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Hezârfen Necmeddin Okyay
1883-1976

Değerli sanatseverler
Sanat, insanın duygu ve düşünce dünyasını en öz ve estetik açıdan ifade etmesine imkân sağlayan bir üretim faaliyetidir.
Cemal olan Yaratıcı’dan insana bahşedilen bu duygu dili ruhta meydana gelen ve insanı üretime iten coşkuyla desteklenerek
ve teknik bir sürece bağlı olarak kendini gerçekleştirir.
İslam sanatı kudretini Mutlak Güzel’in kâinattaki yansımalarını derin hislerle idrak eden, varlığında yaşayan sanatçının,
bu deneyimini seçkin, özgün bir anlatımla ifade etme becerisinden alır. Sanatçı, sanatını anlamlandıran, kendine bir yön
tayin eden ilkelerle; birlik, kusursuzluk, kararlılık, aynı zamanda bir değişim içinde sanatını kuşaktan kuşağa aktarır.
Hat, ebru ve kitap sanatları üstadı merhum Necmeddin Okyay, ilgilendiği tüm sanat dallarında çığır açan, mensubu
olduğu medeniyetin estetik derinliğini, sanat felsefesini bizatihi hayatıyla gösteren müstesna bir sanatkârdı. Aklıselim,
kalbiselim, zevkiselim insan olmanın eksiksiz timsaliydi. Birçok değerli sanatçının yetişmesine vesile oldu ve ardında paha
biçilmez bir miras bıraktı.
Fatih, cihan mülkünün hazinesi İstanbul’umuzun ruhu, kalbi… Bilindiği üzere, güzide beldemiz geçmişte birçok konuda
olduğu gibi, sanatın iddialı bir merkeziydi. Medeniyet tasarımımızı şekillendiren nice büyük sanatkâra ev sahipliği yaptı.
Fatih Belediyesi olarak bu eşsiz kültür mirasını korumak, tarihe mal olmuş sanatkârlarımızın ismini yaşatmak amacıyla, aynı
zamanda yeni şeyler de söyleyebilmenin özlemiyle kültüre, sanata, sanatçılarımıza destek olmaya özen gösteriyoruz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Klasik Türk Sanatları Vakfı ile ortak düzenlediğimiz sergi, hat sanatıyla ebrunun eşsiz
örneklerini buluşturuyor. Bu sergi vesilesiyle Hezarfen Necmeddin Okyay’ı ve kendilerine minnettar olduğumuz tüm
üstatlarımızı hayırla yâd ediyoruz.
Serginin oluşumunda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, burada gördüğünüz eserlerin hayatınıza dokunmasını ve
güzelleştirmesini diliyorum.

Mehmet Ergün Turan
Fatih Belediye Başkanı

Muhterem hocamız Alparslan Babaoğlu’nun “Yazılı Akkâse Ebrûların Mûcidi, HEZÂRFEN
NECMEDDİN OKYAY’A, SAYGI” sergisinden oluşan bu albümün bizleri heyecanlandırdığı
gibi, siz değerli sanatkar ve sanat dostlarının da ilgisini çekeceğini umuyoruz.
Bu vesile ile hocamıza uzun, bereketli ve başarılı bir hayat diliyorum.
Ahmet ÖZEL
Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkanı

Sergiye dair...
Ebrû, kitap sanatlarımız arasında hem öğrenmesi hem de icrâsının zor ve zahmetli olması nedeniyle yakın zamana kadar
çok fazla rağbet görmemiş, her dönemde neredeyse bir ebrûcu tarafından icrâ edilerek günümüze ulaşabilmiş kadîm bir
sanatımızdır.
XIX. yy’da ebrûnun matbû olarak îmâl edilmesinin bir sonucu olarak İstanbul’lu ebrûcular birer birer teknelerini
kapatırlar ve İstanbul’da ebrû bitme noktasına gelir. Ebrûnun İstanbul serüveninin bundan sonrası Üsküdar’daki Özbekler
Tekkesi’nin Şeyhi Sâdık Efendi, oğlu ve talebesi Şeyh Hezârfen İbrâhim Edhem Efendi, onun talebesi Hezârfen Necmeddin
Okyay ve onun talebesi Mustafa Düzgünman’ın gayretleri ile şekillenir. Bu ustalarımızdan Necmeddin Okyay ve Mustafa
Düzgünman, sâdece talebe yetiştirerek Türk ebrûsunun gelecek nesillere bozulmadan aktarılmasını sağlamakla kalmamış,
aynı zamanda ebrûnun rûhuna ve Türk sanat geleneğine uygun yeniliklerle Türk ebrûsunun tekâmülüne ve uluslararası
câmiâda tanınmasına da önayak olmuşlardır.
Bu sergi ile kendisine olan vefâ borcumuzu ifâde edebilmek gayreti içinde olduğumuz Necmeddin Okyay, yeniliklere
açık ve son derece araştırmacı bir sanatçı olarak yarı stilize çiçeklerle ebrûya çok önemli bir zenginlik kazandırmış olmakla
beraber, Türk ebrû tarihinde akkâse tekniğini1 ilk defa kullanarak ebrûya bambaşka bir boyut kazandırmış, ebrûseverlerin
hem güzel yazıyı hem de güzel ebrûyu aynı kâğıt üzerinde bir seferde temâşâ etmesine imkân sağlamıştır.
Bu sergide izleyeceğiniz eserler, tamâmı artık hayatta olmayan meşhur hattatlarımızın anonimleşmiş önemli yazılarının
akkâse tekniği kullanılarak ebrûyla birleştirilmeleri sûretiyle gerçekleştirilmiş olup aksi belirtilmedikçe tüm eserlerin
cetvelleri Sn.Dilara Yarcı Diniz tarafından çekilmiş ve yazıların pervazlarında paspartu olarak kendisine has bir dokusu
olan el yapımı asitsiz Nepal kâğıtları kullanılmıştır. Burada kullanılan teknik, Necmeddin Okyay’ın yazılı akkâse yapmaya
başladığı ilk teknik olan kalıp tekniğidir.
Bir kâğıttan oyularak hazırlanan yazı kalıbı, önceden ebrûlanmış başka bir kağıt üzerine zayıf bir yapışkanla
yapıştırıldıktan sonra kâğıt ikinci kere ebrûlanır ve kalıp sökülerek yazılı akkâse gerçekleştirilmiş olur.
Başlangıçta yazının kalıbını nevregen denilen mücellid bıçağı ile keserek hazırlayıp bu kalıbı arapzamkı ile başka bir
kâğıda yapıştırarak yazılı akkâse ebrûlar yapan Necmeddin Okyay, zamanla kalıbın dışına taşan zamkın bulunduğu yerlerin
de boya almadığını fark edince, keserek kalıp hazırlama usûlünü terk etmiş ve mürekkep yerine arapzamkı kullanarak
yazdığı yazıları ebrûlamak sûretiyle yazılı akkâse ebrûlar yapmaya başlamıştır.
Tamâmı yazılı akkâse ebrûlardan oluşan bu sergi ile Türk ebrûsuna akkâse tekniğini kazandıran Hezârfen
Necmeddin Okyay’ı bir kere daha rahmet ve şükranla anarak kendisine olan vefâ borcumuzu bir nebze olsun edâ etmek
amaçlanmaktadır.
Başta Hocam’ın Hocası Hezârfen Necmeddin Okyay ve Hocam Mustafa Düzgünman olmak üzere cümle geçmiş
ebrûcularımıza Rabbim’den rahmet niyâz ediyorum...
T.Alparslan Babaoğlu
Sapanca, 17 Temmuz 2022
1

