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Ö N S Ö Z

Bağdad Âlim ve Sanatkârlariyle Bir Hasbuhai

Al i  Bin Hilâl’in ayrıca ilâve ettiğimiz 
siyah mürekkeple yazılmış ve kenarı al- 
tun ile çekilmiş Besmelesi şeklinin gölgesi 
altında şunu demek istiyoruz ki güzel ya
zının en belli başlı kâşif ve hattatları ve 
bu güzel san’at şubesinde ileri giden ilk 
san’atkârlar Bagdad’da yetişmişler ve ora
da yazılarını inkişaf ettirmişlerdir. Çünkü 
Abbasîler devrinde Bağdad şahâne bir 
şehir «Ville İmperiab) idi.

Halife ve müstevli hükümdarların za
manında bütün ilim ve san’at erbabı o za
manki Şark Müslüman dünyasının her 
tarafından Bağdad’a gelmişler ve orada 
ilerlemişlerdi. Hakikaten bugün Abbasî 
devrinin en parlak ve güzel eserlerine 
sahip bulunuyoruz ki metinden tutun da 
tezyinatından, cildine kadar Ali bin Hilâl 
eserleri de yazının en mükemmellerinden 
biri oluyor.

insan, Ali bin Hilâl’in yazılarını gö
rünce bugünkü güzel inkişaf merhalesin
den geçen Sülüs ve Nesih Bağdad’da hâlâ 
ayni ehemmiyetli mevkiini muhafaza 
ederek yazılıyor mu? sualini soruyor. Y i
ne gönül arzu ediyor ki Sülüs ve Nesih 
yazının icat olunup ilerletildiği tarihî 
Bağdad’da bugün de ayni inkişaf merha
lelerinden geçerek ilerlemiş bugünün 
sülüs ve nesihi yazılmakta devam etsin.

Bağdad’da bu nefîs san’at ruhunun 
devam etmediğini iddia belki haksızlık 
olur, zira biz daha orasını ve san’at mu
hitlerini tanımıyoruz. Fakat oradan gelip 
de burada bilhassa bazı mevzuları yazdı
rarak hattatlarımız ve san’atkârlarımızla 
temas edenler bizi tatmin edecek bir su- 

,rette konuşamıyorlar. Biz onlara diyoruz 
ki, bu yazı Bagdad’da icad olunmuş ve 
orada tarihî ilerlemelere nâil olmuştur. 
Acaba Türkiyede olduğu gibi hâlâ orada 
da böyle bir yazı ekolü var mıdır? Ve de

vam ediyor mu ? Ve bu neüs yazılara me
raklı olanlar var mıdır? Eğer böyle birşey 
devam etmiyorsa acaba bugün elimiz al
tında bulunan kıymetli ve son birkaç 
Türk hattatına birkaç talebe gönderip bu 
tarihî Arap yazısını ve onun Bağdad’da 
vardığı en son tekâmül merhalesinden 
itibaren ihya ettirmek kabil olmaz mı? 
Mâdem ki bu yazı hâlen Irak’da resmen 
kullanılıyor, bunun çok ileride bir san’at 
kudreti gösteren hattatları bugün neden 
Irak’da bir mektep tesis etmesinler (1).

İstanbul’dan Irak’a buradan birçok 
işleri olan birkaç kişiden birisini belki 
oraya davet imkânı ve bunlardan birinin 
oraya gidebilmesi şekilleri maddeten ve 
manen güç elde edilebilir. Fakat güzel 
yazıya kabiliyetli birkaç genç Bagd’ad’lı 
İstanbul’a gönderilebilir ve onlar burada 
birkaç sene kalarak bizde bu çok ilerlemiş 
yazıyı Bağdad’a götürebilirler ve biz bu 
ümid ile bu eseri hazırlamış ve diğerlerini 
de hazırlamakta bulunuyoruz. Maksadı
mız güzel yazının mehdi olan Bağdad 
X X ’inci asırda da eski büyük ve şerefli 
mevkii almalı ve bugün Bağdad bu yeni 
yetişecek san’atkârlariyle dünyanın dik
kat nazarlarını üzerlerine çekmelidirler.

Her ne kadar son kıymetli hattatla
rımızdan Macid Aysal 3 senedir orada çok 
muvaffak olmağa namzet talebe yetiştir
mekte ise de avdetinde bu zevatı görgü
leri artsın diye buraya da getirebilirlerse 
iyi olur.

(1) Ayasofya kütüıpihaneslnde No. 3229 da 

kayıtlı «Ravzatüs Safa» mn .b-rinci ci'.di
başındaki bir kayıttan 989 (1581) tarihinde toile 
Bağdad’da bir müstensih, müceUit ayni zamanda 
bir müzehhlb de bıüunamamış. Bu güzel tezyinat 
ekalünün müteakip asırî‘arda devam edememesi
nin ç©k eski ve üzücü bir sebebi olacağına üzü
lerek ■ve lâkin 'Hâdiselerin :bunu tekzip etmesini 
bekliyerek bir örnek vermiş oluyoruz.





ALİ BİN HİLÂL HAL TERCÜMESİ
"Ebül Haşan Ali bin Hilâl el M â’rûf bi ibni Bevvâb 

El Kâtibül Meşhur"

Zamanının feridi olan Ali Bin Hilâl 
hakkında bize muhtelif eski menba’lardan 
en iyi bilgi veren Müstakimzâde Süley
man Sadeddin Efendidir. 1202 (1788) se
nesine kadar bütün hattatlardan bahseden 
«Tuhfei Hattatın» ezerinde (1) şu malû
matı veriyor. Kısaltarak buraya alıyoruz:

Üstad Ali Bin Hilâl Bagdad’lıdır. 
«Alâeddin İbni Bevvâb» demekle meşhur
dur ve künyesi de «Ebul Haşan» dır. Vak
tinde babası «îbni Sırrî» diye meşhur
du (2). «Nücumu zahire» tasrihi üzere Ali 
Büveyh devletinde padişahlarm kapıcısı 
olmuştu.

Ali Bin Hilâl Kur’anı Kerim hafızı 
idi. ilk zamanlarında «Mehmed bin Esed» 
den (3) ve ondan sonra da bu zatın şeriki 
ve A li kul şâkirdi olan «Mehmed bin Sem- 
sâni» den yazmşı, sonra «Mehmed bin 
Mukle - » nin yazılarını dikkatle
toplayarak onu Kûfıden Nesih ve Sülüse 
döndürdüğü yazı üslûbunu «tezhib ve 
tenkih ve terviç ve tashih)> etmiştir.

