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İslâm dünyasında meşhur bir söz vardır: “Kur’ân-ı Kerim Mekke’de 
nâzil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” Şüphesiz İslâm yazısı-
nın estetik bir şekilde yazılması Osmanlı hattatlarının en büyük gayesi 
olmuştur. Osmanlı’da, Fâtih Sultan Mehmed’den itibaren Şeyh Ham-
dullah (1429-1520)1, Hâfız Osman (1642-1698)2, Ahmed Karahisârî 
(?- 1556)3, İsmâil Zühdü (?- 1806), Mustafa Râkım (1758-1826), Sâmi 
Efendi (1838-1912)4, A. Kâmil Akdik (1861-1941), İsmail Hakkı Altun-
bezer (1873-1946)5, Hulûsi Efendi (1869-1940), Mustafa Halim Özyazıcı 
(1898-1964)6 ve Hamit Aytaç (1893-1982)7 yüzlerce hat sanatkârından 
öncelikle aklımıza gelen öncü hattatlarımızdandır.

Bugün hâlâ İslâm dünyasının dört bir yanından hat sanatını öğren-
mek isteyenler için İstanbul’un önemi çok büyüktür. Hâlbuki Türkiye’de, 
İslâm harflerinin günlük hayattan kaldırılmasının üzerinden yaklaşık 
seksen iki yıl geçmiştir. İstanbul’un hat sanatındaki önemini kaybet-
memesi, yazının ana kaynaklarının, örneklerinin İstanbul’da çok fazla 
bulunmasından ve yaklaşık beş yüzyıllık geleneğin tesirinden kaynak-
lanmaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Va-
kıflar Türk Hat Sanatları Müzesi, Galata Mevlevîhânesi Müzesi, Sabancı 
Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nâdir Eserler Kütüphanesi, Süleymaniye 
Kütüphanesi ve Taksim Atatürk Kitaplığı gibi yerlerde bulunan nâdide 
levhalar ve yazmalar yanında, İstanbul’un çeşitli yerlerindeki eserler 
üzerinde hat sanatının önemli örnekleri bulunmaktadır.

Özellikle mezarlıklarımızda bulunan eski mezar taşı kitâbeleri, 
hüsn-i hat ve yapı olarak çok önemli eserlerdir. İslâm’ın heykele hoş 
bakmamasından dolayı Osmanlı’da heykeltıraşlığın olmadığından çok-
ça söz edilir ama kimsenin aklına mezar taşlarına göz atmak gelmez! 
Sadece mezar taşları mı? Osmanlı arması, taş işçiliği açısından az şey 
midir? Taş işçiliği açısından öyle muhteşem mezar taşı kitâbeleri var-
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dır ki, bunlar İstanbul’un orta yerinde, eski mezarlıklarda bol miktarda 
bulunmakta ve insan bunları seyrederken hayret etmektedir.

Eyüpsultan, Edirnekapısı mezarlıkları, Çemberlitaş II. Mahmud 
hazîresi, Süleymaniye, Fâtih ve Sümbül Efendi camileri hazîreleri, Mer-
kezefendi Mezarlığı ve Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı yazı ve taş iş-
çiliği bakımından çok önemli mezar taşı kitâbelerini barındırmaktadır. 
Tabii buralara birçok hazîre ve mezarlık eklenebilir. Ne yazık ki bütün 
bu mezarlıklarda bulunan şaheser mezar taşı kitâbeleri, zamanın ve in-
sanların acımasız davranışlarına mâruzdur.

Bugün Topkapı’dan sur içi İstanbul’una giren bir insan, irili ufaklı bir-
çok eski eser üzerinde hüsn-i hattın çok önemli örneklerine rastlayabilir. 
Meselâ Topkapı’da Merkezefendi Mezarlığı ile Yenikapı Mevlevîhânesi 
hâmuşanından Hattat Sâmi Efendi, Şevki Efendi, İsmail Hakkı Altun-
bezer, Hâmit Aytaç, Filibeli Bakkal Ahmed Ârif Efendi, Mustafa Halim 
Özyazıcı, Beşiktaşlı Nuri Efendi (Korman) gibi Osmanlı’nın önemli hat 
sanatkârlarının mermere kazınmış şaheserlerini görebilir.

Kocamustafapaşa İstanbul’un eski semtlerinden olduğu gibi ruhani-
yetli bir beldesidir. Sümbül Efendi Camii ve Türbesi insanların değer 
verdiği ziyaretgâhlardandır. Cami hazîresinde, sülüs ve nesih yazının 
önderlerinden Hattat Hâfız Osman Efendi’nin kabri bulunmaktadır. 
Hattat Sâmi Efendi’nin ta‘lik hocası Kıbrısîzâde İsmâil Hakkı Efendi’nin 
kabri, Hâfız Osman Efendi’nin kabri ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Kıbrısîzâde’nin mezar taşı, Sâmi Efendi’nin imzasını taşımaktadır. Bu 
hazîrede Sâmi Efendi imzalı bir başka mezar taşı kitâbesi daha bulun-
maktadır.

Fâtih Camii, daha doğru ifadesiyle Fâtih Külliyesi her bakımdan 
önemlidir. Cami ve türbeyle birlikte bu mekân, müminlerin huzur ara-
dıkları yerlerdendir. Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırılan Fâtih 
Camii, 1766 depreminde yıkıldığından, şimdiki cami III. Mustafa döne-
minde tekrar yaptırılmıştır. Fâtih Camii kitâbesi Ali b. Yahyâ Sûfî8 im-
zalıdır. Revaklı avlu pencerelerinden, iç kısımda ikisinin üzerinde kalan 
çini üzeri yazılar ile avlu dışında, mihrap eksenindeki pencereler üzerin-
de bulunan Fâtiha sûresi, imza olmamakla birlikte kaynaklarda Yahyâ 
Sûfî’ye (ö. 1477)9 atfedilmektedir. Caminin Akdeniz tarafı çıkış kapısı 
üzerinde bulunan kitâbede hattat ismi olarak Ali b. Murad el-Bursevî (ö. 
1776)10 imzası bulunmaktadır. Aynı hattatın imzasına Nuruosmaniye 
Camii içerisinde de rastlamaktayız.11

Fâtih Türbesi’nde, Yesârî Mehmed Esad Efendi’nin celî ta‘lik bir yazı-
sı, giriş kapısı üzerinde, iç kısımda mermere mahkûk bir haldedir. Haz-
retin bu yazısı İran üslûbundadır. Türbede pencere üzerlerinde, Hattat 
Abdülfettah Efendi’nin zerendûd olarak hazırlanmış, Feth sûresinden 
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âyetlerin yazılı olduğu celî sülüs yazıları vardır. Abdülfettah Efendi’nin 
yine zerendûd celi sülüs Feth hadisi türbede levha olarak asılıdır. Türbe-
de asılı, Hattat Kâmil Akdik tarafından sülüs hatla yazılmış, Abdülhak 
Hâmid’in “Merkad-i Fâtihi Ziyaret” manzumesi hat sanatı açısından 
önem taşımaktadır.

Fâtih Türbesi hazîresinde son devir önemli devlet ricâlinin mezar 
taşı kitâbeleri bulunmaktadır. Burada Gülbahar Hatun ve Gazi Osman 
Paşa türbeleri ile Amiş Efendi, Ahmed Mithat Efendi, Ali Emîrî Efen-
di, Hattat Sâmi Efendi gibi daha birçok önemli zatın mezarları bulun-
maktadır. Hattat Sâmi Efendi mezar taşı kitâbesi, talebelerinden Hattat 
Kâmil Akdik tarafından gayet sanatlı bir celî sülüs hattı ile yazılmıştır. 
Sâmi Efendi’nin genç yaşta vefat eden kızı Suada Hanım’ın mezar taşı 
kitâbesi ise Hattat Mehmed Nazif Efendi hattı iledir. Celî sülüs hatta-
tının son dönem önemli sanatkârı olan Nazif Efendi’nin bu yazısı hat-
tatlar için önem taşımaktadır. Bu hazîrede, Hulûsi Efendi, Bakkal Ârif 
Efendi, Ömer Vasfi Efendi, Hâmit Aytaç gibi önemli hattatların yazdığı 
kitâbeler bulunmaktadır. 12  

Fâtih Camii avlusunun Çorbacı Kapısı’ndan çıkınca, biraz ileride sol-
da II. Mahmud’un annesi Nakşidil Vâlide Sultan Türbesi ve hazîresi bu-
lunmaktadır. Türbe ile birlikte burada sebil, çeşme, sıbyan mektebi var-
dır. Nakşidil Türbesi ve hazîresi, celî sülüs yazının meşheri gibidir. Sebil 
üzerindeki celi ta‘lik yazılar ise Yesârîzâde hattı iledir. Türbe hazîresi gi-
riş kapıları iç ve dış tarafında, sıbyan mektebi giriş kapısı üzerinde, tür-
be giriş kapısı iç ve dış tarafında celî sülüs kitâbe, kubbe kasnağında ise 
celî sülüs kuşak yazısı bulunmaktadır. Buradaki celî sülüs yazılar Hattat 
Mustafa Râkım hattı ile olup celî sülüs yazının şaheserleridir. Râkım’ın 
olgunluk dönemi eserleri olan bu yazılar, dün olduğu gibi bugün de hat-
tatların feyizlenmek için devamlı ziyaret ettikleri mekânların başında 
gelmektedir.13
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Aksaray’da, Adnan Menderes Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı’nın ke-
siştiği köşede Fâtih Sultan Mehmed döneminden yâdigâr, Murad Paşa 
Camii’nin istifli müsennâ celî sülüs kitâbesi, telâşla koşuşturan modern 
zamanların insanına, geçmişten bir şeyler hatırlatır gibidir.  Aynı şe-
kilde Turgut Özal Bulvarı’na bakan yönde cami duvarına bitişik Kara 
Dâvud Paşa Çeşmesi üzerinde, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal etmiş 
önemli hattatımız Macit Ayral’a (1891-1961) ait celî sülüs hat çeşidi ile 
yazılmış ve mermere kazınmış, altınla varaklanmış “Onların rabbi ken-
dilerine tertemiz içecek ikram etmiştir” mânasındaki İnsan sûresinin 21. 
âyeti acaba kaçımızın dikkatini çekmektedir?