Uğur Derman, Türk Sanatında Ebru, AK Yayınları, Türk Süsleme Sanatları Serisi: 5, Nisan 1977, s. 24.
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Alparslan Babaoğlu
1957 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara ve Erzurum’da tamamladı. Devlet bursuyla gönderildiği
İngiltere’deki Elektronik Mühendisliği eğitimini şeref derecesi ile 1979 yılında, aynı dalda yüksek lisans eğitimini 1980
yılında tamamlayarak yurda döndü. Mühendislik hayatını bir kamu kurumunda yönetici olarak sürdürürken 2011 yılında
emekliye ayrılarak bu tarihe kadar ancak boş zamanlarını ayırabildiği ebrû sanatına zamânının tamâmını ayırmaya başlayan
Alparslan Babaoğlu, gelenekli ebrû yapımı ve tekniği ile ilgili araştırmalar ve çeşitli kurumlarda ebrû eğitmenliği yapmakta
olup evli ve iki çocuk babasıdır. Hâlen, ebrû târihi ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla başladığı İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ndeki doktora çalışmalarında tez aşamasına gelmiş bulunmaktadır.
1984 yılında Topkapı Sarayı Nakışhânesi’ne devam ederken başladığı ebrû yapımını o tarihten bu yana ustasının
çizgisinde aralıksız sürdürmektedir.
1985 yılında ustası Mustafa Düzgünman’la tanıştı ve 1989 yılında kendisinden ebrû sanatının icrâsı ve öğretilmesi
konusunda icâzet aldı.
“Ebrû İstanbul” isimli kitabı İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından 2008 yılında, “Türk Ebrûsu” isimli kitabı,
Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından 2017 yılında ve “Doğumunun 100. Yılında Hocam Mustafa Düzgünman” isimli
kitabı ise AlBaraka Yayıncılık tarafından 2021 yılında yayınlanmıştır.
Bir dönem Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Bölümü’nde ve Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ebrû dersleri vermiş olup, öğretim faaliyetlerine Klasik Türk
Sanatları Vakfı ve AlBaraka Türk Geleneksel Sanatlar Merkezi’nde devam etmektedir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı, T.C. Başbakanlık, T.C. Merkez Bankası, AlBaraka Türk ve Kuveyt Türk koleksiyonları ile
müzeler ve çok sayıda özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.
2013 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü,
2021 UNESCO Yaşayan İnsan Hazînesi Ödülü sâhibidir.
Kişisel Sergiler, Önemli Karma Sergiler ve Atölye Çalışmaları:
2018 Sharjah Art Festival Davetli Kişisel Sergi
2018 İstanbul Yeditepe Bienali Davetli Kişisel Sergi ve karma enstalasyon.
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2018 Kuveyt Türk Bankacılık Üssü Davetli Kişisel Sergi
2017 Viyana Yunus Emre Enstitüsü Davetli Atölye Çalışması
2017 Berlin Yunus Emre Enstitüsü Davetli Atölye Çalışması
2017 Varşova Üniversitesi Kütüphanesi ve Yunus Emre Enstitüsü Atölye Çalışması
2016 İstanbul Milli Saraylar Sergi Salonu Kişisel Sergi
2016 Varşova Devlet Arşivleri AlBaraka Türk Koleksiyonu Karma Sergisi
(Küratör Prof. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman)
2016 Varşova Devlet Arşivleri Davetli Kişisel Sergi
2015 İstanbul Tasarım Merkezi Davetli Atölye Çalışması
2015 Varşova Yunus Emre Enstitüsü Davetli Atölye Çalışması
2015 İstanbul Milli Saraylar Sergi Salonu Kişisel Sergi
2014 İstanbul Tasarım Merkezi Davetli Atölye Çalışması
2014 Merkez Bankası Koleksiyonu Sergisi (Salih Balakbabalar ile birlikte)
2013 Varşova Devlet Arşivleri Davetli Atölye Çalışması