A li bin Hilâl sayesinde İbni Mukle- 
nin yolu her veçhile güzel bir şekle gir
miş ve-bu suretle ismini kıyamete kadar 
büyük bir şöhrete ulaştırmıştır. Hattâ bu 
sebeple kendisine «Nâkili Evvel» de der
lerse de doğrusu «Nâkili Evvel» İbni 
Mukle de değildir, belki «Hazreti A li’den 
bu yazıyı ahzeden «Haşan Basri» dir. Ni
tekim «Mehmed bin Haşan bin Mukle»

(1) Mertam İhnül Emin Mahmut Kemal’in 
müellif biyoğrafisi ve tashihiyle basılan nüsIha. 
S. 331.

ı(2) Suyolcuzade Mehmet Necib Devhatül 
Küttât) eserinde Kilisli RiEat ‘nüslıasında S. 82. 
Pederine İbni Sırrî derler iMresI var.

(3) Devhatül Küttâb: Üstâdlari: «Abdullah 
bin Mehmed bin Esedl ıBağdadî» dir diyor.

bahsinde Müstakimzâde bunu izah etmiş
tir.

İbni Halikan jlslU- j l  ve diğerlerine 
göre «Kâtip», tarihinde yani 423 (1032) de 
Bagdad’da vefat etmiş (4) ve imâm Ahmet 
bin Hanbel civarına defnedilmiştir. Onun 
vefatına mersiyeler yazılmıştır ki bâzı 
beyitleri güzel yazıyı tarif eden kitaplarda 
mezkûrdur. Şair Ebülâlâ-i Maarrî:

J5U

cKâtib İbni Hilâl’in altunsuyu ile güzel 
bir şekilde yazdığı Nûn’a benziyen t ir  hi
lâl parladı» (5).

Mealindeki beyti ile Ali bin Hilâl’i 
işaret etmiştir. Bu beyitten de Alin bin 
Hilâl ile beliğ söz söyliy eni erden İbrahim 
bin Hilâl Sâbi murad olunmuştur;

JM-t J İ  J> U  J.

Bir mektup ki çiçeker ile süslü bagçeye 
benizyor. O mektup satırlarını İbni Hilâl
in ağzından naklederek ibni Hilâl’in eli 
yazmış.

Meâlindedir (6).
Tebrizli Sırriyüddin Râmi Enisül 

Uşâk’da kavaidinde İbni Hilâli ebruyu 
Ayni Na’li’ye teşbih eylemiştir. Onun mü
balâğalı beyti budur:

i ! İ  j j \  Jsa>. j l

J.İJ Jş-lc

(4) Devhatül Küttâb Hicrî 413 (1022-1023) 
vefat ettiğini yazıyor. «Esamî» de Muallim Naci 
vefatını 423 olaraik ıbüdirir.

(5) KUisli merhum Rifat’ın tercüm.esidiir.
(6) Yine Kilisli’nin tercümesidir. Birinci 

İbni Hilâl ıbaşka, iteinicsi başkadır.



yani «İbni Mukle ile İbni Hilâl, karakaş- 
ların misâlini resmetmekten âciz kalırlar» 
demektedir.

A li ibni Hilâl «Sahibi Celâl» in Râiye 
kasidesi yazı kaideleri ilmini ihtiva etti
ğinden bir suretini yazmıştır. «Birçok 
âlimler bunu şerh etmiştir. Hattâ bu îbni 
Haldun tarihinde de tasrih edilmiştir. 
Hepsi 28 beyittir ki, ilk beyitleri budur:

SjUl ^  il

«Ey yazısının güzel olmasını isteyen ve 
güzel yazı ve tasviri arzu eden.» (7) mâ- 
nasındadır.

Ali bin Hilâl: İbni Bevvab ve ibni 
Hilâl diye de meşhur olmuştur, yoksa 
bunların üçü de ayrı şahıslar değildir. İb
ni Mukleden sonra en büyük hattat sa
yılmıştır. Çünkü hakikaten ibni Mukle
den Kûfî yazıda dikkate şayan bir ink â̂p 
yaparak vücuda getirdiği yeni usulde 
Sülüs ve Nesihi kemâle ulaştırmış yüksek 
bir hattattır.

64 Mushaf yazdığı söyleniyor. Fakat 
biz bir tanesini bile göremedik.

Alî, Menâkıbı Hünerverânda (S. 17, 
21, 22, 23, 43, 47) ibni Bevvâb İbni Sina’nın 
âleme velvele saldığı Karni Lâtifde zuhur 
eylemiş ve 413 (1022) de Bağdad’da öl
müştür diyerek kendisini Yakut’un üstadı 
itibar etmektedir.

«Mizanülhat alâ vaz’ı üstâdüs selef» 
eserinde » An İbni Mukle» ... el üstazü Ali 
bin

l; jl::- Mı •••
pMsVl Jlc Ij >*.5 •

(7) Bu ıbeyitler 'dilimize meâlen Prof. Ahmet 
Ateş tarafından çevrilmiştir.

ıj, ... j,l

ibâresi İbni Mukle’den sonra kendisinin 
yazıyı ikmâl ve itmam ettiğini ve ibni 
Mukle’ye istinad ederek en makbul tarzda 
yazıyı ihtira’ kıldığını bildiriyor.

Ali bin Hilâl’in yazısı gittikçe tekem
mül etmiş ve Yakut ül Müsta’simi’ bunu 
çok ileriye götürmüştür. Lâkin Mısırda 
X V ’inci aşıra kadar devam eden bir kol 
sırf Ali bin Hilâl yolundan yürüyerek ve 
onu ayrıca bir ekol halinde ileriye götür- 
miyerek devam etmiştir. Buna Ayasofya 
kütüphanesinde No. 2839 da saklı cildin 
içinde oElmelik ün Nâsır» ın hususî kü
tüphanesi için istinsah olunan eser Ali 
bin Hilâl’in böyle aynen devam eden M ı
sırdaki emsaline bir örnektir.

Yine Ayasofya kütüphanesinde No. 
2848 de kayıtlı ve Mısır ekâbirinden biri
sinin hususî kütüphanesine ait ve vaktile 
aralarındaki nakışlarını topladığımız 34 
varaklı eserin sonunda imza yerinde

®

ibâresinden ve ayrıca «Hakkı Yakut
j^ »  terkibinden Yakut’a izafe olun

makta ise de bizce yazı Mısırdaki emsa
linden gördüğümüz üzere daha ziyade 
A li bin Hilâl yoluna doğru gidiyor.

Şimalî Afrika ve Suriye yazıları ya
kın asırlara kadar aynen Ali ibni Hilâl yo
lundan ayrılmış değildir. Üzerine çok bir 
şey ilâve etmeden devam etmiştir. Kü
tüphanelerimizde, bilhassa Ayasofya câ- 
mii içinde I ’inci Sultan Mahmud kü
tüphanesinde Kasidei Bür’eler içinde pek 
çok misaller vardır.



