, kaybolmaması için yazıyla bağlanması gerektiği, güzel yazı 

öğrenmenin gerekliliği, bunun insanın akıl ve his dünyasını zenginleştirerek 

mutluluk vereceği ifade edilmiştir.” (Serin, 2003: 18-19) Kur’ân’ı Allah’ın sözüne 

yakışır bir güzellikte yazma heyecanı, gayret ve titizliği, yazının sanat yazısı 
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seviyesine yükselmesine sebep olmuştur. Kur’ân’ın mânâsı ve lafzı gibi, yazısı da 

kutsî bir karaktere sahiptir. Bu husus İslâm yazılarının en önemli özelliklerinden 

biridir. Müslüman sanatkârlarda bu anlayışla, bir ibadet coşkusu ve neşvesi içinde, 

aynı zamanda bir takım ilkeler dairesinde Kur’an nüshalarını yazarak çoğaltmışlar, 

ilâhî mesajın gönüllere sanat yoluyla iletilmesine vasıta olmuşlardır. Müslüman 

hassastır. Nezih ruhludur. Hep güzeli arayan ve onu temaşa edebilen bir gönle 

sahiptir. İşte İslâmiyet “Allah güzeldir, güzelliği sever” (Müslim, “İman”,147) 

düsturu ile, müslümanların arınmış bir ruh güzelliğine içinde olmalarını, iç 

temizliğinin de hayatın bütün safhalarına yansımasını ve yayılmasını ister (Serin, 

2003: 18). 

Yine yazının fazileti hakkında Hazreti Ali: “Çocuklarınıza yazı öğretin. 

Çünkü yazı pek mühim olduğu gibi insana sürûr veren şeylerin en büyüklerindendir.” 

demiştir (Nefeszâde, 1938: 10). 

Hat sanatındaki güzellik sadece maddi değildir. Onun diğer güzelliğini 

manevi boyutu oluşturur. Kalemle meydana getirilen ölçü ve oran, çizgilerin ritmi, 

zıtlığı, uyumu, harflerin büyüklüğü ve küçüklüğü, egemenliği, aralığı, istif ve terkip, 

yazının bütünlüğündeki her türlü işaret ve tezyinat hüsn-i hatta maddi güzellik verir. 

Fakat onun diğer amacı “okunabilir olması”dır. Böylece hat sanatını diğer sanat 

dallarından ayıran en önemli özellik, biçim-mana arasındaki uyumdur. Hat sanatı, 

sadece çizgilerin, noktaların birbiriyle oluşturduğu kompozisyon değildir, aynı 

zamanda mana ile bütünleşmektir. Örneğin bir medrese kapısına ilmi ve alimi öven 

ayet ve hadislerin yazılması mekan-şekil-anlam ilişkisinin bir sonucudur.  

İslâmî tevhid anlayışına uygun olarak hattın soyut bir sanat olması, onun 

sadece resim sanatı olduğu yanılgısına düşürmemelidir. Çünkü ilâhî, dinî ve 

tasavvufî bir geleneği olan, mânâ ve ruh yönü ağır basan ve böyle bir sanatı 

uygulayan hattat, bu dünyanın ya da eşyanın ötesinde var olan anlamı arayan kişidir. 

Dolayısıyla hat sanatı ile resim, îfâ ettiği fonksiyon ve gaye bakımından birbirinden 

ayrılmaktadır. Hat sanatının Türk-İslâm medeniyetinde oynadığı rol, resmin Batı 

medeniyetinde oynadığı rolden çok daha farklıdır.” (Tüfekçioğlu, 1999: 50) 

Batılılar ise hüsn-i hat ile soyut sanat ve soyut resim arasında ilişki kurmaya 

çalışmışlardır. Meşhur Batılı sanatkâr Picasso’nun şu sözü bu konuda çok anlamlıdır. 
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“Batı’nın yüzyıllar boyu üzerinde durup, peşinden koştuğu soyut ifadeyi, hattatlar 

asırlar önce bularak, çağın üstüne çıkmış ve en güzel örneklerini vermişler” 

Şevket Rado da hat sanatımızı bir resim sanatı olarak ifadelendirir: “Hat 

sanatı, hiç şüphe yok, yazı temeli üzerine kurulmuş bir resim sanatıdır. Batıda klâsik 

resim nasıl Hıristiyanlığın etkisi altında gelişmiş, sanatkâr figüratif resim anlayışı 

içinde Hz.İsa’nın, Hz.Meryem’in, Havarilerinin resimlerini yapmaya koyulmuşlarsa, 

hat sanatıda Müslümanlık sonrasında gerçekleşmiştir. İnsanlara doğru yolu gösteren 

Kur’ân’dan aldıkları şevkle Allah Kelâmı’na, ona inananları hayran bırakacak bir 

güzellik vermek isteğinin heyecanı ile coşan İslâm sanatkârları, -Müslümanlığın 

putperestliğe dönülür endişesiyle iyi karşılamadığı figüratif resme itibar etmeden-

bugün örneklerini bol bol gördüğümüz soyut (mücerret) resimde olduğu gibi, hislere 

dayalı bir güzellik anlayışı içinde, türlü artistik nitelikleri olan yazı çeşitlerini 

işleyerek dört başı mamur bir sanatın doğmasına önayak olmuşlardır. Hat o kadar 

resimdir ki, bir resimde var olan güzelliklerin benzerleri soyut görünüşler içinde 

onda da vardır. Bir kompozisyonda harflerin kendi başlarına ve beraber olarak 

konuşundaki incelikler, düzenlemelerin zarifliği, süslerin boşluklarda tuttukları yerler 

metin bir zevkin mahsulüdür. Bunlar bazen son derece sâde, bazen de Ayasofya’daki 

levhalarda görüldüğü gibi azametli olur.” (Rado, 1984: 7,10). 

Şinasi Acar da Rado ile aynı kanâattedir: “ İslâmiyet’te yazı, yalnız düşünceyi 

anlatmaya yarayan bir araç olmakla kalmamış, vakar, azâmet, incelik, sadelik gibi 

insânî duyguları ifade ve tasvir eden, harflerin geometrik ve mantıkî düzeni içinde 

çoğu kez hayatî bir ahenk ve canlı bir güzellik taşıyan, bir tür resim görevi 

üstlenmiştir. Soyut bir resimdir.” (Acar, 1999: 51) 

“Kalem Güzeli” adlı hat sanatına ait eserin sahibi Mahmud Bedreddin Yazır 

bir Batılının hat sanatına duyduğu hoş bir hatırasını bize şöyle nakleder: “Birinci 

Cihan Harbi’nde askerlik münâsebetiyle tanıştığım Macaristanlı ressam ve subay bir 

arkadaşım vardı, ara sıra İstanbul camilerini, müze ve kütüphâneleri birlikte gezer, 

her çeşid san’at eserlerini ziyaret ve tedkik ederdik. Bir gün, Sultan AHmed 

Camii’ndeki Melek Paşa Zâde Ali Haydar Bey merhûmunun ta’lik celisi “el-Kâsibu 

habibullah” levhası önünde bulunuyorduk. Arkadaşım ona baktı da, sonra bana 

dönerek: 
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- Dostum! Bu sizin yazılarda bir hâl var. Çok dikkat ediyorum, ilk bakışta 

sâde bir renk, geometrik bir sessizlik, baktıkça ritme geliyor, canlanıyor, 

cilveleniyor. Önce bir tatlı bakış, arkasından yavaş yavaş içe süzülen canlı bir akış, 

sessiz bir armoni içinde rûhu oynatan metafizik bir mûsiki var. Lâkin ondaki âhengi 

kulaklar duymuyor, içler dinliyor, dinledikçe bir başka âleme yükseliyor. Bakarken 

ne oluyor anlamıyorum, içimi içine çeken büyüleyici bir çehre, bir güzellik denizi, 

sevimli titreşimlerle gönlümü ferahlatan bir hava, derken bir melek sesi ve nefesi 

kadar gizli ve ılık bir okşayış ve sarılış içinde kalıyorum; o, ben; ben o oluyoruz gibi 

bir şey oluyor, sizde de böyle şeyler olur mu? demişti.” (Yazır, 1972: 69; Berk, 2006: 

4). 

3.1. Hat Sanatında Yazı Çeşitleri 

Hat Sanatını anlatırken, İslam yazı sanatının çeşitlerinden bahsetmek gerekir. 

Bunları yazıların tarih sahnesine çıkışlarına göre; küfi, aklâm-ı sitte (sülüs, nesih, 

muhakkak, reyhâni, tevkî, rikâ), siyâkat, ta’lik, divânî - celî dîvânî ve rik’a olarak 

sıralayabiliriz. 

İlk İslâm yazısı kûfîdir. Sade, tezyinî ve satrançlı kûfî olarak üçe ayrılır. 

Türkler bu yazıya fazla rağbet göstermemişlerdir. Bursa’da 1419’da inşa edilen Yeşil 

Câmi’nin kapısındaki kûfîler ile Fatih Câmiî’nin avlu penceresinde kûfîler, tezyinî 

kûfîye örnektirler. Bu yazı Rumeli Beylerbeyi Çoban Mustafa Paşa’nın 1523/24’te 

Gebze’de yaptırdığı kendi adıyla anılan camiden sonra uzun bir süre 

kullanılmamıştır. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında tekrar canlanır gibi olan 

kûfî yazının, o dönem en güzel örneklerine; 1883/84’te İstanbul Kızıltoprak’ta 

yaptırılan Zühdü Paşa Câmiî ile İkinci AbdülHâmid’in 1886’da inşâ ettirdiği Yıldız 

Câmiî’nde karşılaşırız. Yıldız Câmiî’nin kûfî kuşak yazısını tanınmış 

gazetecilerimizden Mehmed Tevfik Ebüzziya (ö.1923) yazmıştır (Alparslan, 2004: 

20). 

Aklâm-sitte, birbirine bağlı ikili guruplar halinde incelenebilir.Bunlar sülüs-

nesih, muhakkak-reyhânî, tevkî’-rıkā’dır. Aklâm- sitte bir hat ıstılahı olarak altı çeşit 

yazı demektir. “Bu üç gurubun birincileri (sülüs, muhakkak, tevkî’)’nin ağzı daha 

geniş kalemle (2 mm. civarında) yazılmalarına karşılık, ikincileri (nesih, reyhânî, r 
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ıkā’) 1 mm. civarında ağız genişliği olan kalemlerle yazılır. Nesih hattının çok ince 

yazılan şekline de gubârî hattı denilir.” (Derman, 1993: 381) 

Aklâm-ı sitte’nin sanat icrâ etmeye en elverişlisi, sözlük anlamı üçte bir olan 

ve 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 gözalıcıdır. 

Sülüs veya celî sülüsün, kelime veya harf gurupları birbirinden koparılmadan yazılan 

şekline müselsel, aynı iki ibârenin karşılıklı yazılarak ortada kesişen şekline de 

müsennâ adı verilir.” (Derman, 1993: 381) 

 

Resim 16: Celi Sülüs -Mehmet Şevki Efendi - Levha - Hadis-i Şerif 

 

Nesih hattı; ince kalemle yazılır ve dâima satır düzenine uygundur. 

Dolayısıyla uzun metinler, genellikle Kur’ân-ı Kerîmler onunla yazılmış, eski 

matbaacılığımızın harfleri de nesihle hazırlanmıştır. Birbirinin kardeşi sayılan 

muhakkak ve reyhânî de düz harf unsurları hâkimdir ve satır nizâmına uygundur. 16. 

asra kadar büyük boy Mushaflarda muhakkak, küçük boy mushaflarda ise reyhânî 
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hattı kullanılmıştır. Tevkî’ ve rıkā’ kardeşler de Osmanlı’nın ilk dönemlerinde 

genellikle resmi yazışmalarda kullanılmıştır (Derman, 1993: 382). 

 

 

Resim 17: Sülüs -Nesih - Hasan Rıza - Levha - Hadis-i Şerif 

 
Aklâm-ı sitte’nin, Osmanlı devrinde Şeyh Hamdullah itibâren geçirdiği 

durumunu, kısaca şu şekilde özetliyebiliriz: Yâkūt yolu ile gelen altı cins yazıdan 

sülüs ve nesih, Türk zevkine çok uygun geldiği için süratle yayılmış; eski devirlerden 

farklı olarak, Kur’an-ı Kerîmlerin yazılmasında sâdece nesih hattı kullanılmaya 

başlanmıştır. Buna mukabil, muhakkak ve reyhânî’nin yuvarlak harflerinin azlığı ve 

geniş oluşu yüzünden benimsenmediğini, yavaş yavaş unutulduğunu, ancak elin 

melekesini arttırmak için, eski hat üstâdlarına taklîden yazılan murakkā’ (yazı 

albümü) larda görüldüğünü söyleyebiliriz. Bir istisnâ olarak, muhakkak hattı ile 

Besmele yazılması âdeti zamanımıza kadar devâm edegelmiştir. Altı yazının diğer 

ikisinden biri olan r ıkā’, daha câzip bir üslûba bürünerek “hatt-ı icâze” adıyla, 

bilhassa hattat icâzetnâmelerinde şöhret tutmuş, tevkî’ ise zamanla unutulmuştur.” 

(Derman, 1993: 383-384) 
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Resim 18: Muhakkak Reyhani -Ahmet Karahisari  
Serlevha Fatiha ve Bakara Suresi İlk Dört Ayet 

Siyâkat; sanat yazısı olmaktan ziyâde, mâliye, tapu ve evkâfa ait kayıt ve 

vesikalarda kullanılan bir yazı çeşididir. Kaynağı kûfî’ye dayanmaktadır. Bu yazının 

kendine has bir tarzda yazılması, onun gizliliği için bir gereklilikti (Alparslan, 2004: 

22). 

 

Resim 19: Siyakat - Mahmut Bedreddin Yazır 



 34 

Ta’lîk hattının doğuşu ise şu şekilde olmuştur: “Ta’lîk, tevkī’ hattının 14. 

asırda İran’da  kazandığı  değişiklikle  ortaya  çıkmış  ve  daha  çok  resmî  

yazışmalarda kullanılmıştır. Sonradan bu yazıya benzemeyen ve onun hükmünü 

ortadan kaldırdığı için “ nesh-i ta’lîk” diye adlandırılan, bir görüşe göre de ta’lîke 

nesih karakteri kazandırıldığı cihetle “ nesh-ta’lîk” denilen bir yazı türü ortaya 

çıkmıştır ki, buna da daha kolay söylenişle “nesta’lîk” denilmiştir. Onbeşinci asrın 

ikinci yarısında İstanbul’a ta’lîk adıyla gelen nesta’lîkin asıl ta’lîk ile bir ilgisi 

yoktur. Haşmetli sülüsün yanında ince, kavisli, narin yapısı ve harekesiz yazılışıyla 

hoş ve şiir gibi bir görünüşe sahip olan bu Osmanlı ta’lîk hattının “hurde” (küçük) 

veya “hafî” (ince) denilen şekli edebî eserlerde ve divanlarda kullanılmış, 

fetvahânenin de resmî yazısı olmuştur. Celî şekliyle de celî sülüsten sonra Osmanlı 

âbidelerinde en ziyâde celî ta’lîk görülür. Ağzı 2 mm. kadar kalemi olan tabii 

boydaki ta’lîkle daha çok kıtalar yazılmıştır.” (Derman, 1997: 430) 
 

 

Resim 20: Celi Talik - Yesarizade Mustafa İzzet - Zerendûd Levha Beyit 
 

Dîvan-ı Hümâyun’daki resmî yazışmalarda kullanılan Dîvânî-Celî Dîvânî; 

“İran’da resmî yazışmalarda kullanılan kadîm ta’lîk hattının, Akkoyunlular 

vasıtasıyla 15. yüzyılda Osmanlılar’a geçmesiyle ortaya çıkmış ve kısa zamanda 

büyük bir şekil değişikliği geçirmiştir. Bu sebeple de “dîvânî” adını almıştır. 

Harekesiz yazılan dîvânînin 16. asırda İstanbul’da doğan harekeli, süslü ve haşmetli 

şekline “celî dîvânî” ismi verilmiş, bu da devletin üst seviyedeki yazışmalarında 

kullanılmıştır. Yazılması ve okunması maharet isteyen, aralarına harf ve kelime 
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eklenmesi kolay olmayan dîvânî ve celî dîvânînin resmî yazışmalara tahsisiyle 

devlete ait konuların herkesçe öğrenilmesi ve yazıların tahrifi de önlenmiştir. Bu iki 

yazının bir başka özelliği de satır sonlarının yukarıya doğru yükselmesidir.” 

(Derman, 1997: 430) 

 

Resim 21: Divani - Mustafa Halim Özyazıcı 

 

Rik’a Osmanlı Türk hattatlarının buluşudur. Süratli ve kolay yazma 

ihtiyacından doğmuştur. Divânî yazısının sadeleştirilmesi ve basitleştirilmesi ile elde 

edilen rik’anın iki çeşidi vardır. Mümtaz Efendi’nin (ö. 1872) öncüsü olduğu 

“Bâbıâli rik’ası” ve Mehmed İzzet Efendi’nin (ö. 1903) geliştirdiği “İzzet Efendi 

rik’ası”. İzzet Efendi rik’ası daha sonra Arap ülkelerine celî şekliyle yansımıştır.  

 

Resim 22: Rik’a - Mustafa Halim Özyazıcı 
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Gubârî, hurde, celî gibi hat terimleri bir yazı çeşidi değil; bir cins yazının 

karakteridir. Ayrıca kimi hattatlar tarafından nadir de olsa “resim-yazı” denilen, 

çiçek, hayvan, insan ve eşya biçiminde yapılan çeşitli kompozisyonlar da vardır.  

Ali Alparslan celi yazı hakkında genel olarak şunları söylemektedir: Celî 

kelimesinin sözlük manâsı “âşikâr, meydana çıkmış” demektir. Hattatlıkta ise az çok 

değişik özel bir anlamı olup her cins yazının öğrenilmesi sırasında kullanılan ve 

kalemin tabii boydaki genişliğini aşan, daha geniş ağızlı bir kalemle yazılan hattın iri 

şekline denir. 

Osmanlılarda celi sülüse genellikle celi adı verilir. Bu yüzden “celi” veya 

“celi yazı” denince celi sülüs, kastedildiği anlaşılır ve akla diğer yazıların celileri 

(celi ta’lik hariç) gelmez. 

Sülüs ile celî sülüsün harfleri arasında biçim ve şekil bakımından yani anatomi 

bakımından hiçbir ayrılık yoktur. Esas fark, harf bünyelerinin teşekküllerinde yani 

istiftedir. Sülüsün genellikle satır hâlinde, daha doğrusu harf ve kelimelerin birbirini 

tâkib edecek şekilde yazılmalarına karşılık celî sülüste kompozisyon (istif) zarûreti 

vardır. İstifte kısaca harf ve kelimelerin bir kâide dâhilinde üst üste yerleştirilmesi 

demektir. Bunda, kelimelerin okunma sırasına riâyet şarttır. Bu yüzden ekseriyâ 

kelimelerin ve harflerin yazılışında ve tertibinde aşağıdan yukarıya doğru bir sıra tâkib 

edilir.” (Alparslan, 2004: 105-106). 

Hattatlar, celi yazının hazırlanışı ve yazılışı için sarfedilen büyük emekleri 

şöyle anlatır: “Celi yazı bünyesinin iriliği, harflerin incelik ve kalınlıkları, harf 

aralıkları konulacak veya yazılacak yerinin yüksekliğine, gözden uzaklığına ve 

mekânın ölçüsüne göre değişir. Cami kubbe yazıları, lafzatullah, ism-i neb-i, çehâr-ı 

yâr-ı gûzin isimleri, büyük kıtada ayet ve hadisler kitâbeler bu hususlar düşünülerek 

ilk olarak yazı kalıpları hazırlanır.  Hattatlar kalıp yazıları dayanıklı beyaz kağıtlar 

üzerine sulu siyah mürekkeble veya siyah renkli kağıtlara zırnık mürekkebiyle 

yazarlar ve tashih ederler. Ekseriyâ sanatkârın zırnık mürekkebiyle siyah zemin 

üzerine büyük bir gayret ve emekle hazırladığı kalıplar, usûlüne uygun iğnelenip 

silkilerek arzu edilen zemine yazılır ve mermere hakkedilir. Elle yazılamayacak 

kadar büyük olan yazılar, önce küçük ebâda yazılarak, santranç usûlüne göre 

istenildiği kadar büyütülür. Bu şekilde Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından 
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hazırlanmış Ayasofya Camii çehâr-ı yâr levhaları 35 cm. kalınlığında en büyük 

yazılardır.  

Fatih Sultan Mehmet Dönemi iki büyük hattatı Yahya Sûfi ve oğlu Ali 

Sûfi’nin, İstanbul Fatih Camii, Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun ve Amasya Sultan 

Bâyezîd Camii kitabelerindeki celi sülüs yazıları, hat sanatının  Osmanlı 

dönemindeki iki ciddi ve göz alıcı örnekleri olarak bilinir.  

Yazı sanatımızda devamlı bir süzülme, arınma, üslûplaşma ve mektepleşme 

hareketi vardır. Bu üslûplaşma ve mektepleşme, yazının esâsı bozulmadan 

yapılmıştır. Mimarî, musikî, resim ve tezyinî sanatlarımızın, Batı tesiriyle 

soysuzlaşmalarına mukābil, hat sanatında bir gerileme olmayışının üç sebebi vardır: 

1. Bünyesine tesir edebilecek, benzeri bir sanatın Avrupa’da bulunmayışı. 2. Üslûp 

sâhibi hattatlar elinde usta-çırak esâsına göre sağlam kaidelerle nesilden nesile 

intikali. 3. Zamanla, kendi bünyesi içinde yenilenme kābiliyetine sâhip oluşu 

(Derman, 1993, s: 387). 

3.2. Hat Sanatının Tarihsel Gelişimi 

Medeniyetin en önemli unsurlarından olan sanat, kendi içinde muhtelif 

dallara ayrılırken, Türk-İslam Kültürünün vazgeçilmez zenginlikleri de geleneksel 

sanatlarla ifade edilme imkanı bulmuş ve böylelikle birçok sanat dalı doğmuştur. 