2012 Sharjah Art Festival Davetli Kişisel Sergi ve 2 Atölye Çalışması
2011 Cemal Reşit Rey Konser Salonu Fuayeleri Kişisel Sergi
1999 Yıldız Sarayı Çit Kasrı Kişisel Sergi
1991 Hitit Festivali / Çorum Davetli Kişisel Sergi
1990 Topkapı Sarayı Kişisel Sergi
1990 Washington DC Davetli Kişisel Sergi ve Atölye Çalışması
Sayısız karma sergiye katılmıştır.
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Hezârfen Hattat Üsküdarlı Necmeddin Okyay
Prof. M. Uğur Derman1
“Yirminci yüzyılın ilk üç çeyreğinde, renkli kişiliğiyle Üsküdar’ı temsîle lâyık
bir sanatkâr hüviyetini sürdüren üstâd Necmeddin Okyay’la önceleri hoca-talebe,
sonra da baba-oğul yakınlığıyla yirmi yılı aşan bir berâberliğimiz oldu. Buna
dayanarak, ölümünden 27 yıl sonra Üsküdar Sempozyumu’nda onu zamânın
elverdiği nispette Üsküdarlılara tanıtmayı bir vecîbe addediyorum. Kendileriyle
şahsen muârefesi bulunanlar da artık azaldığından, bu konuşmamla hiç olmazsa
onlara da Üstâd’ı hatırlatmış sayılacağım muhakkaktır.
Okyay’ın evi -kırk yıldan fazladır artık âilenin mülkü olmamakla berâberÜsküdar’ın Toygar Tepesi semtindeki Şair Rûhi Sokağı’nda hâlâ duran 5 numaralı
ahşap evdir. Sokağın karşı sırasındaki bir evde de “Said Paşa İmamı” lâkabıyla
anılan mevlîdhan Hasan Rızâ Efendi (vefâtı:1887) oturmaktadır (Mehmet Âkif
merhumun bu zâtla ilgili lâtif bir şiiri “Said Paşa İmamı” başlığıyla Safâhat’ın
7.kitabı olan Gölgeler’de okunabilir). İlâhî bir cezbe hâliyle yaşayan Hasan
Rızâ Efendi, 1882 yılının Eylül ayında, hiç mûtâdı olmadığı hâlde karşı komşusunun kapısını çalar ve “Bir oğlun olacak,
ismini Necmeddin koy!” diyerek yürür gider. Üsküdar Mahkeme-i Şer’iyesi’nin Başkâtipliğiyle berâber -babadan müntakilYenicâmi imam ve hatipliğini de sürdüren Mehmet Abdünnebi Efendi, keşfi açık komşusunun bu sözleri üstüne, o akşam
rüyâsında, yatak odasının penceresine bir kuyruklu yıldız konduğunu görür. Aradan dört ay kadar geçince, 28 Ocak 1883
günü, beklenen Mehmet Necmeddin doğar. Küçük Necmeddin, yaşı dört sene, dört ay, dört güne eriştiğinde -Osmanlı
teâmülüne göre- iptidâî tahsîli için evlerinin yakınındaki Karagâzi (Karakadı) mahalle mektebine başladı ve üç yıl hitâmında
buradan mezun olduktan sonra Kasabzâde Mehmet Efendi’den Kur’ân-ı Kerîm hıfzını ilerletti. Müteâkîben AhmediyeÇavuşderesi semtleri arasındaki Ravzâ-i Terakkî isimli (bugünkü adı “Halil Rüşdü İlköğretim Okulu”) husûsî mektebin,
önce iptidâî kısmını üçüncü sınıftan başlayarak o yıl bitirdi; aynı yerde orta tahsîlini sürdürdü. Bu esnada rık’a, dîvânî ve
celî dîvânî yazılarını rüşdiye (orta mektep) seviyesine göre meşk edip icâzetini aldı; yine o sıralarda hâfızlık eğitimini de,
Kasabzâde’nin vefâtı sebebiyle mektebin hocası Hâfız Şükrü Efendi’den tamamladı.
Ravzâ’nın hat muallimi Hasan Tal’ât Bey, genç Necmeddin’deki istîdâdı görünce, kendisini Nuruosmâniye
Medresesi’ndeki yazı odasına 1902 yılında götürerek, oranın hocası olan Filibeli Hacı Ârif Efendi’ye (1836-1909)
devâmını sağladı. Ârif Efendi, Bakkal lâkabıyla tanınan bir hat üstâdıydı ve medreseye gelen birçok meraklıya sülüs-nesih
yazılarını meşk ediyordu. Genç Necmeddin’in birincilikle mezûn olduğu Ravzâ-i Terakkî, devrinin en kudretli öğretim
müesseselerindendi. Nitekim aynı senelerde buradan feyz alan şu üç arkadaş, seksenli yaşlarında mesleklerinin pîri unvânını
almışlardır:
1- Necmeddin Okyay