İbni Bevvâb ile İsim Müşabeheti Olan Hattatlar 
ve 

İbni Bevvâb İsimleri

îbni Bevvâb’a ait olması muhtemel 
birçok isimler vardır ki onları buraya 
sıralıyoruz:

Ali bin Hilâl
A li bin Hili (kendi imzası)
İbni Hilâl 
îbni Bevvâb (8)
A li îbni Hilâl 
Eül Haşan Ali
Ali bin Hilâl el Marûf bâ bin Bevvâb 
Mehmed Alâüddin ibni Bevvâb 
İbni S ıtrî
Haşan Bihter ve Mü’min bin Bevvâb 
A li bin Hilâl el Bağdadî

A li bin Hilâl Bağdadî 
îbni Bevvâb Ali bin Hilâl 
Alâeddin İbni Bevvâb

Bunlar arasında «A li bin H ili» şekli 
îbni Bevvâb’ın imzasıdır. Ebülalâ el Ma- 
arrî şiirinde Hilâl’i Hili gibi yazar. Bun
ların arasında ona ait olmıyanlar da ka
rışmış bulunabilir. Bütün bunlar bize A li 
bin Hilâl ile ilgisi olan isimlerden telâkki 
edilmek ve bu bahsi de ileride iltibaslara 
mahal vermemek üzere incelemek lâzım
dır. Biz ilerideki tetkiklere esas olmak 
üzere bulduklarımızı sıraladık. Bunların 
ayrıca mehazlerini göstermedik. Zira di
ğer kısımlarda bunlara temas edilmiştir.

İbni Bevvâbdan Önce Sülüs ve Nesihin Durumu

İbni Mukle bugünkü mânaca sülüs 
ve nesihi ilk yazan oluyor. Fakat İbni 
Bevvâb danberi yazının bu yeni şekli ma
lûmdur, daha öncekilerden elimize geç
miş nefîs bir satır yazı yoktur. Her ne 
kadar kûfî ve kûfiden dönmüş ilk nesihle 
yazılmış yazma İlmî eserler kütüphane
lerimizde az değilse de biz bunları ya
zanları bilmiyoruz ve şimdiye kadar İbni 
Mukle’nin imzalı veya imzasız veyahut 
ona atfedilen bir yazısına henüz rastlama
dık. Binaenaleyh Kûfî yazıdan îbni Hilâl’e 
kadar çıkan sülüs yazısı hakkında kay
naklarımız bizi tenvir etmiyecek kadar 
azdır. Nesih hakkında örneklerimiz nis- 
beten vardır. Onlarla İbni Hilâl arasın
daki fark bâriz ise de güzel yazının nük
telerini bilmiyenlerin fark edecekleri 
kadar değildir.

(8) Süleymaniye umumî kütüpıhanesinde 
ReisUlküttâb Mustafa Efendi kısmanda No. 904 de 
mevcut (Mirâs ve eş’ar fi gayr) namındaki ese
rin 370 ı(980-81) de «İbni Esed Şeyıh İbnül 
Bewâ,bıı lıattiyle yazıldığına ait bir kayıt vardır- 
Bunun kim olduğu tahkik olunamamıştır.

Yani şunu demek istiyoruz ki İbni 
Mukle’nin her ne kadar yazısını göreme
dik ise de onun kûfiden sonra yazıya şa
yanı dikkat ve üzerinde durulmağa değer 
bir form verdiği elimizdekilerden anlaşıl
maktadır. Muhakkak ki ilk inkılâbı yapa
rak A li bin Hilâl’in ileri götürdüğü sülüs 
ve nesihi ortaya koyan İbni Mukle’dir. 

Bahsimizi A li bin Hilâl’den önce yazılmış 
sülüs ve nesihle onun eserlerini mukaye
seye şimdilik lüzum görmedik. Muhak
kak olan birşey daha önceleri de A li bin 
Hilâl gibi yazı yazanların az olmadığıdır. 
Eğer îbni Mukle’ye izafe olunan bir yazı 
elimize geçebilseydi bu mukayeseyi daha 
salâhiyetle yapabilirdik. Bundan sonra bu 
ilk üstâdın bir yazısı ele geçer mi birşey 
denemez. Zira biz onun yazılarından ör
nekler görmediğimiz cihetle hakkında ya
zılanlar efsaneleşmiş bulunuyor. Muhak
kak ki îbni Mukle böyle bir efsaneye lâ
yıktır. Zira tevatür onun yüksek bir 
san’atkâr olması yolundadır.



İbnl Bevvâb’m Üstâdı Sayılan İbni Mukle Biyografisi

İbni Bevvâb’m hocası sayıldığı cihetle 
bu zatın tercümei halini de buraya aldık:

Tuhfei Hattatîn’de Süleyman Saded- 
din Efendinin yazdığına göre, (9) îbni 
IMukle (( 6 j>

••i’Jlj âj-JI 4.1* 4_'L.>XI >x̂ l!

Bagdad’lıdır. Künyesi Ebû A lî’dir.

«Essadr Mehmed' bin' A li bin Haşan 
bin Mukletülvezir» pederinin meşgalesine 
rağbet etmeyüb okumağa haves etti. Meh
med Ebheri A vfî’nin yazdığı hat risalesi
ne göre güzel yazıyı İbrahim Seczî şâkird- 
lerinden olan üstâd Ahvel’den öğrenmiş 
ve ilerletmiştir.

Sülüs ve nesihte yazıyı iptida bu hale 
getiren odur derler. Lâkin:

â ’j  a '
«Bil ki bu babın (nesih ve sülüs ya

zısının) ilk kurucuiu olan îbni Mukle ve 
İbni Bevvâb’dir.» meâlindeki beyit hilâ
fına yazıyı Kûfîden ş.mdiki vadiye sokan 
ilk üstâd İbni Mukle’dir. İbni Bevvâb on
dan sonradır. Lâkin yazının birinci nâkili, 
tâbiinin ileri gelenlerinden Haşan Basri- 
dir. Bir rivayette yazıyı bu zatın yazdık
larından ve o yolda yazılanlardan öğren
miştir. Hat üstâdlarmın başı sayıldığından 
«sadaka makamında» kendi yazısını bah
şederdi. Devlet ricâli ve marifet sahipleri 
bu yazıyı mübalâğa ile söylenen paraya 
satın alırlarmış. «Hİilâsatüleser» in yaz
dığına göre Müslümanlarla Rum «Anado
lulular» arasındaki sulh muahedesini İbni 
Mukle yazmıştır. Ellerinde fetih zamanı
na kadar kalmıştır. Zaman zaman açar, 
yazısına bakarlarmış.