Biraz ileride, Aksaray Vâlide Camii ana kapısında Hattat Abdülfettah 
Efendi’ye ait celî ta‘lik kitâbe ve üzerindeki Sultan Abdülaziz tuğrası he-
pimizi durmadan selâmlamaktadır. Ordu caddesine tırmanınca, solda 
Lâleli Camii kapıları üzerindeki âyetler yeni varaklanmış halleri ile göze 
çarparlar. III. Selim Türbesi hemen cadde kenarında hepimizden hayır 
dua beklemektedir.

Lâleli Camii karşısında, Râgıb Paşa Kütüphanesi ana girişi kapısı 
üzerinde celî sülüs hat ile “İçinde, kesin hükümler bulunan kitaplar var-
dır” mânasını ihtiva eden Beyyine sûresinin 3. âyeti göze girmek için 
bekler durur. Bu kitâbenin imzası olmamakla birlikte kaynaklardan, 
Hattat Mumcuzâde Mehmed b. Ahmed’e ait olduğunu öğreniyoruz.14 
Bugün Crowne Plaza Oteli olan, eskinin Harikzedegân (Yangınzede-
ler) Apartmanı’nın üzerinde, iki adet madalyon şeklinde, Ömer Vasfi 
Efendi’nin (1880-1928) celî sülüsle yazdığı “Yâ Hâfîz” (“Ey koruyucu 
Allahım” mânasına Cenâb-ı Hakk’ın sıfatı) yazısına göz atan var mıdır 
acaba?
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Süleymaniye Camii bir Mimar Sinan eseri olarak İstanbul siluetinin 
en önemli yapısıdır. İstanbul’u onsuz düşünmek mümkün müdür? Mi-
mari yapısı yanında, taşa kazınmış celî sülüs yazıları da devrinin önemli 
eserlerindendir. Tak kapı üzerinde, sıra sıra elifleriyle parıldayan celî sü-
lüs kitâbe, Kânûnî Sultan Süleyman devrinin ekol sahibi hattatı Ahmed 
Karahisârî’nin (ö. 1556) en önemli talebesi Hasan Çelebi’nin imzasını 
taşımaktadır. Caminin sıva üzeri yazıları, Sultan Abdülmecid dönemin-
de yapılan restorasyonda Hattat Abdülfettah Efendi’ye (1814- 1896)15 
yazdırılmıştır. Cumhuriyet döneminde, 1950’li yılların sonunda yapılan 
restorasyonda ise sıva üstü yazılarını (kubbe yazısı hariç) bu defa, dev-
rin kudretli hattatı Mustafa Halim Özyazıcı yazmıştır. Süleymaniye Ca-
mii bugünlerde yine esaslı bir tamirden geçmektedir. 
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İstanbul’un önemli meydanlarından Beyazıt Meydanı’nda bulunan, 
eskinin Bâb-ı Seraskerî’si, şimdinin İstanbul Üniversitesi ana giriş ka-
pısı üzerindeki celî sülüs hatla yazılmış, “Dâire-i Umûr-ı Askeriye” (as-
keri işler dairesi) ve bu yazının iki yanında Feth sûresinin ilk âyetleri, 
altından geçen binlerce öğrenci ve öğretim üyesini, bütün heybetiyle 
selâmlamaktadır. Osmanlı’nın önemli hattatı Mehmed Şefik Bey’e (1820- 
1880)16 ait olan bu anıt yazılar, bir insan boyu olan elifleri ile gerçekten 
dikkat çekici güzellik ve özelliktedir. Bu yazıların üzeri, 1928’deki harf 
inkılâbından sonra mermer ile kapatılmış ancak, 1949 yılında kısmî ser-
bestlik ortamında, Süheyl Ünver’in delâleti ile Rektör Sıddık Sami Onar 
tarafından açığa çıkarılmıştır. Sadece, T.C. rumuzunun altında Hattat 
Abdülfettah Efendi’ye ait Sultan Abdülaziz tuğrası kapalı kalmıştır ki 
bugün de kapalıdır. Tuğranın ortaya çıkarılması için yapılan birkaç giri-
şim maalesef başarılı olamamıştır. Demek ki, o da vaktini beklemektedir. 
Bu âbidevî kapının arka kısmında da Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin 
(1801- 1876) celî ta‘lik kitâbesi yer almaktadır.17 Üniversite bahçesinde-
ki ünlü Beyazıt Yangın Kulesi’nin giriş kapısı üzerinde Yesârîzâde’nin 
celî ta‘lik kitâbesi, kimsenin dikkatini çekmiş midir acaba?

Beyazıt Camii’nin, meydana bakan kapıları üzerinde bulunan celî 
sülüs yazıları II. Bayezid döneminden günümüze gelebilmiş nâdir yazı 
örnekleridir. Caminin tak kapısı ile birlikte bu yazıları ünlü hattat Şeyh 
Hamdullah Efendi yazmıştır. Yalnız, kütüphane tarafında bulunan avlu 
kapısının dış kısmındaki celî sülüs yazı çok sonraları 1212’de (1797)  
Hattat Mustafa b. Mehmed tarafından yazılmıştır. Bu kitâbenin sol üst 
kısmında “Kebehû Mustafa b. Mehmed min telâmîzi Yamak Sâlih Efen-
di” şeklinde imza bulunmaktadır. Beyazıt Camii’nin kıble cihetinde bu-
lunan hazîrenin, Çarşıkapı Meydanı’na bakan kısmında, duvara bitişik 
çeşmenin üzerinde Hattat Macit Ayral’ın celî sülüsle yazdığı, “Biz her 
şeyi sudan yarattık” mealindeki Enbiyâ sûresinin 30. âyeti, artık suyu 
akmayan çeşmenin insanlara mâna akıtan tek kaynağı olmuştur.

Beyazıt’ta, Sahaflar Çarşısı’ndan çıkınca Kapalı Çarşı giriş kapısı 
üzerinde Hattat Sâmi imzalı, celî ta‘lik “el-Kâsibü habîbullah” (Çalışıp 
kazanan Allah’ın sevgili kuludur) yazısına göz atmamak mümkün mü-
dür? Aynı çarşının Nuruosmaniye Kapısı üzerindeki kitâbe ve Osmanlı 
arması da mutlaka görülmesi gereken eserlerdendir. Buradaki celî ta‘lik 
kitâbe de Hattat Sâmi’nindir.  

Çarşıkapı Meydanı’nın biraz ilerisinde, Çorlulu Ali Paşa Medrese-
si kapısı üzerinde mermere mahkûk, Türk ta‘lik yazısının önemli ismi 
Durmuşzâde Ahmed Efendi’ye (ö. 1129/ 1717)18 ait celî ta‘lik kitâbe, 
medresenin hazîresinde bulunan eski mezar taşı kitâbeleri ile uzanacak 
bir himmet eli beklemektedir.
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Aksaray’da Ordu caddesi olarak başlayan bu uzun cadde, Çarşıkapı’da 
Yeniçeriler caddesi olur, Çemberlitaş’ta ise Divanyolu’na döner. Ye-
niçeriler caddesi sonuna doğru Çemberlitaş’ın yanında bulunan Atik 
Ali Paşa Camii giriş kapısı üzerinde, celî sülüs yazı ile Hattat Sâmi 
Efendi’nin “Namaz şüphesiz, inananlara belirli vakitlerde farz kılınmış-
tır” meâlindeki Nisâ sûresinin 103. âyeti parıldar. Hattat Sâmi Efendi, 
Osmanlı’nın celî sülüste hâlâ geçilememiş önemli sanatkârıdır; yazı ça-
lışanlar bugün de onu örnek almaktadırlar. Aynı cadde üzerinde ilerle-
meye devam edelim; Çemberlitaş karşısında Köprülü Camii giriş kapısı 
üzerindeki Hattat Köprülüzâde Mehmed Efendi’ye ait celî sülüs yazıya 
selâm verip yolumuza devam edelim; biraz ileride solda II. Abdülha-
mid Türbesi ve hazîresi yahut II. Mahmud Türbesi hazîresi. Osmanlı 
son dönem önemli devlet ricalinin medfun olduğu bu hazîredeki mezar 
taşı kitâbeleri gerek taş işçiliği, gerek yazı sanatı açısından son dere-
ce önemlidir. Ziya Gökalp, Said Halim Paşa, Hattat Abdülfettah Efendi, 
Osmanlı’da müzeciliğin kurucusu sayılan Ahmed Fethi Paşa, Matbaa-i 
Osmânî kurucusu Hattat Osman Zeki Bey bunlardan sadece birkaçı-
dır. Bu hazîrede Şevki Efendi, Sâmi Efendi, Bakkal Ârif Efendi, Abdül-
fettah Efendi, Hâmit Aytaç, İsmail Hakkı Altunbezer gibi Osmanlı ve 
Cumhuriyet’in kudretli hat sanatkârlarının yazıları ziyaretçilerini bek-
lemektedir. Burada Hâmit Aytaç’ın ilk dönem ismi olan “Azmî” imzalı 
mezar taşı kitâbesi de bulunmaktadır. Hazîrenin sağ ve sol iki giriş ka-
pısı üzerinde ise Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin (ö. 1849) nefis celî 
ta‘lik, tarih kitâbesi bulunmaktadır.