Ancak söz konusu olan, geleneksel sanatlar olduğu zaman akla ilk gelen sanat, hiç 

şüphesiz ki hat sanatıdır (Özkafa, 2007, s: 91)  

Hat sanatının tarihsel gelişimi ise şu şekilde olmuştur:  

Yazı, başlangıçta, sadece ifadelerin birtakım sembolik işaretlerle 

gösterilmesine yarayan bir iletişim aracıydı. Zamanla harfler teşekkül etti. Farklı 

coğrafi bölgelerde yaşayan toplumların eliyle çeşitli alfabeler geliştirildi. İslam’ın 

zuhuru, yani Kur’an-ı Kerim’in Arapça nüzulu 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 milletlerin evrensel yazısı haline geldi (Özkafa, 

2011, s: 175). 
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Hat san’atı, İslâm medeniyeti çerçevesinde Arap yazısına bağlı olarak 

doğmuş ve gelişmiş güzel san’atlardan biridir. Arap yazısı İslâm’ın zuhuru ile 

sür’atli bir inkişaf (gelişme) devresine girmiş ve hicreti takip eden iki asır içerisinde 

bir taraftan bağlı bulunduğu Arap dilini ifade edebilen bir yazı sistemi, diğer taraftan 

hâlâ canlılığını muhafaza eden bir san’at şubesinin ana unsuru olmuştur (Çetin, 1992, 

s: 14-32). 

Arap yazısı, Arâmî halkasıyla Fenike yazısına bağlanmaktadır. Arâmî1 

yazısından Nabat2 yazısı inkişaf etmiş ve bundan da Arap alfabesi doğmuştur. Bitişik 

Nabat yazısından Arap yazısına geçişin muhtelif safhalarını gösteren kitabelerin en 

eskileri, Nabat dili ve yazısı ile yazılmış olup, Araplar üzerinde Nabat kültürünün 

hâkim olduğu bir devrenin hâtırasını taşıyan Ümmü’l-Cimâl (M. 250) ve en-Nemâre 

(M. 328) kitabeleridir (Çetin, 1988, s: 1). 

Nabatî yazı Havran, Petra, el-Ulâ yoluyla Hicaz’a veya İslâm âlimlerinin 

naklettiklerine göre Enbâr’dan Hîre’ye, oradan da Hicaz’a veya Havran, Enbâr ve 

Hire’ye, oradan da Dümetülcendel yoluyla Hicaz’a gelmiş ve yayılmıştır (Serin, 

1999, s: 45). 

İslâmiyet, hattı ve kitabeti zaruri kılan, kullanma sahasını arttıran ve 

genişleten sonuçları beraberinde getirdi. İslâmiyetle yazı, birden bire yepyeni ve 

aydınlık bir safhaya girdi; İslâm’ın tesis ettiği ve bütün maddi, manevi cepheleriyle 

yeni içtimaî nizamın en ehemmiyetli tesbit, tescil, telkin ve neşir vâsıtası olarak 

işlendi, geliştirildi ve hicreti takip eden yarım asır içerisinde, daha önce geçen üç 

asırlık hayatındakinden büyük bir tekâmüle mazhar oldu (Çetin, 1992, s: 15). 

Hz. Muhammed’in, ashabı arasında güzel yazı yazan Abdullah b. Said b. Âsî 

b. Ümeyye’ye Medine halkına yazı yazmayı öğretmesini emrettiği, yine ashabdan 

                                                
1 Arâmî: M.Ö. 11-8. yüzyıllar arasında Suriye’de yaşamış Sami (semitik) bir kavimdir. Aramiler, Eski 

Ahitle İbranilerle aynı soydan gelen ve yaklaşık İ.Ö. 16. yüzyıldan sonra Harran (Urfa) dolaylarında 
yaşayan bir topluluktur. (www.vikipedi.com, 05.04.2013). 

  Sami dillerinin Kuzey Merkez öbeğine bağlı bir dil olan Arâmî dili konuşulurdu. Arâmî dili 
M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllardan itibaren Ortadoğu’da yaşayan kavimlerin ortak dili haline gelmiştir.  

2 Nabat: Josephus zamanında Fırat ırmağından Kızıldeniz7e kadar uzanan ve Suriye ile Arabistan 
arasındaki sınır bölgesindeki vahalardaki yerleşimleri kapsayan ve “Nebate” ismi verilen alanda 
yaşayan kadim semitik, güney Ürdünlü, Kenan’lı ve kuzey Arabistanlı Araplardır (Mazor, 2001, s: 
318). Bunların konuştuğu dile de Nabat dili denilmektedir.  
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Ubâde b. Sâmit’in Suffe3 ehlinden bazılarına Kur’an ve yazı yazmayı öğrettiği bu 

konuda bize nakledilen haberlerdendir. Bedir Savaşında esir alınan, yazı bilen ve 

fidye ödeyemeyen müşriklerin on müslüman çocuğa okuma-yazma öğrettikten sonra 

serbest bırakılmaları da yazı ve öğretim hususunda Hz. Muhammed’in gayret ve 

hassasiyetini gösteren hadiselerdir (Serin, 1999, s: 47) 

Hz. Peygamber, Hz. Muaviye’ye hitaben şöyle diyor. “Ey Muaviye, divitine 

lika koy, kalemini eğri kes, bâ’yı uzat, sin’i farkettir, mim’i köreltme, Lafzatullahı 

güzel yaz, er-Rahmân’ı uzat, er-Rahîm’i güzel yaz, kalemini sol kulağına koy ki, 

kolay hatırlayıp alasın (Murtaza, 1990, s: 122). Bu ifadelerden Hz. Muhammed’in 

yazıya verdiği önem ve yazıyla ilgili kurallar belirtilmektedir.  

Hz. Muhammed devrinde yazıya vâsıta olan kağıt henüz yoktu. Hicret öncesi 

Müslümanlar kendi imkânlarına göre yazı için terbiye edilmiş safran ve gülsuyu ile 

boyanmış, inceltilmiş deri (parşömen, rak), tahtadan yapılmış tabletler, develerin 

kürek kemikleri, hurma ağacı yapraklarının orta damarı üzerine yazıyorlar veya 

yufka, beyaz taş kırık seramik kap parçaları üzerine hakkediyorlardı (Serin, 1999, s: 

49). 

Hz. Ebubekir döneminde vahiy kâtibi Zeyd b. Sabit tarafından suhuf haline 

getirilmiş olan Kur’an-ı Kerim, daha sonra Hz. Osman tarafından bir nüsha istinsah 

edildi ve bu nüsha çoğaltılarak muhtelif İslâm memleketlerine gönderildi (Çetin, 

1992, s: 10). 

Arap yazısı bir taraftan yazı sistemi olarak ikmâl edilirken, diğer taraftan bir 

san’at şubesinin ana unsuru olarak işlenmiş, güzelleştirilmiştir. Bu gelişme, Emevîler 

devrinde belirgin bir mahiyet kazandı. Kur’an’a tahsis edilen düz hatlı ve keskin 

köşeli yazı şekli, Şam’da ve hususiyle Küfe’de geçirdiği merhaleden sonra “kufi” 

namıyla anıldı (Çetin, 1992, s: 5). 

Abbasîler devrinde gittikçe gelişen ilim ve sanat hareketleri sayesinde büyük 

merkezlerde ve bilhassa Bağdat’ta kitap merakı ve bunları yazarak çoğaltan 

“verrâk”lar artmıştı. İşte bunların kitap istinsahında kullandıkları yazıya verrakî, 

muhakkak veya ırâkî deniliyordu (Derman, 1995, s: 15). 

                                                
3 Suffe: Hz. Muhammed döneminde sahâbe arasında ilimle uğraşan kişilerdir. 
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VIII. asır sonlarından itibaren hat sanatkârlarının güzeli arama çabası 

sonucunda, ölçülü olarak şekillenen yazılar aslî ve mevzun hat ismiyle de anılmaya 

başladı. Bu yazıları ileri bir merhaleye eriştirenler arasında ayrı bir mevkii olan İbn-i 

Mukle (7-328/949), hattın nizâm ve ahengini kurallara bağladı ve bu yazılara 

“nisbetli yazı” manasına mensûb hattı denildi. Mensûb hattının, yukarıda verrakî 

adıyla geçen ve umumiyetle kitap istinsahına ait olup, bu sebeple neshî de denilen 

şeklinden, XI. Asrın başlarında muhakkak, reyhânî ve nesih hatları doğdu. Bu devrin 

parlak ismi olan İbnü’l-Bevvâb (?- 413/1022), İbn-i Mukle yolunu değiştirdi ve XIII. 

asır sonlarına kadar bu üslûb sürdü. Aynı yolda çalışan İbnü’l Hâzin (?-518/1124), 

tevkî’ ve rika’ yazılarına yön verdi. Nihayet, İbnü’l-Bevvâb yolunu geliştirerek 

aklâm-ı sitte (altı yazı) denilen sülüs, nesih, muhakkak, reyhânî, tevkî’ ve rika’ 

hatlarını XIII. asırda en mükemmel şekliyle tespit edip yazabilen bir üstâd, Yâkûtü’l-

Musta’sımî (?-698/1298) Bağdat’ta ortaya çıktı. O zamana kadar düz kesilen kamış 

kalemin ağzını eğri kesmek de onun buluşudur ve bu durum, yazıya büyük güzellik 

kazandırmıştır. 

Yakut’un ölümünden sonra, onun aklâm-ı sitte anlayışı, yetiştirdiği üstâdlar 

eliyle Bağdat’tan, Anadolu, Mısır, Suriye, İran ve Maverâünnehr’e kadar yayıldı. 

Yakut’un aklâm-ı sitte üslûbu, Osmanlı topraklan dışında yüzyıllarca devam etti; 

lâkin zaman Yâkût çağından uzaklaştığı nisbette bu yazı üslûbu da aslından 

uzaklaştı. Şeyh Hamdullah (1436-1520), II. Bayezid’in teşvikleriyle Yakut’un 

yazılarındaki en cazip şekil ve üslûbu ayırarak bundan sonrası için kendisine rehber 

edindi. XVI. asır başından itibaren, Osmanlı topraklarında artık Yâkût yerine Şeyh 

Hamdullah tavrıyla yazılmaya başlanmış, Şeyh’in yetiştirdikleri de onun üslûbunu 

yaymışlardır (Derman, 1995, s: 16). 

Kanunî Sultan Süleyman zamanında Şemsü’1-Hat (Hat güneşi) olarak şöhret 

bulan Ahmed Karahisârî’nin (1468-1556) özellikle celî sülüs ve kendi tarzı olan 

müselsel yazılarda ulaştığı kompozisyon güzelliği bütün hattatlar tarafından kabul 

edilmiştir. Yâkût tavrını devam ettiren Karahisârî ekolü Şeyh Hamdullah üslûbu 

karşısında fazla ilgi görmemiş ve vefatından sonra talebesinin bile Şeyh yoluna 

tekrar dönmesiyle son bulmuştur. 
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Karahisârî’nin vefatından sonra, Şeyh Hamdullah ekolü, bilhassa aklâm-ı 

sitte’de bütün hızıyla devam etmiş, XVII. asırda Büyük Derviş Ali, Ağakapılı İsmail 

b. Ali, Suyolcuzâde ve Eyyûbî Mustafa b. Ömer’le devam eden Şeyh üslûbu, bu 

yolun en önemli üstâdlarından ve yenileyicilerinden olan Hafız Osman’la tekrar 

canlanmıştır. 

Hâfiz Osman (1642-1698) yazısının olgunlaştığı dönemlerde Şeyh 

Hamdullah’ın yazılarından beğendiği en güzel harfleri seçerek ve onları küçülterek, 

üzerinde yaptığı uzun çalışmalardan sonra, onların yapılarında daha güzel oranlar 

yakalamış, harf ve kelime aralıklarını yeniden gözden geçirerek kendine has 

üslûbunu ortaya koymuştur. Onun yazıda açtığı bu çığır Şeyh Hamdullah’tan sonra 

bütün İslâm âleminde ideal bir üslûp olmuş ve bugüne kadar Şeyh gibi yazabilmek 

bir özellik iken, Hâfiz Osman’dan sonra onun gibi yazabilmek bir amaç olmuştur.  

Aklâm-ı sitte’de, özellikle sülüs ve nesih yazıda sayısız murakka4, levha, 

en’am-ı şerif5, delâilü’l-hayrat6 ve Kur’an-ı Kerim yazan Hafız Osman, hat sanatında 

ilk defa sülüs ve nesih hattı ile hilye7 formunu ortaya koymuştur (Günüç, 2001, s: 

161). 

Celî sülüs nev’inde her asrın sanat seviyesine göre parça parça güzelliklere 

rastlanmakla beraber bir bütün olarak bu yazı nev’inde, Mustafa Râkım’a kadar her 

asırdaki ekol sahibi hattatlar dahi tam olarak muvaffak olamamışlardır. 

Mustafa Rakım Efendi (1757-1826), Hafız Osman’ın en a’la murakka’ları 

üzerinde yaptığı araştırmalardan sonra bilhassa sülüs ve nesih ile Hafız Osman gibi 

yazmayı başarmıştır. Celî sülüste, önceleri satranç (kareleme) usulüyle büyütme 

yolunu muvaffakiyetle kullanarak, eline meleke geldikten sonra doğrudan yazmaya 

başlamıştır. Usta bir figürist ressam olması dolayısıyla mükemmel seviyedeki ilm-i 

                                                
4 Murakka: Hattatların ayrı ayrı kağıtlara yazıp sonra bir arada mecmua haline getirdikleri meşk  
5 En’am-ı şerif: Kur’ân-ı Kerim’in altıncı suresi olan, En’am suresi ile diğer bazı surelerin yazıldığı 

eserdir (www.faruktaskale.com, 13.05.2013) 
6 Delâil / Delâilü’l Hayrat: Ayet, hadis ve duaları içeren kitaptır. Bazılarında Mekke’de, Kâbe’de ve 

Medine’de Hz. Muhammed’in türbe ve mescidinin minyatür tarzında yapılmış resimler de vardır 
(www.faruktaskale.com, 13.05.2013). 

7 Hilye: Osmanlı’da hattatlarca 17. yüzyılda geliştirilen bir süsleme sanatı. Kelime anlamı olarak süs, 
ziynet, güzellik gibi anlamlara gelen hilye bunların yanında suret, sıfat gibi anlamlar da taşımaktadır 
(www.diyanet.gov.tr, 13.05.2013). İslam adetleri Hz. Muhammed’in resminin çizilmesini hoş 
görmediğinden dolayı onu sözle tasvir etmeyi uygun görmüşlerdir. Bu şeklide Hz. Muhammed’in 
tasvir edildiği yazılara hilye denir.  
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menâzır (perspektif) bilgisini istifteki büyük kabiliyetiyle birleştirerek, celî yazının 

konacağı yüksekliğe göre, bazı harfleri daha geniş yazmak gibi vs. değişiklikleri 

yapmak, ancak böyle bir hat dâhisince tatbik edilmiştir (Derman, 1982, s: 16). 

19. asrın sonlarına doğru Kastamonu’da dünyaya gelem Mehmed Şevki 

Efendi (1829-1887), bütün hattatların sülüs ve nesih yazıda ilham aldığı, yazılarını 

onun yazısına benzetmeye çalıştığı dahi bir hattattır. 

M. Şevki Efendi, Mustafa Râkım’dan sonra sülüs ve nesih yazılara en güzel 

nispet ve şekilleri vermiş, İslâm dünyasında çok benimsenen kendi üslûbunu ortaya 

koymuştur (Serin, 1999, s: 155). 

Şevki Efendi’nin çağdaşı ve “Celî yazmadıkça hattın esrarına vâkıf 

olunamaz” diyen Sami Efendi, celî sülüs yazıda Mustafa Rakım ve celî ta’lik’te ise 

Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi (? - 1849) tavrını güzelleştirerek, devrinin 

hattatlarına ve sonrakilere bu yolda imam olmuştur (yol gösterici). Onun celî yazan 

herkes içi beğenilen ve kalıpları elden ele dolaşan iki önemli celisinden, celî sülüs 

olanı, İstanbul Yeni Camii’nde bugün cami külliyesinden oldukça uzakta ve bir 

bankanın yanı başında, seyyar satıcıların tezgâhı hükmünde, garip bir şekilde duran 

sebili üzerindedir. Celî ta’lik kitabesi ise, İstanbul Erenköy’deki Zihni Paşa 

Camii’nde mermere mahkûktur (Günüç, 2001, s: 166). 

Birbirinden güzel sülüs-nesih kıt’alarıyla tanıdığımız Hasan Rıza Efendi’nin, 

en muvaffak olduğu yazı nev’i nesih’ti. 

19. Yüzyılın sonlarında yetişen ve 20. yüzyılın en kabiliyetli hattatlarından 

olan Kâmil Efendi, İsmail Hakkı Altunbezer, Sami Efendi’nin yazdığı yazılara kendi 

imzasını attığı Hulusi Efendi, Ebru sanatını Özbek şeyhi Edhem Efendi’den 

öğrenerek yeni nesillere aktaran hezârfen Necmeddin Okyay ve iki nesil arasında 

köprü olan Hâmid Aytaç bu asrın unutulmaz isimleridir. 

Medresetü’l Hattatin’de biraz önce isimlerini saydığımız, Hulusi Efendi, 

Hasan Rıza Efendi, Kâmil Efendi, İsmail Hakkı Altunbezer, Hâmid Aytaç gibi 

hocalardan ders alarak yetişen ve “20 yüzyılı tek başına temsil eden hattat” olarak 

adlandırılan hattat Halim Özyazıcı, seriü ‘l-kalem olması (hızlı yazması) ve 
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kompozisyon kabiliyetinin yüksekliği ve yazdığı eserlerinde görülen tasarım 

yeteneği ile tanınmaktadır. 

Necmeddin Okyay, Hâmid Aytaç ve Halim Özyazıcı gibi büyük sanatkârlar 

vasıtasıyla günümüze gelen hat sanatı, yeni yetişen sanatkârlar vasıtasıyla 

unutulmaktan kurtulmuş ve İslâm âlemi içinde yeniden Türkler eliyle daha da güzele 

doğru yol almaktadır. 
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4. HATTAT MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI’NIN HAYATI 

Mustafa Abdulhalim Özyazıcı, 14 Ocak 1898 (20 Şaban 1315/23 Kânun-ı 

sani 1313) de İstanbul’un Haseki semtinde doğdu. (Hekimoğlu Ali Paşa Mahallesi 

Koca Yusuf Sokağı no: 51). Babası Nalıncı Hacı Cemal Efendi, annesi Adviye 

Hanım’dır. 

 

Resim 23: Hattat Mustafa Halim Özyazıcı 
 

Osmanlı Devleti’nin geniş topraklara yayılışı, bu devlet tebaası arasında çok 

değişik ve dikkate değer ırkî karışımların vücud bulmasına sebep olmuştur, 

diyebiliriz. İşte Kırım’dan kalkıp İstanbul’a yerleşen Nalıncı Hacı Cemal Efendi’yle, 

Sudan’dan gelerek yine aynı şehirde karar eyleyen yarı siyahı Adviye Bacı’nın 

evlenmeleri de, nâdir yetişen bir kabiliyetin, Türk Hat San’atı’nın yirminci asırdaki 

zirve ismi Mustafa Abdulhalim’in doğmasına vesile olacaktır. Halim Özyazıcı’nın, 

büyük babası Molla Mehmed Arif Efendi de hattat olup, Kebecizâde Mehmed Vasfı 

Efendi’den yazı meşketmiştir (İnal, 1970, s: 105-106). 

Eğitim hayatına Esekapu (İsa kapısı) iptidaî mektebinde başladı. Daha sonra 

Haseki’de Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’ne devamla oradan mezun oldu. Gülşen-i 

Maarif Rüşdiyesi’ne devam ederken, Halim Özyazıcı’da yazıya karşı merak uyandı. 

San’ata karşı kabiliyet ve alâkasını gören babası, güzel yazı zevkini Halim’e 

kazandırmaya çalıştı. Halim Özyazıcı zaman zaman babasının bu gayretlerini dile 

getirdi. Hâmid (Aytaç) Bey, Mustafa Halim’deki yeteneği görüp onunla ayrıca 
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meşgul olmaya başladı. Halim Özyazıcı, geleneksel surette ilk yazı meşkini Gülşen-i 

Maarif Rüşdiyesi’nde Hâmid Aytaç’tan almıştır. Kısa bir müddet Hasan Rıza 

Efendi’den sülüs ve nesih yazı öğrendiyse de, hocasının görme kabiliyetini kaybedip 

ayrılmasıyla Hacı Kâmil Efendi’ye devam etmeye başladı. Hulusi Efendi’den ta’lik 

meşketti. Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey’den celî sülüs ve tuğrayı, Ferid Bey’den dîvânî, 

Said Bey’den rik’a yazıyı meşketmiştir. 

Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde hüsn-i hat hocası Şeyh Hacı Necîb Efendizâde 

Ferid Bey, pek kabiliyetli gördüğü Halim’e şöyle demişti: “Yazıyı bırakma, sen 

Râkım-ı sânî olacaksın. Camilere büyük büyük yazılar yazacaksın...” Ferit Bey 

merhumun, âdeta keramete benzeyen ferasetli teşhisi, bu cevherli çocuğun sonradan 

parlayan kudretiyle birleşince söz gerçekleşti. Hacı Halim, yazı sanatı dünyamızda 

eşi bulunmaz bir varlık oldu (Revnakoğlu, 1965, S: 2, s: 337) 

Halim Özyazıcı, bir yıl Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Hat ve Resim Şubesine 

devam ettikten sonra, hat sanatında ileri seviyede yetişmiş bir san’atkâr olarak, 

Şeyhülislâm Hayri Efendi tarafından 1914’te Evkâf-ı İslâmiyye (Serin, 2000, s: 1) 

müzesine bağlı olarak açılan Medresetü’l Hattatîn’e talebe olarak kaydoldu. Burada 

yazının her türlüsü öğretiliyordu, tezhib de cabası... 26 Eylül 1918 (20 Zilhicce 

1336)’da diploma aldı (Derman, 1984, s: 32). Diplomasında merhum İbnü’l Emin 

Mahmud Kemal İnal Bey’in de mührü vardır. Medresetü’l Hattatîn’den mezun 

olduğu günlerde, çok geceler idare lambasıyla yazı çalışarak sabahlamıştır (Derman, 

1965, s: 400). 

Halim Özyazıcı ilk evliliğini 29 Temmuz 1334 (29 Temmuz 19I8)’de 

yapmıştır. Nikâh merasimine bir çok hattat katılmıştır. Hacı Nuri Efendi, Hakkı Bey, 

Necmeddin Efendi, Abdulkadir Efendi, ve Hâmid Aytaç katılmışlardır. İlk 

evliliğinden Sahabettin, Cemalettin, isimlerinde iki çocuğu olmuştur. İkinci 

evliliğinden çocuğu yoktur. Üçüncü hanımından ise Emel isminde bir kızı vardır. 