Abbasî halifelerinden Elmuktedir 
Billâh, Elkâdir Billâh ve Râdî Halifeye 
üç defa Sadrıâzam olmakla siyasete inti- 
sâb etmiş, üç defa harbe gitmiş ve üç defa 
padişahın gazabına uğrayarak malı müsa-

(9) S. 428.

dere edilmek, hapsedilmek ve evi basıl
mak suretiyle siyasî talihi fenaya dön.- 
müştür. Siyasete intisabın cezasından 
bunlarla da kurtulamamış, en son defa da 
sağ elini ve dilini kesmişler, bu da yetmi
yormuş gibi hapsetmişler. O da 328 (9yO) 
da hapiste ölmekten başka çare bulama
mış. Şehid edildiği de söylenir.

Biçârenin sağ eli kesilince sol eliyle 
yazmağa başladığı rivayet edilir. « jU l 
« j l i ö  j j j  / jLilc
sayılan İbni Mukle’nin en büyük marifeti 
muhakkak ki yazıda yaptığı bu inkılâp
tır.

Her büyük marifet sahibi gibi yalnız 
yazmakla kalmamış ayni zamanda şiir de 
söylemiştir. Nitekim İbni Haldun’da bir 
Kasidei Hattiyei Râiyesi» vardır. İbni 
Muide hakkında pek çok güzel kasideler, 
yazısının güzelliği vasfında müteaddit 
eserler yazılmıştır.

Ebu Übeydül Bekrî İbni Mukle vas
fında söylemiş:

ûlc ^  (j'l isıs-
Ij) Zıij

meâli budur:
«Gözbebeği İbni Mukle’nin yazısını 

dikkatle gören bir kimsenin diğer uzuv
ları gözbebekleri olmak isterdi (10).

Elimizdeki hat şeceresinde hakkında 
şu izahat vardır:

(!:aJl
jy .l\ j j j l \  J  Jc. j

İlmü hendesede ziyade mâhir bir zat
tır. llmü hendese ile Küfî hattını el’an 
yazılan yazılara tebdil ve tahvil eden bu 
zâtı şeriftir. Devleti Abbasîyeden Mehmed 
bin Mansur Kahir Billâh ve Mu’tesim 
Billâh nam padişâhlara vezir olmuştur ve 
maktul şehiddir.

Haşan Basri’den iki kol gelmektedir. 
Birisi İshak bin Hammâd, diğeri Eşşeyh 
bin İsmail el Buharî’dir. Ayrıca İshak bin 
Hammâd’dan İbrahim Sencerî ve Abdul-

(10) ıBu (beyitleri dilimize nTeâlen Prof. Ah
met Ateş çevirmiştir.



lah Ahvel geliyor. Eşşeyh bin İsmail el 
Buharı ve İshak bin Hammâd’dan gelen 
el üstaz Abdullahül Ahvel ile birlikte 
İbrahim Sencerî ve üçü de İbni Mukle’ye 
müncer olmaktadır.

İbni Mukle’den şecere Ali bin Hüâl’e, 
Haşan bin Abdullahü Merziban, Mehme- 
dül Samsanî ve Ebu Abdullahül Haşan el 
Fasih’e varıyor. Mehmedül Samsanî (11) 
yolu talebesi meşhur Esedullahi Kirma- 
nî (12) ile Karahisarî merhuma kadar 
varıyor. Ebu Abdullah Elhasanül Fasih, 
tbni Mukle’nin kardeşi de sayılmakta- 
maktadır. Yine şecereye göre Haşan bin 
Abdullahül Merziban îbni Bevvâb’ın üs
tadıdır, Muallim Naci esamisi (13) de 
îmam ül hattatîn diye ibni Mukle’den 
bahsederken; Razi Billâh zamanında, 
Razi’nin Nazırı umuru olan ibni Yakut- 
dan bazı esbaba mebni birçok eziyet gör
dükten sonra Emirül Ümerâ ünvaniyle 
kesbi nüfuz etmiş olan «ibni Raik» tara
fından sağ eli kesilmiştir. Bunun üzerine 
hanesine çekilerek sol eliyle yazmağa alış
mıştı. Ba’dehu ibni Raik taraftarı olan 
Yahkümü Türkî müşarünileyhin dilini 
dahi kestirmiştir. Zavallı böyle birçok be
lâlar çekmiştir, diyor.

ibni Mukle belâgatçe mümtaz oldu
ğundan eli kesilirken şu beyti söylemiş:

tiCİJ d lji .)  o U  L  Ijl 

ü'

Şair Darîh’e göre de Suhbânın fesaha
ti, Lokman’ın hikmeti, İbni Edhem’in 
zühdü ve İbni Mukle yazısı ayni derıfîcede 
medhe şayandır (14).

A L İ BİN H İLAL TALEBESİ

Hattatların şecerelerine göre A li İbni 
Hilâl’in iki talebesi olduğu anlaşılıyor;

(11) Bir hat şeceresinde M&hmed Binil 
Samsanî deniyor.

(12) Ayni şecerede Mehmet bin Esed deni
yor.

(13) 1308 de neşrolunmuş Teraeümü Ahval’e 
dair 'bir risâledir.

(14) Süleymamye umumî kütiiplhanesi Esat 
Efendi K. No. 3461 de kayıtlı eserde Sehıbân, 
Hassan diye yazılıdır.

Mehmed bin Abdülmelik
Seyyid Kasım

Mehmed bin Abdülmelik 618 (1221) 
senesine mal edildiğine göre îbni Hilâl’in 
talebesi olmaktan uzaklaşıyor demektir. 
Bir rivayette de ibni Bevvâb’ın üstadı 
Haşan bin Abdullahül Merzibân da gel
mektedir. Fakat şecerelerde ibni Bevvâb 
ve üstadından gelenlerin tam kronolojik 
listesi olmadığı için böyle muahhar zeva
ta eklenmiş bulunmaktadır. Mehmed bin 
Abdülmelik’in eğer yukarıki tarih doğru 
ise İbni Bevvâb’ın talebesinden olması 
ihtimali uzaktır.

İbni Bevvâb’dan geldiği yazılan tale
beden biri de Seyyid Kasım’dır. Onun 
hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Lâ
kin şecereler bundan gelen zevatı şöyle 
sıralıyor. Ishak bin Halil el Mekî, A li bin 
Abdullahül Bağdadî, Şeyh Üveys bin 
Zeyd, Talha bin Amir, Şeyh A li bin Zeyd,

Bu vezat esas şecereye girmiyor. Bun
lar tâli ve devam edemiyen feri’lerden ka
lıyor. Yine şecereler aradakileri ihtisar 
ederek veyahut ma’lûm olmadıklarından 
hemen 698 (1299) da ölen Yakutül Müs- 
ta’simi'ye vardırıyorlar. Muhakkak ki 
ibni Mukle, İbni Hilâl ve Yakut arasın- 
ki 4 asırlık zamanda pek çok hattatlar var
dır ki bilmünasebe hattatlardan da bah
seden eserler ve bazı tezkereler de ancak 
bir kaçını vermektedir ki bunlarla tam 
ve etraflı ve kronolojik olarak bir şecere 
tesbiti mümkün değildir.

