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Resim 1: 

Piyer Loti’nin oturdu¤u evin

bugünkü hâli ve kitâbenin

görünüflü.

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I V

Türklere büyük hayranl›k duyan

Frans›z edîbi Piyer Loti (1850-1923)

ile ilgili konulara da  -150. do¤um y›l-

dönümü münâsebetiyle-  bu sempoz-

yumda yer verildi¤ini ö¤renince, ben

de  onunla ilgili bir kitâbeyi seçtim. Zî-

ra bu kitâbeye dâir bir neflriyâta henüz

rastlamad›m.

‹stanbul’a müteaddid defalar gelen

Piyer Loti’nin 1328/1910 y›l›ndaki zi-

yâretinde ›kãmet eyledi¤i ev, Dîvanyo-

lu’ndaki Atîk Ali Pafla Medresesi’nin ya-

n›ndad›r (Resim:1). Bu binan›n kap›s›

üzerinde bulunan kitâbenin (Resim:2)

hattat› olan merhum hocam Necmed-

din Okyay’›n (1883-1976) hât›ra defte-

rinde bu bahisle ilgili ve "Piyer Loti’nin

Dîvanyolu’nda oturdu¤u hânenin kap›-

s›na yazd›¤›m yaz›" bafll›kl› flu sat›rlara

rastlad›m: "Belediye Meclisi’nde görü-

flülmüfl. Reflad Fuad Bey (1) bana yaz-

d›rtmay› karar alt›na alm›fllar, yazd›m.

Alt›ndaki Frans›zca yaz›y› da kendim

ilk defa olarak yazd›m ve yerine res-

mettim, be¤endiler. Yaz›n›n kal›b› el-

yevm elimde mevcuddur. Yaz›y› tafla

kendim çizdim; taflç› da güzel hâkketti".

Osmanl› kitâbelerinin ekseriyâ man-

zum tertiplendi¤i görülmektedir. Bura-

da da "Ikãmet etti bû evde Piyer Lûtî

saâdetle" kabîlinden bir tarih m›sra›n›n

k›t’aya tamamlanm›fl nazm›yla karfl›la-

flabilirdik. Ancak Piyer Loti kitâbesi

her hâlde alt›na Frans›zca tercümesinin

de nesir fleklinde gelece¤i hesaplanarak

böyle haz›rlanm›flt›r. Kitâbenin hem

Türkçe, hem de Frans›zca metninin yu-

karda ad› geçen Keçecizâde âilesinden

Reflad Fuad Bey (1864-1921) taraf›ndan

tertîb olundu¤unu san›yorum.

Necmeddin Okyay Hocam›z, bu

yaz›s›na imzâdan sonra ayr›ca tarih

koymamakla beraber, 1920 y›l›nda ‹s-

tanbul Belediye Meclisi’nce Piyer Lo-

ti’ye "fahrî hemflehrilik" tevcîh olundu-

¤u s›rada bahis konusu kitâbenin haz›r-

lan›p evin kap›s› üzerine yerlefltirildi¤i-

ni tahmîn ediyoruz. O devrin gazetele-

rinde bu kitâbenin yerine konulmas›

muhakkak ki havâdis olarak neflredil-

mifltir, fakat ben araflt›rma imkân›n› bu-
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Resim 2: 

Piyer Loti kitâbesi.
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lamad›m. Ayr›ca, hât›ra defterinde an›-

lan kitâbe kal›b›na da Necmeddin Ho-

ca’n›n evrâk› içinde rastlamad›m. Oysa,

sa¤l›¤›nda bir vesîle ile bunu bana gös-

termiflti. Ancak, metrûkâtinde bulunan,

kitâbenin yar› büyüklü¤ünde bir fotoko-

pidir ve bunun sûreti de (Resim:3)’dedir.