(1883-1976) : Şeyhü’l-hattâtîn

2- Hâfız Ali Üsküdarlı

(1885-1977) : Reisü’l-kurrâ

3- Burhan Felek (1889-1982)		

: Şeyhü’l-muharrirîn

1 Uğur Derman, Hezarfen Hattat Necmeddin Okyay, Üsküdar Sempozyumu – I, Bildiriler Cilt-2, Üsküdar Belediye Başkanlığı, Üsküdar Araştırmaları Merkezi, ISBN: 97597606-8-1, sahife (182 - 194).
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Rüşdiye tahsîlini bitirdikten sonra lise eğitimi için Üsküdar İdâdîsi’ne giren Necmeddin, buraya bir yıl devâm etti. Ancak
salı günleri hat meşki almak üzere Nuruosmâniye’ye gitmesine müsaade edilmeyince tahsîlini bırakmağa karar verdi; zaten
devlet memuru olmak gibi bir niyeti de yoktu. Bu arada eline geçen bir ebrû (ebrî) kâğıdı, öğrenmek iştiyâkında olan bu
gencin fevkalâde ilgisini çekti. Bu sanatı yegâne bilenin Üsküdar Özbekler Dergâhı Şeyhi Hezârfen Edhem Efendi (18291904) olduğunu da duyunca, kendisinden ebrûculuğu tahsîl etmek üzere Sultantepesi’ndeki Dergâh’a çıkmayı iş edindi.
Ebrûnun yanı sıra, âhâr denilen kâğıt cilâlama usûllerini ve biraz da ince marangozluğu öğrenmişken, Edhem Efendi fâni
ömrünü tamamlayıverdi. Ancak hocasından kazandığı birikimleri genç Necmeddin istidâdıyla geliştirdi. Bilhassa, ebrû
kâğıdındaki renklerin imtizâcı konusunda, o vakitler Toygartepesi’nde oturan Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rızâ Bey’den
(1858-1930) çok faydalandı. Hâfızlıktaki derecesini ilerletmek için Kaptanpaşa Câmii imamı meşhur Hâfız Nazif Efendi’den
(1861-1931) aşere ve takrîb, ayrıca Çinili Câmii imamı Nûri Efendi’nin câmi derslerine devâmla ilmiye icâzetnamelerini
alan Necmeddin, bunu alanların kullandığı “efendi” unvânına da hak kazanmış oldu. Bu arada Konyalı Vehbi Efendi’den is
mürekkebi imâlini öğrendi.
Sultantepesi’nde oturan Sultan Aziz’in okçubaşısı Seyfeddin Bey’le tanışarak onunla kemankeşlik çalışmalarına katıldı.
Okmeydanı’ndaki hedef okçuluğu denemelerinde ancak 680 gez (1 gez=66 santimetre) uzaklığa atabildi. Halbuki kabza
(okçuluk icâzeti) alabilmek için en az 800 gez atmak gerekiyordu. Bununla berâber Necmeddin Efendi, biri 1920’de diğeri
1940’da olmak üzere Okmeydanı’nın Vakıflar İdâresi’nce satışını iki kere önlemek, Cumhuriyet devrinde yeniden Okspor
isimli kulübü kurmak ve 1934’de çıkarılan soyadı kânûnu uyarınca kendisine Okyay’ı seçmekle bu târihî spordan hiçbir
zaman kopmadığını gösterdi. Ancak Okmeydanı’nın 1950’den sonra devletçe “yokmeydanı” hâline getirilişinin ve târihî
Türk okçuluğunu bilen yegâne kişi olarak kalmanın elemiyle ömrünü sürdürdü. O yaşlı hâlinde bile, meraklılara “Yâ