Divanyolu’nun sonunda, Sultanahmet Meydanı’nın bir köşesinde, 
biblo gibi duran Fîruzağa Camii giriş kapısı üzerinde bulunan, celî sülüs 
kitâbenin yaklaşık beş yüzyıllık tarihi olduğunu acaba kaçımız biliriz? 
Bu kitâbe, Osmanlı hattatlığının kurucusu ve II. Bayezid’in hat hocası 
olan Hattat Şeyh Hamdullah’a aittir.19 Bu şirin cami, yaz kış huzurlu, 
feyizli ve temiz ortamıyla bânisinin rûhunu şâdetmektedir. Fîruzağa 
Camii’nin hemen karşısında Cevri Kalfa Mektebi bulunmaktadır. Bina 
bugün Türk Edebiyatı Vakfı tarafından kullanılmaktadır. Bu binaya 
bitişik bir de çeşme bulunmaktadır. Binanın ve çeşmenin kitâbeleri 
Yesârîzâde’nindir. Dikkatli bakan gözler bu kitâbelerdeki bir garipliği 
hemen sezeceklerdir. Bina ve çeşme kitâbelerinin tuğrası kazınmış du-
rumdadır. Çeşme kitâbesinden de dört mısra yoktur. Sebebi ise çok acı; 
zamanında, işgüzâr bir görevli tuğraları kazıtır, kitâbeden de dört mısra 
gittikten sonra müdahale sonucu diğer taraflar kurtulur. Neyse… tebes-
süm edin geçin…20

Sultanahmet Meydanı iki önemli âbidevî eseri ihtişamla taşır. Aya-
sofya ve Sultanahmet camileri…  Biri Fâtih Sultan Mehmed’den yâdigâr, 
İstanbul fethinin sembolü olarak boynu bükük bir şekilde şahlanacağı 



İ s tanbul ,  Açıkhava Hat Müzes i  ( İ s tanbul  Ki tâbeler inden Seçmeler )

JOURNAL OF ACADEMIC STUDIES

günü beklemektedir. Kim ne derse desin; ihtişamlı kubbesi ve dört mi-
naresiyle bir İslâm mâbedidir Ayasofya!  Kubbesinde Kazasker Mustafa 
İzzet Efendi’nin21 celî sülüs hattıyla Nûr sûresinin 35. âyetinin bir kısmı 
bulunmaktadır. Ayasofya kubbe yazısının kalem ağzı genişliği 13 cm, sa-
tır eni ise 3,10 santimetredir.22 Kubbe yazısı yanında lafzatullah, ism-i 
nebî, dört halife ve Hasaneyn levhaları da Kazasker Mustafa İzzet Efen-
di imzasını taşımaktadır; 7,5 m. çapında ve 35 cm. kalem kalınlığıyla 
bu levhalar dünyanın en büyük hat levhalarıdır. 1934 yılında Ayasofya, 
müzeye çevrilince bu devasa levhalar yerlerinden aşağı indirilir; kapı-
dan dışarı çıkmayacağı anlaşılan levhalar, yerlerine asılacağı 1949 yılına 
kadar öylece bırakılır.23
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Sultanahmet Camii, altı minare ve on altı şerefesiyle İstanbul en 
heybetli yapılarındandır. Mimarisi yanında yazılarıyla da önemli bir 
eserdir. Özellikle tak kapısı üzerinde taşa mahkûk kitâbe yazısı istifi ve 
harf yapısıyla celî sülüs yazının tarihi seyrinde önemlidir. Hattat Seyyid 
Kasım Gubâri24 tarafından yazılan Sultanahmet Camii  (XVII. yüzyıl) 
kitâbesi artık Osmanlı’da, Selçuklu tesiri altında yazılan son celî sülüs 
yazılardan olarak kabul edilir.25

Ayasofya Camii önünden Topkapı Sarayı’na26 doğru ilerleyelim, 
Topkapı Sarayı’nın ilk kapısı olan Bâb-ı Hümâyun bütün ihtişamıyla 
sizi karşılayacaktır. Kapı önünde III. Ahmed Çeşmesi seyredeni büyüle-
yen güzelliktedir. Lâle Devri’nin önemli eseri olan bu çeşmede mermer 
âdeta dantel gibi işlenmiştir. Çeşmenin Ayasofya’ya bakan yüzündeki 
celî sülüs hatla, “Aç besmeleyle iç suyu, Hân-ı Ahmed’e eyle duâ” yazısı, 
bizzat padişahın kendi hatt-ı destidir. Bilindiği gibi III. Ahmed, şehza-
deliğinde Hattat Hâfız Osman’dan yazı meşki almış, hânedanın nâdir 
hattatlarındandır. Yazının sol alt köşesinde stilize bir şekilde, yazının 
hattatı olarak “Ahmed b. Mehmed Hân” imzası bulunmaktadır. Çeşme-
nin celî ta‘lik yazıları ise Üsküdar Gülnûş Emetullah Camii (Yeni Vâlide 
Camii) celî sülüs yazılarının hattatı Mehmed b. Mustafa el-Bursevî’ye27 
aittir. III. Ahmed’in Üsküdar Meydan Çeşmesi de yapı ve yazı olarak 
anlayanlara çok şey ifade eder.

Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun girişinin ön ve arka kısmındaki celî 
sülüs yazılar ve iki tarafta bulunan tuğra birer sanat şaheseridir. Aya-
sofya yönünde, kapının en üst kısmında müsennâ celî sülüs hat ile Hicr 
sûresinin 45–48. âyetleri yazılmıştır. Bu kitâbenin alt kısmında yine 
celî sülüs hat ile tarih kitâbesi vardır. Bu yazıları Fâtih Sultan Mehmed 
döneminin önemli hattatı Ali b. Yahyâ Sûfî yazmıştır. Fâtih Camii ana 
kapısı üzerinde bulunan tarih kitâbeleri de Ali b. Yahyâ Sûfi’nindir. 
Kapının kilit taşı üzerinde ise Hattat Mustafa Râkım’a ait II. Mahmud 
tuğrası bulunmaktadır. Bundan da anlaşılıyor ki kapı, II. Mahmud 
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döneminde tamir görmüştür. Kapının saraya bakan yönünde yine en 
üstte Hicr sûresinin 45–48. âyetleri yazılmıştır. Alt kısma, celî sülüs hat 
ile “Ey Muhammed, Allah’ın fetih ve yardımının yakın olduğunu mü-
minlere müjdele!” ibaresi bulunmaktadır. Bu yazının alt orta kısmında 
Hattat Abdülfettah Efendi’nin imzası vardır. Maalesef bu yazının artık 
Abdülfettah Efendi ile bir alâkası bulunmamaktadır. Bakalım bu hata ne 
zaman düzeltilecek!28 Kapının bu yöndeki kilit taşı üzerinde ise Sultan 
Aziz tuğrası bulunmaktadır. Kapının bu cihetinin Sultan Aziz dönemin-
de tamir gördüğü anlaşılıyor. Bu âbidevi kapıdaki bütün yazılar, 2003 
yılında temizlenerek varaklanmıştır. Gönül, bütün eserlerin bu şekilde 
elden geçirilmesini arzu etmektedir.

Sirkeci’nin üst kısmında ve Ankara caddesinin sol tarafında büyük bir 
arazi içerisinde bulunan vilâyet binası olan yapı, eskinin sadâret bina-
sı, birçok tarihi vakanın tanığıdır. Vilâyet binası girişindeki Yesâr’izâde 
Mustafa İzzet Efendi’nin celî ta‘lik kitâbesinin üstünde İsmail Hakkı 
Altunbezer’in celî sülüs hattı ile istifli “Türkiye Cumhuriyeti” yazısı bu-
lunmaktadır. Bahçenin Gülhane Alay Köşkü’ne bakan görkemli kapısı-
nın ismi meşhur “Bâb-ı Âli”dir. Bu kapının üstünde bulunan celî ta‘lik 
kitâbe Hattat Yesârîzâde imzasını taşımaktadır. Bâbıâli’de bulunan tuğ-
ralar ise Hattat Hâşim imzasını taşımaktadır.29

Vilâyet binasının hemen yanında zarif yapısı ile Nallı Mescid’in sağ 
giriş kapısı üzerinde Hattat Sâmi Efendi’nin celî sülüs hat ile yazılmış 
Hz. Peygamber’in namazla ilgili hadîs-i şerifi30 bulunmaktadır. Mihrap 
eksenindeki kapı üzerinde ise Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin celî 
sülüs hat ile yazdığı namazla ilgili âyet31 taşa mahkûk olarak bulunmak-
tadır. Kazasker Mustafa’nın üslûplaşmış imzası da yazının mütemmim 
cüzü gibi durmaktadır. Cami ile beraber iki önemli hat üstadının bu 
eserleri, Bâbıâli Yokuşu’nu tırmanan her hat meraklısının mutlaka du-
rup hayranlıkla temaşa ettiği yazılardır.
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Biraz aşağıda, caddenin dirsek yaptığı köşede tarihî Reşid Efen-
di Hanı, Hattat Hâmit Aytaç’ın (1891- 1982) ömrünün büyük kısmını 
geçirdiği yerdir.32 Aşağıya doğru yürüyelim; Sirkeci Meydanı’ndan bizi 
Hamidiye Külliyesi’ne götürecek Hamidiye caddesine girelim. Buraları 
İstanbul’un en fazla nüfus yoğunluğunun olduğu bölgeler; çıldırtıcı tra-
fik ise cabası… I.  Abdülhamid Türbesi’nin bulunduğu alan tarihî eser 
bakımından zengin bir bölge. Türbenin yan kısmında bulunan I. Abdül-
hamid Külliyesi bugün borsa binası olarak kullanılmaktadır. Karşısın-
da, zamanında Hamidiye imareti olan bina yıktırılarak yerine IV. Vakıf 
Hanı yaptırılmıştır. Zamanında türbe karşısında bulunan sebil ise Gül-
hane Parkı karşısına, Zeynep Sultan Camii köşesine taşınmıştır.33 I. Ab-
dülhamid Türbesi içerisinde kuşak şeklinde, istifli celî sülüs Mülk sûresi 
yazılıdır. Hattatı ise Dîvân-ı Hümâyun hocası Mehmed Emin Efendi’dir. 
Kuşak yazısı hicrî 1194 tarihlidir.