Hattat Necmettin Okyay, Emel Hanım’ın doğduğu yıla tarih düşürmüştür: 

“Aldı agûşe üstâd-ı hat Emel yıldızını, 

Hayırlı eylesin Allah Halim Bey’e kızını”. 1374 / 1954 (Derman, 1965, s: 

401). 
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Mektebi bitirdikten sonra Divân-ı Hümâyun kaleminde çalıştı. Askerliğini 

Matbaa-i Askeriyye’de hattat olarak yaptı, bu arada Evkaf-ı İslâmiyye Matbaasında 

ve Devlet Matbaasında da san’atını icra etti. 1924’de Babıâli Caddesinde dükkân 

açtı. Ayrıca, Devlet Matbaasında hattatlığa devam eden Halim Özyazıcı, bu tarihten 

yeni harflerin kabulüne kadar durup dinlenmeden yazmıştır: Kartvizit, mühür, kitap 

başlığı ve her nevi yazı. Öyle ki, otuz kuruşa kartvizit yazılan o devirde, çeşitli 

yazılardan yüz lira kazandığı günler olurmuş (Derman, 1968, s: 401). 
 

 

Resim 24: Mustafa Halim Özyazıcı’nın Yazdığı Bir Kartvizit Örneği 
 

Hacı Kâmil Efendi, Rakım Bey (1874-1949), ve Hacı Nuri Bey’den sonra 

(Derman, 1982, s: 12), 1946 (1366) yılında Devlet Güzel San’atlar Akademisi’ne 

hüsn-i hat hocası olarak tâyin edilen Özyazıcı, yaş haddinden emekliye ayrıldığı 

1963 yılına kadar, burada gayet verimli bir san’at hayatı geçirdi; pek çok meraklıya 

hat öğretti ve yazdı (Derman, 1968, s: 401). Güzel San’atlar Akademisi’nde Akademi 

Müdürlüğünün müsaadesiyle başka fakültelerden gelen öğrencilere de cömertçe yazı 

öğretti (Tulpar, 1965, s: 159). Hat meşk ederken, öğrenciler çok çabuk öğrensinler, 

mesafe alsınlar diye en ince detaylarına kadar harfleri anlatır ve öğrencileri teşvik 

ederdi. Yazı malzemesi devamlı üzerinde idi. Akademi’de bile masa üzerinde dizini 

dikerek yazardı. 

Halim Özyazıcı’nın vefatından sonra Hâmid Aytaç -hiç hesabında olmayan- 

bir vecibeyle (görev) karşılaştı. Hat tâlimi -bugünkü deyişle: öğretimi- ile o yaşına 
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kadar uğraşmadığı için, bu işte zorlandı. Çünkü klâsik manâsıyla kendisi taallüm 

(öğrenim) görmediği, olağanüstü kabiliyetiyle bunu hallettiği için, müracaat edenlere -

geçim derdi yüzünden-ayıracak zamanı bulamadı. Ayrıca, Halim Hoca 

Akademi’deyken de ilgisizlikten yakınır; mîmârî talebesine : “Yahu eliniz kaleme, 

çizgiye alışkın; gelin de şurada hat öğretiyim” diye adetâ yalvarır, ama karşısında 

muhatap bulamazdı (Derman, 1997, s: 33-55). 

1924 yılında Babıâli caddesinde bir yazıhane açan Halim Özyazıcı, serbest 

hattatlık yapmaya başlamıştır. Kitap başlığı, kartvizit, mühür istifi, kıt’a ve levha 

gibi her türlü yazılar yazmıştır. Yaklaşık dört yıl kadar süren bu devre en verimli 

san’at yıllarıdır (Derman, 1997, s: 50). Harf inkılâbından sonra en çok mağdur 

olan meslek erbabı hiç şüphesiz hattatlardır. Mesleklerinin geçmez bir akçe 

durumuna düşmesiyle, farklı arayışlar içerisine girmişlerdir. Latin harflerini de 

ustaca yazmasına rağmen meslek değiştirmek zorunda kalmıştır. Babıâli’deki 

yazıhanesini kapatarak işsiz kalan Halim Özyazıcı, Silivri kapısı haricinde 

Tepebağı’nda boş bir arazi satın alarak bağcılık yapmaya başlamıştır. 

Halim Özyazıcı bu dönemde yazdığı birçok yazının ve evrakın altına 

“Sabıkan hattat hâlen bağbân Mustafa Halim” veya “Sabıkan hattat bağbân Mustafa 

Halim” imzasını atmıştır.  

 

Resim 25: Mustafa Halim Özyazıcı’nın Ketebesi (imzası) 
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Yeni harflerin kabulünde o da, Hâmid Aytaç gibi işini matbaacılık ve 

klişeciliğe çevirse idi, muhakkak ki san’at dünyamız daha çok eser kazanırdı. Çünkü 

o senelerde yazıdan tamamen uzak kalmıştır. 

Şark Tezyînî San’atlar Mektebi’nin, 1936 yılında Güzel Sanatlar 

Akademisine bağlanmasına karar verilince, yeni kurulacak bu tezyînî şubede yazı 

sanatının öğretilip öğretilemeyeceği Akademi müdürlüğü tarafından o devirde Kültür 

Bakanlığı olarak isimlendirilen Milli Eğitim Bakanlığına resmen sorulur. Kültür 

Bakanı Saffet Arıkan da, bir akşam Atatürk’ün sofrasında bu bahsi açar. Aym 

mecliste bulunan ve sanatsever bir koleksiyoncu olan İstanbul Meb’usu Salâh 

Cimcoz (1877-1947) söz isteyerek: “Paşam, hat, geçmişteki en büyük 

san’atlarımızdandır. O derecede ki, ben bir Rafael tablosu ile bir şeyh Hamdullah 

yazısını aynı zevkle seyrederim. İstikbâlde bunların tamiri lâzım gelince dışardan 

mütehassıs mı arayacağız?” mealinde konuşur. 

Atatürk’ün de tasvibini alarak 1936’da İstanbul Güzel San’atlar Akademisi 

Şark Tezyînî San’atlar Şubesi’nde “Sırf tezyînî maksatla san’at eserlerinin tamir ve 

ikmâline matuf (tamamlamak) bulunmak şartıyla” hat san’atının öğretilmesine izin 

verildi (Derman, 1968, s: 13). 1946’da Devlet Güzel San’atlar Akademisi’ne hüsn-i 

hat hocası olarak tayin edilmesi Halim Hoca’yı büsbütün şevke getirmiştir. 

Merhumun hakîkî takdirkârlarından Necmeddin Okyay Üstad’ın buna şöyle bir tarihi 

vardır (Derman, 1964, s: 1): 

Ferman-ı “Entüeddü” (Nisa Suresi, ayet: 58) elhak yerini buldu. 

Cümle kulüb-ı yârân zevk u sürurla doldu. 

Çek Ba-i Besmeleyle yaz Necm-i tarihini: 

Hattat Hacı Halim Bey şanla muallim oldu. H. 1366 / 1946 

Halim Hoca, yaş haddinden emekliye ayrıldığı 1963 yılı Ocak ayına kadar, 

burada pek çok talebeye yazı öğretmiştir. Yerinin boş bırakılarak vazifesinin son 

bulmasına, pek üzülmüştü (Derman, 1968, s: 400). Vefatına kadar Mihrimah Sultan 

Camii Medresesinde ve evinde isteyenlere yazı öğretmiştir.  

Hüsn-i hatta vakfedilmiş bir ömür ve bu ömür içerisinde en güzel eserlerini 

verdiği devresinde, büyük sanatkâr Halim Hoca’yı çok sevdiği yazılarından ve 
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kalemlerinden ayırıyordu. 20 Eylül 1964 Pazar günü akşamı, bağından İstanbul’a 

yaya olarak gelmekte olan Halim Hoca’ya, Londra Asfaltı’ndan geçen bir ağır vasıta, 

Tebebağ mevkiinde çarpmış, ne hazin ki, şoför alıp hastahaneye götürmemiş bırakıp 

kaçmıştır. Yuvarlandığı çukurda uzun bir süre kalan büyük san’atkâr, daha sonra 

hastahaneye kaldırılmıştır. 

Memleketimizi ve bütün İslâm âlemini güzel yazıya gark eden Halim 

Özyazıcı, Çapa Kliniği’nde, on günlük hayat memat mücadelesinden sonra, ömrünce 

kim bilir kaç mezar kitabesi için yazdığı “Her nefis ölümü tadacaktır” âyet-i celîlesi, 

30 Eylül 1964’de (23 Cemâziyel evvel 1384) kendi hakkında tecelli etti (Derman, 

1968, s: 400). 

Onun ölümüyle, hat san’atının en güçlü, en güzel yazan kalemlerinden birisi 

de böylece, geriye pek çok eserler bırakarak, bu dünyadan ebediyete göç etmiştir. 

Cenazesi, Cuma namazını müteakip, Sümbülefendi Cami-i Şerifı’nden 

alınarak, Kozlu Merkezefendi Kabristanı’na defnedilmiştir. Cenaze merasiminde, bir 

çok tanınmış simalar, üniversite mensupları, talebeleri ve diğer sevenleriyle büyük 

bir cemaat hazır bulunmuştur. 

Son zamanlarda “şu bağı satayım da İçerenköy taraflarında ezan sesi 

duyabileceğim bir yer satın alayım” derdi. Fakat kaç defa niyetlenmesine rağmen, 

istediği fiyat verildiğinde daha çok eder diye bir türlü bağı satamamıştı (Derman, 

1968, s: 400). 

Halim Hoca’nın vefatında büyük üstad, hezârfen Necmeddin Okyay, 

duygularını değişik mısralarla şöyle ifade ederek tarih düşürmüştür: (Revnakoğlu, 

1965, s: 228) 

Misli nâdir bulunan üstad-ı hatt Abdülhalîm 

Kimseler tutmaz yerini fevti oldu pek elîm. 

*   *   *  

Bir kazaya uğrayınca gark-ı hüzn etti bizi, 

Seyyiâtı var ise afveylesün Rabbü’r-Rahîm 

Hüsn-i hattı ile cevâmi nur ile dolmuş idi, 



 50 

Bade zîn tezyîn-i hatt ile behişt de ya Kerîm. (Amîn) 

Başka bir dörtlüğünde de; 

Kur’anî yazıların en üstad kâtibi idi, 

Gelmez cihane misli, hümây-ı hatdı kaçtı. 

Yazdı Necmî de tarih bâlutf-i Rabb-i Gaffar 

Hattat Hacı Halım Bey Cennetü’l Adne uçtu. H. 1384 / 1964 

ve yine; 

Necmiya! düştü tarih Hattat Abdulhalim’e 

Hükm-i şehîd olarak gitti cihandan hayfa! 

*   *   *  

Necmiya! üstada tarih düştü bâ lutf-i Rahîm 

Cennetü’l- Firdevs içinde mukîm olsun Hattat Halim.  

*   *   *  

Necmiya! Hattat Halim Bey oldu mağfür-ı İlâh 

İlm-i Hattın en büyük üstadı idi göçtü vah! H. 1384 /1964 

Bayrak şairi merhum Arif Nihat Asya “Dualar ve Aminler” (Asya, 1999, s: 

76)  isimli kitabında Halim Hoca’yı şöyle yâd etmektedir: 

 
Hattında Hocam her biri bir başka eser, 

Bir başka şefaatçi ki, ardınca gider. 

Ta’lîk, celî, rik’a, sülüs, dîvânî, 

Üslup üslup çektiğin Besmeleler. 

 
Halim Özyazıcı, gibi büyük bir sanatkârın vefat haberi maalesef zamanın 

basınında bir iki küçük ilân dışında yer almamıştır.  
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Halim Özyazıcı’nın talebelerinden Ömer Faruk Atabek ise, Halim Hoca’nın 

vefatı üzerine Milliyet Gazetesi köşe yazarlarından R. Cevat Ulunay’a gönderdiği 

mektubunda şöyle diyordu ve Ulunay’ın köşe yazısında şunlar yer almaktadır: 

Geçen gün aldığım bir gazetenin ilânlar sütununda kıymetli hocam Hattat 

Halim Özyazıcı’nın bir trafik kazasında vefat etmiş olduğunu büyük bir teessürle 

öğrenmiş bulunmaktayım. O günden bugüne kadar gazetelerde olduğu gibi diğer 

neşrolunan mecmua ve yayınlarda da bu kıymetli sanatkâra ait en ufak bir yazının 

çıkmaması hayretimi mucip oldu. 

Merhum hocam M. Halim Özyazıcı, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde 

“hüsn-i hat” hocalığı yapmakta olup, devrimizin en büyük hattatlarındandı. M. Halim 

Hoca eskilerin (şeş kalem) tâbir ettikleri altı yazı çeşidinin (sülüs, nesih, ta’lik, rik’a, 

dîvânî, celî dîvânî) altısına da vâkıf idi. Hat sanatındaki kadar da istifte olan mahareti 

yazılarına ayrıca bir güzellik verirdi. Sultan ikinci Mahmud’un hat sanatına olan 

merak ve sevgisi o zamanda büyük hattatların doğmasına bir sebep teşkil ettiği gibi, 

o çağlar; türlü türlü görüş ve zevklerin, örf ve adetlerin havsalasından çıkıp yeni bir 

terkip yaratmak, yeni bir üslûp elde etmek için kaynaşmış oldukları bir ufuk olmuştu. 

Halim Hoca da bu üslûbu en tekâmülüyle devam ettiren yegâne hattatımızdı. 

Bir gün hiç unutamam vermiş olduğu bir meşk yazmış kendisine 

göstermiştim. Baktı ağlamaya başladı. “Allahım bana bu günleri de gösterdin”. İlk 

önce şaşırdığım bu hal sonradan meydana çıkmıştı. Emeklerini boşa çıkarmayan bir 

talebesi olmuşum... 

Evlerin duvarlarını süsleyen ve değerlendiren nefis levhalarından başka, 

memleketimizin pek çok camilerinde, çeşmelerinde, mezar taşlarında, süs 

eşyalarında, onun eserlerine hayranlıkla bakılır. İstanbul’da Şişli Camii, Ağa Camii, 

yıkılan Şehremini Camii, Ankara’da Maltepe Camii v.s. 

Hat san’atının en güzel yazan kalemi kırıldı. 

Ruhun şâd olsun aziz Hocam (Ulunay, 10 Ekim 1964) 
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4.1. Halim Özyazıcı’nın San’at Anlayışı 

Büyük bir yeteneğe sahip olan Halim Özyazıcı, zamanın en büyük 

üstadlarından ders almış ve bu dersleri büyük bir çabayla çalışarak pekiştirmiştir. 

Genç yaşta büyük bir sanatkâr olacağının izlerini, kendini eserlerinde göstermiştir. 

Kalem hâkimiyeti ve istifteki mahareti ile şöhret bulan Halim Özyazıcı, 

“kalemiyenmiş adam” olarak vasıflandırılır. Ayrıca, Halim’i diğer hattatlardan ayıran 

en büyük vasfı seriü’l-kalem oluşudur. Yazacağı yazıyı zihninde şekillendirdikten 

sonra büyük bir maharetle kağıda aktarma gibi yüksek bir melekeye sahip olup, 

başkaları kareleme usulü ile yazarken Halim Özyazıcı, çatır çatır celî yazmıştır 

(Schick, 2008, s: 39). 

Uğur Derman’ın sözlerine göre, “Hüsn-i hattın her nev’ini sür’atle ve 

suhuletle (kolaylık) yazardı. Kamış kalem denilen o narin güzel, merhumun marifet 

dolu parmaklarına râm olmuştu (boyun eğmek). Hele celî yazıda böyle sür’ate mâlik 

bir hattat, celînin alemdarı Mustafa Rakım da (1757-1825) dahil, görülmemiştir 

dersek, mübalağa sayılmaz. Kubbe yazılarında, kendi boyundan uzun elifleri, lamları 

rahatlıkla çekerken, onu seyretmek bir zevkti. Kubbe ve kuşak yazısı olarak en çok 

eser vermiş olan hattatımız Halim Hoca’dır” (Derman, 1968, s: 404) 

Halim Hoca, kalemin yontulmasına, kartına ve meyline büyük bir ihtimam 

göstermiştir. Açtığı kalemlerde, talebelerinin ellerinin fizyolojik yapısına ve kalem 

tutuşlarına göre kattın meylini ayarlardı. Bu özelliğini talebelerinden Orhan Okay, ilk 

ders alışını anlatırken şöyle izah ediyor: “Evvelâ elime bir kalem tutuşturarak onu 

nasıl tuttuğuma dikkat etti ve tutuşumdan dikkatini ayırmadan, maktaına yerleştirdiği 

kalemi alışık el maharetiyle açtı” (Okay, 2001, s: 100). Halim Özyazıcı’nın burada 

dikkat ettiği nokta kişinin kalem tutuşuna ve parmaklarının fizyolojik yapısına göre, 

kaleminin ağzını açılmasıdır. Hocası Hasan Rıza Efendi’den naklen şöyle demiştir: 

“Taklit edeceğin yazının kalemine göre kendi kalemini kat’ edeceksin. Kalemin kat‘ını 

bilmezsen yazı benzemez. Kalem laaletta’yin yontulmaz. Baş ve şehadet parmağı 

ölçüsüne ve meyle dikkat lâzım” (Derman, 1989, s: 311). Yani kişinin baş parmağı 

ile şehadet parmağının meyli ne kadar fazla ise kalem ağzının meyli de o kadar 

olmalıdır. Bu kural hattatlar için mühim bir kaide olmalıdır. Çünkü, el ile kalem ne 

kadar bağ kurarsa o oranda yazıda başarı sağlanır. 
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Halim Özyazıcı, taklid yazılarda büyük maharet göstermiştir. Süleymaniye 

Câmii’nde Ahmed Karahisârî’nin talebesi Hasan Çelebi’nin aslan göğüslerine 

yazdığı yazılar zamanla bozulmuş ve Halim Özyazıcı, tamir esnasında kurulan 

iskeleye bizzat çıkarak, bu yazıların üstünden kalem yürütmüş ve o kıymetli yazıları, 

latîf bir şekilde tekrar ortaya çıkarmıştır. 

Hattatlar arasında mühim bir yeri olan taklid yazılarda esas, taklid edilecek 

yazıyı hattatın üslûbu ile yazmaktır. Resim ‘de İbrahim Afif Efendi’ye ait olan yazıyı 

Halim Özyazıcı, imzası ile birlikte taklid ettikten sonra, alt tarafa da kendi imzasını 

atmıştır ki, burada önemli olan; harf yapılarını, istif özelliklerini, satır sistemini, 

hareke ve tezyînî unsurlarını tam olarak kavrayıp, olduğu gibi aktarmaktır. İşte bu 

hususiyet Halim Özyazıcı’da mükemmel bir şekilde müşahede edilmektedir. 
 

 

Resim 26: Mustafa Halim Özyazcı’nın Arif Efendi’yi  
Takliden Yazdığı Sülüs Bir Yazı 

 
Bir sûreyi, verilen ölçüye göre, sıkışıklık yapmadan istif etmek ve istediği 

yerde bitirmek ona mahsus bir İlâhi yetenektir. Müsveddesi yoktu, zihninde tefekkür 

istifi yapar, onu kömür kalemi ile kâğıda şöyle bir tespit eder ve celî kalemini ele alıp 

hemen yazmaya başlardı (Derman, 1968, s: 404). 
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta şurasıdır ki, hemen hemen bütün 

hattatlar yazacakları yazıların genellikle eskizini hazırlar ve o eskiz üzerinde uzun bir 

müddet çalıştıktan sonra, iyi olduğuna kanaat getirirlerse yazarlar. Halbuki, Halim 

şöyle bir zihninde oluşturduktan sonra kalemi alıp yazmıştır ve harika eser ortaya 

çıkmıştır. 

Görülmemiş derecede kolay ve çabuk yazardı. Yazıya özenmez değildi, fakat 

yazının üzerine saatlerce abanıp lüzumundan fazla oynamaya, silip boğmaya ihtiyaç 

görmezdi. O, bunda hakikaten bir hasisa, bir hasisa-i fevkalâde idi. Bu hususta 

şaşılacak, imrenilecek bir örnek olmuştu. Bir yandan yazar bir yandan konuşur, 

şakalaşır, nükte yapar, güldürür. Bir yandan da elinde kalem, bir nefeste, bir çırpıda 

yazı çıkarır; “Her işe, Besmele ile baslar... “ diyerek Tuğra-yi garra çeker gibi oklu 

Besmele çeker idi (Revnakoğlu, 1965, s: 337). 
 

 

Resim 27: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan Bir Oklu Besmele 

 
Ömer Faruk Atabek, hocasının vefatı üzerine, bir köşe yazarına yayımlanması 

için gönderdiği yazısında şu güzel hatırayı aktarıyor. 

“Bir gün kendisini ziyarete giden Hattat Hacı Kâmil Efendi’nin oğlu Ressam 

Şeref Akdik Bey, Halim Hoca’yı ufak bir odanın köşesinde otuz metre uzunluğunda 

bir kubbe yazısını çatır çatır yazarken görüyor ve yanına yaklaşıyor. Bakıyor ki, 

hemen kubbeye yazılabilecek durumda, ne bir düzeltme ne de bir istif hatası var. 

Yazıya esas teşkil eden sûre otuzuncu metrede bitiveriyor. O zaman yanındakilere: 

“Babam hattattı. Bu san’ata karşı biraz vukûfum var. Fakat bir çırpıda bunu 

yazabileni duymadığım gibi duyana da tesadüf etmedim” demiş (Ulunay, 10 Ekim 

1964). 
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Taşa hakkedilecek yazıları kendisi iğnelemeden, yazdığı kartonun altına 

karbon kağıt koyar ve ucu körelmiş tığla çizerdi. Daha sonra yazıların altınlarını yine 

kendisi çekerdi (Okay, 2001, s: 102). 

Halim’in sülüs ve celî sülüs yazılarında, teşrifata dikkat edilmekle beraber, 

harfler tam ölçülerinde ve birbirleriyle olan uyumları fevkalâdedir. Leke (açık-koyu) 

dağılımı yönünden tam bir bütünlük mevcuttur. Kalem akışı tabiî cereyanında 

seyrederken, kaleme hâkimiyeti hayrete sevk eder derecededir. Kalem hareketleri son 

derece düzgün, kararlı olmakla beraber, yatay ve dikey hareketler; denge, hareketlilik 

ve ritim bakımından da tam kıvamındadır. Ayrıca yatay harfler dikey harflerle 

hareketlendirilmiş, böylelikle zıtlık ögesi dikkat çeker. Orhan Okay: “Bu kalın, küt, 

kısa parmaklı, iri tırnaklı ve âdeta nasırlaşmış elin, divit olarak kullandığı küçük bir 

cam kutuya kamış kalemi batırıp sonra elindeki defter üzerinde harikulade bir 

yumuşaklıkla, hiçbir tereddüde niyeti olmaksızın kararlı çizgileri çektiğini, hayır, 

kaydırdığını görünce hayretim daha da arttı” diyor. Alttaki resim incelendiğinde 

çizgilerin son derece düzgün olduğu, açık-koyu dağılımının ahenkli olduğu ve 

harekelerle harf bünyeleri arasında tam bir bütünlüğün olduğu açık bir şekilde fark 

edilecektir (Okay, 2001, s: 98). 