Yine Okyay merhumdan kalanlar

aras›nda rastlad›¤›m, ta’lîk hatt›n›n

meflk kalemi denilen boyuyla yaz›lm›fl

bir kitâbe tasla¤›n› da buraya al›yorum

(Resim:4): "Türklerin gerek saâdet, ge-

rek felâket zamanlar›nda necîb ve sâd›k

dostu, Fransa Encümen-i Dânifli âzas›n-

dan Piyer Loti …………târihinde bu

evde ›kãmet etmifltir."

Anlafl›ld›¤› kadar›yla kitâbe önce bu

ifâdeyle tasarlanm›fl; sonra alt taraf›na

Frans›zcas›  eklenirken biraz farkl› hâle

getirilmifltir. Kitâbenin hâlen bina üs-

tündeki Türkçe metni: "Türklerin sa-

âdet ve felâket zamanlar›nda necîb ve

sâd›k dostu, Fransa Encümen-i Dânifli

âzas›ndan Piyer Loti binüçyüzyirmise-

kiz târihinde bu evde ›kãmet etmifltir"

fleklindedir. Alttaki Frans›zca tercümesi

de -Necmeddin Hoca’n›n Latin hurû-

fuyla ilk kalem tecrübesi olarak- t›rnak-

s›z denilen düz yaz› nev’iyle ve farkl›

puntolardaki büyük (majüskül) harfler

kullan›larak -solda görüldü¤ü üzere-

yaz›lm›flt›r: 

Yaz›lar›n her iki taraf›nda yeralan

rûmî kabartma tezyînat› kimin çizdi¤i
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husûsunda mâlûmât›m›z olmamakla be-

raber, daha önce bu yolda çal›flmalar›

görülen Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Altun-

bezer (1873-1946) eliyle haz›rlanm›fl

oldu¤u tahmîn edilebilir.

Bütünüyle, takrîben 80x180 cm.

eb’âd›nda olan kitâbe bugün kendi hâ-

line terkedilmifltir, zâten yak›n vakte

kadar sath›na de¤erek geçen birçok te-

lefon kablosu yüzünden, bak›ld›¤›nda

rahat seçilemiyordu. Hiç olmazsa flimdi

okunur vaziyettedir. Tabiatiyle, zemin

koyu renge boyan›p, yaz›lar da varak

alt›nla kaplansa, câzip bir görüntü ka-

zanacak; ayr›ca mermer zemîn de hava

kirlili¤inden müteessir olmayacakt›r.

Çünkü bu eser ‹stanbul’un -san’at de¤e-

ri tafl›yan- iki lisanl› tek kitâbesidir.

Celî ta’lîk hatt›n›n da Osmanl› dev-

rinde ‹stanbul’da yaz›lm›fl herhâlde son

kitâbe örne¤i olan bu eser vesîlesiyle

bir mühim husûsa temâs etmek istiyo-

rum: Aklâm-› sitte’nin 6 nev’inden biri

olan tevkî’ ve onun ince kalemle yaz›-

lan cinsi r›kã’, Îran sâhas›nda XIV. as›r-

dan îtibâren bir hayli istihâle geçirdik-

ten sonra, as›lm›fl gibi görüntüsü dola-

y›s›yla ta’lîk olarak adland›r›lm›flt›r. Bu

yaz› nev’inin de yine Îran’da büyük bir

de¤iflikli¤e u¤ray›fl› sonunda nesh-›

ta’lîk (nesh-ta’lîk) ve nihâyet nesta’lîk

ad›yla an›lan farkl› bir yaz› do¤mufltur

(XIV. as›r). Osmanl›lar Fâtih devrinde

ta’lîk hatt›n›  -1473’deki Otlukbeli za-

ferinden sonra- Akkoyunlular’dan ala-

rak, hayl› de¤iflikliklerle önce dîvânî,

sonra celî dîvânî yaz›lar›n› bundan bu-

lup ç›kartm›fllar (2), her iki nev’i de Dî-

vân-› Hümâyûn’un resmî yaz›s› olarak

XX. yüzy›la kadar kullanm›fllard›r.

Îran’›n ta’lîk hatt›n› da Osmanl›lar’›n dî-

vân-› Acem ad›yla and›klar› bilini-

yor(3).