Biraz ileride Yenicami müştemilâtı bulunmaktadır. Yenicami celî sü-
lüs yazıları Teknecizâde İbrâhim Efendi’ye34 aittir. Ayasofya Camii’nin 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den önceki yazıları da bu hattata ait idi. 
Yenicami Sebili yazıları ise celî sülüs hattı açısından çok önemlidir. Celî 
sülüs yazının hâlâ geçilemeyen zirve noktası Hattat Sâmi Efendi tara-
fından yazılan bu yazılar, celî sülüs hattının şaheseri kabul edilmektedir. 
Bu kitâbede celî sülüs yazının terkip, tenasüp ve harflerin yapı olarak 
mükemmelliğini görmek mümkündür.35 

Sur İstanbul’u dışında Tophane’ye uzanalım isterseniz… Mimar Si-
nan eseri Kılıç Ali Paşa Camii ile ampir üslûbun önemli yapısı Nusretiye 
Camii arasında I. Mahmud Meydan Çeşmesi’nin yalnızlık ve ilgisizlik-
ten dolayı boynunun büküldüğünü görürsünüz. Taşın dantel gibi işlen-
diği bu çeşmenin yazı ve yapı güzelliği birlikte bir âbidenin oluşmasına 
sebep olmuştur. Birkaç yıl evvel yapılan restorasyonla çeşme gün yüzü-
ne çıkmış bulunmaktadır. Varaklanan yazılar insanın yüzüne ışımakta-
dır. Kılıç Ali Paşa Camii bir Mimar Sinan eseridir. Kapısında bulunan 
müsennâ celî sülüs yazı Hattat Demircikulu Yûsuf Efendi (1020/1611) 
tarafından yazılmıştır. Caminin diğer bütün yazıları da aynı hattatındır. 
Kapı üzerinde bulunan müsennâ yazının, celî sülüs yazının tarihinde 
önemli yeri bulunmaktadır. Bu yazı, istifi ile önemli bir eserdir.

Tophane Meydan Çeşmesi’nin biraz ilerisinde, II. Mahmud’un, adı-
na yaptırdığı Nusretiye Camii’nin, Hattat Mustafa Râkım’ın celî sülüs 
yazılarını barındırdığını kaçımız biliriz ve ziyaret etmek aklımıza gelir? 
Caminin sebil, muvakkithâne ve kapı üstü celî ta‘lîk yazıları ise devrin 
önemli hattatı Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nindir. Bu iki üstattan 
biri celî sülüs, diğeri ise celî ta‘likte yazının pîri olarak, aynı caminin 
yazılarına imza atmışlardır. Caminin zarif iki minaresi ise tesbih ustala-
rına, “Tesbih İmâmesi” olarak ilham kaynağı olmuştur.36
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Nusretiye Camii’ne veda edip biraz ilerleyince, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nin bahçesinde bulunan Zevkî Kadın Sıbyan Mek-
tebi ve Çeşmesi kitâbelerinin yüksek kültür sahibi bu insanlar acaba far-
kındalar mı? Mektep ve çeşmenin asıl kitâbesi 1169’da (1756) yazılmıştır. 
Bir yangın sonucu harap olan kitâbeler daha sonra yeniden yazılmıştır. 
Bu kitâbelerde hattat imzası bulunmamakla birlikte, kaynaklar yazısını 
Mustafa Râkım’a izâfe etmektedirler.37 Râkım, kitâbeyi yenilediğinde 
kitâbenin asıl tarihi olan 1169 tarihini koymuştur. Kitâbeler birkaç yıl 
evvel varaklanmıştır.

Dolmabahçe Camii ve Sarayı, Beşiktaş Sinan Paşa Camii ve hazîresi, 
Yıldız Küçük Mecidiye Camii ve hemen yanı başında o cennet misali 
ortamı ile Yahyâ Efendi Camii ve hazîresi, Rumelihisarı Mezarlığı der-
ken, Yahya Kemal’e ilham kaynağı olan Emirgân Camii yanı başında 
Çınaraltı’nda karar kılalım. İsimlerini anarak hızla geçtiğimiz bu yer-
lerdeki tarihî güzellikleri ve yazıları anlatmak ciltler alır. Aslında, cen-
net misali ortamıyla Yahya Efendi Hankahı’ndan ayrılmak ne mümkün! 
Hazretin ruhaniyeti insanı daha kapıda sarıverir. Hazîrede ise mezar 
taşlarında taş işleme sanatını, hat sanatını, ibarelerdeki edebî inceliği 
görmek mümkündür. Sâmi Efendi’nin o nefis celî ta‘likini, hocası Ali 
Haydar Efendi için yazdığı mezar taşında görmek mümkündür. Yine 
aynı hazîrede Bakkal Ârif Efendi, Çarşambalı Mehmed Ârif Bey ve Mah-
mud Celâleddin gibi önemli hattatların yazıları bulunmaktadır. Ama bu 
eserlerdeki perişanlık ve hazîreye olan ilgisizliğin, sakın sizi girdiğiniz 
mânevî ortamdan çıkarmasına müsaade etmeyiniz.
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Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nı tırmanırken sağ tarafta biblo gibi du-
ran bir yapı hemen dikkati çeker: Yıldız Hamidiye Camii. Bundan yir-
mi beş – otuz yıl evveline kadar içindeki levhalarla âdeta bir hüsn-i hat 
müzesi olan bu cami bugün yazı bakımından çok fakir bir durumdadır. 
Caminin çeşitli yerlerinde bulunan mermere mahkûk yazılar Hattat Ab-
dülfettah Efendi’ye (1814- 1896) aittir. Cami içerisinde kuşak şeklinde 
ve kubbede bulunan kûfî yazılar ise Ebüzziyâ Mehmed Tevfik Bey 1849- 
1913)38 tarafından yazılmıştır. Sedef kakma “cami takımı” denen levha-
lar ise Hattat Kazasker Mustafa İzzet imzalı olup II. Abdülhamid tarafın-
dan saray marangozhanesinde, bizzat kendisi tarafından imal edilmiştir. 
Cami avlusunda bulunan saat kulesinin celî ta‘lik yazıları Hattat Meh-
med Nazif Efendi’ye (1846–1913)39 aittir. Geniş bir alanın üst tarafında 
ve Yıldız Sarayı’nın alt kısmında vakur duruşlu bu cami birçok hatıranın 
belleği gibidir. Eski mutantan günlerinden uzak, kendine sığınanlara 
huzur bahşeden bir ortamı vardır bu caminin… Bundan yirmi yıl kadar 
evvel alt tarafına kondurulan heyûlâ gibi otel binası huzurunu kaçırsa 
da, buna da şükür demekten başka çare bulunmamaktadır.

Emirgân Hamîd-i Evvel Camii veya Emirgân Camii huzurlu ve sakin 
haliyle karşılar insanı her daim… Camiye giren müminler, dışarıdaki 
kargaşa ve koşuşturmadan hemen sıyrılarak huzurlu bir iklime adım at-
tıklarını farkederler.  Bu caminin de zamanında bir hat müzesi gibi zen-
gin hat levhalarına sahip olduğundan bahsedilir ama bugün böyle değil 
maalesef… Birkaç yıl evvel Mehmed Şefik Bey’in meşhur olmuş, celî 
sülüs hatla ve zerendûd40 olarak armudî formda yazılmış “Aman Mü-
rüvvet” yazısının çalınmasına çok üzülmüştüm.41 Caminin hemen yanı 
başında, pek işlek olmayan yolun böldüğü karşı tarafta tarihî çınaraltı, 
çeşme ve muvakkithâne bulunmaktadır. Çınaraltı, insanların çay içerek 
yârenlik ettikleri bir mekân... Emirgân, Çınaraltı Meydan Çeşmesi’nin 
celî sülüs yazılarının Dîvân-ı Hümâyun hocalarından Hattat Mehmed 
Emin Efendi’ye ait olduğunu imzasından öğreniyoruz. Çeşme üzerinde-
ki celî ta‘lik yazılar ise Yesârî Mehmed Esad Efendi’ye (ö. 1798) aittir. 
Esad Efendi, yazılarının altına güzel bir şekilde imzasını da yerleştir-
miştir. Hattat Yesârî, lakabından da anlaşıldığı gibi sol eliyle yazan bir 
hattattır. Bu nâdide sanatkârımızın sağ tarafı doğuştan felçli, sol eli ise 
çolaktır. Bu hali ile ders almak istediği ilk hocası, onu talebeliğe kabul 
etmemiştir. İkinci hocası ise başlangıçta tereddüt etse de sonra kabul 
eder ve daha ilk derste kabiliyeti karşısında hayrete düşer. Diploma 
merasiminde, onu talebeliğe kabul etmeyen Şeyhülislâm Veliyyüddin 
Efendi, “Bu şeref bize ait olacaktı, ama kaçırdık” diyerek hayıflanmıştır.

Yesârî Mehmed Esad Efendi, ta‘lik yazıya işlerlik kazandırarak, ha-
yatının sonuna doğru bir üslûp oluşturmuştur. Yolundan giden oğlu ise 
yeni bir ekolün sahibi olmuştur. Aynı yerdeki muvakkithânenin üzerinde 
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bulunan ta‘lik yazılar ise Ahmed Re’fet Efendi’ye aittir. Buradaki eserler, 
herhalde Yahya Kemâl’e gurbette ilham vermenin hürmetine nispeten 
bakımlı bir haldedirler. Sıla hasreti Yahya Kemal’e şu mısraları teren-
nüm ettirir:

 Durdum, hazin hazin, acıdım kendi hâlime
 Aksetti bir dakîka uzaktan hayâlime
 Sâkin Emirgân’ın Çınaraltı’nda kahvesi.
 Poyraz serinliğindeki yaprakların sesi.