 

Resim 28: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan  
1347-1947 Tarihli Celi Sülüs İstif 
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Halim Özyazıcı’nın yazılarının tedkiki neticesinde hasıl olan kanaatimiz 

şudur ki, seriü’l-kalem olması diğer hattatlara nisbetle bir üstünlüktür. Ayrıca, çok 

itina ile yazdığı yazılar fevkalâde güzelliktedir ve içinde, mana-istif uyumu, 

mücerred (soyut) resim olma gibi bir çok nükteyi de barındırmaktadır. Bağda 

bahçede ağır işlerde çalışarak harikulade eserler veren bir kişinin, bütün mesaisini 

hat sanatıyla uğraşarak geçirme imkânı olsa idi, erişilmez bir hat üstadı olacağı 

muhakkaktı. Bugün itibar gören, arzu edilen bu san’atımızın yaşadığı yıllar içinde 

unutulmaması için kahır çeken ve çileli birer ömrün sahibi olan Halim Özyazıcı ve 

Hâmid Aytaç’lar, öyle inanıyoruz ki, beka âleminde hat san’atı adına, bugünkü 

güzellikleri ile mes’ûd ve bahtiyar olan hattatlarımızdır (Günüç, 2001, s: 169). 
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5. HATTAT HÂMİD AYTAÇ’IN HAYATI 

Hâmid Aytaç, Osmanlı Devleti dönemiyle ve Cumhuriyet döneminde hat 

sanatı alanında ismini tarihe yazdırmış alanının deha isimlerindendir. 

 

         

Resim 29: Hattat Hâmid Aytaç 

 

Asıl adı Şeyh Mûsa Azmi olan Hâmid Aytaç 1891 yılında Diyarbakır’da 

doğmuştur. Babası ünlü biyografi yazarlarından Müstakimzade Süleyman Sa’deddin 

Efendi’nin eseri Tuhfe-i Hattâtin’de adı geçen Hattat âdem-i Âmidî’nin torunlarından 

Zülfikâr Ağa’dır. Annesi Müntehâ Hanımdır. Babasının ikinci eşi Rahile Hanım’dan 

da iki kardeşi vardır. 

Diyarbakır’da Ulu Camii yakınlarındaki sıbyan mektebinde ilk öğrenimini 

tamamlamıştır. Diyarbakır askeri rüşdiyesine devam eden Hâmid Aytaç resim hocası 

jandarma kolağalarından Ahmed Hilmi Bey’den sülüs, Vâhid Efendi’den de Rik’a 

yazısı meşk etmiştir. Sait Efendi ile akrabası Abdüsselam Efendi’den de yazı 

yazmıştır. Rüştiyedeyken aynı zamanda hocaları olan Ahmed Hilmi Bey ile Vâhid 

Efendi’den Latince el yazısıyla Roman ve gotik yazılarını öğrenmiş ve böylece 

yazıya karşı olan aşkını meydana koymuşsa da diğer derslerine fazla çalışma imkanı 

bulamayınca o yıl sınıfta kalmıştır. Bu yüzden babası yazı ile uğraşmasını 

yasaklamıştır. 
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Ancak güzel bir tesadüf onun tekrar yazı yazmasını sağlamıştır. Altınoluk 

Dergisi’nde yayınlanan “Hattat Hâmid Hayatını Anlatıyor” başlıklı Mart 1986 tarihli 

sayısında  yazıya tekrar nasıl döndüğünü kendi dilinden şu şekilde anlatmıştır:  

Nihayet bir gün, cennetmekan Sultan II. Abdülhâmid Han zamanı idi, 

belediye padişah cülusu için bez üzerine yazı yazdırıyordu. Ben de o zaman 13-14 

yaşlarında idim; Bir tatil zamanı idi. Amucazadem de orada belediye memuru idi. 

Ben de kolalı büyük tahta çerçeveli bir bez üzerine II. Abdülhâmid Han’ın tuğrasını 

yazdım. Buna mukabil bana bir altun lira hediye ettiler. Ben sevinçle eve geldim, 

pedere gösterdim, “Baba, ben yazı yazdım ve bunu bana verdiler” dedim, 

“İnanmam” dedi. “Nerede buldun bu parayı?” “Bulmadım” dedim. Akşam 

amucazademe sorarsanız. Amucazadem geldi, ondan sordu. Peder, “Bizim çocuk 

yazı yazmış ve bir altun lira vermişler doğru mu?” o da “Evet doğrudur” dedi. Bunu 

gören peder, sakallarını sıvazlayarak “Ben yeminimin kefaretini veririm, sen yazıya 

devam et” dedi. Beni yazıdan men eden peder bir altun lirayı görünce bu işi hallettik. 

Daha sonra artık yazıya başladım.  

Hâmid Aytaç, 1908 yılında yüksek tahsil için İstanbul’a gitti İstanbul’a 

geldiğinde Hacı Nazif Bey’den8 (ö. 1918) celi sülüs, Reîsülhattâtin Kâmil Akdik9 (ö: 

1941) ile Neyzen Emin Yazıcı’dan10 (ö. 1945) sülüs ve nesih yazılarından 

faydalandı. İsmail Hakkı Altunbezer’den11 (ö. 1946) tuğra çekmesini geliştirdi. 

                                                
8 Mehmet Nazif Bey; 1262/1846 yılında Ruscuk’ta doğdu. İstanbul’a geldi ve Enderûn’a intisâb etti. 

Önce Şefik Bey’den, sonra Abdülhad Vahdetî Efendi’den sülüs ve nesih yazılarını öğrendi. Sâmi 
Efendi (ö: 1912)’den talik, celi divânî, tuğra ve celi sülüs öğrendi. Erkan-ı Harbiye Dairesi 
hattatlığında bulundu. 1331-1913 yılında vefat etti (İnal, 1970, s: 232). 

9 Ahmet Kamil Efendi; 1278/1861 yılında İstanbul Fındıklı’da doğdu. İlk tahsilini yaparken mektebin 
yazı hocası Süleyman Efendi’den hat meşk etmeye başladı. Rüşdiyeyi bitirdikten sonra Dâhiliye 
Muhasebesi’ne memur oldu. Sami Efendi’den sülüs-nesih yazılarından 1301/1884’te icazetname 
aldı. Kamil Efendi, Divan-ı Hümayun’da tuğra çekmesini, divani ve celi divani yazmasını yine Sami 
Efendi’den öğrendi. Medreset’ül Hattâtin’de sülüs ve nesih, Galatasaray Slutanisi’nde rık’a dersleri 
verdi. 1360/1941 yılında vefat etti (Alparslan, 1999, s: 91). 

10 Emin Efendi; 1300/1883 yılında İstanbul Tophane’de doğdu. Rüştiye tahsilinde yazı öğrenmeye 
başladı. Usûlüne göre yazı meşketmemekle birlikte sülüs ve nesih yazılarını ağabeyi Ömer Vasfi ve 
Çukurcumalı Kadir Efendi’den öğrendi. Sonraları Sâmi Efendi’ye gidip celi yazıyı öğrendi. 
1364/1945 yılında vefat etti (İnal, 1970, s: 80). 

11 İsmail Hakkı Altunbezer; 1289/1873 yılında İstanbul Kuruçeşme’de doğdu. Babası hattat Mehmet 
İlmi Efendi’dir. Sülüs ve nesih yazılarını babasından meşk etti. Sami Efendi’den divanı, celi divani, 
celi sülüs ve tuğra çekmesini öğrendi. Muhtelif mekteplerde rık’a, Medreset’ül-Hattatin’de tuğra ve 
celi sülüs muallimliğinde bulundu. Şark Tezyini Sanatlar Mektebi’nde, 1936’dan sonra Devlet 
Güzel Sanatlar akademisi’nde tezhip dersleri verdi. 1345/1946 yılında vefat etti (Rado, 1984, s: 
258). 
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Talikte bir müddet Hulûsi Efendi’ye12 (ö: 1940) devam ettiyse de daha çok Mehmed 

Esad Yesârî (ö: 1798)’nin yazı örneklerinin etkisinde kaldı ve onun yolunu 

benimsedi. Celi sülüste Râkım ve Sâmi Efendi’ler (ö. 1912) yolunda mükemmel 

eserler vücuda getirmiştir.  

 

 

Resim 30: Hâmid Aytaç’ın kendisine icazetname olarak kabullendiği levha 
Tezhip Rikkat Kunt 

 

Haseki’de Gülşen-i Maarif Mektebi’nde hat ve resim hocası olarak çalışırken 

Hâmid Aytaç matbaa işleri ile de uğraştı. Rüsümat (Gümrük Matbaası, Mekteb-i 

Harbiye Matbaası ve sonra da hocası Mehmet Nazif Efendi’nin vefat etmesi üzerine 

tayin edildiği Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası’nda Neyzen Efendi ile burada 

hattat olarak çalıştı (Derman, 2002, s: 3). 

Almanya’da da bir yıl kadar haritacılık yapan Hâmid Aytaç, döndükten sonra 

memuriyetinin yanında geçim sıkıntısı sebebiyle Babıali’de Hattat Hâmid Yazı 

                                                
12 Hulûsi Efendi; Dâruşşafaka hocalarından Hafız Mustafa Efendi’nin oğlu olarak 1286/1869 yılında 

İstanbul Çarşamba’da doğdu. Hulûsi Efendi sülüs-nesih yazılarını Muhsinzâde Abdullah Bey’den 
öğrendi. Talik hattına Hasan Hüsnü Efendi’den başlayıp, Çarşambalı Hacı Arif Bey’den tamamladı. 
Fakat asıl feyz aldığı üstad Sami Efendi (ö: 1912)dir. Hulûsi Efendi 1358/1940 yılında vefat etti 
(Derman, 1990, s: 15-20). 
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Yurdu’nu açarak yazılar yazmaya başladı. Ancak bir süre sonra memuriyeti 

bırakarak tamamen kendini yazıya verdi. 

Harf İnkılabıyla (1928) birlikte Hâmid Aytaç atölyesini matbaa haline 

getirerek klişecilik, kartvizit basımı gibi işlerle meşgul oldu (Yazıcı, 2002, s: 10). 

Ancak Hâmid Aytaç bu dönemde yazıyla ilgisini asla kesmedi. Yurt içinden ve yurt 

dışından gelen yazı isteklerini karşılamaya devam etti. 

 

 

Resim 31: Hâmid Aytaç tarafından hazırlanmış klişe 

 
1960’da Paşabahçe Cam Fabrikasına girdi. Burada bazı cam eşyalar üzerine 

yazılar yazıyordu. 1975’te emekliye ayrıldı. 

Erkan-ı Harbiye Matbaasında çalışırken Fatma Gülter Hanım’la evlendi ve bir 

kızı oldu ancak bu evlilik uzun sürmedi. Daha sonra vefat eden Hattat Arif Hikmet 

Bey’in eşi Adile Hanım’la evlendi, ancak bu evliliği de uzun sürmedi. 1960’ta bu 

eşinden de ayrıldı (Yazıcı, 2002, s: 10). 
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Resim 32: Hâmid Aytaç’ın İkinci eşi Âdile Hanım’la birlikte isimlerini 

istif eden bir yazısı (Hâmid - Âdile, Cağalzade) 

 

Hâmid Aytaç, dünyaya tanıttığı hat sanatının yüzyılımızda en büyük ismidir. 

Bu büyük sanatkarın düzenli biçimde bir aile hayatının olmayışı, bir hanın 10 

metrelik işyerini hem atölye hem ev biçiminde kullanması ve bir takım maddi 

sıkıntılar içinde yaşaması olduğu düşünülebilir. 

Son iki yılı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde geçirmiştir. Ziyaretine gelen 

öğrencilerine çekmecesinden kalemini ve mürekkebini çıkarıp tashih yapmaya 

devam etmiştir. 18 Mayıs 1982’de Miraç gecesi vefat etmiştir (Abakay, 2012, s: 3). 

Ertesi gün Şişli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Hamdullah’ın 

yanına Karacaahmet Mezarlığına defnedilmiştir. 

Öğrencisi Hasan Çelebi tarafından yazılan mezar taşı kitabesinde şu satırlar 

yazmaktadır.  

“Hüve’l-Bâki / Kibâr-ı hattâtinden merhum ve mağfur elmuhtar / ila rahmeti 

Rabbihi’l Gafur / Hâmidü’l-âmidî rûhyçün el-Fâtiha / Vilâdeti: 1309 (R), Vefâtı: 

1402 (H). 
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Hâmid Aytaç’ın ölümü üzerine Yahya Kemal Beyatlı aşağıdaki mısraları 

kaleme almıştır: (Yazıcı, 2002, s: 40) 

 

“O yerler, işte Bağdad, işte Âmid 

Bugün her şûleden mahrûm, câmid 

O yerlerden gelen son yolcu: Hâmid 

Haberdar olmaz olmuş mâverâdan 

 

Bu manzûmenle ey üstâd-ı başkâm 

Ali’den doldurup iksir-i ilhâm 

Leb-i uşşâka sundum öyle bir câm 

Ki yoğrulmuş sûrâb-i Kerbela’dan” 

 

Yetmiş yılını sanata adayan Hâmid Aytaç sanat hayatının en parlak devresi 

1920-1965 yılları arasına rastlar. Bu sürede ve sonrasında sayısız eser veren ve 

hayatını hattatlıkla kazanan Hâmid Aytaç’a Türk sanatı ve kültürüne hizmeti ve 

kazandırdıkları sebebiyle İstanbul’da 1982 yılında aydınlar Ocağı Bilim ve Sanat 

Kurulu tarafından “Üstün Hizmet Armağanı” verilmiştir (Subaşı, 1991, s: 287).  

İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı Ircica tarafından onu konu edinen bir 

belgesel film yapıldı (1982) ve aynı teşkilata bağlı İslam Kültür Mirasını Koruma 

Komisyonu tarafından 1986 yılında İstanbul’da düzenlenen ilk hat yarışmasına onun 

adı verilmiştir. Bu yarışmalar İslam dünyasında ve Türkiye’de hat sanatının 

tanınmasına ve pek çok hattatın yetişmesine katkıda bulunmuştur (Yazıcı, 2002, s: 

40). 

Son yüzyılın önemli şahsiyetlerinden merhum şair Ali Ulvi Kurucu (1922-

2002) Hoca’nın vefatından kısa bir süre önce “Hat Sanatımızın Son Dâhîsi 

Hâmidü’l-Âmidi Beyefendi Üstadımıza” başlığı altında yazdığı şiir şöyledir: 

(14.01.2014, www.kalemgüzeli.com): 
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“Ey hârikalar devrini ihyâ eden üstad, 
Gönlüm seni, takdir dolu hislerle eder yâd… 
 
Bir asra yakın ömrü, eserlerle geçirdin, 
Hat san’atı iklimine fâtih gibi girdin… 
 
Mâbetleri âyet ve hadislerle donattın, 
Mâzileri şâhâne zaferlerle yaşattın… 
 
Mutlak: yed-i kudret, seni te’yid eden eldi 
Tarzında, büyük imparatorluk dile geldi… 
 
Heybetli Süleymaniye’nin haşmeti vardır, 
Her harfi, cihan-kıymet olan hatıralardır… 
 
Mahşerde şefâat edecektir sana Kur’an, 
Hak’dan dileyip lütfunu Peygamber-i Zişân. 
 
Hâmîd, seni afv eyledi Allah diyecektir, 
Râkım’lara Cennet’te refik eyleyecektir… 
 
Ömrün şu kalan kısmını tâtle geçir de, 
Ruh âleminin feyzine er Hakk-ı zikir de… 
 
Didârını, göz yaşları dökmekle niyaz et,  
“Allah” diyerek Hakka kavuşmak ne saadet… 
 
Vuslat deminin nurlu tecellisine gark ol, 
Oradan geçer üstâd ulu dergaha çıkan yol. 

 

Ali Hüsrevoğlu Hâmid Aytaç ile ilgili düşüncelerini şu şekilde belirtmiştir: 

“Cumhuriyet Döneminde ülke birçok alanda değişim geçirirken, harf inkılâbından 

sonra birçok hattat: “Artık, bugünden sonra bize bu memlekette iş bulunmaz” 
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diyerek işyerlerini kapatıyorlar. Hattat Hâmid Aytaç diyor ki: Sirkeci’den 

Cağaloğlu’na kadar sağ kolda yüz elli, sol kolda da yüz elli hattat dükkânı vardı 

(Yani çok geniş olmayan bir yerde üç yüz kadar hattat, gece gündüz, harıl harıl 

çalışıyor) Hepsi dükkanlarını kapattılar, bir tek ben kapatmadım. Allah bana yardım 

etti, muhafaza etti ve Osmanlı’dan kalan bu sanatı Cumhuriyet’e taşıma vazifesini 

bana yükledi. Ömür boyu kendim, hem sanatımı icrâ etmeye, hem öğretmeye devam 

ettim” diyor. Burada bir şey ortaya çıkıyor: Bu sanata gönül veren insanlar, âşık 

olarak gönül verirler ve kendilerini fedâ ederler. Hattât Hâmid de bunlardan bir 

tanesidir ve en güçlülerinden, en büyüklerindendir. O dönemde sanatı terk 

etmeyerek, sayısız talebe yetiştirmiştir. Amerika’da, Japonya’da, Fransa’da talebeleri 

vardır. Diğer bir özelliği de tüm yazı türlerini mükemmel yazmasıdır. Bu özelliklerde 

ikinci bir isim Hattat Halim’dir” (Abakay, 2012, s: 258). 

Hat sanatında müstesna bir yere sahip olan Hâmid Aytaç, binbir zorlukla 

hayatını ve hat sanatını ahir ömrüne kadar devam ettirmiş, her şeye rağmen bize ve 

bizden sonraki nesillere hocalık yapacak, pek çok eser vermiş, dehâ bir sanatkar, son 

döneme damgasını vurmuş önemli bir şahsiyettir.  

5.1. Hâmid Aytaç’ın San’at Anlayışı 

Hat sanatının dahi isimlerinden Hâmid Aytaç 1916’ya kadar yazılarında 

“Şeyh Musa Azmi” “Musa Azmi” veya sadece “Azmi”, bu tarihten sonra 

Diyarbakırlı olmasından dolayı “Hâmidü’l-Âmidî” yahut sadece “Hâmid” imzasını 

kullanmıştır. 

Hattat Hâmid’in sanatında kendi çabası ön planda gelir. O eski usulde bir 

hattatın yanında geleneksel meşk metodu ile yetişmiş olmayıp daha çok hat 

otoriteleriyle müzakerelerde bulunarak ve eski hattatların yazı örneklerini sabırla 

tahlil ederek, başta celi sülüs olmak üzere sülüs, nesih, ta’lik, celi ta’lik ve diğer yazı 

çeşitlerinde kendisini sanat çevrelerine kabul ettirmiştir. Celi sülüste Mustafa Râkım 

ve Sami Efendi’ler yolunda mükemmel eserler vermiştir. 



 65 

 

Resim 33: Celi Divânî düğün davetiyesi kapağı  

Gelenekli anlayışa göre bir icazetnâme sahibi olmayan Hâmid Aytaç, sanat 

şahsiyetini İstanbul’un hat câmiasına kabul ettirdikten sonra bu eksikliği kendisi 

telafi etmiştir. Bunu da şu şekilde yapmıştır. Sadece bir meşk alabildiği hocası Nazif 

Bey’in celî sülüs ve celî nesihle yazılmış kıt’a şeklindeki bir levhasını 

icâzetnâmelerde yapıldığı gibi söz ve el kudretiyle aynen taklit etmiş, aslında 

hocasının yazması gereken izin cümlesi yerine de, Nazif Bey’in talebesi olduğunu 

belirten bir imzasını koymuştu ve bu yarış içinde: Benim icâzetnâmem 

makâmındadır” derdi (Yazıcı, 2003, s: 72). 

Hâmid Aytaç her hat çeşidinde kabiliyetli idi. Celi sülüsü daha çok sevdiği 

herkes tarafından bilinirdi. Râkım ve Sâmi Efendi’ler yolunda eserler verirdi. Onları 

daima hürmet ve rahmetle anardı. Râkım’ın Nusretiye Câmii’ndeki “Amme” kuşağı 

karşısında saatlerce oturup 5 cm eninde bir kağıda kurşun kalemle resmetmiş ve 

satranç usulüyle büyüterek yazmıştır (www.klasiksanatlarvakfı.com.tr 27.02.2014) 

Hâmid Aytaç’ın ilk öğrencilerinden ressam, aynı zamanda grafiker Turan 

Sevgili onun sanatçı yönünü şöyle anlatmıştır:  

“Hat sanatında müstesnâ bir yere sahip olan Hâmid Aytaç, binbir müşkilâtla 

hayatını ve hat sanatını âhir ömrüne kadar devam ettirmiş, her şeye rağmen bize ve 

bizden sonraki nesillere hocalık yaparak eşsiz eserler vermiş, velûd, dehâ sahibi, 
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şöhreti, çalışmaları ve hizmetleri yurtdışına taşmış, son döneme damgasını vurmuş 

yeri doldurulamaz bir sanatkâr, hoşgörülü, yardımsever, nâzik bir insandı (Yazıcı, 

2002, s: 103). 

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi emekli hocalarından ve 

halen Haliç Üniversitesi Grafik Bölümü hocalarından Hattat Yrd. Doç. Dr. Savaş 

Çevik Hâmid Aytaç hakkında şunları söylemiştir: 

“Yazı yazarken hiç konuşmazdı. Çıkarmalarını seyrederken, kalemi o kadar 

yavaş hareket ettirir ki sanki yazı yazmıyor sanırdım. Yaşlılığından dolayı pek fazla 

tashih yapmazdı. Oldukça duygulu bir yönü olduğunu hemen anlardınız. Hafızası son 

derece kuvvetliydi ve en ufak bir bunama emâresi göstermemişti. Hocaya hayrandım 

ama acırdım da. Bu sanatkârın hayatı böyle olmamalı derdim. Sonradan öğrendim ki, 

hat hayranı bazı sanatseverler birtakım imkânlar sunmuş olmalarına rağmen o burayı 

(bu loş ve küçük atölyeyi) tercih etmişti. Demek ki özgürlüğü ve hatıralara bağlı 

kalmayı seviyordu (Yazıcı, 2002, s: 108). 

Sanatçı kişiliği bakımından Hâmid Aytaç kısaca anlatılacak olursa hat 

sanatına yön veren ve hat sanatında dikkatleri İstanbul üzerinde toplayan Türk 

hattatıdır.  

Başta gelen eserlerinden biri satırlarında “Allah” lafızlarını alt alta getirecek, 

diğeri de Hasan Rıza Efendi’nin Mushaf-ı şerifini esas alarak yazdığı Kur’an-ı 

Kerim’lerdi. Bunların ilki 1974’te ve daha sonraki yıllarda İstanbul, Almanya  ve 

Beyrut’ta, diğeri ise 1986 yılında İstanbul’da basılmıştır.  