YAKUTÜL MÜSTASİM’ÎYE KADAR 
YA Z I ŞECERESİ

Elimizdeki yazı şeceresi Hazreti A li’ye 
kadar varır. Yazıyı Ha.an Basri Hazreti 
Ali-’den öğreniyor. Bu zat bir rivayette 
hattı Kûfîyi Sülüs ve Nesihe tebdil eden
dir, lâkin kemâliyle tebdil eden İbni Muk- 
le’dir deniyor. Ondan sonra Ishak fciil 
Hammâd ve oradan da üstad Abdullahül 
Ahvel ve İbrahim Sencerî yolundan E u 
A li Mehmed bin Muklelülvezir’e varır ki 
Şeşkalemin mucidi sayılıyor.

İlmi hendesede ziyade m âhir bir zat 
ve ilmi hendese ile kCf,’ hattını el’an yazı
lan yazılara tebdil ve tahvil eden bu zatı



şeriftir. Abbasî halifelerinden Mehmed 
bin Mansur Kahir Billâh ve Mu’tasım Bil- 
lâh nam nadişâhlara vezir olmuştur. 328 
(940) da şehid olmuştur deniyor.

Şecerede İbni Mukleden sonra İbni 
Bevvâb Ali bin Hilâl geliyor. Onu «.Kıb- 
letül küttâb Şeyh Cemalüddin Yâkûtül 
Müsta’sımi El Tevaşi ül Bağdadî .İbni Ab
dullah ve Abdullah Sayrafî takib etmekte
dir.

Ayrıca İbni Bevvâb’m üstadı olan 
Haşan bin Abdullahül Merzibân da gös
teriliyor.

Daha birçok yazı şecereleri vardır ki 
bu sırayı takip etmektedir. Onlardan mül
hem olarak şöyle bir esaslı şecereyi çize
biliriz;

Hazreti Ali 

Haşan Basri 

İshak bin Hammâd 

İshak Sencerî 
«
•

İbni Mukle Mehmed bin Aliyyül Vezir (15) 

İbni Hallekân

Haşan Bihter ve Mü’min bin Bevvâb 
A li bin Hilâl Elbağdadî

Kıbletül Küttâb Yakutül Müsta’sımi 
El Tevaşî Elbagdadî bin Abdullah

Abdullahül Sayrafî

Hayreddin El Mer’aşî

Yakut’dan sonraki şecere muhtelif 
kolları takip etmek üzere bugüne kadar 
malûmdur, onu burada ayrıca temadî et
tirmiyoruz. Yakutül Müsta’sımi ile İbni 
Hilâl arasında 3 asra yakın mesafe vardır. 
Bu aradaki üstâdlar bu silsileye dahil edil
memiş, yalnız en belli başlı olanları, şece
releri toplayanlarca esas tutulmuştur.

ALÎ BİN HİLAL YAZILARININ 
BULUNDUĞU YEKLER

— Topkapı Sarayı Müzesi, Bagdad 
Köşkü kütüphanesi N. 125. «Şiiri. Selâ- 
miye». ((Besmele ve kâle Selâme bin Cen- 
del» diye başlıyor. Sonunda tahrirli altun- 
la bizzat Ali bin Hilâl’in Ramazan 413 
(1022) imzası ve tarihi okunuyor.

— Türk - İslâm Eserleri (Evkaf) Mü
zesi. No. 2015. Kitabı Bizû’ el Hilâl yazısı 
«Ebül Haşan Ali bin Hilâl Elma’rûfi bi ib
ni Bevvâb elkâtibül meşhur» a ait olan 
eser 408 (1017) tarihlidir. JM Î ^ } j

— Ayasofya kütüphanesi No. 2120 
«Adab ve hikem» mecmuası başında «Ka- 
lemüs sülüs, tarikatül üstâz ül CeliI Ali bin 
Hilâl el ma’rûf bi İbni Bevvâb» denmek
tedir.

— Topkapı Sarayı Müzesi, Bağdat 
Köşkü K. No. 70. Kalemül tomar Tarika
tül üstâz Ali bin Hill. 2 sahife yazı.

ALİ İBNİ HİLALİN İMZALARI

■ u j  ( _ J U *  4 İ )  1 j j U  j l *  K.'.S —

(16)

îi- J JU J. Je. ---

(17) 4İT*

^  J . —

^  W  4Ü İJl̂ U. J jlf

(18)

(19) 1; JMa j . Jc —

(15) Arada toirisi daha var. İbni Hallekân.

(16) Türk - İsHâm Eserleri Müzesi No. 2014.
(17) Topkapı Sarayı Müzesi, Bağdad Kö§kü 

kütüphanesi No- 125 «Selâme .bin Cendel» şiir
leri. Mecmua sonunda kenarları ta'hrirli altunla 
yapılmış imzası.

(18) Türk - İslâm Eserleri Müzesi No. 2015. 
Eski numarası 1615 Kitabı Bizugulhiılâl diye ya
zılı ise de eser ıbu değildir. Ali Wn Hilâl’e ait 
olan kısmın teş tarafı yoktur.

(19) Ayasofya kütüphanesi No. 2120 de 
Adâb ve Hikem risalesi ba§mda Kalemüs sülüs 
tarîkatül östâz-ül) CelU Rahmetullah diye namını 
bildiren ıbir imza vardır. Kendisinin değildir.
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Ali Bin Hilâl'in Yazdığı Eserlerin Mahiyeti ve Evsafı

ÂDAB VE HtKEM MECMUASI

Ayasofya kütüphanesinde 1940 - 1942 
seneleri arasında kitapları birer birer göz
den geçirirken No. 2120 de kayıtlı bir mec
muada «Âdab ve Hikem» bahsini bulduk. 
Zahriyesinde güzel bir sivri kat’ı nakıs 
içinde eserin ismi yazılı. Altında da:

j ^ l  il:-VI

ibâresi mevcut. Hemen sağında da I l ’inci 
Bayezid’in mührü görülmektedir. Fatih 
Sultan Mehmed’in hususî kütüphanesine 
ait olması pek muhtemel olan bu mecmua 
oğlu Bayezid’e intikal etmiştir. Zahriyede 
ve içte bazı sahifeleri kenarında bir çok 
notlar kayıtlıdır.

Bu risâle küçük eb’attadır ve 7 sahife 
sülüsden ibarettir ve metin tamamen 
Hazreti A li’nin sözlerinden ibârettir. Me- 
âlen tercümelerini (20) pek şayanı dikkat 
bulduğumuzdan koyuyoruz.

Varak 2: 1— Halini bilip de haddini te
cavüz etmiyen kişiye Allah 
rahmeylesin.

2— Özrünü tekrarlamak güna
hı anmaktır.