 Ba’zan gönül dalar suların mûsikîsine
 Ba’zan Yesârî hatlarının en nefîsine42

Boğaz’ın ve Çınaraltı’nın keyfini, Osmanlı eserleriyle birlikte bir bar-
dak çayla çıkarmak isteyenlerin büyük zevk alacakları bir yerdir burası…

Şimdi de yönümüzü değiştirip İstanbul’un ruhanî beldesi Eyüpsultan’a 
yönelelim. Ölüm hiçbir yerde, insana buradaki kadar sevimli gelmez… 
Eyüpsultan bana daima kutlu belde Medine’yi hatırlatır. Eyüpsultan bu 
özelliği sebebiyle Osmanlı’da özel alâkaya mazhar olmuş bir beldedir 
ve lebâlep Osmanlı eserleriyle doludur. Kezâ Eyüpsultan’daki eserlerin 
çoğunda, devrinin önemli hattatlarının sanatlı yazıları bulunmaktadır. 
Eyüp’te bir sokak yoktur ki, orada sürpriz bir eserle karşılaşmayasınız.

Eyüpsultan Camii kubbe yazısı Hattat Hâmit imzalıdır. Yine aynı 
cami avlusunda imam odası ve muvakkithâne giriş kapısı üzerinde 
bulunan üzerinde bulunan iki celî sülüs kitâbe Hattat Hâmit imzasını 
taşımaktadır. Bu yazılar üstada, Eyüpsultan Camii’nin 1950’li yılların 
sonlarında yaptırılan restorasyonu esnasında yazdırılmıştır.

Hz. Peygamber’in müjdesine nâil olmak için Medine’den buralara ge-
len ve İstanbul’da Medine yâdigârı olarak bulunan Ebû Eyyûb el-Ensârî 
Türbesi hazîresinde çok fazla sayıda mezar taşı kitâbesi bulunmakta-
dır. Bu türbenin etrafında bir mezara defnedilmek, insanların ölümden 
sonra en büyük arzularından birisi olmuştur. Bu sebeple burada önemli 
kimselere ait mezar taşı kitâbelerine rastlamaktayız. Çelebi Mustafa Re-
şid Efendi’nin Hattat Râkım hattıyla olan mezar taşı kitâbesi için, Hat-
tat Sâmi Efendi, “Dünya kurulalı böyle bir taş yazılmamıştır” diyerek 
hayranlığını belirtmiştir. Bu mezar taşı hat sanatı yönüyle hattatların 
ziyaretgâhı olmuştur. Hattat Muhsinzâde Abdullah Bey’in (1832- 1899) 
kabri de bu hazîrede bulunmaktadır.

Eyüpsultan mezarlıklarında Sâmi Efendi, Mehmed Şevki Efendi, 
Bakkal Ârif Efendi, Aziz Efendi, Kâmil Efendi gibi hattatların eserlerine 
rastlamak mümkündür. Mimari eserler üzerinde de önemli hattatların 
çok kıymetli eserleri karşımıza çıkmaktadır. Bostan İskelesi civarında 
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Hüsrev Paşa Kütüphanesi üzerinde Hâmit imzalı bir kitâbe, Mihrişah 
Sultan Türbesi içerisinde Mahmud Celâleddin imzalı celî sülüs kuşak 
yazı, Şah Sultan Türbesi içerisinde ise İsmâil Zühdü Efendi’nin celî sü-
lüs yazılarına rastlamak mümkündür.

Eyüpsultan’da tek padişah türbesi olan Sultan Reşad Türbesi kapısı 
üzerinde mermere mahkûk celi sülüs besmele ve alt kısımda celî sülüs 
müsennâ yazı Hattat Ömer Vasfi (ö. 1928) imzalı olup, celî sülüs yazının 
İstanbul’daki önemli örneklerindendir. Türbe içerisinde çini yazıların 
hattatı da Ömer Vasfi Efendi’dir.

İstanbul’un Kâbe toprağı olarak anılan Üsküdar’da İslâm yazısının 
örneklerine çokça rastlamak mümkündür. Geniş alanıyla Karacaahmet 
Mezarlığı’nda, mezar taşı kitâbelerinde hüsn-i hattın güzel örneklerine 
rastlanabilir. Onca tahribata rağmen hem mezar taşı hem de yazı örnek-
leri çokça bulunmaktadır. Osmanlı hattatlığının kurucusu ve pîri Şeyh 
Hamdullah’ın kabri de buradadır.

Vapurdan Üsküdar Meydanı’na inince insanı burada evvelâ III. Ah-
med Meydan Çeşmesi karşılar. Çeşmenin denize bakan kısmında III. 
Ahmed imzalı kitâbe, insanın gözünü alacak güzelliktedir. Burada iki 
pafta halinde, “Dedi Hân-ı Ahmed ile bile İbrâhim tarihin, suvardı 
âlemi dest-i Muhammedle cevâdullah” ibaresi yazmaktadır. Sol pafta-
nın alt kısmında stilize bir şekilde, “Ahmed b. Mehmed Han” imzası bu-
lunmaktadır. Meydanın sağ tarafında Gülnûş Emetullah Vâlide Sultan 
Camii’nin mermere mahkûk celî sülüs yazıları “Mehmed b. Mustafa el-
Bursevî” imzalıdır. Aynı caminin hazîresinde bulunan Gülnûş Emetul-
lah Vâlide Sultan Türbesi’nin iç kısmında bulunan celî sülüs yazılarla 
birlikte burada bulunan celî sülüs yazılar, Osmanlı celî sülüs hattının 
gelişiminde önemli bir merhaleyi temsil etmektedir. Hemen tepede Aziz 
Mahmud Hüdâyî Camii ve Türbesi yer almaktadır. Hüdâyî’nin türbesi 
her daim ziyaretçilerle dolup taşmaktadır.
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İstanbul’un en yüksek tepesi Çamlıca’nın eteklerinde Kısıklı Ab-
dullah Ağa Camii son dönem celî hattatlarında Ömer Vasfi Efendi’nin 
(1880- 1928)43 yazılarını barındırmaktadır. Cami önünde sempatik ya-
pılı çeşmenin “Ve cealnâ mine’l-mâi kulle şey’in hay” (Bütün her şeyi 
sudan yarattık) ibaresini taşıyan celî sülüs kitâbesi de aynı hattatındır. 
Yây-ı ma‘kûse ile yapılmış çift keşîde, yazıya ayrı bir hava vermiştir.44 
Çok yoğun insan kalabalığı önünde suyu kurumuş bu çeşme her daim 
insanlara selâm vermekte, üzerinde taşıdığı sanat harikasının nöbetini 
tutmaktadır.

Üsküdar’dan Doğancılar’a çıkarken sol tarafta Şehid Süleyman Paşa 
Camii duvarına bitişik çeşmenin celî sülüs kitâbesi kaynaklarda, XVII. 
asrın ekol sahibi hattatı Hâfız Osman Efendi’ye (1642- 1698) atfedilir. 
Hâfız Osman Efendi’nin celî sülüs yazısı çok nâdirdir ki, bu kitâbe bu 
nâdir örneklerden birisidir. Doğancılar’ı geçtikten biraz sonra Karaca-
ahmet Mezarlığı ile karşılalır. Çiçekçi semti, eskiden sanatçıların uğrak 
yeri imiş. Çiçekçi durağı karşısındaki mezarlıkta Cumhuriyet döneminin 
önemli hattatlarından İsmail Hakkı Altunbezer (1873- 1946) babasıyla 
aynı kabirde yatmaktadır. İkisine ait tek mezar taşı kitâbesini, celî ta‘lik 
hattı ile Necmeddin Okyay (1883- 1976) yazmıştır.        

İstanbul’da çeşitli mimari eserler üzerinde bulunan, hüsn-i hat kıy-
metini haiz eserlerle kısa bir tur yapmış bulunmaktayız. Elbette İstanbul 
önümüze çok fazla eser koymaktadır. Bunları bir makaleye sığdırmanın 
imkânı yoktur. Maalesef bazı mimari eserlerde bulunan kitâbeler kazın-
mış, bazı eserler ise çalınmıştır. İstanbul’un yitip giden güzellikleriyle 
birlikte, camilerimizde bulunan eserler de çalına çalına bitme noktasına 
gelmiştir.45 Artık camilerimizde on beş - yirmi sene evvel gördüğümüz 
ecdadın o nefis halılarını, şamdanlarını, hat levhalarını görmek müm-
kün değildir. Bunları, hırsızların tasallutundan sakınmak kimsenin 
aklına gelmemiştir. Sultan Reşad’ın Balkan ziyaretine çıkarken, Edir-
ne Selimiye Camii’ne hediye ettiği Hasan Rızâ hattı ile olan koca hilye 
çalınmıştır. Yine Fatih’te bir camimizde, Hattat Ahmed Ârif Efendi’nin 
nefis bir hilyesi, hırsızların tasallutundan kurtarmak için ardiyeye kal-
dırılmıştır. Bulunduğu ortam dolayısıyla, hilyenin kimi yerlerinde baş-
layan çürümeye dikkat çekmeme rağmen, eseri koruyanları (!) hilyeyi 
çerçevesinden çıkarıp havalandırma hususunda ikna etmem mümkün 
olmamıştır.

Velhasıl, “Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde”…
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Dipnotlar

* Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi eğitim danışmanı.