Kur’an cüzü, En’âm-ı Şerif, Yasin-i Şerif, dua ve Evrad mecmuası ve Elifba 

türünde yayımlanmış eserleri yanında, hilye, kıta, murakka ve benzeri levha 

boyutlarında sayısız eseri olup bunların çoğu Türkiye’deki ve yurtdışındaki 

koleksiyonlara girmiştir (www.kalemgüzeli.com, 07.02.2014). 

Hâmid Aytaç’ın epeyce eser verecek zamanı olduğu da malumdur. Ayrıca 

sanatıyla pek çok gönül erbabının hayranlığını kazanmıştır. 
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Şâhâne celî seyrine hız vermede Hâmid 

Her levhası göklerden inen bir ulu mahya 

İlham geliyor mu’cizelerden bu dehâya 

Atide nesiller onu üstad bilecekler 

Takdir ederek nâmına yâd eyleyecekler. 

 
Üstad Ali Ali Ulvi Kurucu’nun bu mısraları Hâmid Aytaç’ı tasvir etmektedir 

(Yazıcı, 2012, s. 126). 

Hâmid Aytaç’ın kalem açma usulü de biraz farklıydı. Kalemin ağzına hoş bir 

görüntü verecek bir tarzda açar ve ucunu biraz dar keserdi. Ama bu konuda net bir 

şey söylenmemektedir (Yazıcı, 2012, s: 127). 

Hâmid Aytaç tarafından celi ta’likle yazılıp Rikkat Hanım’ın fırçasıyla 

tezhiplenmiş olan, Hâmid Aytaç’ın dostu olan Neyzen Tevfik Kolaylı’nın mısraları 

onun sanatını kısaca anlatmaktadır (Yazcı, 2002, s: 84). 

 

Yazılmış alnına her neyse fi’lin, reddi kâbil 

Hüner, bu defter-i âmâl-i ömrü hoşça görmektir. 

Musaddakdır, bi ilâm, tâ ezelden mührü hikmetle, 

Cihana gelmeden maksad, bu tatbikâtı görmektir. 

 
(Yapacakları her neyse alnına yazılmıştır. Reddi kâbil değildir. Hüner, 

ömrünce işlediklerinin defteri hoşça kapamaktır. İlâhi adâletin şu kararı, hikmet 

mührü ile tâ başından tasdiklenmiştir. Cihâna gelişin, bu uygulamaları görmek 

amacıyladır) 

Hâmid Aytaç gibi, hayatı, sanatı hep hüsn-ü hat penceresinden görmüştür. 
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6. MUSTAFA HALİM ÖZYAZICI’NIN BAZI ESERLERİNİN TEMEL 

TASARIM İLKELERİ AÇISINDAN ANALİZİ 
 

 

Resim 34: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan  
1365-1945 Tarihli Celi Sülüs İstif 

6.1. Katalog 1 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : Rikkat Kunt 

Tarih : 1365 

Ebat : 21 x 67 cm 

Metin : Keşkekcinin Keşkeklenmiş Keşkek Kefçesi 

6.1.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili13 

Mustafa Halim Özyazıcı’nın ketebeli h: 1365 (1945) tarihli “Keşkekcinin 

Keşkeklenmiş Keşkek Kefçesi” ibaresi yazılı eseri celi sülüs hatla, müselsel 

(zincirleme şeklinde yazılan yazı) olarak, satır istifi şeklinde krem tonlarında ahârlı 

kağıda yazılmıştır. Rikkat Kunt tarafından tezpihlenmiştir. Ebrulu bordürü 

Necmeddin Okyay tarafından yapılmıştır. Ayrıca, 21 x 67 cm ebatlarındadır.   

Eserde on bir tane borulu kâf (ڪ) ve serenli kâf (ک) harfi yer almaktadır.  

                                                
13 Asıl ve İçerik Anlamı: Panofksky eserin anlam ve yazılan metin bakımından analiz edilmesine asıl, 

içerik anlam diyor (Cömert, 2006, s: 19).  
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Mustafa Halim Özyazıcı’nın yazmış olduğu eserin son bölümünde sülüs 

hatla, dikey beyzi formunda imzası ve yazının yazıldığı tarih bulunmaktadır. 

Hareke kalemi, tezyini işaretlerin kalemi; yazı kalemi arasındaki oran üçte 

birdir. Yani, sülüstür. Bu şu demektir: Harflerin yazıldığı kalemin üçte bir 

küçüklüğüyle harekeler ve tezyini işaretler yazılır. Ancak, ihtiyaç duyulduğu yerde 

leke dengesini ve büyük, küçük ilişkisini sağlamak için bazı harekeler ve tezyini 

işaretler harflerin yazıldığı kalemle yazılabilir. Bu nedenle Halim Özyazıcı üstün 

harekelerini borulu kâfların (ڪ) serenli kâflar (ک) hariç diğer harflerin üzerinde 

oluşan boşlukları doldurmak, leke dengesini sağlamak için hareke kalemi yerine yazı 

kalemi kullanmış olabilir. Ayrıca keşkeklenmiş kelimesinin üstünde yer alan cezm 

işaretlerinin birinin küçük (hareke kalemiyle) diğerinin büyük (yazı kalemiyle) 

yazılması büyük küçük ilişkisini vurgulamak gayesiyle yapılmış olabilir.  

 

 

Resim 35: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1365-1945  
Tarihli Celi Sülüs İstif’ten Bir Detay 

 
Schick’e (2008, 39) göre Halim Özyazıcı’nın eline kalem alıp “çatır çatır” 

celi şaheserler döktürdüğü meşhurdur ama bu eseri belki de hepsini geride bırakacak 

niteliktedir. 

Schick yine aynı makalede Ressam Feyzullah Dayıgil’in kışkırtmasıyla bir 

oturuşta yazıverdiği bu ibaredeki kâf harfleriyle diğer dişli ve başlı harfleri satıra bu 

kadar maharetle oturtmasını Halim Özyazıcı’nın tasarım kabiliyetinin en büyük 

göstergesi olduğunu belirtmektedir. 
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6.1.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili14 

Bu istifte buru kâflarla (ڪ), serenli kâflar (ک) hep birbirini dengeleyerek bir 

bütün olarak gitmiş, birbirine bağlanan harflerin esere ritim ögesini kazandırmış 

olduğu rahatça görülebilir. Ayrıca, harflerin arasındaki mesafe genelde birbirine 

eşittir. Burada da ritmin oluşturulması için aralık ögesinin de dikkate alındığı 

düşünülebilir.  

Bu eserde paralel, diklerin ve yatıkların tekrarı ritmik durumu oluşturmak için 

yapılmış olabilir. Bu da hat sanatında en çok rastlanan ritim biçimidir.  

Prinet’e göre zıtlık; karşıtlık çelişki olarak ifade edilir. Kontrasta karşıtlık 

kavramını geniş kapsamlarıyla ele aldığımızda ise, dünyada her şeyin karşıtlıklar-

zıtlıklar dengesi içerisinde gerçekleştiğini görürüz. Zıtlık yoksa hareket de yoktur 

(Prinet, 1976, s: 34). 

Karşıtlığın kullanıldığı bu eserde tek düzelik ortadan kalkarak yerini 

“hareket”e bıraktığı görülebilir. “Hareketi oluşturabilmek için yüzeydeki ögeleri 

birbirine bağlamak gerekir. Hareket bir ritmik tekrardır” (Bigalı, 1976, s: 187). 

Halim Özyazıcı’nın 11 kâf harfi kullandığı bu ibaredeki harfleri birbirine bağlayarak 

yazması hareket ögesini vurgulamak amacıyla yapılmış olabilir. Ayrıca, soğuk renkli 

kağıt üzerindeki siyah net harfler renk zıtlığı olarak düşünülebilir.  

Halim Özyazıcı’nın imzası ile yazılan eser arasında biçimde zıtlık 

düşünülebilir. Yani, köşeli bir biçimle (yazı), yuvarlak bir biçim (imza) arasında 

ilişki kurulabilir. 

 

                                                
14 Anlaşmalı Anlam: Panofsky eserin bize ilk bakışta kapalı kalan ve gündelik pratik deneyimlerimizle 

açıklayamadığımız bu anlamına, anlaşmalı anlam diyor. Anlaşmalı anlamın bulunması ise, gündelik 
pratik deneyimlerimizin dışına çıkmakla, onları başka bilgilerle tamamlamakla mümkün oluyor 
(Cömert, 2006, s: 19). 
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Resim 36: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1365-1945  
Tarihli Celi Sülüs İstifi ve İmzası 

 

Bu istifte de bütünlüğü oluşturan belki de en önemli unsurlardan bir tanesi 

mâkus ye’yi ve sondaki üstün işaretini formun genelini kapsayan bir yay şeklinde 

kullanmasıdır. 

Mâkus ye ve üstün işaretinin oluşturduğu yay şekli biçimsel bütünlüğe örnek 

gösterilebilirken, istifi oluşturan; harf, hareke ve tasarımı destekleyen tezyini 

işaretlerin leke dengesine dikkat edilerek ne eksik ne fazla kullanılmaması içeriksel 

bütünlüğe örnek gösterilebilir. 

Yazı, genel olarak incelendiğinde harfler, harekeler ve tezyini işaretlerin tam 

bir uyum içinde olduğu görülebilir.  
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Resim 37: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1384-1964  
Tarihli Celi Sülüs Müsenna İstifi 

6.2. Katalog 2 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : Çiçek Derman 

Tarih : 1384 

Ebat : - 

Metin : Men dakka dukka 

6.2.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili  

Mustafa Halim Özyazıcı’nın ketebeli h: 1384 (1964) tarihli “Men dakka 

dukka”, Çalma kapıyı, çalarlar kapını ibaresi yazılı eser celi sülüs hatla müsenna 
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olarak krem tonlarında ahârlı15 kağıda yazılıdır. Tezhibi Çiçek Derman tarafından 

yapılmıştır. Uğur Derman Koleksiyonunda yer almaktadır.  

Eser “mim, nun, dal, kaf” harflerinden oluşmaktadır. Mustafa Halim 

Özyazıcı’nın yazmış olduğu eserin alt kısmında yazının yazıldığı tarih 

bulunmaktadır. Ayrıca yazının alt kısmını kavisli bir şekilde çevreleyen yazıda 

Halim Özyazıcı’nın ketebesi (Ketebehû-elfakir el-hac Mustafa Halim gâferallehu 

zunübehu ve setera uyûbehü) yazılıdır. 

Tezyini işaretler ve harekeler yaklaşık olarak yazılan kalem kalınlığının üçte 

biri oranındadır. 

Derman’ın belirttiğine göre kalıp yapmadan yazmakta ustalığı herkes 

tarafından bilinen Halim Özyazıcı, Uğur Derman’ın takdiriyle bu ibareyi kalıp 

yaparak 1-2 ay içerisinde yazmıştır. 

6.2.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın celi sülüs hatla yazılı müsenna şeklindeki istifinde denge 

(Formal Denge) ilkesini görebiliriz. Dengenin sağlanması için simetriden 

yararlanılmıştır. Ancak, harflerin karşılıklı yerleştirilmesi ile oluşturulan bu erde 

biraz monotonluk hissedilebilir. 

Graves, dengeyi formal ve informal olarak gruplamıştır. Formal Denge 

tamamen aynı ya da çok benzer bir ya da daha fazla elemanın karşılıklı kenarlarında 

dengelenmesidir. Formal denge çoğunlukla simetriktir ya da insanlarda, hayvanlarda, 

gemilerde, uçaklarda, birçok dini resimde ve mimaride olduğu gibi bir eksenin iki 

yanında ters tekrarıdır. İnformal denge ise bir eksenin iki tarafını benzer olmayan ya 

da kontrast elemanlarla dengelemektir (Graves, 1951, s: 26). 

Eser dikkatle incelendiği zaman yazı ile yazıyı alttan kavrayan kavisli 

şekildeki Halim Özyazıcı’nın ketebesinin bulunduğu yazı bir bütün, birlik 

oluşturduğu görülebilir. 

                                                
15 Ahâr: Ham kağıdın yüzeyindeki pürüzleri giderip gözenekleri doldurarak kağıda dayanıklılık 

kazandıran ahâr, yazı yazılırken ve tezhip yapılırken yapılan hataların düzeltilmesinde kolaylık 
sağlar (www.faruktaskale.com, 12.05.2013).  
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Bu eserin etrafındaki “tezhip”in16 ve “cedvel”in17 tasarımı birleştirdiği, 

“cedvel”in yazı ile uzayı ayırdığı ve böylece elemanları birbirine bağlamaya yardım 

ettiği düşünülebilir. “Tezhip” ve “cedvel”den dolayı en kaotik karalamalarda bile 

birlik ilkesinin kaçınılmaz olduğu gözlemlenebilir. 

Halim Özyazıcı’nın bu eserinde de sadece dört harfin “mim, nûn, dal, kaf” 

tekrarının kullanılması tekdüzelik olarak düşünülebilir. Ancak aynı harflerin 

yönlerinin değiştirilerek karşılıklı yerleştirilmesi ise değişkenlik olarak düşünülebilir. 

Nitekim, Graves’e göre; Uyum (Armoni), tekdüzeliğin ve değişkenliğin iki uç 

noktası arasında yer alır. Bu iki karakterle oluşur (Graves, 1951, s: 27). 

Halim Özyazıcı’nın Uğur Derman’ın eczanesine hediye olarak yazdığı bu 

eserinde “mana” ve “istif”in de son derece uyum içinde olduğu görülebilir. Çünkü, 

celi sülüs hatla müsenna olarak tasarlanan “Men Dakka duka”nın Türkçe karşılığı 

“Çalma kapıyı, çalarlar kapını”dır. Yani, kime ne yaptıysan bir gün gelip aynısını 

yaşarsın anlamındadır.  

İstifin de manayla uyum içinde olduğunu göstermek için Halim Özyazıcı 

(mim, nun, dal ve kaf) harflerini müsenna, aynalı yazıda dediğimiz şekilde 

yerleştirdiğini, düşünebilir.  

 

   
Resim 38: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1384-1964  

Tarihli Celi Sülüs Müsenna İstifin Detayları 

                                                
16 Tezhip: Altınla süsleme sanatıdır. Geleneksel motifleri kullanarak hüsn-i hat, levha, fermanları 

süsleme sanatıdır (http://nedir.Antoloji.com, 13.05.2013). 
17 Cedvel: Yazıların dört bir yanını sınırlandırmak için altınla yapılan, genellikle 2.5 mm 

kalınlığındaki bordür süslemedir (www.faruktaskale.com, 12.05.2013). 
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Sonuç olarak eser, biçim açısından incelendiğinde harfler arasındaki 

mesafeyi, ritmi ve dengeyi koruduğu görülmektedir.  
 

 

Resim 39: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1348-1929  
Tarihli Celi Sülüs Rika’ Resim Yazısı 

6.3. Katalog 3 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs, Rika’ 

Tezhip : - 

Tarih : 1348 

Ebat : - 

Metin : Ve ma erselnâke illa rahmeten li’l-âlemin 
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6.3.1. Eseriu Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Mustafa Halim Özyazıcı’nın bu el şeklindeki eseri hicri 1348 (1929-1930) 

tarihlidir. Eser, yazı-resimdir. Eserde Kur’an-ı Kerîm’in Enbiyâ suresinin 107. âyeti: 

“Ve ma erselnâke illa rahmeten li’l-âlemin” (Ve biz seni ancak âlemlere rahmet 

olarak gönderdik) yazmaktadır. Halim Özyazıcı âyetin Arapça metnini el şeklinde 

sülüs hattıyla yazmıştır. 

Yazının alt kısmında rika’ (hattı icâze) hattıyla Türkçe düz satır şeklinde 

yazılmış bir beyit yer almaktadır. Bu beyitte de şunlar yazmaktadır: “Ne kadar 

müznib isem de yine olmam gamnâk. / Hüccet/i rahmet iken elde: Ve mâ erselnâk. 

“Bugünün Türkçesiyle, “Ne kadar günahkâr isem de yine gam yemem, rahmet senedi 

elimde oldukça” yazılıdır. 

Yazı harf birleşmeleri açısından incelendiği zaman bazı farklı uygulamalar 

yapıldığı görülmektedir. Bu farklılıklar şunlardır: Sülüs yazıda elif ve lâm elif  

harfleri kendinden sonra gelen bir harfle birleşmezler. Ancak, bazı hattatlar kendi 

tasarruflarını (insiyatif) kullanarak bu harfleri bazı yazılarında tasarım gereği 

birleştirirler. Halim Özyazıcı sülüs hattıyla “el” şeklinde tasarladığı bu yazının “Ve 

ma erselnâke illa” yazılı bölümünde “ve ma”daki elif harfini “erselnâke” deki ilk elif 

harfiyle üstten birleştirmiştir. “erselnâke”nin kâf harfini sondaki elif harfinden sonra 

yazması gerekirken kendi tasarrufunu kullanarak lam harfiyle üstten birleştirmiştir. 

Ayrıca “illa”daki lâm elif harfinin elifini “erselnâleke”nin sonunda yer alan elif 

harfiyle birleştirmiştir. 

“Sanat biçim oluşturma isteği olarak tanımlanabilir” (Cantürk, 1992, s: 39). 

6.3.2. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili18 

Halim Özyazıcı el şeklindeki resim yazısında harfleri alışılmışın dışında 

kullanmıştır. Biçimi ön planda tuttuğu esere el şeklini vermek için harfleri farklı 

şekilde birleştirmiştir. Yazının el şeklindeki bölümünde mukavver19 (çanaklı) vav 

                                                
18 Olgusal Anlam: Bir eserde gördüğümüz biçimleri, tanıdığımız kimi nesnelere benzetmekle, bu 

biçimler arasındaki ilişkileri belirtmekle, yani biçimlerin hangi durum içinde olduklarını 
saptamakla elde ettiğimiz anlam olgusal anlamdır (Cömer, 2006, s: 19). 

19 Mukavver: Yuvarlak kesilmiş, yuvarlak hatlara sahip (www.faruktaskale.com, 13.05.2013). 
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yerine mürsel vavı kullanılmıştır. Ayrıca, mürsel vav’ın hemen yanına küçük şekilde 

rika’ hattıyla tasarlanmış besmeleyi yerleştirerek yazıya el biçimini nasıl verdiği 

görülmektedir. 

Esere anlam ve biçim ilişkisi açısından bakıldığında: Kur’an-ı Kerim’in 

Enbiya suresinin 107. âyeti “Ve ma erselnâke illa rahmeten li’l âlemin” (Ve biz seni 

ancak alemlere rahmet olarak gönderdik) yani, Hz. Muhammed’in insanlığa 

gönderilmesinin, Allah’ın rahmetinin ve esirgeyiciliğinin bir göstergesi olduğu 

eserde belirtiliyor. Bu bölümü Halim Özyazıcı el biçiminde tasarlamıştır. Alt kısımda 

ise rika’ hattıyla yazılı beyitte ise “Ne kadar müznip isem de yine olmam gamnâk / 

Hüccet-i rahmet iken elde: Ve ma erselnâk” yani, ne kadar günahkar isem de yine 

gam yemem, rahmet senedi elimde oldukça yazılıdır.  

 

       

Resim 40: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1348-1929  
Tarihli Celi Sülüs Rika’ Resim Yazısından Detay 

 
Allah’ın rahmetiyle ilgili bu âyet (Enbiya 107) indirildiği için beyitte 

elimizde rahmet senedi olduğu belirtiliyor. Bu nedenle de tasarım gücü ile meşhur 

olan Halim Özyazıcı bu âyeti (Enbiya 107) bir el şeklinde tasarladığı ve yazının alt 

kısmını da anlam ve biçim bakımından düz satır istifi olarak tasarlanan Türkçe 

beyitle desteklediği düşünülebilir. 



 78 

6.3.3. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Bu eserde de birliğe dahil bütün parçaların (el biçiminde sülüs hattıyla 

tasarlanmış ayet ve alt kısımda yer alan rika’ hattıyla düz satır olarak yazılan beyit), 

birliğin ana fikir ve anlayışına uygun olarak düzenlendiği düşünülebilir. Bu nedenle 

bu yazıda fikir ve üslup birliğinden söz edilebilir.  

Halim Özyazıcı bu yazısında el şeklinde sülüs hattıyla tasarladığı âyeti 

(enbiyâ 107) diğer rika’ hattıyla düz satır istifi şeklinde tasarladığı yazıya göre daha 

dikkat çekici şekilde yazdığı görülebilir. Bu nedenle Halim Özyazıcı’nın yazısında 

egemenlik ilkesini kullandığı düşünülebilir.  

Sonuç olarak, eser incelendiğinde temel tasarım ilke ve elemanlarının yazıda 

uygulandığı görülebilir. 

 

 

Resim 41: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan  
1346-1926 Tarihli Celi Sülüs İstifi 
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6.4. Katalog 4 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1346 

Ebat : - 

Metin : Ve zekkir fe innez-zikrâ tenfeu’l mü’minin 

6.4.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın 28 yaşlarında yazdığı hicri 1346 (1926) tarihli celi sülüs 

istifinde “Ve zekkir fe innez-zikrâ tenfeu’l mü’minin” Kur’ân-ı Kerîmin Zâriyât 

suresinin 55. âyeti yazılıdır. Âyetin Türkçesi: (Ve öğüt verip hatırlat, muhakkak ki 

öğüt, müminlere fayda verir) dir. 

Kompozisyon yatay beyzi (oval) formundadır. 

Harfler birleşimleri ve ölçüleri açısından incelendiğinde Halim Özyazıcı’nın 

istif gereği olarak eserinin harf birleşmelerinde ve ölçülerinde kendi tasarrufunu 

kullandığı görülmektedir. Bunlar: Halim Özyazıcı “tenfeul” kelimesindeki fe ve ayın 

harflerinin birleşiminde ayın harfini muttasıl (bitişik) ayın birleşimi şeklinde yazması 

gerekirken ayın harfini munfasıl (ayrı) yazmıştır. “Müminin” kelimesinin son harfini 

çanaklı nûn harfi yerine istifin gereği olarak mürsel gibi yarım bırakmıştır. İstifteki 

şâküli harflerin uzunluğunu konumları gereği farklı ölçülerde kullanmıştır. Halim 

Özyazıcı, fe ve küplü ayının birleşimindeki uzunluğu, serenli kâf harflerinin ve 

mâkus yenin uzunluğunu istifin gerektirdiği ölçüde kendi tasarrufunu kullanarak 

yazmıştır. 

