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Yazının sanatla buluştuğu nokta; 

HAT SANATI 
Hat sanatı, Arap harfleri kullanılarak yapılan güzel yazı sanatıdır. Bu 

sanat, Arap harflerinin VI.-X. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir 

gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır. 

ürkler hat sanatıyla Anadolu'ya gel

dikten sonra ilgilenmeye başlamış 

ve bu alanda en parlak dönemlerini de 

Osmanlılar zamanında yaşamışlardır. 

Yakut-ı Mustasımi'nin Anadolu'daki 

etkisi XIII. yüzyıl ortalarından başlayıp, 

XIV. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. 

Bu yüzyılda yetişen Şeyh Hamdul

lah (1429-1520) Yakut-ı 

Mustasımi'nin koyduğu f 

kurallarda bazı değiSİk-

likler yaparak Arap ya- A 

zısına daha sıcak, daha 

yumuşak bir görünüm kazandırmıştır. 

Türk hat sanatının kurucusu sayılan 

Şeyh Hamdullah'ın üslup ve anlayışı 

XVII. yüzyıla kadar sürmüş, Arap ya

zısına estetik bakımdan en olgun bi

çimini ise Hafız Osman (1642-1698) 

kazandırmıştır. Bu tarihten sonra ye

tişen hattatların hepsi Hafız Osman'ı 

izlemişlerdir. 

Türkler altı tür yazı (aklâm-ı 

S sitte) ve talik yazıda da yeni 

J bir üslup yaratmışlardır. Türk 

hat sanatı XIX. yüzyılda ve 
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XX. yüzyıl başlarında da parlaklığını 

sürdürmüş, günümüzde ise geleneksel 

bir sanat durumuna gelmiştir. 

Yazı Türleri 

Hat sanatında yazılar büyüklüklerine 

göre de farklı adlarla anılırdı. Duvar

lara asılan levhalarda, cami, türbe gibi 

dini yapılardaki kuşak ve kubbe yazı

larında, her tür yazıtta kullanılan ve 

uzaktan okunabilen yazılara " i r i " anla

mında "celi" adı verilirdi. Daha çok sü

lüs ve talik yazının celisi kullanılmıştır. 

Alışılmış boyutlardan daha küçük harf

lerle yazılan yazılara "hürde", gözle 

kolay seçilemeyecek boyuttaki yazılara 

da "gubari (toz)" denil irdi. 

Yazı Araç-Gereçleri 

Hat sanatında kalem olarak daha çok 

kamış kullanılırdı. Kamışın ucu yazı

lacak yazının kalınlığına göre makta 

denilen sert maddelerden yapılmış 

altlığın üstünde eğik olarak tutulur ve 

kalemtıraş olarak adlandırılan özel bir 

bıçakla yontulurdu. Celi yazılar ise 

ağaçtan yapılmış kalın uçlu kalemlerle 

yazılırdı. Çok ince yazılar için madeni 

uçlar da kullanılmıştır. Hat sanatında 

kullanılan mürekkep de özel olarak 

hazırlanırdı. Hat sanatında kullanılan 

kâğıtlar da özeldi. Mürekkebi emip 

dağıtmaması, kaleme akıcılık sağlaması 

için kâğıtlar ahar denilen bir maddeyle 

saydamlaştırılırdı. 

Hat Eğitimi 

Hat sanatıyla uğraşan kişiye "güzel yazı 

yazan sanatçı" anlamına gelen "hat

tat" adı verilir. Hattatlar yüzyıllar boyu 

usta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir. 

Ortalama üç beş yıl kadar süren bu 

eğitimin sonunda hattat adayı iki ya 

da üç hattatın önünde yazı yazarak bir 

çeşit sınav verirdi. Hattatlar bu yazıyı 

beğenirlerse altına imzalarını atarlardı. 

Buna, başarı ya da izin belgesi anla

mına gelen "icazetname" adı verilirdi. 

İcazetname almamış bir kişi hattat sa

yılmaz, dolayısıyla yazdığı bir yazının 

altına adını yazamazdı. 
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