Yine Îran’›n nesta’lîk hatt› ‹stan-

bul’da Fâtih devrinden bafllayarak bil-

hassa kitab yaz›lmas›nda  kullan›l›r ol-

mufltur. Fakat bu yaz› için Osmanl›’n›n

kabul etti¤i isim sadece ta’lîkdir. Edebî

metinlerin (fliir dîvanlar›) yan›s›ra, fetvâ

ve kazã makamlar›nca (Bâb-› meflîhat

ve mahkeme hükümleri v.b.g.) ta’lîk’›n

hurde denilen ince flekli tercîh edilmifl-

tir. Meselâ,  flâir Sâbit’in (ö.1712 ) flu

beyti bahsimize münâsip düfler:

"Gayba îman getir, ey mülhid-i fâcir, ki sana

Âh›retten hat-› ta’lîk ile hüccet gelmez!" (4)

Bu ta’lîk ismi befl as›rd›r ülkemizde

kesintisiz olarak kullan›larak zaman›m›-

za kadar eriflmifl; hattatlar ve hat tarih-

çileri taraf›ndan da böyle bilinegelmifl-

tir. Osmanl›, bu yaz›n›n Îran menfle’li

olan›ndan bahsederken nesta’lîk de-

mekte beis görmemifltir ve bu tefrîk ec-

dâd›m›z›n cehâletinden kaynaklanma-

maktad›r.

Hâl böyle iken, geçen y›l hat ve

hattatlar üzerine yap›lan iki ciddî neflri-

yatta (*Alparslan, Ali, Osmanl› Hat Sa-

nat› Tarihi, Yap› Kredi Yay›nlar›,‹stan-

bul 1999; **Serin, Muhiddin, Hat Sa-

nat› ve Meflhur Hattatlar, Kubbealt›

Neflriyat›, ‹stanbul 1999) Osmanl›’n›n

ta’lîk hatt›na ›srarla nesta’lîk denildi¤i

görülmektedir (5) . Halbuki, hayat›n›

Osmanl› ‹stanbulu’nda sürdüren; lâkin

her f›rsatta Îran gayretkeflli¤inde bulu-

nan Îranl› müellif Habib Efendi (1835-

1894) bile, Hatt u Hattâtân (‹stanbul
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1305) isimli kitab›nda: "Ta’lîk ya Nes-

ta’lîk-nüvîsân-› Îran" (s.182) ve "Ta’lîk-

nüvîsân-› Memâlik-i Osmâniye" (s.247)

bafll›klar›yla Îran’da ve Osmanl›lar’da

bu yaz›yla u¤raflanlar› tan›tm›fl ve hat-

tâ: "Burada ta’lîk dedi¤imiz ‹stanbul ›s-

t›lâh›nca olup, yoksa murad heman

nesta’lîk hatt›d›r" ifâdesiyle mükteseb

bir hakk› teslim etmiflti.

Bizim her iki müellifimiz de bu ya-

z›ya "‹stanbul ›st›lâh›nca" ta’lîk diyerek

yetiflmifller ve hatt› da ta’lîk ad›n› kulla-

nan hocalardan ö¤renmifllerdir. O hâl-

de flimdiye kadar bu isimlendirme hu-

sûsunda herkes dalâletdeydi de, bu ya-

k›nlarda m› hidâyete erildi? Anlafl›l›r

gibi de¤ildir. Prof. Dr. Muhiddin Serin

Bey kitab›nda (s.11-12) : "Nesta’lîk ya-

z›ya Türkler ta’lîk demifllerdir. Ancak

ta’lîk’›n farkl› bir yaz› olmas› sebebiyle

bu çal›flmam›zda asl›na uygun olarak

nesta’lîk kelimesini kullanmay› tercîh

ettik" ifâdesine yer veriyor. Halbuki bu

kar›fl›kl›¤› önlemek üzere Îran’›n ta’lîk

yaz›s› için bafla kadîm s›fat›n› getirmek,

k›sacas› kadîm ta’lîk demek mes’eleyi

halleder, befl as›rdan beri  ta’lîk denilen

Osmanl› yaz›s› da bunca y›ll›k ad›n›

kaybetmekten kurtulmufl olurdu. 