Hareke ve tezyini işaretlerin kalemi kural gereği yazı kaleminin üçte biri 

büyüklüğünde kullanılır. Fakat, bu yazıda istifin gerektirdiği yerlerde Halim 

Özyazıcı’nın hareke ve tezyini işaretlerin kalemini farklı ölçülerde kullandığı 

görülmektedir. 
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6.4.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

“Ölçü genel anlamıyla var olan nesnelerin insan tarafından 

birimlendirilmesidir “Atalayer, 1994, s: 203) 

Halim Özyazıcı, istifte var olan harfleri kendi tasarrufunu kullanarak 

tasarımın gerektirdiği ölçüde birimlendirmiştir. Ancak, bu istifteki harflerin 

ölçülendirilmesi hat sanatının yazı çeşitlerinden biri olan celi sülüs ölçü bilincinin 

dışına taşan oranlar olmadığı görülmektedir. Bu nedenle istifte uygulanan bu 

değişikliklerin izleyicileri rahatsız etmediği düşünülebilir.  

Güngör’e (1972, s: 80) göre, uygunluk cisimlerin bağdaşmasına olanak 

vererek tasarımın oluşmasını kolaylaştırır. Cisimlerin arasında uygunluk biçim, ölçü, 

değer, aralık ya da yön gibi ilkelerden herhangi biri ya da bunlardan birçoğu olabilir.  

Bu eserde de Halim Özyazıcı bazı harflerin farklı ölçülerde bağdaşmasına 

olanak vererek tasarımın oluşmasını kolaylaştırdığı düşünülebilir. Böylelikle Halim 

Özyazıcı’nın bu eserinde uygunluk ilkesinin olduğu söylenebilir. 

“Sanat eserinde yer alan ögelerin kendi aralarında oluşturdukları görsel 

hareketin uyumlu düzenliliği ritmdir. Ritm uyumu oluşturan en önemli ilkedir” 

(Balcı, 2002, s: 41). 

Halim Özyazıcı’nın bu eserinde yer alan harflerin kendi aralarında 

oluşturdukları görsel uyum düzenliliği ritm ilkesinden söz edilebilir. 

Güngör’e  (1972), s: 88) göre zıtlık, karşıt olma, karşıtlık, çelişki olarak ele 

alınmaktadır. Zıtlık kavramını geniş kapsamıyla ele aldığımızda evrende her şeyin 

karşıtlık dengesi içinde olduğunu görürüz, zıtlıklar: Ölçü zıtlığı, yön zıtlığı, biçim 

zıtlığı gibi gruplara ayrılabilir. 

Bu isitfte de yön zıtlığı olduğu düşünülebilir. Çünkü; dikey harflerin, yatay 

harflerle kesiştiği görülmektedir. 

“Başarılı bir kompozisyonda kullanılan ögeler birbirleriyle 

karşılaştırıldıklarında genelde bir denge hissedilebilir. Görsel ağırlıkları olan denge 

tasarım ilkelerinden biridir.” (Güngör, 1972, s: 102). 

Esere denge ilkesi açısından balkıdığında fe harfinin ve mâkus yeni 

keşidesinin istife genel bir denge unsuru oluşturduğu düşünülebilir. 
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1346/1926 tarihli celi sülüs istife genel olarak bakıldığında çizgilerin son 

derece net ve hurufatın tam bir uyum içinde olduğu düşünülebilir.  

 

 

Resim 42: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1357 Tarihli 
Celi Sülüs İstif  

6.5. Katalog 5 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1357 

Ebat : - 

Metin : Besmele 

6.5.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın h: 1357 (1937) tarihli eserinde nar formunda celi sülüs 

hatla “Besmele” yazılıdır.  
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“Sin” harfinin keşideli olarak daire şeklinde yazıldığı “rahim” kelimesinin ise 

“ha” harfine keşide vererek “mim” harfine bağlandığı görülmektedir. “Elif” harfleriyle 

“lam” harfleri birbirine üsten birleşmektedir. “Rahman” kelimesindeki “lam” ve “elif” 

harfleri kompozisyon kurgusu gereği uzun yazıldığını düşündürtmektedir.. 

Halim Özyazıcı’nın, bu eserinde yazı ve hareke kalemi olmak üzere iki kalem 

kullandığı görülmektedir. Hareke ve tezyini işaretlerden sadece üstteki cezm işareti ve 

“rahim” kelimesindeki “mim” harfinin üstündeki tırnak yazı kalemiyle yazılmıştır.  

6.5.2. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili 

Mana ve istif uyumuna önem verdiği bilinen Halim Özyazıcı, bu eserinde  

“besmeleyi” nar formunda tasarladığı görülmektedir. Nar’ın pek çok kültürde 

bereketi temsil ettiği bilinmektedir. 

Nar sembolik bir meyvedir. Anadolu’da kullanıldığı alanlarda bereketi temsil 

eder. Ayrıca dönemin bereket tanrıçası olarak ifade edilen kült hangisi ise (Kybele ve 

diğerleri) onun elinde veya etrafında nar sembolüne yer verilir (Tansug, 1991, s: 12). 

Bismillahirrahmanirrahim; “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım” 

anlamındadır.  

İslam dininde her işe besmeleyle başlanması gerektiğine dair bir öğreti vardır. 

Bunun nedeni besmeleyle başlanan her işin kolay ve bereketli olacağı düşüncesidir. 

Bir Hadis-i Şerifte “Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve güdüktür” 

denilmektedir (Feyzul Kadir, 1990, s: 15). Tüm bu bilgiler ışığında Halim 

Özyazıcı’nın “Besmele”yi nar formunda tasarlaması bereket kavramına vurgu yapma 

isteğini akla getirmektedir.  

Halim Özyazıcı’nın resim 42’de görülen eserinde yazının açık değerde bir fon 

üzerine koyu renk mürekkeple uygulandığı görülmektedir. Bu nedenle yazı fondan 

ayrılır. Yer yer üst üste gelecek şekilde yazılan kelimeleri oluşturan harflerin 

kompoze edildiği görülmektedir. Her bir harf kendine has bir düzen içinde yer 

almaktadır. Nar formuna bağlı kalınarak keşideli yazılan “sin” harfiyle nar’ın gövde 

biçimini oluşturacak şekilde yazılmıştır. Harflerin oluşturduğu dairesel alan nar’ın 

çiçek kısmını temsil eden imza, gövdeyi oluşturan harflerin aksine küçük ve zayıftır. 

Diğer yandan harflere ait işaretler de benzer biçimde yazıldığı görülmektedir. Yani 
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bu harekelerin harflerin arasında olan boşluklara yerleştirmesiyle stilize edilen nar 

formunu boyutlandırdığı düşünülebilir.   

6.5.3. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Dengeleme işleminin matematiksel bir oranı yoktur. Genelde insan gözünün 

asimetrik dengeye daha yatkın olduğu söylenir. 

Halim Özyazıcı bu tasarımında yaptığı iki kez tekrarlayan “elif ve lam” harflerinin 

birleşimini farklı uzunluklarda yaparak asimetrik dengeyi uyguladığı düşünülebilir.  

 

 

Resim 43: Mustafa Halim Özyazcı Tarafından Yazılan 1366-1946 Tarihli Yazısı  

6.6. Katalog 6 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1366 

Ebat : - 

Metin : Yâ Hazreti Mevlâna”, “Muhammed Celâleddin Rûmi 
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6.6.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın h: 1366 (1946) tarihli sikke formunda diyebileceğimiz 

eserin merkezinde celi sülüs hatla “Yâ Hazreti Mevlâna” yazılıdır. Bu ibarenin 

üstünde yine celi sülüs hatla “Muhammed Celâleddin Rûmi” yazılıdır. Eseri alttan 

kavrayan ketebe kısmında ise “Ketebehû el fakir Mustafa Halim el-müstehir bizûhdî 

muallimil hattı fî akademi gûfira zûnûbehû” yazdığı görülmektedir. 

İstifin merkezinde yer alan kısımda en dikkat çeken özellik harflerin 

genelinin sanki birbirinin devamıymış şeklinde yazılmış olmasıdır. 

Halim Özyazıcı celi sülüs hatla “Yâ Hazreti Mevlâna” yazılı merkezdeki 

ibarede yazı ve hareke kalemi olmak üzere üç kalem kullanmıştır. “te” harfinin 

üstündeki tırnağı ve çekeri diğer hareke ve tezyini işaretlerin bu kaleminden farklı 

olarak kalın kalemle “ha” harfinin üstündeki çekeri ve cezmi yazı kalemiyle 

yazmıştır. Tenvin (iki üstün)’i merkezdeki yazının ağırlık noktasına koymuştur.  

“Muhammed Celâleddin Rûmi” yazılı üstteki ibarede Halim Özyazıcı istif 

gereği “Muhammed” kelimesinde “ha” harfini keşideli olarak “mim” harfine 

bağlamıştır. “Rûmi” kelimesinde de “ye” harfini “mâkus ye” olarak yazmıştır. Bu 

bölümde yazı ve hareke kalemi olmak üzere iki kalem kullandığı görülmektedir. 

Üstteki cezm ve “vav” harfinin çanağındaki çekeri yazı kalemiyle yazmıştır. 

“Celâleddin” kelimesinin altındaki yuvarlak nokta tezyini amaçla kullanmıştır. 

6.6.2. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili 

Yâ Hazreti Mevlâna istifli hat levhası olmayan hattat hemen hemen yok 

gibidir. Bu istifler de genelde sikke formundadır. Mana ve istif uyumuna önem veren 

Halim Özyazıcı de bu ibareyi sikke formunda tasarlamıştır. Bu eserde kelimeler 

anlamlarıyla beraber yalın bir form haline gelmiştir.  

6.6.3. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Genel olarak bu eserde, bir bütünü oluşturan parçalar arasındaki ilgi, yapı ve 

etki özellikleri açısından birbirlerine uygun olduğu, aykırılık göstermediği 

görülmektedir. 
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Halim Özyazıcı’nın, çizgilerden oluşturduğu bu eserinde merkezdeki parça, 

üstteki bölüm ve yazıyı alttan kavrayan ketebesi bir uyum (armoni) içindedir. 

Bigalı’ya göre, Birlik (Unite): Değişik elemanların, bir bütün oluşturmak 

üzere birleştirilmesidir (Bigalı, 1976, s: 200). 

Bu eserde de üç değişik biçimdeki yazı birleşerek sikke formunu 

oluşturmuştur. İncelediğimiz eser ana formunun üç parça ve iki aralıktan oluştuğu 

görülmektedir. Harfler ve harfler arasındaki aralığın ise ritmi zenginleştirdiği 

düşünülebilir. 

Harflerin, şekillerin bir araya gelerek dengeli bir bütün meydana 

getirmeleriyle birlik doğar. 

Bu açıklamadan da şu anlaşılmaktadır; birlik bir yönüyle bir parça, bir detay 

değil, eksiksiz ve tam olmayı, diğer yönüyle de dağınık, derli toplu bir bütün olmayı 

ifade eder. Bu eserde de üç parça bir araya gelerek bir bütün oluştuğu düşünülebilir. 
 

 

Resim 44: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1361 Tarihli Celi Sülüs İstif 
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6.7. Katalog 7 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1361 

Ebat : - 

Metin : El cennetü tahte akdâmil ümmehât (Hadis-i Şerif) 

6.7.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın h: 1361 (1941) tarihli dikdörtgen formundaki eserinde 

“El cennetü tahte akdâmil ümmehât”, (Cennet, anaların ayakları altındadır) Hadis-i 

Şerifi yazmaktadır. Yazının alt kısmında ketebe bölümünde “Harara hû el fâkir 

Mustafa el-ma’rûf bi Halîm gaferallâhü zünûbehû” yazmaktadır. Eserin baş 

kısmındaki “elif” harfinin ucunu Halim Özyazıcı’nın salmış gibi yaptığı ve “elif” 

harfinin altındaki tırnağı ters yaptığı görülmektedir. “Akdâmi” kelimesinin altındaki 

yuvarlak nokta sadece tezyini bir unsur olarak kullanılmıştır.  

“Cennetû” ve “tahte” kelimelerinde “te” harfine keşide vererek mürsel gibi 

yapmıştır. “elif” ve “lâm” harflerini kompozisyonun gereği olarak kendi insiyatifini 

kullanarak farklı uzunluklarda yazmıştır. 

“El-Cennetü” kelimesinde Halim Özyazıcı tasarımın gereği olarak küplü 

“cim” harfini kullandığı görülmektedir. 

Halim Özyazıcı bu eserinde yazı ve hareke kalemi olmak üzere iki kalem 

kullanmıştır. Harekelerden sadece “te” harfinin üstündeki cezmi ve meddi yazı 

kalemiyle yazmıştır. 

6.7.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın bu tasarımda “elif” ve “lâm” harflerinin dikey olduğu ve 

“te” harflerinin yatay olduğu görülmektedir. Aynı zamanda noktaların bazıları üst 

üste gelerek dikey bir yön gösterirken, bazıları yan yana gelerek yatay bir yön 

göstermektedir. Böylelikle bu tasarımda da yön zıtlığı olduğu düşünülebilir. Ayrıca, 

yazıda bazı ögeler arasında gruplaşma uzaklaşmalardan söz edilebilir. 
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Bir yüzey üzerinde algılanan farklı ton değerine “leke” denir (Buyurgan, 

2005, s: 34). 

Nesnelerin algılanmasını, fark edilmesini yüzey üzerindeki açık-koyu 

lekelerin dağılımı sağlamaktadır. 

Tasarım dikkatle incelendiğinde leke dengesinin sağlanabilmesi için Halim 

Özyazıcı üç farklı kalınlıkta kalem kullandığı, bazı harflere keşide verdiği, “akdâmil” 

kelimesinin altında tezyini amaçla yuvarlak nokta kullandığı ve alttaki tırnağı ters 

yaptığı görülmektedir. Buradaki leke ögesi harflerin algılanmasını, fark edilmesini, 

yüzey üzerindeki açık-koyu lekelerin dağılımını sağlamaktadır. 

Harfleri ön planda olduğu hareke ve tezyin işaretleri arka fon özelliği 

gösterdiği ve harflerin çizgi ögesi olduğu, hareke ve tezyini işaretlerin nokta ögesi 

olduğu düşünülebilir.  

Tasarımda ise farklı ve eş büyüklükte, ışık değerleri belli aralıklarla değişen 

sistemli, ritimsel ve geometrik bir düzenden söz edilebilir. Bir doğrunun taşıdığı 

sapmalarla sağlanan yön tesirleriyle kesişme, değeme ve kopma noktaları ile oluşan 

farklı aralıklı aynı ve farklı paralel çizgilerin oluşturduğu çizgisel bir yapının olduğu 

düşünülebilir.  

Halim Özyazıcı’nın yazısı genel olarak incelendiğinde tam bir uyum içinde 

olduğu bilinmektedir.  

 
Resim 45: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1337 Tarihli Celi Sülüs İstif 
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6.8. Katalog 8 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1337 

Ebat : - 

Metin : Vel kâne fazlüllâhi aleyke azîmâ (Ayet) 

6.8.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın h: 1337 (1917) tarihli eserinde daire formundaki celi 

sülüs hatla “Vel kâne fazlüllâhi aleyke azîmâ” (Allah’ın senin üzerindeki fazlı 

büyüktür) ayeti yazılıdır. Tasarımın alt kısmında ketebesi yer almaktadır. Burada da 

“Nemekahû Mustafa Halim gufiralehû” yazmaktadır. 

Yukarıda Halim Özyazıcı’nın eserinin hem taslak hali, hem de son hali, yer 

almaktadır.  

Eser taslak halindeyken önce kırmızı mürekkeble yazılmış, daha sonra siyah 

mürekkeple yazılmış olduğu görülmektedir. Siyah harflerin anatomisi daha net ve 

belirgindir. Ayrıca hareke ve tezyini işaretlerin kompozisyonun gereği olarak leke 

dengesini sağlamak amacıyla değiştirildiği dikkat çekmektedir. 

Halim Özyazıcı “aleyke” kelimesinin “kaf” harfiyle azîma kelimesinin “zî” 

harfini birleşik gibi yazmıştır. Fazl kelimesindeki “lâm” harfini istif gereği satır 

üstünde yazmıştır. Allah lafzındaki “elif” harfinin ucunu salmış gibi yapmıştır. 

Bu yazıda hareke kalemi ve yazı kalemi olmak üzere iki kalem kullanılmıştır. 

Allah lafzının üstündeki çeker ve cezm, azîmâ’nın üstündeki cezmler yazı kalemiyle 

yazılmıştır. 

6.8.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın eserinde “azima” kelimesinin diğer bölümlere göre daha 

dikkat çektiği ve yazıya biraz da fazla hakim olduğu düşünülebilir. Bu kısmın sanki 

yazının odak noktasıymış gibi hissettirdiği dikkatle incelendiğinde fark edilebilir. 
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Burada bu kısmın diğer bölgelere, diğer biçimlere karşı üstünlük kurduğu ve 

egemenlik ilkesinin uygulandığı görülebilir.  

Halim Özyazıcı’nın bu tasarımı da dikkatle incelendiğinde yatay ve dikey 

harflerin zıtlık oluşturduğu bu uyuşmazlıkların tasarımda ilgiyi topladığı 

düşünülebilir. Böylelikle zıtlık ögesi bu tasarımda bir taraftan uyuşmazlık 

doğururken, diğer taraftan tasarıma canlılık verdiği hissedilebilir.  

Bu eserde dikey ve yatay harfler arasında bir köprü, bir bağ olduğundan söz 

edilebilir. Harf bu şekilde birleşerek anlamlı bir bütün ve tasarım oluşturduğu 

görülmektedir. Burada iki zıt uç uygun kademelerle birbirine bağlandığı ve iki uç 

arasında bir düzen dahilinde geçiş sağlandığı, bu düzenleme yardımıyla anlamlı ve 

beğenilmesi kolay bir dizi ortaya çıktığı düşünülebilir. 

 

 

Resim 46: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından  
Takliden Yazılan Sülüs ve Hat-ı İcaze Yazı 

6.9. Katalog 9 

Yazı Çeşidi : Sülüs ve hat-ı icaze 

Tezhip : - 

Tarih : - 

Ebat : - 

Metin : Ve daccu datceten kezzacicane ve accu accicen ve illa ali teaccecu 
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6.9.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili  

Yukarıda Mustafa Râkım (1757-1826)’ın ekol olmuş sülüs satırı “Ve daccu 

datceten kezzacicane ve accu accicen ve illa ali teaccecu” (ibare)’nin Halim Özyazıcı 

tarafından taklidi yer almaktadır. 

Eser sülüs ve nesih bölümünden oluşmaktadır. “Ve daccu zatceten 

kezzacicane” yazılı bölümde üç “cim” harfini yan yana birbirinin devamıymış gibi 

yazmıştır. Bunu da ortadaki “cim” harfini alt satıra indirmesi gerekirken aynı hizada 

yazarak sağlamıştır. Boşluğu doldurmak için “kezzacicane” kelimesinde “kaf” 

sereniyle üstün yan yana konularak birbirinin devamıymış gibi yazılmıştır. Ayrıca 

aynı üstün “ayın” harfinin devamıymış gibi alt kısmıyla aynı hizada yazılmıştır. 

Tenvin (iki üstün) de yazının ağırlık noktasına yerleştirildiği görülmektedir. Yazıda 

iki kalem kullanılmıştır.  

Halim Özyazıcı bu eserinde Mustafa Rakım’da farklı olarak icaze ketebe 

bölümünü oldukça uzun yazdığı görülmektedir. Ketebe bölümünde de şunlar 

yazmaktadır: Ketebehû Mustafa Halim min telâmîzi Ahmet el Kâmil reîsûlhattâtîn ve 

min İsmâil el Hakkı ve hûve min telâmîzi el merhûm Sâmi Efendi ve hûve min 

telâmîzi Mustafa Rakım Efendi ve hûve min telâmîzi İsmâil ez Zühdî Efendi ve hûve 

min telâmîzi Ahmed Hıfzî Efendi ve hûve min telâmîzi Muhammed Râsim Efendi ve 

hûve min telâmîzi Seyyid Abdullah Efendi ve hûve min telâmîzi Hâfız Osman - 

âferallâhû zûnûbehüm ve setera uyûbehüm Âmin. Sene: Semaniye ve erbâine 

selâsemieh ba’del elfi. Halim Özyazıcı’nın bu ketebe bölümünü uzun yazmasındaki 

amaç hat sanatında silsileye20 verdiği önem olduğu düşünülebilir. Hat sanatında 

silsile son derece önemlidir. Silsileyle öğrenci hocasına olan bağlılığını gösterir, hat 

sanatındaki soy ağıcını atasının kim olduğunu kimlerden geldiğini gösterir. İcâzet 

                                                
20 Silsile: Silsile-nâme, Batı medeniyetinin “genologie” diye tanımladıkları, Türklerin ise soyağacı ya 

da secere olarak adlandırdıkları “nesebenâme” diye bahsedilen, sülâlelerin (soyun) kimlerle akraba 
olduklarını gösteren bir nev’i şemadır. Sûrnâme nüshalarından sonra, en önemli yapıt silsilenâme 
albümüdür. Padişah portreleri albümüdür. (Topkapı Sarayı Müzesi Ktp. No: A3109) Albüm Levni 
tarafından hazırlanmıştır. Osman Gazi’den Slutan 3. Ahmed’e kadar tüm Osmanlı padişahlarının 
portrelerinin yer aldığı esere, daha sonraki padişahlar kendi portrelerini ekletmişlerdir (02.01.2014, 
www.kunfeyekün.org) 
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geleneğinde ise silsile Hz. Ali (r.a) Efendimiz’e kadar gider. Hz. Ali de 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e bağlanır.  

Eserin hat sanatı açısından diğer önemli özelliği takliden yazılmasıdır. Hat 

sanatı taklidi olarak doğup geliştiğinden önceleri bu sanata emek verenler aynen 

hocaları gibi yazmayı, üsluplarının da bu yoldan ayrılmaması ilkesini 

benimsemişlerdir. Fakat daha sonraki yüzyıllarda taklit keyfiyetine farklı bir yorum 

getirilmiş, her yeni hattat yetişkin ve bu hususta ehil olduğunu ispatladıktan sonra 

kendi sanat yorumunu koymayı tercih etmiştir. 

Halim Özyazıcı karşısına aldığı bu yazıyı o anda hafızasına geçirip kağıt 

üzerine fotoğrafla geçirilmişçesine aynısını yazdığı görülmektedir. Tahmin 

edilemeyecek kadar zor olan bu taklid yeteneği ancak, Rakım’ın şivesi iyice 

incelenip, araştırıldıktan sonra gerçekleştirilebilmiştir. 

6.9.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Eser dikkatle incelendiğinde Halim Özyazıcı’nın Resim 33’te yer alan 

tekerlemesi “Keşkekcinin keşkeklenmiş keşkek kefçesi” ibaresi yazılı eseriyle benzer 

özellikler göstermektedir. Eser temel tasarım ilkeleri açısından incelendiğinde Resim 

4’teki gibi ritm, zıtlık, uyum, bütünlük gibi özellikler göstermektedir. 