Hakkk!” nidâsiyle ok atışı gösterirken, sanki yirmisindeki delikanlılığına avdet ederdi.
Bizim yine eski yıllara dönmemiz gerekiyor çünkü Necmeddin Efendi’nin öğrenecekleri henüz bitmedi! Bakkal Ârif
Efendi’ye devâmı sırasında eline bir ta’lîk yazı geçen genç Necmeddin, bu hat nev’inden çok hoşlandı ve bunu hemen
öğrenmek arzusuna kapıldı. Ta’lîk hattının o yıllardaki en büyük ismi Sâmi Efendi’ye (1838-1912) mülâkî oluşunu kendisi
şöyle anlatırdı: “Biz ta’lîk yazmak istediğimiz sırada kendilerinin biricik kızı vefât etmiş, üzüntüsünden yazı göstermiyordu.
“Sultan Hamid irâde etse göstermez, lâkin bir reddedemeyeceği kimse Özbekler Şeyhi Edhem Efendi’dir” dediler. Hemen,
ebrî hocamız olan Şeyh Efendi’ye koştuk. Bizi Sâmi Efendi’ye götürdü. Derse başladık. Ertesi hafta gittiğimizde, arkadaşım
Abdülkâdir’in meşkine baktı, ‘Bir daha böyle gelirsen, kendimi ‘evde yok’ dedirtirim’ dedi. Benim meşkimi de şöyle elinde
sallayıp: ‘Al bir mel’âbe-i sıbyan (çocuk oyuncağı) daha!’ demez mi? Dünyâ başıma yıkıldı zannettim. Bir dahaki sefere
çalışmaz mısın? Sonraki hafta korkudan titreyerek gittik. Meşke şöyle bir baktı. ‘Hımm, bizim tekdîrin fâide-i azîmesi
(azarlamanın büyük faydası) görülmüş’ dedi. Hazret’in vefâtına kadar on sene kendilerine devâm ile çok feyz aldık”. 1905’de
ta’lîk hattından, 1906’da sülüs nesih yazılarından, eski üstatları taklîden yazdığı kıt’alarla, hocalarının icâzetine hak kazanan
genç Necmeddin, öğrenmek hususunda boş durur mu? Hocaları hayatta kaldığı müddetçe onlardan nasîp almağa gayret
etti. Kendisinin diğer yazı nevîlerinden de behresi bulunmakla berâber, Sâmi Efendi’nin yönlendirmesiyle ta’lîk ve celî ta’lîk
hatlarına daha çok eğildi; bunlarla kıt’a ve levhalar yazmayı tercîh etti. Mermer üstüne hâkkolunmuş hayli mezar kitabesi ve
Çemberlitaş’taki Piyer Loti evinin kitâbesi (1920) de Necmeddin Efendi’nin kaleminin eseridir.
Şurası mutlaktır ki, hat sanatı, İslâm’ın kitabı Kur’ân-ı Kerîm’in en güzel şekilde yazılması gayretinden doğmuş lâkin
kısa zamanda sâhasını genişletmiştir. Rönesans devri sanatlarındaki dînî ağırlık düşünülürse, hüsn-i hattın oluşmasındaki
bu temâyül tabiî sayılır. Osmanlı devrinde de hatla uğraşanların çoğu önce bir dînî tahsil almışlar, hattâ ömürleri boyunca
dînî hizmetlerde bulunmuşlardır. İslamiyet’te ruhban sınıfı olmadığı cihetle, câmi hizmetleri, günde beş kere yapılan toplu
ibâdete mihrâba geçerek önderlik etmek (imâmet) ve kılınan her cuma namazı öncesi minbere çıkıp hutbe okumak (hitâbet)
ile sınırlı kalır. Bu hizmetler, diğer vazîfelilerle nöbetleşe yürütüldüğü için, imam-hatib zümresinin meraklı ve çalışkan