Müelliflerimiz bizden daha iyi bilir-

ler ki, bütün lisanlar için geçerli olan

bir "Galat-› meflhur lugat-i fasîhden ev-

lâd›r (veyâ: ye¤dir)" düstûru vard›r.

Hatâ yeni olsa, yay›lmadan tashîh edil-

mesi hepimizin boynuna borç say›l›rd›.

Lâkin beflyüz y›ld›r galat hâliyle yerle-

flen ve kabul gören bu kelimeyi düzelt-

me¤e kalkarsak, kavram kargaflas›n› da-

ha da art›rm›fl oluruz.

Her iki aziz arkadafl›m›za da : 

"Ey nûr-› basar, recâ benden:

Red, yâ fleref-î kabul senden!"   

beytini tekrarlayarak, kendilerinin Os-

manl›’y› ta’lîk’›nde galat›yla baflbafla b›-

rakacaklar›, tarihî birikimi kar›flt›ran bu

isim de¤iflikli¤inde bundan sonraki söz

ve yay›nlar›nda direnmeyecekleri ümî-

dini tafl›d›¤›m› belirtirim. Vars›n Îran

nesta’lîk desin, biz ta’lîk›m›zdan mem-

nûnuz.

282



Resim 3: 

Kitâbenin asl›ndan al›nm›fl

fotokopi.

Resim 4: 

Önceden yaz›lan kitâbe tasla¤›

(asl›n›n boyu 30 cm.).
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hÂfliyeler
(1)  Son devrin Osmanl› kültür ve

san’at hayat›nda mühim mevkî sâhibi

bir devlet adam› olan Reflad Fuad Bey

hakk›nda bkz. Dünden Bugüne ‹stanbul

Ansiklopedisi,VI / 317, ‹stanbul 1994.

(2) Bu hususta bkz.: Richard, Fran-

cis, "Dîvânî ou Ta’lîq: Un calligraphe

au service de Mehmed II., Sayyidî

Mohammed Munsî", Les Manuscripts

du Moyen Orient, Essais de

Codicologie et de Paleographie (Actes

du Colloque d’Istanbul, 26-29 mai

1986), ed. François Déroche: Istan-

bul/Paris 1989, s.89-93; Daniflmend, ‹s-

mail Hâmi, Îzahl› Osmanl› Tarihi

Kronolojisi, I, 327, ‹stanbul 1955; Der-

man, M. U¤ur, ‹slâm Kültür Miras›nda

Hat San’at›, ‹stanbul 1992, s.37, 190.

(3) Mustafa Âli,  Menâk›b-› Hüner-

veran, ‹stanbul 1926, s.61; Müstakîm-

zâde Süleyman Sadeddin, Tuhfe-i Hat-

tâtîn, ‹stanbul 1928, s.616.

(4) Hat kelimesinin Arapça asl› fled-

deli olarak hatt’d›r. Türkçe’de sonuna

ek geldi¤i, yâhut Arapça-Farsça tam-

lamaya girdi¤i zaman da mutlaka böyle

kullan›l›r. Lâkin aruz vezni iktizâs› -bu

m›srada oldu¤u gibi- bâzan fleddenin

düflmesine lisân›m›zda cevaz verilmifl-

tir.

(5) Prof. Dr. Ali Alparslan Bey daha

evvel yazd›¤› bir makãlede de ta’lîk

yerine nesta’lîk ›st›lâh›n› kullanmakta

öncülük etmifltir: "‹slâm Yaz› Çeflitleri:

4- Nesta’lîk", Sanat Dünyam›z / 34,

1985, s.9-11. Lâkin konunun bir

makãle çerçevesinde kal›fl›yla kitaba

geçifli aras›nda müessiriyet cihetinden

çok fark vard›r.
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