3— İnsana müşavere gibi yar
dımcı olamaz.

4— Cemaat arasında nasihat et
mek başa kakmakt'.r.

5— Akıl tamam olunca az söy
lenir.

6— Takvadan daha kıymetli bir 
kerem yoktur.

7— Çok şaka eden kimse, aley
hine kin bağlanmaktan ve

alay edilmekten kurtula
maz (21).

Varak 3: 1— Günahkâra şefî’ olmak gibi 
zafer yoktur.

2— Mü’minin zannı kehanet
tir (22).

3— Akıl göziyle bakan ibret 
alır.

4— Aşağıları yumuşak ve zaif 
olanın yukarıları sert ve 
kavî olur.

5— Şer, kötü huylanıp hepsini 
câmi’dir.

6— Çok ümitler vardır ki - sa
hibini - mahrumiyete sü
rükler.

Varak 4: 1— Her yudum suda bile bir 
tehlike mevcuttur (23).

2— En iyi asalet huy güzelliği
dir.

3— En yüksek neseb edeb gü
zelliğidir.

4— Vahşetlerin en vahşeti, ya
ni dostsuz ve kimsesiz kal
maklığın yegâne sebebi in
sanın kendisini beğenme_i- 
dir.

5— Yoksulluğun en yoksulluğu 
ahmaklıktır.

6— Tama’kâr, zillet ve horluk 
bağları içindedir.

7— Hak için yüzünü izhar eden 
Helâk olur (24).

Varak 5: 1— Fakir düştüğünüz zaman sa
daka vermek suretiyle A l
lah ile ticaret yapınız (25).

Bu 7 sahife yazının Ali bin Hilâl ta
rafından yazıldığını zahriyesindeki kayıt-

(20) Müderris Bay Hazmi Tura 'tarafından 
düiîniıe çevrilmiştir.

(21) Bu sözün sonu üsüncü sahife başına 
rastlamaktadır. Tercümesi tamamı buradadır.

(22) Asılda «El Mü’mıin» yerine «E r  âkil» 
dir. Aslına göre Âkil’in zannı kehanettir.

(23) Aslındaki cümlenin sonu tercümesi: Her 
lokmada bir tıkanma mevcuttur, meâlindedlr.

(24) Hak yüzünü izhar eden helâk olur me- 
âliTide de olan bu sözün türfcçede doğru söyle
yeni dokuz köy aşırırlır mantığına uyduğunu 
'hatırlatmak isteriz-

(25) Yani sadaka vermekle fakriniz gider ve 
gına hasıl olur, mânasına da gelir.
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tan öğreniyoruz. Hattatın ayrıca imzası 
■ yoksa da yazı onun tavrmdadır ve baştaki 
şahadete inanmamız doğru gibi görünü
yor.

Kenarlarda Hazreti A li’nin bu sözleri 
hakkında birçok izahlar mevcut ise de 
ayrıca onların tercümeleri üzerinde dur
madık.

II

ŞÎ’Kİ SELÂMÎYE

Topkapı Sarayı Müzesinde Bagdad 
Köşkü kütüphanesinde No. 125 de kayıtlı 
ve 32x42,5 eb’adında âherli kâğıda yazıl
mış

«Şİ’Rl SELÂMÎYE» 

mecmuası başında ibâre:

ıJ-Uş- ^ 4-î

'“M  i j i  cf- u-^1
^ J.f'

Besmeleden sonra kâle. Selâme bin 
Cendel diye, başlar.

Sonunda da:

j l i  J  J U

4İ Ij ^  41 î-uL i,

diye tahrirli altunla yazılmış hattatın im
zası vardır. Sahifeler üç satır sülüsledir. 
Araları nesihtir. Abbasî devrinin Bagdad- 
da enmu’tenâ tezhiplerindendir. Başında 
örnekler ve ayni tarihte yapılmış şayanı 
dikkat bir cildi vardır. Ramazan 408 (1017) 
de yazılan bu eserin bir başka çeşidi de 
Türk - Islâm Eserleri Müzesinde saklıdır. 
Ayni tarihi taşımaktadır. Diğer Ramazan 
408 de A li bin Hilâl bu iki eseri vermiştir 
ve ikisi de İstanbul’dadır. Kabı çok mü
himdir. Ayrıca detaylarını vermiyoruz. 
Tezhiplerdeki üslûp hârikulâdedir. Onun 
da teferruatını ayrıca gösterdik.

Baş tarafındaki Yavuz Sultan Selim
in dört defa «Tevekkel alâ hâliki» ibâreli 
san’atlı bir mühürünün basılı olması Ya
vuz’un hususî kütüphanesinde saklanan 
bir nüsha olduğunu göstermektedir.

BİRÇOK ZEVATIN KAStDELEKİ 
MECMUASI

Şİ’Kİ Selâme bin Cendel

Topkapı Sarayı Müzesinde Bağdad 
Köşkü kütüphanesinde No. 125 de kayıtlı 
«Ş i’ri Selâmiye» nin diğer bir nüshasıdır. 
Türk - Islâm Eserleri kütüphanesinde No. 
2105 de kayıtlı ve yazı salonunda vitrinde 
teşhirdedir.

28,5x38 eb’adında kalın âherli abâdi 
üzerine 22x30 genişliğinde 6,5 sahifeden 
ibarettir. Beher sahifesi 3 satır sülüs ve 
ve aralarında muhtelif kısa satirli nesih 
ve (K ) harfi ile son bulan kaside kısım
ları sürhle yazılıdır ve aralarında güzel 
rozetler vardır.

Baş tarafı yoktur. Sonunda hattatın 
imzası:

j l f  J  J U  J

Ij LLmj İ4jU .ırU

Mecmuanın maalesef baş sahifesi yok
tur. Fakat sonu B, L  ve K ile nihayet bu
lan kasideler mevcuttur. En sonunda ve 
kale Selâme bin Cendel ve bir yerinde 

diye misâller vermektedir.
Tezhib zamanınındır ve Bağdad’da ya

pılmıştır kanaatindeyiz. A li bin Hilâl bu
nu Ramazan 408 (1017) de yazmıştır.

Ayni cilt içinde başda «Elmelikül 
Eşref bin Nasr Kayıtbay» ın hususî kü
tüphanesi için istinsah olunmuş 

JiUkJ) J U ll j  JM^II

eseri, ortada hattat Yusufşâhül Herevî’nin 
Essultanül Küttab Yakut’dan naklen bi- 
linmiyen bir tarihte yazdığı Vechi alâ 
tertibi hurufül hecâ’ ve ebyatı arabiyye 
risalesi mevcuttur. Başında ve sonunda 
II ’ci Sultan Bayezid’in mührü basılı ve el 
yazısiyle Risâlei Sad Kelimat diye başlı- 
yan risalenin ismi kayıtlıdır.