1 Şeyh Hamdullah: 833 (1429) yılında Amasya’da doğdu. Burada Hayreddin 
Mar‘aşî’den Yâkut yolunda aklâm-ı sitteyi öğrendi. Aynı zamanda Abdullah 
Sayrafî’nin yazılarını inceledi. II. Bayezid’in padişah olmasıyla İstanbul’a gel-
di ve saraya yazı hocası oldu. Bu arada padişahın arzusuyla aklâm-ı sitteye Os-
manlı üslûbunu kazandırdı. 926’da (1520) vefat eden Şeyh Hamdullah’ın kabri 
Karacaahmet’tedir (bk. Gelibolulu Mustafa Âlî, Menâkıb-ı Hünerverân, İstan-
bul, Türk Tarih Encümeni Külliyatı, 1926, s. 24-25; Nefeszâde İbrâhim, Gülzâr-ı 
Savâb, İstanbul, 1939, s. 48-53; Suyolcuzâde Mehmed Necib, Devhatü’l-küttab, 
İstanbul 1942, 8; Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul, 
Türk Tarih Encümeni Külliyatı, 1928, s. 185-187; Melek Celâl, Şeyh Hamdul-
lah, İstanbul 1948, 16 sayfa+26 Resim; Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul 
[1984], s. 49-54; Muhittin Serin,  Şeyh Hamdullah, İstabul: Kubbealtı Neşriyatı, 
1992, 203 sayfa; M. Uğur Derman, İslâm Kültür Mirâsında Hat San’atı, İstan-
bul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 1992, s. 191).

2 Hâfız Osman Efendi: İstanbul’da 1052’de (1642) dünyaya geldi. Küçük yaşta 
Kur’ân-ı Kerim’i ezberlediği için kendisine “Hâfız” lakabı verilmiştir. Yazıyı önce 
I. Derviş Ali’den meşketti. Derviş Ali daha sonra talebesini Suyolcuzâde Mustafa 
Eyyûbî Efendi’ye gönderdi. Hâfız Osman, Suyolcuzâde’den 1070 (1686) yılın-
da, on sekiz yaşında icâzetnâme aldı. Şeyh Hamdullah yazı ekolünün incelikle-
rini öğrenmek için Nefeszâde Seyyid İsmâil Efendi’den yeniden meşke başladı. 
1090’dan (1678) itibaren tamamen Şeyh Hamdullah vadisinde yazmaya başladı. 
29 Cemâziyelevvel 1110 (3 Aralık 1698) tarihinde vefat etti. Kabri Sünbül Efen-
di Camii hazîresindedir bk. Müstakimzâde, 301- 305; Kemal Çığ, Hattat Hâfız 
Osman Efendi, İstanbul 1949, 18 sayfa + 15 sayfa; M. Uğur Derman, “Kendi 
İzahlarıyla Hâfız Osman’ın Mushafları”, Sanat Dünyamız, sy. 24 (1982), s. 10- 
15; Ömer Faruk Dere, Hattat Hâfız Osman Efendi, İstanbul: Korpus Yayıncılık, 
2009, 234 sayfa).      

3 Ahmed Karahisârî: Afyonkarahisar’da doğdu. Esedullah Kirmânî’den yazı meş-
ketti. Ahmed Karahisârî,  Yâkut yolunu tekrar canlandırmıştır. Fakat bu yol, 
Şeyh Hamdullah üslûbu karşısında tutunamamıştır. En önemli talebesi Hasan 
Çelebi’dir. 963 (1556) yılında vefat eden Karahisârî’nin kabri belli değildir (bk. 
Menâkıb-ı Hünerverân, 25; Nefeszâde, 59-60; Suyolcuzâde, 9-10; Habîb, Hat ve 
Hattâtân, İstanbul 1305, s. 84-86; A. Süheyl Ünver, Hattat Ahmet Karahisârî, 
İstanbul 1964, 13 sayfa + 7; Derman, İslâm Kültür Mirâsında Hat San’atı, 195).

4 Sâmi Efendi; 16 Zilhicce 1253 (18 Mart 1838) tarihinde İstanbul’da doğdu. Boş-
nak Osman Efendi’den sülüs ve nesih, Recâî Efendi’den celî sülüs, Kıbrısîzâde 
İsmâil Hakkı Efendi’den ta‘lik, Ali Haydar Bey’den de celî ta‘lik meşketti. Sa-
nat kudretini daha ziyade celîde ortaya koymuştur. Celî ve tuğrada Râkım, celî 
ta‘likte Yesârîzâde yolunu benimsemiştir. Celî ve tuğrada Râkım’ın tamamla-
yıcısı olarak kabul edilir. Nazif Efendi, Kâmil Akdik, İsmail Hakkı Altunbezer, 
Hulûsi Efendi, Necmeddin Okyay önemli talebelerindendir. 1 Temmuz 1912 
tarihinde vefat etti. Kabri Fâtih Camii hazîresindedir. Mezar taşı kitâbesini 
talebesinden Kâmil Akdik yazmıştır (bk. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son 
Hattatlar, İstanbul: Maarif Vekâleti, 1955, s. 355-365; M. Uğur Derman, Hayat 
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Tarih Mecmuası, sy. 5 (Haziran 1969) s. 4-10; a. mlf., İslâm Kültür Mirâsında 
Hat San’atı, 217).

5 Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer:1873 yılında İstanbul’da doğdu. İlk yazı ders-
lerini hattat olan babası İlmî Efendi’den aldı. Dîvân-ı Hümâyun Kalemi’ne girdi 
ve burada Sâmi Efendi’den, divanî, celî divanî, celî sülüs ve tuğra meşketti. Mü-
zehhib Bahâeddin Bey’den tezhip öğrendi. Ressam olmasının verdiği avantaj-
la, yazıda çok güzel istifler meydana getirdi. 1945 yılına kadar Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde dersler verdi. 19 Temmuz 1946 tarihinde vefat etti, Karacaahmet 
Mezarlığı’na defnedildi (bk. İbnülemin, 97-101; M. Uğur Derman, „Tuğrakeş İs-
mail Hakkı Altınbezer“, Hayat Tarih Mecmuası, sy. 6, 1971, s. 43-51; Rado, 258-
259; Derman, İslâm Kültür Mirâsında Hat San’atı, s. 225).

6 Mustafa Halim Özyazıcı: Babası Kırımlı, annesi Sudanlı olan Halim Efendi 14 
Ocak 1898 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Orta tahsili sırasında Hattat 
Hâmit Bey’den rik‘a meşketti. Daha sonra Medresetü’l-hattâtîn’de devrin önem-
li hat üstatları, Hasan Rızâ Efendi, Kâmil Efendi, Hulûsi Efendi ve Tuğrakeş 
İsmâil Hakı Bey’den yazı meşketti. Her yazı cinsini büyük bir kudretle yazdı. 
1963 yılındaki emekliliğine kadar Güzel Sanatlar Akademisi’nde yazı dersi ver-
di. 30 Eylül 1964 tarihinde vefat etti (bk. İbnülemin, 104-106; Derman, Hattat 
Mustafa Halim Özyazıcı [1898-1964], 50 San’at Sever Serisi: İstanbul, 1965, 3 
sayfa; Rado, 260-261; Derman, İslâm Kültür Mirâsında Hat San’atı, 227; Sü-
leyman Berk, “Hattat Halim Efendi’nin Bilinen Tek Hilyesi“, Tarih ve Düşünce, 
sy. 2002/7 [Temmuz 2002], s.56-64).

7 Hâmit Aytaç: 1893’te Diyarbakır’da doğan Hâmit Bey, ilk yazı derslerini de ora-
da aldı. İstanbul’a gelerek önce Hukuk daha sonra da Sanâyi-i Nefîse Mektebi’ne 
devam etti ise de tamamlayamadı. Geçimini sağlamak için piyasaya yazı işle-
ri yaptı. Hattat Nazif Bey’den yazı dersine başlamışsa da fazla devam edemedi. 
Harf inkılâbından sonra matbaacılık yaptı, ancak yazıyı bırakmadı. Zamanın 
büyük hattatları ile görüştükçe onlardan istifade etti. Her cins yazıyı büyük bir 
kudretle yazan Hâmit Bey çok titiz bir sanatkârdı. 18 Mayıs 1982 tarihinde vefat 
eden üstat, Karacaahmet Kabristanı’nda, Şeyh Hamdullah’ın yanında medfun-
dur (bk. İbnülemin, 119-123; Ali Alparslan, “Hattat Hamid Aytaç“, Hayat Ta-
rih Mecmuası, sy. II, 1972, s. 16-22; Rado, 267-269; M. Hüsrev Subaşı, “Aytaç, 
Hamit“, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet 
Vakfı, 1991, IV, s. 287-289; Derman, İslâm Kültür Mirâsında Hat San’atı, s. 
229; Hattat Hâmit Aytaç’la ilgili geniş bir değerlendirme için bk. Hattat Hâmid 
Aytaç (Âmidî) Anma Paneli - Eylül 1996, İstanbul, Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diyesi, 1997; Hattat Hâmid Aytaç Kitabı (haz. İsmail Yazıcı), İstanbul, Kitâbevi, 
2002, 216 sayfa).

8 Ali b. Yahyâ Sûfî: Yahyâ Sûfî’nin oğludur. Fâtih devri hattatlarından olup özel-
likle celî sülüs ve müsennâ yazıda üstat idi. Celî sülüste açtığı çığır Râkım’a 
kadar devam etmiştir. Yazılarında harflerin tenasübü, terkibin mükemmeli-
yeti ve harflerin satıra dizilişteki başarısı hemen farkedilir (bk. Nefeszâde, 47; 
Suyolcuzâde, 83; Müstakimzâde, 333; Ayverdi, Fatih Devri Hattatları ve Hat 
Sanatı, İstanbul: İstanbul Fethi Derneği, 1953, s. 16-21; Rado, 46).