Mana ve istif açısından incelendiğinde tekerleme kelimelerin birbirine 

eklenmesiyle benzer harflerden oluşur. Birbirinin devamı gibidir, kelimeler 

tasarımda da harfler birbirinin devamıymış gibi yazıldığı görülebilir. 

Eser genel itibarıyla harf, hareke ve tezyini unsurlarla bir bütün 

oluşturmaktadır.  
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Resim 47: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1384 Tarihli Celi Sülüs İstif 

6.10. Katalog 10 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1348 

Ebat : - 

Metin : Ve hûve alâ külli şey’in kadîr (Ayet) 

6.10.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Mustafa Halim Özyazıcı imzalı h: 1384 (1964) tarihli celi sülüs hatla yazılı 

eseri serbest formda tasarlanmıştır. Eserde “Ve hûve alâ külli şey’in kadîr” (O, her 

şeye hakkıyla gücü yetendir) ayeti yazmaktadır. 

Ayetin “hüve alâ külli şey’in kadîr” yazılı kısmı mukavver çanaklı “vav” 

harfinin içine yerleştirildiği görülmektedir. Bu yazıda Halim Özyazıcı “vav, ye, lâm, 

dal, ra” harflerini mürsel dediğimiz şekilde yazmıştır. Ayrıca bu yazıda tetabuk da 

uygulanmıştır. Alâ ile külli kelimesinin lam harflerini tetabuk ile birleştirmiştir. 

Âla’daki “ye” harfinin başlangıç kısmı ile külli’deki “lam” harfinin çanağında da 



 93 

tetabuk uygulamıştır. Halim Özyazıcı’nın eserinde “kaf” harfini serensiz yazdığı 

görülmektedir. Serenin geleceği yere “şın” harfini yerleştirdiği görülmektedir. “Kaf” 

harfiyle “şın” harfinin noktaları karışmasın diye farklı nokta şekilleri kullanmıştır. 

6.10.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın bu eserinde mukavver “vav” diğer harflere oranla daha 

kalın kalemle (büyük) yazıldığı görülmektedir. Büyüklük, nicelik, derece bakımından 

iki öge veya parça ile bütün (küçük kalemle, büyük kalemle yazılan) arasında 

bulunan ilişkiye oran (ölçü) denilebilir. Burada özellikle ölçüsel uygunluk olduğu 

düşünülebilir.  

Halim Özyazıcı’nın bilinçli veya bilinçsiz olarak, kendine göre büyük, küçük 

arasında “oranlamalar” yaparak eserini meydana getirdiği görülmektedir. 

Aslında Oran (nispet) kelimesi ile; 

1. Ana konunun çerçeve içindeki yeri ve büyüklüğü, 

2. İkinci derecedeki ögelerin yerleri ve büyüklükleri, 

3. Tümünün oluşturduğu bütünün çerçeve içindeki konumu ve çerçeve 

alanına oranı amaçlanmaktadır. 

Eser dikkatle incelendiğinde oran kelimesi ile ifade edilen özelliklerin Halim 

Özyazıcı tarafından uygulandığı görülmektedir. 

Bir objenin bireyin ilgi alanına girebilmesi için uyarı olgularını içermesi 

gereklidir. Tek tek görüntüler duyu organları üzerinde etki yaratır ve ilgi uyandırır 

(Erhan, 1973, s: 15). 

Erhan’ın yukarıdaki açıklamaları dikkate alındığında büyük kalemle yazılan 

mukavver “vav” harfinin ilk önce dikkati çektiği daha sonra da küçük kalemle 

yazılan harflerin algılandığı düşünülebilir. 

Halim Özyazıcı’nın bu eserinde çizgisel, biçimsel ve yüzeysel olmak üzere üç 

grupta ele alınan büyük küçük ilişkisinden doğan boyut farkının getirdiği çizgisel 

ritimden öz edilebilir. 
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Bu eserde Halim Özyazıcı kompozisyondaki yer darlığından ve “kaf” ve 

“şın” harfinin noktaları karışmasın diye değişik büyüklüklerde ve değerlerdeki 

noktaların oluşturduğu serbest ve geometrik bir düzen oluşturduğu düşünülebilir.  
 

 

Resim 48: Mustafa Halim Özyazıcı Tarafından Yazılan 1360 Tarihli Tek Hilyesi 

6.11. Katalog 11 

Yazı Çeşidi : Sülüs Nesih 

Tezhip : Hasan Türkmen 

Tarih : 1360 

Ebat : 37,5 x 56 cm. 

Metin : Hilye-i Şerif 

6.11.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın yazıdan uzak kaldığı ve bağcılık yaptığı dönemde h: 

1360 (1940) yılında hazırladığı yazılardandır. Halim Özyazıcı’nın terekesinden parça 
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parça çıkan sülüs-nesih hilye, Mehmet Özçay tarafından tashih edilerek murakka’a 

gerilmiştir. Hasan Türkmen tarafından tezhiplenmiştir. Hilye-i Şerif 37,5x56 cm. 

ebatlarındadır. Hilye klasik formda tertiplenmiştir. Hattat Halim’in bugüne kadar 

tamamlanmış bir hilye-i şerifine rastlanmadığından dolayı bu hilyesi bilinen tek 

hilyesidir.  

Hilyenin bölümleri şu şekildedir: 

Başmakam: Sülüs hatla besmele yazılıdır. 

Göbek: Hilye metninin en uzun bölümüdür. Bu bölüm genelde yuvarlak veya 

ovaldir. Halim Özyazıcı bu bölümü yuvarlak tasarlamıştır. Hz: Muhammed ile ilgili 

anlatımların yer aldığı bölümde şunlar yazılıdır: 

“Hz. Peygamber ne çok uzun ne de çok kısa idi. Kavminin orta boylusuydu. 

Saçları ne kıvırcık, ne de düz uzun idi, dalgalıydı. Yüzü ne aşırı dolgun ne de 

yuvarlak idi, hafif değirmi bir çehresi vardı. Pembe beyaz tenli, iri siyah gözlü ve 

uzun kirpikliydi. Mafsalları iri ve omuzları geniş idi. Göğsünde tüy olarak göbeğine 

inen ince bir hat vardı. El ve ayak parmakları kalınca idi. Yürüdüğü zaman hafif 

yokuş iner gibi rahat ve kuvvetli adımlarla ilerlerdi. Birine baktığında ona bütün 

vücuduyla dönerdi. İki omuzu arasında nübüvvet mührü vardı ve kendisi 

peygamberlerin sonuncusuydu. İnsanların en cömert gönüllüsü, en doğru sözlüsü, en 

yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısıydı. Onu ansızın görenler heybetine kapılır 

fakat şahsıyla yakınlık kuranlarda bu hâl sevgiye dönüşürdü. Kendisini tanıyan kimse 

“ne ondan önce ne de ondan sonra bir benzerini gördüm” derdi. Allah’ın salat ve 

selamı onun üzerine olsun yazılıdır göbek kısmında. 

Ciharyâr-ı Güzin: Göbeğin dışında kalan bu bölüm göbeğin etrafında dört 

daire şeklindedir. Bu bölümde dört halifenin ismi yazılıdır. 

Kuşak: Bu bölümünde Hz. Muhammed ile ilgili kısa bir ayet yer almaktadır. 

Bu ayet Enbiya Sûresi’nin 107. ayeti, yani “Biz alemlere ancak rahmet olarak 

gönderdik” yazılıdır. 

Etek: Bu bölümde göbek kısmına sığmayan hilye metninin devamı yazılıdır. 

Metnin son satırında ise hilye yazarının adı ve hilyenin yazılış tarihi yazılıdır. 
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Hafız Osman’ın ve onun izini sürenlerin hilye-i şerifleri İslam kozmolojisine 

göre şekillendirilmiştir (Lekesiz, 2013, s: 174).  

Buradan da şu anlaşılabilir. Allah’ın emriyle var olan gökyüzü katmanları ve 

yer katmanları insan için yaratılmıştır. Hz. Muhammed’in varlığı olan kainatın 

yaratıldığını düşünürsek, yaratılanın ancak yaratıldığıyla bir değer olduğunu göz 

önüne alırsak, bu nedenle Hz. Muhammed köşelerini dört yıldızın (dört halifenin) 

tuttuğu gökyüzünü, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” İlahi emrinin 

görüldüğü yeri kendi varlığında toplar. Hilye-i Şerifi bu yanıyla gören ve okuyan 

insan, Hz. Peygamber’in özelliklerine olan yakınlığı oranında bu İslam 

kozmolojisine katılarak hem yeryüzünde hem gökyüzündeki varlığını eş zamanlı 

olarak algılar.  

Egemenlik, bir biçimin ya da biçimler grubunun diğerine hakim bir şekilde 

kullanılmasıdır (Güngör, 1972, s: 94). 

6.11.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Halim Özyazıcı’nın bu eserinde hilyenin göbek kısmının diğerlerine oranla 

daha büyük olduğu ve diğer bölümlerin merkezinde yer aldığı görülmektedir. Bu 

nedenle bu eserde egemenlik ilkesinden söz edilebilir.  

Bu Hilye-i Şerifte ise daire (yuvarlak) ile dikdörtgen (köşeli) bir araya gelerek 

hem zıtlık ilkesi oluşturduğu hem de birlik oluşturduğu düşünülebilir. Zıtlık ilkesinin 

uyumu oluşturduğu şuradan anlaşılabilir: Çeşitli biçimlerin, yüzeylerin ya da 

cisimlerin bir araya gelerek dengeli bir bütün meydana getirmesiyle birlik doğar. 

Birbirine zıt olan biçimler dahi düzenleme içerisinde, düzen ve uyum içerisinde 

olmalıdır. “Şekil, amacı, görevi, çalışma tarzı, özelikleri farklı olan pek çok parça 

belirli bir düzen içinde bir arada görevlerini yaparken birlik oluştururlar” 

(Deliduman, Orhan, 2006, s: 37). 

Bu nedenle bu eser de biçimler (dikdörtgen, daire) arasındaki aralık ve 

ölçülerin ilişkisi dengeyi oluşturmaktadır. Burada hilyenin göbek kısmının 

kompozisyonun ağırlık merkezi olduğu düşünülebilir ve diğer bölümleri kendisine 

çektiği görülebilir. Böylelikle eserde bir denge ilkesinden söz edilebilir. Nitekim bu 
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açıklamalara şu şekilde ulaşılmıştır: Düzenleme içerisindeki nesnelerin, biçimlerin, 

renklerin, dokuların, yönlerin, aralık ve ölçülerin birbiriyle olan ilişkileri, dengenin 

konusunu oluşturur. Aynı zamanda düzenlemenin konusu, içerdiği fikirler ve 

cisimlerin önem dereceleri de dengenin oluşumu içerisinde yer alır. Buna bağlı 

olarak, düzenleme içerisinde genel bir denge yakalamak için, bu ögeler arasında 

düzgün bir ilişki kurulmalıdır. Böylece düzenleme ögeleri birbirleri ile ortaya 

koydukları kıymetler bakımından tartıldıklarında genel bir denge hissedilmeli, 

herhangi bir biçim (form) ya da grup ağır basarak düzenlemenin ağırlık merkezini 

kendi tarafına çekebilecek tarzda düzenlenmelidir (Deliduman, Orhan, 2006, s: 37). 
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7. HÂMİD AYTAÇ’IN BAZI ESERLERİNİN TEMEL TASARIM 

İLKELERİ BAKIMINDAN TAHLİLİ 

 

Resim 49: Hâmid Aytaç Tarafından Yazılan 1394 Tarihli Celi Sülüs İstif 

7.1. Katalog 12 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1394 

Ebat : - 

Metin : Hayrü’n-nas men yenfau’n-nas (Hadis-i Şerif) 

 

Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın h: 1394 (1934) tarihli “Hayrü’n-nas men yenfau’n-nas” 

hadisinin yer aldığı celi sülüs istifin Türkçesi “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı 

olandır.” Ortada ise “Kale’n-nebiyyü aleyhisselam”, “Peygamber aleyhis-selam 

dediki” yazılıdır. 

Hâmid Aytaç, “Hayrün-nas” ve “Yenfau’n-nas” kelimelerinin yazılı olduğu 

bölümleri daire biçiminde tasarlamıştır. Eliflerle lam harflerini üstten birleştirerek 

yazmıştır. “Ha” ve “ayın” harflerini küplü olarak yazdığı ve denge açısından “sin” 

harflerini aynı yere yerleştirdiği görülmektedir. “Mim” harfini mürsel şeklinde 

bitirmiştir. “Peygamber Aleyhisselam dedi ki” kısmını hacim olarak daha küçük 
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tasarlamıştır. “Elif” ve “lam” harflerini üstten birleştirerek ve “ye” harfini makus ye 

olarak yazmıştır. Hareke kalemleriyle birlikte iki yazı kalemi kullanmıştır. 

7.1.1. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç bu hadisi burada yerine öyle oturtmuş ki, hayırla fayda 

arasındaki eşitlik bir terâzi hassâsiyetiyle göze hitâp etmektedir. Tasarımın biçimi 

teraziye benzetilebilir. 

7.1.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Bu eserde harf, hareke kalemiyle, büyük küçük ilişkisi ve leke dengesinin 

sağlandığı düşünülebilir. 

Geometrik, yuvarlak biçimlerin; süreklilik ifadesi güçlüdür. Hâmid Aytaç’ın 

bu tasarımında da ortadaki şekil geometrik yuvarlak biçimin iki yan taraftaki şekiller 

serbest biçimin özelliklerini taşımaktadır. 

Serbest biçimler; biomorfik, organik eğriler, yüzeylerin sürekliliğini, kütlesel 

bütünlüğü ve biçimsel yumuşaklığı vurgular. Read’e (1987, s: 47) göre sanat eseri 

olan bir çalışmadaki dört elemandan (çizgi, ton, renk, biçim) en güç anlaşılan 

biçimdir. Metafizik nesneleri içine alır. Mesela Platon, bağıntılı ve mutlak biçimi 

ayırt eder, bu ayırma eserdeki biçim analizine de uygulanmalıdır. Platon bağıntılı 

biçim ile yaşayan varlıklarda veya onların benzetmelerindeki ölçü ve güzelliği 

taşıyan biçimi kastetmektedir. Mutlak biçimden ise “çark cetvel ve gönye” ile 

yaşayan eşyalardan elde edilen “doğru, eğri, yüzey ve katı biçimlerin meydana 

getirdiği şekil ve soyutlaştırmayı kastetmektedir. Platon, şeklin bu değişmez, tabii ve 

mutlak güzelliğini, başka şeylerle karşılaştırmaksızın kendi içinden bir güzelliği olan 

saf ve pürüzsüz bir ses tonuna benzetir. 

Hâmid Aytaç’ın bu teraziyi andıran tasarımında bağıntılı ve mutlak biçimden 

söz edilebilir.  

Bir sanat eserinde denge, tasarımın olağan akışı içinde sanatçının sezgisi ve 

gözlemleri sonucunda kendiliğinden oluşur ve kompozisyonda gereken yeri alır. 

Çünkü her insan doğuştan bir uyum ve denge duygusuna sahiptir. 
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Hâmid Aytaç’ın bu eserinde bütün parçaların görsel ağırlığının uyum içinde 

sunulduğu görülebilir. Bütün harf ve harekelerin görsel ilişkisi belli bir denge içinde 

olduğu düşünülebilir.  

Son olarak; uyumlu olan her şey herkese daha doğru, daha dengeli ve daha 

güzel görünür (Malkaya, 2002, s: 61). 

 

 

Resim 50 : Hâmid Aytaç Tarafından Yazılan 1368 Tarihli Celi Sülüs İstif 

7.2. Katalog 13 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1368 

Ebat : - 

Metin : Fallahu hayrün hafizan ve hüve erhamurrahimin (Ayet) 

7.2.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın h: 1368 (1950) tarihli levhasında “Fallahu hayrün hafizan ve 

hüve erhamurrahimin” (Yusuf Suresi, 64. ayet) yazılıdır. Türkçe karşılığı “Allah en 

iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.” 
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Eserde Allah lafzının üstte konulmasına dikkat edilmiş ve okuma sırasıyla 

değil istife hizmet edecek şekilde yazılmıştır. İstifte “elif” harfleri istifin gerektirdiği 

ölçülerde yazılmıştır. “Hafizan” kelimesinde ise “fe” harfinin noktası yer darlığından 

dolayı yuvarlak yapılmıştır. 

7.2.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Bu tasarımda yatay ve dikey harflerin kesişmesi dengeyi sağlamıştır. 

Hâmid Aytaç’ın eserindeki “ha” harflerini ve onların harekelerini, üst üste 

getirmesi ve tekrarlaması tasarımdaki ritm ilkesine bir örnek olduğu düşünülebilir. 

Ayrıca çanaklı harfleri altta peşpeşe sıralaması da ritim ilkesine örnek gösterilebilir. 

Birlik, tasarım ögelerinin dengeli ve uygun olarak kullanılması ile sağlanır. 

Şekli, amacı, görevi, çalışma tarzı, özellikleri arklı olan pek çok parça belirli bir 

düzen içinde bir arada görevlerini yaparken birlik oluştururlar (Deliduman, Orhan, 

2006, s: 36). 

Hâmid Aytaç’ın bu beyzi (oval) kompozisyonda, Alttaki çanaklı harfleri 

peşpeşe sıralamasından başlayan görsel hareket arka plandaki (ortadaki ve üstteki) 

diğer harfleri dolaşarak yeniden alta geliyor. Alttaki harfler diğer harflerle 

kesilmeden bir bütün olarak karşımızda; diğerleri ise arka planda mekanla 

bütünleşmiş durumda. Leke dengesi; harflerin ve harekelerin dengeli dağılımı 

kompozisyonun formunu ortaya çıkarıyor. Ayrıca Hâmid Aytaç’ın imzasını o şekilde 

yerleştirmesi de bütünlük ilkesine örnek gösterilebilir. 

Eserde “ha” harfleri ve “elif” harflerinin uyumu harekette uyuma örnek 

gösterilebilir. 

 Harekette Uyum: Aynı tarafa doğru hareket eden öğeler arasında ya da 

durağan bir konunun aynı tarafa yönelmiş doğrultular arasındaki uyumdur (Kalfagil, 

2007, s: 116). 

Eserde de alttaki çanaklı harfler, üst üste getirilen “ha” harfleri ve harekeleri 

biçimde uyuma örnek gösterilebilir. 

 Biçimde Uyum: Doğada yer alan nesnelerin aynı biçimde olması uyum 

yaratır. Örneğin bir balıkçının tezgâhındaki balıklar ya da manavın tezgâhındaki 

domatesler biçimsel uyuma en iyi örnektir. 
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Bu eserde de “ha”, “elif”, “çanaklı” harflerin uyumu grafik değerlerinde 

uyuma örnek olduğu düşünülebilir. 

 Grafik Değerlerinde Uyum: Eserdeki çizgilerin birbiriyle olan 

uyumudur. Bir arada bulunan onlarca gökdelen, bir yolun iki yanındaki elektrik 

telleri ya da çeşitli şekillerde birbirini takip eden daireler grafik olarak uyum sağlar 

(MEGEP). 

Eser genel olarak incelendiğinde harflerin ve harekelerin bir uyum içinde 

olup bütünlük gösterdiği görülmektedir. 
 

 
Resim 51: Hâmid Aytaç Tarafından Yazılan 1400 Tarihli Celi Sülüs İstif 

7.3. Katalog 14 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1400 

Ebat : - 

Metin : İlahi ente maksûdî ve ridalce matlûbî 
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7.3.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın h: 1400 (1949) tarihli eserinde celi sülüs hatla daire 

formunda “İlahi ente maksûdî ve ridalce matlûbî”, Türkçe karşılığı: (Allah’ım sen 

benim maksadımsın ve senin rızan benim talebimdir) yazılıdır. 

Hâmid Aytaç, “İlahi” kelimesindeki “ye” harfinin çanaklısını kullanmıştır. 

Ayrıca insiyatifini kullanarak oldukça geniş yazmıştır. Böylelikle levhaya taşıyıcı bir 

zemin oluşturmuştur.  

“Maksudi” kelimesindeki “ye” harfini “makus ye” şeklinde yazarak istifi 

manasına uygun olarak ikiye böldüğü görülmektedir. 

Hâmid Aytaç, “Matlubi” kelimesinde “be” harfinin noktası yer darlığından 

dolayı yuvarlak yapılmıştır. Ayrıca imzasını ve tarihi istifin gereği olarak “ye” 

harfinin çanağına yerleştirmiştir. Harf ve hareke kalemi olmak üzere iki kalem 

kullanmıştır. 

7.3.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Bu eserde de Hâmid Aytaç tasarımı “makus ye” ile ikiye bölerek harf, 

harekeler (çizgi, nokta ve tonlar) ile yüzeye soyut bir zenginlik kazandırmasının yanı 

sıra büyük, küçük ilişkisi ile yazıya küçük çapta derinlik kazandırdığından söz 

edilebilir. 

Dokunma duyusu günlük deneyimin önemli bir parçası olduğu için, bir hat 

eserindeki doku, sonuçta iki boyutlu bir ortamda oluşturduğumuz gerçeklik 

izlenimine katkıda bulunur. Dokuyu yakalamak, bir görüntünün mükemmele 

ulaşması aşamasında atılacak ilk önemli adımdır. Doku bir nesne yüzeyine has bir 

özelliktir; size onun neden yapıldığını gösterir ve dolayısıyla esere gerçekçi bir 

nitelik kazandırır. 

Hâmid Aytaç’ın bu eseri aharlı kağıt ve is mürekkebinden yani, doğal 

malzemelerden yapıldığı için eserde gerçeklik duygusu hissedilmektedir. Yazının 

baskı değil de bir sanatçının elinden çıktığı rahatça anlaşılmaktadır. Ayrıca eserin 

dokusu (yüzey) hangi malzemelerden yapıldığı hakkında da bize ilgi vermektedir. 
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Bu eserde açık fon üzerindeki siyah ve net çizgiler durgan yapı içerisindeki 

hareket ögesini öne çıkardığı düşünülebilir. Eserdeki dikey (elif) ve yatay (ye) 

harflerinin yön zıtlığını oluşturduğu; harf ve harekeler arasındaki büyük, küçük 

ilişkinin de boyut zıtlığını meydana getirdiği hissedilmektedir. Hâmid Aytaç’ın bu 

çalışmasında, biçimi güçlendirmek ve belirginleştirmek için kullanılan kontrast 

türlerinden farklı etkin özellikler de yakalanabilir. Nitekim tüm bunları Akbaş şu 

şekilde belirtmiştir: Birbirini belirleyen karşıt ögeler karşıtlık yaratır. Karşıtlığın 

kullanıldığı anlatımda tekdüzelik ortadan kalkarak yerini “canlılık” ve “heyecan”a 

bırakır. Kaba hatlara sahip dokular, yumuşak arka planlara karşı öne çıkar. Soğuk 

renkli bir fon önünde net konular ya da durağan yapılar içinde hareket ögeleri, anında 

izleyicinin dikkatini çeker. Biçimi güçlendirmek ve belirginleştirmek için kullanılan 

kontrast türlerinde farklı etkin özellikler de yakalanabilir. Boyut, konum, şekil, ton 

ve yön farklılıkları, karşıtlıkları belirleyen temel ögeler arasındadır. Biçimsel 

kontrastla birlikte, anlatım içindeki zıtlıklarla oluşan içeriksel kontrastlar da eserlerde 

kullanılagelmiştir (Akbaş, 2007, s: 100). 