I l ’inci Sultan Bayezid’in mühürlediği 
kitaplar ve eserler Fatih’in hususî kütüp
hanesine ait nüshalardır. Sonradan her 
üçü zamanında ciltlenmiştir. Biz bunu 
Fatih’in hususî kütüphanesinden çıkmış 
sayıyoruz.

III
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IV VI

\ j  I ^  Jâ>- l i - 1

26 varaktan ibaret olan bu eser 17x25 
eb’adında açık samanı ve açık kirli yeşi
limtırak kalınca abâdî kâğıtların ortasın
da 10,5X18 içine karmen esürh» ve sülüs 
kalemiyle Ali ibni Hilâl tarafından yazıl
mıştır. Sahifelerde cetvel yoktur. Hâlen 
Türk - îslâm Eserleri Müzesinde No. 2014 
de kayıtlı ve yazı salonunda vitrinde teş
hirdedir.

Risalenin ismi: li! j  j l
1 ıj Jâ».

Besmele ve j  y\ Jljj

ibaresiyle başlar ve; U-L JU j  Jc
“J ij <*.•! (Ji«r 4İ)

imzasiyle sona erer. Lâkin yazılış tarihi 
yoktur.

En sonda da

dan alınan a  J.

diye hattatın hal tercümesi ilâve edilmiş
tir.

Şimdiki bulunduğu müzeye girinceye 
kadar IH ’üncü Sultan Ahmet devri devlet 
ricalinden «... Ebubekir bin Rüstemül 
Şirvanî» nin hususî ve zengin kütüphane
sine daha bir çok ellerden geçerek gelmiş
tir. En eski sahiplerinden biri de Halil bin 
Aybekül Safedî’dir.

V

401 TARİHLİ KUR’ANI KEKİM

ALÎ BİN HİLAL’İN DİĞER BİR YAZISI

Topkapı Sarayı Müzesinde Bagdad 
Köşkü kütüphanesinde No. 70 de kayıtlı 
Mısırda « VI 5̂̂U1 »  hususî kütüp
nesine ait bir eserin başında iki sahife 
halinde 22x32 eb’admda Ali bin Hilâl’e 
atfolunan bir yazı vardır. En başta kenar
ları tahrirli altunla j  Jc ,̂15 
Â;» j  JİA diye vefatından 
ona atfolunan bu iki sahifenin sağında 
celî sülüs (iBismillâh» üstünde «Elrahma- 
nirrahîm» vlj 4,'l tahrirli altun 
sülüs ibâre ile Besmele tamam olmaktadır. 
Celî «Bismillâh» ibâresi siyah mürekkeple 
yazılmış, hududunda ince bir altun zırh 
var ve yapıştırma altun üzerine siyah ba
sılmış ve sonra hafif renkler konmuş bü
yük ve küçük noktalar da aralarını süs
lemiştir.

Mukabil taraftaki de « » celî 
sülüs, ibâresi okunuyor. Tahrirli sülüsle 
yazılanlarla birlikte:
iS y  y  (.MJI 4.1* Jls hadisi teş
kil etmektedir. Keza araları mukabil sahi- 
fede olduğu gibi süslü noktalarla doldu
rulmuştur. Bu iki sahife müstesna; bu 
cildin muhtevasındaki yazılar A li bni 
Hilâl’in değildir. Fakat Ali bin Hilâl ya
zısı Mısırda müteakip asırlarda bile seri’ 
ve tashihsiz bir şekilde oldukça okunaklı 
ve güzelce, hiçbir tâdile lüzum görülmiye- 
rek yazılmıştır.

Mısır’da istinsah olunan eserler ara
sında Ali bin Hilâl sülüs kalemi kalınlı
ğında yazılan ve ayni üslûbu hatırlatan 
kitap ve risaleler az değildir.

Türk - İslâm Eserleri Müzesinde No. 
449 da «Ebülkasem Ali bin Hilâl El Bağda
dî» nin Bağdadı Dârüsselâm’da 401 (1010) 
senesinde yazdığı söylenen bir Kur’anı 
Kerîm vardır. Lâkin imza A li bin Hilâİ’in 
değil, başka bir A li’nindir. Sonradan Ibni 
Hilâl’e atfolunmuştur. Bir defa A li bin 
Hilâl «Ebülkasem» künyeli değildir. Onun 
künyesi ma’ruf olduğu ve hal tercümesi 
bahsinde yazdığımız gibi «Ebülhasan» dır.

V II

İBNİ HİLÂLİN YAZDIĞI YAZI ÇEŞİT
LERİ VE SÜLÜS HARFLERİNİ TARİFİ

Topkapı Sarayı Müzesinde Koğuşlar 
kütüphanesinde No. 609 da kayıtlı bir 
eserde:

>  jLillj jjj 
j  l VI
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ibaresi altında birisi büyükçe, diğeri 
küçükçe jU  yani ince yazılmış mâna
sına gelen diğer bir Besmele «Elif, Lam» 
1ar birleştirilerek müselles, birlikte yazıl
mıştır. En altta üçüncü satır ibâre de keza 
sülüsle müselsel olarak, dördüncü satırda
ki Hadisi Şerif de küçük ve ince olarak 
yazılmıştır. Bunlar bizzat A li bin Hilâl 
«İbni Bevvâb» tarafından mı yazılmış bir 
şey denemezse bile onun yolunda olduğu 
görülmektedir. Müteakip üç sahifede sü
lüs harflerinin nasıl birbirinden çıktığı 
görülmektedir. Nitekim bu harflerin tarifi 
başında;

ibâresinden sonra harflerin tarifine geçi
yor:

Ei i fden < I » lâmeli f  « M » el i f  «  \ » a l 

t ından lâm « J », b a şm d a n  B harf ini 

ç ık ar ıyor .  H  < harfi  d e  el i f  « 1 >  b o 

yu ndan  o luyor.

B « » baş ından  el i f  < I *• başı ,  sat 

başı,  or tas ından sat  « >  kâsesi . . .  

başs ız  B « ^ »  nin u zam asm d an  sin

C im  t nin baş ından R « j » ,  da l  

< j  » baş ından  k e f  « i ] » başı...

R  har f inden  sat « ^  » v e  tı « J, » ...

F  € » başının a l t ından V a v  « j  » v e

bu usul üzere diğer harflerin mahreçleri 
bu yazının esasını bilenlere öğreterek ve 
anlatacak mahiyette bütün tarifleri ihtiva 
etmektedir. Bu dört sahifenin aslı diğer
leri gibidir.

Bu suretle Ali bin Hilâl, kûfî yazıyı 
sülüse çeviren üstad İbni Mukle yolundan 
bir Sâmihai Rabbânî olarak sülüsün esas 
kaidesini bu şematik tariflerle izah etmiş 
bulunmaktadır.