9 Yahyâ Sûfî: Edirnelidir. Abdullah Sayrafî’yi taklit etmiştir. 882’de (1477) vefat 
etmiştir. Fâtih Camii şadırvanlı avlusunda pencere üstü Fâtiha sûresi kendisi-
nindir (bk. Nefeszâde, 46; Suyolcuzâde, 43; Müstakimzâde, 583-584; Ekrem 
Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Hattatları, 49-50; Rado, 46).
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10 Ali b. Murad el-Bursevî: Sülüs ve nesih yazıyı Kürdzâde Mustafa Efendi’den, 
ta‘lik yazıyı ise Kâtipzâde Mehmed Refî Efendi’den çalışmıştır. Nuruosmani-
ye ve Fâtih camilerinde celî sülüs yazıları vardır (bk. Müstakimzâde, 327- 328; 
Rado, 173).

11 Nuruosmaniye Camii yazıları için bk. Aras Neftçi, “Nuruosmaniye Külliyesi’nin 
Yazıları”, Sanat Tarihi Defterleri 1, İstanbul, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi 
Yayını, 1996, s. 7- 34.

12 Fâtih Camii hazîresinde bulunan mezar taşı kitâbeleri ile ilgili bk. Cengiz Hüsün-
beyi, Fâtih Cami’i Avlusundaki Türbe ve Mezar Kitâbeleri, İstanbul: İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, mezuniyet tezi, 1969, 114 sayfa + 
365 resim.

13 Burada bulunan yazıların sanat bakımından değerlendirmesi için bk. Süleyman 
Berk, Hattat Mustafa Râkım Efendi, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2003, s. 103- 
110.

14 Müstakimzâde, 389.

15 Hattat Abdülfettah Efendi: Sakız adasında doğdu. Hüsrev Paşa himayesinde eği-
tim gördü. Hattat Mustafa Şâkir Efendi ve Yesârizâde’den yazı çalışarak icâzet 
aldı. Çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1857 yılında para ressamı oldu. 1860 
yılında Filigran yapımını öğrenmek için Viyana ve Paris’e gönderildi. 1855’te 
meydana gelen Bursa depreminde ağır hasar gören ulucaminin yazılarını tamir 
için Mehmed Şefik Bey’le birlikte Bursa’ya gitti. 1314’te (1896) vefat etti. Kabri 
Çemberlitaş II. Mahmud Türbesi hazîresindedir (bk. İbnülemin, 24- 28; Rado, 
230). 

16 Mehmed Şefik Bey: 1235 (1820) yılında İstanbul’da doğdu. Önce Ali Vasfi Efen-
di isimli hattattan daha sonra Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den yazı meşketti. 
Kazasker yolunu geliştiren Hattat Mehmed Şefik Bey’dir. Bâb-ı Seraskerî (Şim-
diki İstanbul Üniversitesi giriş kapısı) yazıları, Kudüs’te Kubbe-i Sahre’de çini 
üzerinde Yâsin sûresi önemli eserlerindendir. 1271 (1855) depremi sonrası hasar 
gören Bursa Ulucamii yazılarının tamiri için Hattat Abdülfettah Efendi ile bir-
likte Bursa’ya gönderildi. Ulucamide pek mükemmel devasa eserleri bulunmak-
tadır. 1297’de (1880) vefat etti (bk. İbnülemin, 384-389).

17 bk. Nurcan Toprak, “Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi ve Eserleri”, Marma-
ra Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (yüksek lisans tezi), 2004, s. 134.

18 Durmuşzâde Ahmed Efendi: 1076’da (1665-66) İstanbul’da doğdu. Siyahî Ah-
med Efendi’den yazıyı öğrenerek icâzet aldı. Ayrıca Rodosîzâde ve Abdülbâki 
Ârif efendilerden istifade etti. 1129’da (1717) vefat etti. Şeyhülislâm Veliyyüd-
din Efendi ve Kâtipzâde Mehmed Refî Efendi en çok bilinen talebelerindendir. 
Durmuşzâde’nin taşa mahkûk olup imzalı olan yegâne eseri Topkapı Sarayı 
Müzesi’si Silâhhane giriş kapısı yanında teşhirdedir (bk. Müstakimzâde, 643; 
Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 
s.  286- 288).

19 Şeyh Hamdullah’ın Fîruzağa Camii kitâbesi ile alâkalı olarak bk. Süleyman Berk, 
“Fîruzağa Camii Kitâbesi”, AD Art Dekor, sy. 90 (Eylül 2000),  s. 130- 133.

20 bu acı olayın detayı için bk. Süleyman Berk, “Tarihi Silmek”, Türk Edebiyatı, sy. 
386 (Aralık 2005), s. 69- 71.
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21 Kazasker Mustafa İzzet Efendi: 1801 yılında Tosya’da doğdu. Küçük yaşta 
İstanbul’a gelerek, II. Mahmûd’un emri ile Enderun’a girdi. Mûsiki tahsili ya-
nında Çömez Mustafa Vâsıf ve Yesârîzâde’den yazı meşketti. Sultan Abdülmecid 
yönlendirmesiyle Mahmud Celâleddin yolunda yazıyor iken, daha sonra Râkım 
yoluna dönüş yaptı. Celî sülüste Mahmud Celâleddin ile Râkım arası bir şive-
ye sahiptir. Ayasofya kubbe yazısı ve çehâryâr-ı güzîn levhaları Mustafa İzzet’in 
en önemli eserlerindendir (bk. Habib Efendi, Hat ve Hattâtan, İstanbul 1305, 
s. 175-176; İbnülemin, 154-162; Hüseyin Sıdkı Köker, “Mustafa İzzet Efendi”, 
Selâmet, 6- 7, 12 (Eylül, Ekim 1962, Mart 1963); Derman, a.g.e., s. 28; Muhittin 
Serin, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin Sülüs ve Nesih Meşk Murakkaı, İstan-
bul: Kubbealtı Neşriyatı, 1996; Nurcan Toprak, Hattat Kazasker Mustafa İzzet 
Efendi ve Eserleri, 333 s.; Talip Mert, “II. Mahmud’un Sanat Çevresi”, Marmara 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (yüksek lisans tezi) 2002, 219 say-
fa; Mustafa Kara, “Vefatının 130. Yılında Kazasker Mustafa İzzet Efendi“, Ta-
savvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 (2007), sy. 18, s. 9-18).

22 12.06.1997 ve 21.11.2001 tarihlerinde, tamir için kurulan iskeleye çıkılarak yapı-
lan ölçümlerde elde edilen sonuçlardır.

23 Ayasofya Camii müzeye çevrilince bazı levhalar Sultanahmet Camii’ne bazıları 
da müzeye gönderildi. Dışarı çıkarılamayan cami takımı yazıları yerde öylece 
bırakıldı. Bu levhalarla ilgili olarak İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Son Hat-
tatlar (s. 161) isimli eserinde şu önemli bilgi bulunmaktadır: “İsm-i celâlî, ism-i 
nebevîyi, esâmî-i çâryâr ve Hasaneyn’i ihtiva eden bu elvah-ı celîle, birtakım 
kıymet bilmez eşhas tarafından indirilüb bir kenare konulmuş ve bazılarının 
bazı yerleri zedelenmişti. Bu hal bizimle beraber diğer erbab-ı îmânı dağdar et-
tiğinden tekrar asılması içün oğraşdıksa da muvaffak olmamıştık. Nihayet Aya-
sofya Müzesi Müdürü Muzaffer Ramazan Bey’i teşvik ve teci’ etdiğimde, “Para 
yok, olsa asarım” demişti. Öteden beri benimle beraber bu işe sarf-ı zihin eden 
yüksek mühendis Ekrem Hakkı ve tüccardan Nazif beyler, icap eden parayı has-
beten lillâh vererek Ekrem Bey’in nezareti altında levhalar tamir edildi. Yine o 
zat-ı erkemin himmetiyle levhalar, bikeremihilkerim 28 kânunusâni 1949’da [22 
Rebîülevvel 1368] elvâh-ı şerife yerlerine asıldı. Ekrem gelüb beni götürdü. Lev-
haları mahal-i kadîminde görünce ağlamaya başladım. Cenab-ı ekremülekremi-
ne hamdü senâ ve Ekrem ve Nazif ile Muzaffer’e teşekkür ve dua ettim. Ta‘likten 
haberi olmayan İbrahim Alâeddin merhum, Hürriyet gazetesine Ankara’dan 
yazdığı mekalede levhaların asılmasına şiddetli bir lisanla lüzum göstererek 
ibraz-ı hamiyyet etmiştir. Ruhı şâdolsun.” 

24 Seyyid Kasım Gubârî: Aslen Diyarbakırlıdır. Şerif Abdullah isminde bir hattat-
tan sülüs ve nesih meşketti. Küçük bir pirinç tanesi üzerine İhlâs sûresini yazdığı 
için kendisine “gubârî” denmiştir. 1034’te (1625) vefat etmti (bk. Müstakimzâde, 
367; Rado, a.g.e., 93).

25 daha geniş bilgi için bk. Berk, a.g.e., 79.

26 Şüphesiz, Topkapı Sarayı’nda sanat kudreti bakımından önemli çok sayıda kitâbe 
bulunmaktadır. Bunları bir makale çerçevesinde değerlendirmenin imkânı bu-
lunmamaktadır. Topkapı Sarayı’nda bulunan kitâbeler için bk. Necdet Sakaoğlu, 
Sarây-ı HümâyunTopkapı Sarayı, İstanbul: Denizbank, 2002, 456 sayfa.

27 Mehmed b. Mustafa: Pek çok mahareti olan bir hattattır. Hâfız Osman’ın ta-
lebesi Kürdzâde İbrâhim Efendi’den sülüs ve nesih meşketti. Hâfız Osman’la 
epeyce yazı müzakerelerinde bulunduğu söylenir. Üsküdar Gülnûş Emetullah 
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Camii yanında bulunan türbedeki yazısından başka, Damad İbrâhim Paşa 
Dârülhadisi’nin celî yazıları ile Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümâyun önündeki 
III. Ahmed Çeşmesi ta‘lik yazıları da kendisinindir. 1153’te (1740) vefat etti 
(Müstakimzâde, 456; Rado, a.g.e., 142).