 

 

Resim 52: Hâmid Aytaç Tarafından Yazılan 1395 Tarihli Celi Sülüs İstif  
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7.4. Katalog 15 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1395 

Ebat : - 

Metin : Ya Ali Meded 

7.4.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın h: 1395 (1935) tarihli sikke formundaki eserinde celi sülüs 

hatla müsenna “Ya Ali Meded” yazılıdır. 

Eserde “makus ye” kullanılmıştır. “Ayın” harfleri küplü yapılmıştır. “lam” 

harfleri istifin gereği olarak üstten birleştirilmiştir. “Elif” harflerinin de bir yay gibi 

üstten birleştiği görülmektedir. 

7.4.2. Eserin Olgusal Anlamı Bakımından Tahlili 

Sikke formu şeklinde tasarlanan eserlerde sıklıkla görülen “ye” harfinin 

keşideli olarak, yani kılıca benzetilerek “ayın” harfinin baş kısmının göz oluşturacak 

şekilde yazılması ve eserin genelinde yüzü anımsatması bu eserde de dikkat 

çekmektedir. 

7.4.3. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın bu müsenna eserinde simetrik dengeyi görmekteyiz. Simetrik 

denge, bir eksene göre ögelerin aynı veya karşıt durumda tekrar etmesiyle oluşur. 

Ayrıca, bu eserde dengeyi yatay ve dikey çizgilerin kurduğu düşünülebilir. Bu 

nedenle burada zıtlıkların dengesinin uygulandığı rahatlıka hissedilebilir. 

Bu eserde tüm harfler ve harekeler arasında birlik ögesi olduğu rahatlıkla 

görülebilir. Tıpkı statik birlikte olduğu gibi nokta, çizgi daire ve onların türevleri olduğu 

düşünülebilir. Bu tasarımda statik birlikten dolayısıyla düzenli tekrardan söz edilebilir.  
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Tüm hat eserleri ve bu eser incelendiği zaman harfler ve harekeler arasında 

bir orandan rahatlıkla söz edilebilir. Bu eserde olduğu gibi harfler simetrik 

yerleştirme, belki de ilk akla gelen oranlamadır. 

Hâmid Aytaç’ın bu tasarımında herhangi bir ölçüsel uyumsuzluk veya 

oransızlıktan söz edemeyiz (Atalayer, 1994, s: 205). Zira, oransızlık, “nispetsizlik”, 

kıyas ve karşılaştırma olarak, ölçüsüz, hesapsız görünümdür, ölçüsel uyumsuzluktur.  

 
Resim 53: Hâmid Aytaç Tarafından Yazılan Celi Sülüs İstif 

7.5. Katalog 16 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : - 

Ebat : - 

Metin : Bismillahirrrahmanirrahim innallâhe yumsikus semâvâti vel 

arda en tezûlâ, ve le in zâletâ in emsekehumâ min ehadin 

min ba’dih (ba’dihi) innehu kâne halîmen gafûrâ (gafûran) 

(Ayet) 
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7.5.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın Fındıklı Modla Çelebi Camii kubbe yazısında 

“Bismillahirrrahmanirrahim innallâhe yumsikus semâvâti vel arda en tezûlâ, ve le in 

zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dih (ba’dihi) innehu kâne halîmen gafûrâ 

(gafûran)” Bu ayetin Türkçe karşılığı: (Muhakkak ki Allah, gökleri ve yeri, zail olur 

diye (zail olmaması için) tutuyor. Gerçekten ikisi da zail olursa ondan sonra, o ikisini 

ondan başka tutacak yoktur. Muhakkak ki O; Halim’dir, Gafur’dur) (Fatır Suresi, 41. 

ayet). 

Eser kubbe yazısı olduğundan dolayı daire formundadır. Bazı hattatlar kubbe 

yazılarında dikey harfleri sola doğru meyilli yazmışlardır. Ancak, Hâmid Aytaç’ın 

yazısında “elif” ve “lam” harflerinin şaküllerinin hepsinin merkeze baktığı 

görülmektedir. 

7.5.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

“Semavati” kelimesinin “te” harfi tüm harfleri kapsar şekilde yazılmıştır. 

“inemsekehüma” zor bir terkip olduğu bilinmektedir. Hâmid Aytaç “sin” harfini 

“kehümaya” çatma şekliyle tutturmuştur 

Hâmid Aytaç’ın bu eserinde de dikey harfler merkeze doğru toplanarak bir 

yön gösterdiği görülmektedir. Buradaki dik harfler aktif, hareketli, canlı, dinamik bir 

etki uyandırdığı düşünülebilir. Yön daima kendi zıttı ile vardır. arka-önün, sağ-solun, 

yatay-dikeyin zıttıdır. Burada da yatay dikey zıtlığından söz edilebilir. 

Hat sanatında harflerin yapısı ve tasarımın gereği olarak harfler arasında 

farklı aralıklar kullanılarak bu eserde olduğu gibi tasarıma hareket kazandırılır. 

Eserde pek çok harfin aynen tasarımın gereği farklı boylarda kullanılması 

tasarım ögelerinden tekrarın örneği olarak gösterilebilir. Birden fazla motif harf, 

cisim ya da biçimin aralıklarla kullanılmasına aralıklı tekrar denilir. Burada da 

aralıklı tekrardan söz edilebilir. Eserdeki birbirine çok yakın olan harfler ve harekeler 

yan yana görüldüklerinde yadırganmadıklarından dolayı aralarındaki benzerlik 

birleştirici bir bağ yaptığı düşünülebilir.  
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Resim 54: Hâmid Aytaç Tarafından Yazılan 1397 Tarihli Celi Sülüs İstif 

7.6. Katalog 17 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1392 

Ebat : - 

Metin : Re’sûl hikmeti mahafetüllah 

7.6.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın h: 1392 (1932) tarihli daire istifli eserinde “Re’sûl hikmeti 

mahafetüllah” (Hikmetin başı Allah’ın korkusudur)  hadis-i şerifi yazılıdır. Daha 

küçük kalemle merkeze yakın olan istifte (Sadakresülullah) yazılıdır. 

Tasarımda küplü “ha”, “sin”, küplü “he” harfleri yan yana getirilmiştir. 

Tezyini amaçlı yapılan tırnak ve cezm yazı kalemiyle yazılmıştır.  
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Resim 55: Sami Efendi Tarafından Yazılan Ta’lik Yazı 
 

Aynı ibare Sami Efendi tarafından talik hattıyla yazılmıştır. İki tasarımda da 

“Allah” lafzı üst bölüme yerleştirildiği görülmektedir. Ancak Sami Efendi’nin 

eserinde manaya uygun olarak eser üçgen formunda ve “Allah” lafzı en üst 

kademede yer almaktadır. 

7.6.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

İnsan doğayı, toplumu algılarken, daima kendi varlıksal büyüklüğüne göre 

algılamada bulunur. Kendi eni, boyu, yüksekliğine göre, nesne ve varlıkları ölçüsel 

olarak değerlendirir. Nesneler arasındaki büyüklük küçüklük insana göre bir ölçü 

ilişkisi olarak değer ifade eder. Ölçü genel anlamıyla var olan nesnelerin insan 

tarafından birimlendirilmesidir (Atalayer, 1994, s: 203). İstenildiği farklı biçimler 

kullanılsın, bunların her biri gerekli büyüklükte olarak düzenlemelere giderler. 

Biçimler farklı büyüklükte kullanıldığında farklı etkiler elde edilmektedir. Bu 

nedenle ölçü tasar unsuru olarak daima önemli rol oynar. Uzun-kısa, büyük-küçük, 

bir yapı grubu birbirleri ile direk ya da dolaylı olarak ilintili bir mekân ve kitle 

düzenlemesi olduğu kadar, aynı zamanda bir ölçü düzenlemesidir. Tasar, estetik 

bakımdan ölçü ile başarılı olacaktır. 

Bu tasarımda esas metin ile sadakresulullah kısmı farklı kalınlıkla kalemle 

yazıldığı için büyük-küçük ilişkisinden söz edilebilir. Eserin estetik bakımdan ölçü 

ile başarılı olduğu düşünülebilir. 
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Ölçü-oran, görsel sanat dallarında çok kullanılan bir kavramdır. Genel olarak 

insan her şeyi kendine göre ölçülendirebilir (Atalayer, 1994, s: 205). Kendi değerinin 

ve ölçü bilincinin dışına taşan oranlar insanı rahatsız eder. Ancak, burada herhangi 

bir ölçü bilincinin dışına taşan oranlar hissedilmemektedir. İki büyüklük arasında 

birimsel ilişkiden rahatlıkla söz edilebilir. 

Eserde üç farklı kalemle tasarlanmış olduğu görülmektedir. Bu nedenle kalem 

kalınlığının farklılaşmasından dolayı siyah rengin ton değerlerinin farklılaşması ışık 

değerlerinin çok kolay algılanmasını sağladığı düşünülebilir.  

Ton değeri, koşullu refleks olarak bireye öğretilir. Görsel algıda aydınlık ve 

karanlık değerleri renklerin ışıklılık dereceleri bu yolla kolayca ayırt edilmiş olur. 

Bir takım şekillerin ve biçimlerin bir araya gelerek bir bütün meydana 

getirmeleriyle birlik ortaya çıkar. Bu tasarım içerisinde yer alan iki farklı tasarımda -

uygunluk yolu- egemenlik ve değişkenlik yolu ile birlik sağlanmıştır.  
 

 
Resim 56: Hâmid Aytaç Tarafından Yazılan Kur’an-ı Kerim’den Bir Sayfa 
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7.7. Katalog 18 

Yazı Çeşidi : Nesih 

Tezhip : - 

Tarih : 1974 

Ebat : - 

Metin : Kur’an-ı Kerim 

7.7.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın en önemli eserlerinden biri, satırlarda “Allah” lafızlarını alt 

alta getirerek yazdığı Kur’an-ı Kerim’dir. Bu Kur’an-ı Kerim 1974’te İstanbul, 

Almanya ve Beyrut’ta nesih hattıyla basılmıştır. 

Eser Bediüzzaman’ın Barla’da iken talebelerine yazdırdığı tevafuklu (uygun 

olma, denk gelme) Kur’an-ı Kerim’dir. Hâmid Aytaç da bu eseri kalemiyle asrımıza 

kazandırmıştır. 

Hattat Hâmid Aytaç tevafuklu Kur’an-ı Kerim mevzuunda şunları ifade 

etmiştir: 

“1911 yazında İstanbul’da görüştüğüm, iltifatına mazhar olduğum 

Bediüzzaman Said Nursi’nin tevafuk esasına göre tertip ettiği bu tarz Kur’an-ı 

Kerim’in mucizeliğini, ebediliğini, Hak Kelâmullah olduğunu, daha da net ve çok iyi 

bir şekilde gözlere gösteren bir tertip tarzıdır.” 

Mekke’de bu tevafuklu Kur’an-ı Kerim’i gören bir İslâm âlimi, “Kur’ân 

Mekke’de indirildi, ama İstanbul’da yazıldı” sözünü hatırlatarak, “Ben bu sözün 

sadece Osmanlılar devrine ait olduğunu zannediyordum. Fakat Hattat Hâmid’in bu 

şâheserini görünce, bu hakikatin kıyamete kadar devam edeceğine bütün kalbimle 

inandım” demiştir.  
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7.7.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Sanat eserinin kurgusu içinde, birbirini izleyen tekrarlar, değişimler, çizgi ve 

leke hareketliliği ile sağlanan etkiye ritim (tekrar) denir. cisim ya da biçimlerin ölçü, 

biçim, renk, değer ve dokularının tam anlamıyla aynı olması, buna karşılık aralık ya 

da yönlerinin değişik şekilde kullanılması halidir. 

Eserde de “Allah” lafızlarının tekrarı, bütün içinde belirli bir tutarlılık ve algı 

sürekliliği, ritim sağlamak için başvurulan öncelikli düzen türlerinden biri olduğu 

düşünülebilir. Bu açıklamaya Mülayim (1994, s: 70)’in şu yazısından ulaşılabilir: Sanat 

eserlerinde sırayı oluşturan eşdeğer parçaların birbiriyle olan ilişki ve bağıntılarının 

ritmik hareketi tekrarı oluşturur. Bağlantılı sıralanmada tek nesneler bir bakıma etkilerini 

kaybeder. Her biri, içine girdikleri bağlantılı düzende öylesine kaynaşmışlardır ki hepsi 

de sanki tek bir eleman olurlar ve aynı harekette titreşirler. Bu durumda insan gözü tüm 

görüntüyü algılamak üzere ayarlanır. Sanatçının, böylesine hareket izlenimi verebilmesi 

için şekillerin birbirine yanaşması ya da bağlanması, birbiriyle örülmesi veya birbiri 

içinde erimesi gerekir (Mülayim, 1994, s: 70). 

20. yüzyılda endüstriyel bir kültür ortamı içinde gelişen pop sanat ve sistem 

sanatı tekrarı, başlı başına bir kompozisyon değeri olarak çeşitlemeye gitmeden 

kullanması bu eser için örnek gösterilebilir.  

Hâmid Aytaç’ın bu eserinde de sabit ve düzgün bir bütün oluşturmak için, 

birbiriyle ilgili parçaların (Allah lafzı) uyumlu bir kombinasyonu görülmektedir. 

Nitekim şekil, boyut veya renk gibi nitelikler bakımından benzer şekiller armoniktir.  

Renkler, armoni kategorilerine göre, bütünlük ve birlik kazanırlar. O halde, 

belli bir armoni kategorisine göre birlik ve bütünlük kazanmış olan bir renk, başka 

bir kategorinin ait olan renk armonisi içine giremez. Esere bir çeşit armoni 

geliştirirken, uygunluğu bozacak bir renk katılacak olursa, armoninin bozulacağı bir 

gerçektir. Bu renge dissonans denir. Uygunluğu gerçekleştiren renkler ise, 

assonanttır. Eserde de siyah ve kırmızının uyumu birbirini tamamladığı 

görülmektedir.  
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Resim 57: Hâmid Aytaç Tarafından Yazılan Ödemiş Kubbeli Câmii Giriş Kitâbesi 

7.8. Katalog 19 

Yazı Çeşidi : Celi Sülüs 

Tezhip : - 

Tarih : 1376 

Ebat : 50 x 130 cm. 

Metin : İnnes-salâte kânet alel-mü’minine kitâben mevkûten (Ayet) 

7.8.1. Eserin Asıl ve İçerik Anlamı Bakımından Tahlili 

Hâmid Aytaç’ın İzmir Ödemiş Camii Giriş Kitabesi; Camii’nin hârim 
kısmına girerken kapı üzerinde “İnnes-salâte kânet alel-mü’minine kitâben 
mevkûten” Nisa Suresi 103. âyet yazılıdır. Türkçe anlamı: (Hiç kuşkusuz namaz 
mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır) âyeti celi sülüs olarak yazılmıştır. Yazı 
yaklaşık 50 x 130 cm mermer üzerine oyulmuş olup, bu oyulma esnasında harf 
anatomisinin keskin hatları kaybolmuştur. Yazının imzası vardır fakat tarihi yoktur. 

Hâmid Aytaç’ın İzmir ödemiş Camii’ndeki yazıları da zerendûd olmasına 
rağmen kusursuz, harflerin kenarlarını çevreleyen çizgiler gayet düzgündür. Giriş 
kitâbesi, Cum’a âyeti levhası ve mihrap üstü levhasında imza mevcut fakat tarih 
mevcut değildir. Hasan levhasında h: 1376 (1956) tarihi vardır. Diğer levhalar da 
muhtemelen aynı tarihte yazılmış olmalıdır. Bu levhaların Ödemiş’e kim tarafından 
ve ne zaman getirildiği meçhuldür. Ancak, idâre heyetinden Kebapçı Hacı 
Mehmet’in camiye yardım maksadıyla İstanbul’a gittiği ve dönüşte beraberinde 
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getirdiği söylentisi mevcuttur. Hacı Mehmet’in bu levhayı Hâmid Aytaç’tan ücret 
karşılığı mı, yoksa hediye olarak mı aldığı da bilinmemektedir (Sezer, 2007, s: 211). 

Hâmid Aytaç’ın bu eserinde giriş kitâbesinin yazıları oyma olduğundan yazı 
kenarları düzgün değildir. Yazının istifi gayet başarılıdır. Harfler gözü rahatsız 
etmeyecek şekilde yerleştirilmiştir. “Kânet” kelimesi “salat” kelimesi ile bütünlük 
içindedir. “Âlâ”nın “yâ”sı ma’kus yâ olarak yazılmış, bu da yazıya muvâzene 
sağlamıştır. “Mevkûta” kelimesi üst üste uyum içinde yerleştirildiği görülmektedir.  

7.8.2. Eserin Anlaşmalı Anlam Bakımından Tahlili 

Bir takım cisimlerin, mekânların ya da yapıların bir araya gelerek dengeli bir 
bütün meydana getirmeleriyle birlik ortaya çıkar. 

Hâmid Aytaç’ın bu eserinde de harfler tasarım ve malzemenin birlik içinde 
olduğu rahatlıkla görülebilir. Harfler, harekeler, kompozisyon ve malzeme bir araya 
gelerek dengeli bir bütün meydana getirmeleriyle birlik ortaya çıkmıştır.  

Harf ve harekeler birbirine benzer değerlerle tahlil edildiği zaman, 
kompozisyon da parçalar arasındaki ilişkide uyum (armoni) görülmektedir ve bütünü 
oluşturan parçalar arasında ilgi, yapı ve etki özellikleri açısından birbirlerine uygun 
olduğu birbirlerine aykırılık göstermediği düşünülebilir.  
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8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

“Mustafa Halim Özyazıcı’nın ve Hâmid Aytaç’ın Bazı Eserleri’nin Temel 

Tasarım İlkeleri Bakımından Tahlili” konulu çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları 

şu şekilde sıralayabiliriz. 

Kur’an-ı Kerim’i en güzel yazmak arzusuyla başlayıp gelişen hat sanatı, 

Osmanlı hattatları elinde altın çağını yaşamıştır. XX. Yüzyılın ilk çeyreğinden 

itibaren sanat âlemine katılan Hattat Mustafa Halim Özyazıcı ve Hâmid Aytaç, hat 

sanatının zirvede olduğu dönemlerde iyi bir hat eğitimi alarak yetişmiş, devrin büyük 

hattatlarından daima istifade ederek, genç yaşta sanatta olgunlaşmaya doğru ilerlemiş 

ve sanatın inceliklerini hazmetmiş hat üstadlarıdır. En verimli yılları denilebilecek 

dönemlerde hat sanatından uzak kalmalarna rağmen, sanat hayatına devam 

etmişlerdir.  

Halim Özyazıcı seriü’l kalem olması ve yüksek tasarım gücüne sahip olması 

ile diğer hattatlardan ayrılır. Bu onun en belirgin özelliğidir.  

Mustafa Halim Özyazıcı’nın bası eserlerini temel tasarım ilkeleri ve hat 

sanatına göre inceledikten sonra, bütün yazı çeşitlerini ustalıkla yazdığı, ancak, 

sülüs-nesih yazılarının âşîkâr bir şekilde diğer yazılardan daha güzel olduğu, 

özellikle celi sülüs ve istifli yazılarda yüksek bir tasarım gücüne sahip olduğu 

anlaşılmıştır.  

Hattat Hâmid - Şeyh Musa Azmi, ömrünü hat sanatı ile geçirmiş, bunu 

meslekten öte, bu iş için dünyaya geldiğini söyleyen, çalışmalarıyla adeta bu sırrı işin 

bilenlerine ifşa eden, hayatında yazdığı Kur’an-ı Kerimlerle artık ölümü kabul 

etmekte zorlanmayan, yazdığı her levhada Hakk’ı üstün tutan, sanatının hakkını 

vermedikçe uykuları haram bilen, alanının deha ismidir.  

Temel tasarım ilkeleri ise görsel algının gelişmesi, tasarım eleman ve 

ilkelerinin algılanması, bir sanat eserinin tüm boyutlarıyla anlaşılabilmesi ve sanat 

eserinin biçimsel boyutunun kavranabilmesi açısından önem taşır. Bunlar temel 

tasarım ilkelerinin içeriğini oluşturur. 

Bu çalışmayla temel tasarım ilkelerini oluşturan eleman ve ilkelerin sadece 

resim sanatında değil, diğer sanatların da temelini oluşturduğu bunlardan birinin de 
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hat sanatı olduğu saptanmıştır. Temel tasarım ilkelerinde uygulanan kuralların 

benzerliği ile hat sanatındaki kuralların benzerliği karşılaştırılıp değerlendirilmiştir. 

Buradan da şu anlaşılmaktadır, bir kişiye hat eğitimi verilirken aslında 

evrensel sanat eğitimi ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Güzel istiflenmiş bir hat 

sanatını görünce “Gerçek resim budur” demekten kendini alamayan Picasso’nun hat 

sanatına övgüler yapması aslında hat sanatının evrensel sanatın içinde yer aldığının 

ve evrensel sanat dilini kullandığının bir göstergesidir.  

Sonuç olarak; Halim Özyazıcı’nın ve Hâmid Aytaç’ın hocaları ve talebeleri 

ile görüşülerek hayatı, sanat anlayışı ve eserleri hakkında pek çok tez, makale, 

biyoğrafi gibi eserler sunulmuştur. Ancak, Halim Özyazıcı’nın ve Hâmid Aytaç’ın 

eserlerinin temel tasarım ilkeleri açısından analiz edilmediği görülmüştür. Bu 

nedenle tasarım özelliğine göre seçilen eserler analiz edilerek hat sanatında 

kullanılan ve hat sanatının yapısal ögelerini oluşturan ilkelerin sanat eğitiminde 

kullanılan temel ilkelerle bağlar oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlardaki ilişkiler 

ve benzerlikler ifade edilmiştir. Bu ilişki ve benzerlikler kompozisyon, yön, hareket, 

uyum, ritim, zıtlık, aralık, denge, biçim ve egemenlik gibi ilkelerdir. Böylelikle hat 

sanatının da özünde temel tasarım ilke ve elemanlarının bulunduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca Halim Özyazıcı’nın ve Hâmid Aytaç’ın temel tasarım ilke ve elemanlarını 

tam bilmeden bunları eserlerine uyguladığı görülmüştür.  
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