XI’İNCt ASIRDA ABBASİ DEVRİ 
TEZYİNATI

Bağdad’da Abbasî devri zamanında İs
lâm tezyinatı benzerleri çok görülünce 
tanınacak bir hususiyet kazanmaktadır ve

hakikaten İslâm âleminde bir Abbasî dev
ri mektebi vardır ki bunda yalnız yazı de
ğil tezyinat ve resim de dikkate ve üzerin
de durulmağa lâyık bir mükemmeliyete 
sahip olmuştur.

Tezyinatın teferruatını tesbit etmek 
gördüğümüz eserlerin çokluğundan müm
kün değildir. Fakat bunlar yerlerinde gö
rülebilirse bu gibi eserleri diğer görülecek 
yerlerde de tanımak imkânı artmış olur. 
Monoğrafimizin mevzuu her ne kadar Ali 
bin Hilâl yazılarına müteveccih ise de 
onun mevcut ve zamanında yapılmış tez
yinatı da bu bahisten ayrılamaz. Zira 
bunlar da yazı kadar eski ve Abbasî dev
rinin hakikaten mükemmel san’at örnek
leridir.

Bu tezyinat usulü Selçuk dünyasında 
mahiyetini anlıyabilen san’atkârlar ara
sında rağbet bulmamış değildir. Nitekim 
bunlar Selçuk tezyinatının ve bilhassa 
Anadolu’da Türk Selçuk’ları tarafından 
yapılanları mahallî ve câzip hususiyetler 
de kazanmışlardır ki çok şayanı dikkat
tirler. Bunun en eski ve olgun ögrenkleri- 
ni Bağdad’da Abbasî’ler devrinde bulu
yoruz.

Bunları san’at meraklıları, kim önce 
yapmıştır diye diğer milletlerin san’at 
eserleriyle bazan yanlış olarak mukayese
lerinde hatalı yollara sapmışlardır. Bun
ların Orta Asya ve Hatay Türk tezyinatı 
ile münasebeti üzerinde duranlar olabilir. 
Belki bazı benzeyen noktalar da buluna
bilir. Amma o bize böyle mukayeselere 
hak verdirmekten uzak kalmalıdır. Zira 
bu mukayeselerden bazan feci olacak de
recede yanlış hükümler san’at tarihinden 
bâhis eserlerde yer almış bulunmaktadır. 
Bunu doğru telâkki etmek imkânı yoktur 
ve bunu kendi nefislerinde yapmak salâ
hiyetini görenler de esasen bu işlerin 
saın’at teferruatı ile meşgul olmadıkları 
gibi mukayese imkânlarının kaynağını 
tayin de müşküldür. Yürüdükleri yol yan
lıştır. Nitekim biz bunlardan yapabilir ve 
esaslarından yeni kompozisyonlar vücuda 
getirebilirken bile böyle bir mukayesede 
bulunmağı muvafık bulmayı^. Çünkü bu 
gibi mukayese tecrübeleri biraz da ceha
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letten ileri gelmektedir. Biz bunu yapma
ğa bu noktadan cesaret edemiyoruz. Bizce 
en doğru yol işte Bagdad’da şu asırda bu 
eser vardır, onun güzel ve asîl teferruatı 
bunlardır diyebilir ve ancak bunu takdim 
ile iktifa edebiliriz. Îlmî salâhiyet bundan 
ileride kalem yürütmeğe mânidir.

Nitekim bu çok olgun süslere bir mü
talâa katmağa ve uydurma mehaz ve men
şe aramağa lüzum görmeden sırf onları 
göstermekle iktifa etmeği yeter gördük. 
Bunlar bugünkü tezyinatın yürüyeceği 
yol hakkında taklit edilmemeleri şartiyle 
bize bazı görgüler bahşedebilir, işte bizler 
bu istifadeyi temine vasıta olabilirsek 
kendimizi bahtiyar sayarız.

Bunlar bugün Bağdad tarihinin Ab
basî devri tezyinatının en mükemmel ve 
üzerinde günlerle dılTulacak mevzuların- 
dandır. Bunların sayılarının çoğalması ile
ride bizleri ciddî bir mütalâya sevketmeğe 
hazırlıyabilir.

ABBASİ DEVRİ KİTAP KAPLARI 
HAKKINDA

İstanbul kütüphanelerinde yalnız Sel- 
çuklardan bugüne kadar ilim ve san’at 
tarihimizi ilgilendiren eserlerden başka 
civar Müslüman devletlerin de bugünkü 
târihleri için ehemmiyetli bir çok kita^ 
vardır. Biz bunlar arasında Abbasî devrine 
ait bazı kitap kapları da gördük. Şüphe 
yok ki hepsini görmek kabil olmadı. Fa
kat elimize geçenler arasında çok dikkate

şayan olanlar vardı ki bir tanesi de Top- 
kapı Sarayı Müzesinde Bağdad Köşkü 
kütüphanesinde No. 125 de saklı bulunan 
ve ayrıca bahis mevzuu ettiğimiz «Şi’ri 
Selâmiye» eserinin kabıdır. Metin A li bin 
Hilâl el yazısiyledir. Tezhibi de ayrı bir 
kısımda yazacağım gibi devrinin Bağdad- 
da yapılmış mükemmel örnekleridir.

Bu kap üzerinde çok durduk ve ince
ledik. Fotoğrafı güçlükle deseni hakkında 
bir fikir vermekte ise de üzerinden ala
rak çizdiğimiz örneği bunun pek yüksek 
ve ileride bir san’at mahsulü olduğunu 
göstermektedir. Geçmeleri hârikulâde bir 
zarafettedir. Hele aralarındaki rûmıler 
emsalsiz derecede güzeldir. Diğer gördü
ğümüz kapları burada bahis mevzuu etmi
yoruz. Bu kabı da bilhassa A li İbni Hilâl- 

• in yazısı üstünde olmasından bu kısım
dan ayırmadık. Gördüklerimiz arasında 
bu Bağdad cildi hepsinden güzeldir diye
biliriz. 408 (1017) yılında yapılmış olması 
kıymetini daha çok arttırmaktadır. Hem 
bu suretle yapılış yerini ve tarihini öğre
niyoruz, hem de 935 sene önce Bagdad’da 
vücuda getirilmesinin ehemmiyeti fazla
laşıyor.

Cildin burada malûm olan teknik ci
hetlerinden bahsetmiyeceğim. Müteakip 
asırlarda teamülen yapılanlardan büyük 
bir farkı yoktur. Yalnız ciltteki süslerin 
üslûbu şayanı dikkattir. Bagdad’da Abbsî 
devri ince san'atlarından kitap ciltlerine 
bunu en yüksek bir misal olarak verebili
riz ki bu san’atın ne dereceye kadar iler
lediğini de göstermektedir.
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