28 Topkapı Sarayı Bâb-ı Hümayun, 2003 yılında restore edilirken, bütün yazıla-
rı temizlenmiş ve varaklanmıştır. Yalnız, kapının Saraya bakan yönünde bu-
lunan, XIX. asrın kudretli hattatı Adülfettah imzalı celî sülüs “Nasrun mina’l-
lahi ve fethun karîb ve beşşiri’l-mü’minîne [Yâ Muhammed]” Saff Suresi 61/13. 
âyetinin bir kısmının yazılı olduğu kitâbe değiştirilerek yeniden yazdırılmıştır. 
Önceki kitâbede bulunan Abdülfettah Efendi’nin imzası da yeni kitâbeye, önceki 
kitâbeden, alınarak konulmuştur. Hâlbuki yeni konulan kitâbenin yazı kudreti 
bakımından maalesef Abdülfettah Efendi’yle uzaktan yakından bir alâkası bu-
lunmamaktadır. Konu ile ilgili bkz. Abdullah Kılıç, “Topkapı’nın Mührünü Kır-
dılar Yerine Mermer Koydular”, Zaman Gazetesi, 07. 05. 2003; “Topkapı’nın 
Kitâbesi 50 Yıl Önce Sökülmüş”, Zaman Gazetesi, 08. 05. 2003.

29 Bu tuğraların sonradan yapımı ile ilgili bkz. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Kasta-
monulu Sanatçılar Albümü, Ankara, 2005, s. 102- 151.

30 Kitâbenin ibaresi şöyledir: Kale aleyhi’s-selâm, es-salâtu imâdü’d-dîn, sadaka 
resulullah: Anlamı: Selâmın üzerine olduğu (Hz. Peygamber) şöyle dedi: Namaz 
dinin direğidir. Allahın Resûlü doğru söyledi”

31 Burada Nisa suresi 103. âyetinin son cümlesi bulunmaktadır; anlamı: “Namaz 
şüphesiz, inananlara belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”

32 Hattat Hâmid Aytaç’ın ömrünün büyük kısmını geçirdiği bu yerle ilgili bir değer-
lendirme için bkz. Süleyman Berk, “Hattat Hâmid Aytaç (1893- 1982)’la alâkalı 
Birkaç Not”, Hattat Hâmid Aytaç Kitabı. İstanbul, Kitâbevi, 2002, s. 109- 114; 
Savaş Çevik, Hocam Hâmid Bey, Hattat Hâmid Aytaç Kitabı, İstanbul: Kitabe-
vi, 2002, s. 105- 108.

33 I. Abdülhamid Sebili’nin yerinden taşınmadan önceki fotoğrafı için bk. Dünden 
Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, I, İstanbul: Kültür Bakanlığı & Tarih Vakfı Ya-
yınları, 1993, s. 37.

34 Teknecizâde İbrâhim Efendi: Sülüs ve nesih yazıyı Hâlid Erzurûmî’den öğren-
diği sanılıyor. Celî yazıya ilgi göstermiş ve eser vermiştir. Eminönü Yenicamii 
yazıları İbrâhim Efendi’nindir. Ayasofya’da, Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den 
önceki celîler de İbrâhim Efendi’nindi. 1100’den (1689) önce vefat etti (bk. 
Müstakimzâde, 48).

35 Bu sebil kitâbesinin tarihi ve yazıları ile ilgili olarak bk. M. Uğur Derman, “Yeni 
Câmi Sebili’nin Kitâbesi”, Lâle, sy. 4 (Aralık 1986), s. 14-17.

36 Râkım’ın Nusretiye Camii yazılarının değerlendirmesi için bk. Süleyman Berk, 
Hattat Mustafa Râkım Efendi, 112- 118; Ali Alparslan, Ünlü Türk Hattatları, 
Ankara: Kültür Bakanlığı, 1992, s. 96’dan naklen: “Bir defasında Güzel Sanat-
lar Akademisi’nden akşam üzeri çıkarken Hocam Necmeddin Okyay’ın, “Gel 
Nusretiye’ye gidelim. Râkım’ın yazılarını gör” dediğini ve oraya girince yere 
uzanıp yarım saatten fazla o yazıları seyrettiğini ve bana açıklamalarda bulun-
duğunu hiç unutmam. Bugün celî öğrenecek bir kişinin eğer hoca bulamazsa 
Râkım’ın bu yazılarına bakarak kendini kontrol etmek suretiyle ilerleyebilece-
ğinde şüphe yoktur.”
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37 Bugünkü kitâbeyi, Hattat Mustafa Râkım’ın yazdığını, Hattat Hacı Nuri 
Korman’dan (1868-1951) naklen, Necmeddin Okyay, M. Uğur Derman‘a söyle-
miştir. Çeşme ile alâkalı olarak bk. İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, 
II, İstanbul: Maarif Vekâleti, 1943, s. 114; Affan Egemen, İstanbul’un Çeşme ve 
Sebilleri, Arıtan Yayınları, İstanbul 1993, s. 841.

38 hayatı ile ilgili bk. Ziyad Ebüzziyâ, “Ebüzziyâ Mehmed Tevfik”, Türkiye Diya-
net Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991, X, 374- 
378.

39 Mehmed Nazif Efendi: 1846’da bugün Bulgaristan’da kalan Ruscuk’ta doğ-
du. Aslen Kırımlıdır. İstanbul’a hicretten sonra Enderun’a intisap etti. Şefik 
Bey’den sülüs ve nesih meşketti. Daha sonra Sâmi Efendi’den celî sülüs, celî 
ta‘lik, divanî ve tuğra meşketti. Erkân-ı Harbiyye Dairesi hattatlığı yapan 
Nazif Bey, aynı yerde mümeyyiz oldu. Celî sülüste İsmâil Zühdü ve Râkım 
yolunu takip eden Nazif Bey’in celîleri tokça görünümlüdür. Bunun sebebi, 
yazılarını yazdıktan sonra pertevsuzla (mercek) tashih etmesiydi. 1913 yılında 
vefat eden Nazif Bey, Yahyâ Efendi Kabristanı’na defnedildi (bk. İbnülemin, 
232-235; M. Uğur Derman, Hattat Nazif Bey, 50 San’at Sever Serisi: İstanbul, 
1965, 3 s.; Rado, 242-244; Selvinaz Kayhan, Hattat Mehmed Nazif Efendi ve 
Eserleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yüksek lisans tezi, 
2006, 50 sayfa + 71 resim).

40 Altınla yazılmış.

41 bu yazının resmi için bk. Mahmud Bedreddin Yazır, Medeniyet Âleminde Yazı 
ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, II, 
1974, 290.

42 Yahya Kemal’in bu şiirinin tamamı için bk. Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, 
İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2003, s. 109; a. mlf, Bütün Şiirleri, İstanbul: 
İstanbul Fetih Cemiyeti, 2009, s. 367.

43 Ömer Vasfi Efendi: 30 Nisan 1880 tarihinde İstanbul Tophane’de doğdu. Rüş-
diye Mektebi’nde okurken Çukurcumalı Kadri Efendi’den yazı meşketti. Daha 
sonra Aziz Efendi’den sülüs ve ta‘lik, Hacı Kâmil Efendi’den sülüs, divanî ve celî 
divanî, nihayet Sâmi Efendi’den de ta‘lik, celî ta‘lik ve celî sülüs meşketti. Celî 
yazıda, hocası Sâmi Efendi’den sonra o yolun en usta takipçisi oldu. Hırka-i Şerif 
Camii hatipliğini de yapan Ömer Vasfi Efendi 1928’de vefat etti. Kabri, Eyüp 
Gümüşsuyu’ndadır (bk. İbnülemin, 262-267; M. Uğur Derman, İki Kardeş Hat-
tatımız Ömer Vasfi Efendi (1880-1928), Neyzen Emin Efendi (1883-1945), 50 
San’at Sever Serisi: İstanbul, 1966, 9 sayfa; Rado, 251).

44 Bu yazının kalıbı ve değerlendirmesi için bk. Derman, İslâm Kültür Mirâsında 
Hat San’atı, s. 226, L. 170.

45 İstanbul’un kaybolan güzelliklerine bir nebze olsun ışık tutan şu eserler oku-
nabilir: Mustafa Armağan, Bir Semtini Sevmek, İstanbul, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İgdaş Yayını, 2001, 256 sayfa; M. Orhan Okay, Bir Başka İstanbul, 
İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2002, 325 sayfa; Beşir Ayvazoğlu, Divanyolu 
Bir Caddenin Hikâyesi, İstanbul: Ötüken, 2003, 175 sayfa; Ben İstanbulum, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Yayını, 2007, 199 sayfa; Olcay Ya-
zıcı, “İstanbul’un Efsunlu İlhamıyla”, Dil ve Edebiyat, sy. 22 (Ekim 2010), s. 
50- 53.
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ABSTRACT

İstanbul Outdoor Calligraphy Museum (Selections from Istanbul 
Epitaphs)
There is a famous saying in the Islamic world: “Qur’an was revealed in Mecca; 

read in Teheran and inscribed in Istanbul.” Istanbul, a center of civilization, became 
the place where the calligraphy was developed and illustrated with best examples.

One can see best calligraphy designs in mosques, museums, libraries and houses. 
In addition, there are unique examples of calligraphy in Hazîres (small graveyards) 
or historical cemeteries.

Istanbul still assumes the leadership in the art of calligraphy. Istanbul’s main-
tenance of the calligraphy tradition is as influential in this as its rich art heritage. 
Today this rich heritage can be observed with a short tour around Istanbul. One can 
observe beautiful calligraphy designs in various public and religious constructions 
and cemeteries.

Key words: İstanbul, Calligraphy, Calligraphist, Celî Sülüs, Celî Talik, Mosque, 
            Tablet, gravestone, Cemetery, Hazîre