11

olanları ilim ve sanatla uğraşmağa rahatlıkla zaman ayırabilmiştir. Necmeddin Okyay’a da, doğduğu Üsküdar’daki son klâsik
mimari örneği olan Yeni Vâlide Câmii’nin ikinci imâmeti -babasının 1907’deki vefâtıyla - intikâl etmiş. Onun daha sonra
birinci imam ve hatîbi olarak 40 yıl sürdürdüğü bu hizmeti sırasında daha neler nelerle uğraşacağını birazdan anlatacağım.
1908 yılına gelindiğinde, 25 yaşındaki Necmeddin, Üsküdar Yeni Vâlide Câmii’nin ikinci imamı, muhtelif yazı
çeşitlerinden icâzet sâhibi genç bir hattat, ebrû sanatkârı, kâğıt terbiyesinde ve mürekkep îmâlinde usta, okçulukta mâhir
bir sporcu ve ayrıca eski hattatların eserlerini toplamağa ve onları inceleyerek hattın inceliklerini kavramağa çalışan zekî
ve dikkatli şahsiyetiyle karşımıza çıkıyor. Dikkatinize şu vâkıayla işaret etmek istiyorum: Câmide vazîfeli olduğu sıralarda,
avludaki musluklarda abdest alanların cebinden para çalan bir yankesici câmiye dadanmış. Hâdise birkaç defâ tekrarlanınca,
oranın sorumlusu sıfatıyla Necmeddin Efendi bundan büyük bir rahatsızlık duymuş ve namaz evveli muslukların önünü
uzaktan tarassut altına almış. Uzun bir tâkipten sonra, nihâyet yankesiciyi suçüstü yakalamış. İş mahkemeye intikâl
ettiğinde, adam suçunu hâkimin huzurunda inkâra kalkışmış; bunun üzerine Necmeddin Efendi hırsızlığın bütün kâide
ve inceliklerini göz önüne serecek şekilde olanları hâkime nakledince şaşıran hırsız: “Bu hoca muhakkak yankesicilikten
yetişmedir!” diyerek, suçunu mecbûren kabullenmiş ve mahkûm edilmiş!
1915 yılında Cağaloğlu semtinde açılan “Medresetü’l-Hattâtîn” isimli öğretim müessesesine -artık yazdığı hat levhaları
sağda solda görülmeğe başlayan- genç Necmeddin’i hoca olması için, müdür Ârif Hikmet Bey (vefâtı:1918) dâvet etmiş.
Fakat gittiğinde kendisine sormadan, yanlışlıkla talebe olarak kaydetmişler. O buna, “Demek ki daha öğreneceklerim
varmış” diyerek îtirazda bulunmamış ve sülüs hattını Kâmil Efendi’den (1861-1941) ders alarak ileriye götürmüş, Tuğrakeş
Hakkı Bey’den (1873-1946) de celî sülüs ve tuğra öğrenmiş. Lâkin diplomasını 1918’de almazdan iki yıl evvel, 1916’da ebrû
ve âhâr muallimi olarak Medresetü’l-Hattâtîn’e tayin edilip öğrenci yetiştirmeğe başlamış. İşte o sıralarda, Medrese’ye gelerek
kendisinden çiçekli ebrû yapmasını isteyen tanımadığı birinin arzûsunu gerçekleştirmek için uğraşırken, bunda da muvaffak
olmuş. Bu tarz ebrûya daha sonra Necmeddin Ebrûsu adı verilmiştir.
O yıllarda câmideki vazîfesi îcâbı henüz sarık-cübbe kıyafetiyle dolaşmak hakkına sâhip bulunan Necmeddin Efendi’nin
süratli yürüyüşünü, talebesinden Süheyl Ünver (1898-1986) hocamız: “Cübbesi, yolda giderken Necmeddin Efendi’nin
arkasından yetişemezdi!” cümlesiyle anlatırdı. Medresetü’l-Hattâtîn’deki “Hat ve Hattatlar Târihi” dersinin muallimi olan
şair Hüseyin Hâşim Bey (1861-1920) de felekîyat (astronomi) tâbirlerini kullanarak yazdığı şu kıt’asında Necmeddin
Efendi’yi bakınız ne kadar ihâtalı tanıtıyor:
Hattat Necmeddin-i Üsküdarî Hakkında:
“Gerçi meclâdır o necm-i dîn ü hatta Üsküdar,
Pertevi zanneyleme, eyler o semte inhisar,
Kevkeb-i evc-i zekâdır, şems-i burc-ı iktidar,
Âsumân-ı hüsn-i hat eyler anınla iftihar.”
(Gerçi o din ve hat yıldızının parladığı yer Üsküdar’sa da, ışığını sâdece o semte yaydığını sanma. Zekânın doruğundaki
yıldız, iktidar burcundaki güneş mertebesinde olan Necmeddin’le hüsn-i hattın gökleri iftihar eder.)
Yine o yıllarda Süleymâniye’deki Kânûnî Sultan Süleyman Mektebi’yle Bostancı ve Erenköy mekteplerinde hat
muallimliğine başlayan Necmeddin Efendi, hattatlığının da verdiği imkânla zer-endûd levhalar hazırlamağa ve yazılı ebrû
denemelerine ağırlık verir lâkin bu ikincisi için önceleri çok zahmetli bir usûlle çalışmıştır: Kâğıda yazdığı yazının etrafını
oyarak, çıkardığı harfleri bir başka kâğıda arapzamkıyla yapıştırıyor, kuruduktan sonra ebrû teknesine attığında, yapışık
harflerin altındaki kısım suyun sathındaki boyaları almıyor ve ıslanan harfler yapıştıkları yerden ayrılınca, yazılı kısımlar
kâğıdın renginde kalıyor. Fakat çok zaman alan bu usûlü Necmeddin Hoca dikkati sâyesinde kolaylaştırmıştır. Harfleri

12

yapıştırmakta kullandığı arapzamkı mahlûlünün kazâra dışa taştığı yerlerde de kâğıdın boya kabul etmediğini bu arada
gözden kaçırmadığı için, yazıları bir defâ da, kâğıdın üstüne doğrudan arapzamkı mahlûlüyle yazmayı tecrübe ederek
çok mükemmel neticeler alıyor. Böyle bir yazılı ebrûyu konuşmamın sonunda başka bir vesîleyle sunacağım. Necmeddin
Hoca, Tuğrakeş Hakkı Bey’le yakınlaşınca ve gülcü Şükrü Baba’yı da tanıyınca, onlardaki gülcülük merâkına kendini de
kaptırmıştır. Üsküdar’daki ahşap evinin ulu ağaçlarla dolu 4000 m2 lik bahçesinin bir bölümünü 1926’da gül yetiştirmeğe
ayırmış ve burada 400 çeşide kadar gül yetiştirmiş, yarışmalara katılıp madalyalar almıştır. İşin asıl hoş tarafı, her gülün
botanik künyelerini Lâtince olarak bilmesi ve gördüğü cinsi bu isimle tanımlamasıydı. Üstâd’daki şu gül aşkına bakınız
ki, benim kendilerine mülâkî olduğum 1955 yılında bile, artık eskisi gibi meşgûl olamadığı için, yine de kırk çeşit gülü
kalmıştı. 1961’de Toygartepesi’ndeki evinden Koşuyolu’nda bir apartman katına taşınınca gülden de bahçesinden de kopmak
mecburiyetinde kalan Necmeddin Efendi, talebesinden Ali Alparslan’ın 1963 yılında vazîfeyle bulunduğu Londra’dan
kendisine mükemmel bir gül kataloğu göndermesi üzerine şu hazîn kıt’ayı ona cevâben yazmıştı:
“Güllerin karşımda her an, solmadan durmaktadır,
Hem temâşâsıyla gönlüm şâd-mân olmaktadır.
Eski bağçem hâtıra geldikçe dîdem hûn olur,
Şimdi gül resmiyle Necmi geçmişi anmaktadır.”
Hat koleksiyonu da süratle büyüyen Necmeddin Hoca’nın eline 1925 yılında bir mücellidin terekesinden klâsik cilt
yapımında kullanılan şemse kalıpları geçer. Birdenbire eski tarzdaki mücellidliğe karşı içinde heves uyanır. Kendi gayreti ve
biraz da mücellit Bahaddin Efendi’nin (1866-1939) yardımıyla kısa zamanda bu işi de başarır çünkü hayat lügatinde “boş
durmak” yoktur, “daima çalışmak” vardır.
Sâdece eline geçen cilt kalıplarıyla yetinmez; dostlarından Hacı Vesim Paşazâde Lutfi-i Mevlevî Bey’in yardımları ve
Darphâne’ye devâmı sonunda öğrendiği “galvanoplasti” usulüyle eski kalıplardan yenilerini elde etmeyi başarır ve ortanca
oğlu Sâmi (1911-1933) ile berâber mükemmel eserler vücûda getirirler.
Cilt kalıplarından yazı çerçevesi yapmak da bu devrinin mahsûlüdür. Üç oğlu içinde müstesna sanatkârlığıyla dikkati
çeken oğlu Sâmi’nin henüz 22 yaşındayken peritonitten vefâtı, Necmeddin Hoca’yı hayli sarsar, lâkin “Bâkî kalanın
ancak Allah olduğu” inancıyla tesellî bulur. Sâmi’nin Yeni Câmi’deki cenaze namazını, imâmete geçip de kıldırmağa
baba olarak nasıl dayanabildiğini kendilerine sormak gafletime Hoca’nın cevâbını unutamam: “Resûlullah, ciğerparesi
İbrahim’in namazını kıldırmağa nasıl dayanabildiyse öyle!”. Sırası gelmişken Necmeddin Efendi’nin diğer iki evlâdından
da bahsetmeliyim: Deniz Albayı olan büyük oğlu Nebih Bey (1907-1983) emekliliğinde altın oygu olarak hat (tuğra)
ve tezyînat kesmesiyle ünlendi, küçük oğlu Sâcid Bey (1915-1999) ise Güzel Sanatlar Akademisi’nde ebrû ve şemse cilt
muallimi olarak 37 yıl hizmet etti. 1916’da Medresetü’l-Hattâtîn kadrosunda başlayan hocalığını, buranın kapatılmasıyla
1925’de Hattat Mektebi, 1929’da Şark Tezyinî Sanatlar Mektebi adını alarak sürdüren yeni müesseselerde; nihâyet
1936’dan itibâren Güzel Sanatlar Akademisi’nin Türk Tezyinî Sanatları şûbesinde sürdüren Necmeddin Okyay, 1948’de yaş
haddinden emekliye ayrılmakla berâber evi meraklı talebeye her zaman açıktı. 1955 yılında hat meşkı için mürâcaatımda,
beni kendisine götüren Yeni Câmi kayyımı Sâim Efendi, ders ücretinin ne kadar olacağını sormak garâbetinde bulununca,
Hoca’nın büyük bir şaşkınlıkla cevâbı: “Biz parayla öğrenmedik ki, parayla öğretelim! Bu mevzûlardan sakın bahsetmeyin”
olmuştu. Sonraki ziyâretimde götürdüğüm Şekercigüzeli’nin bâdem ezmesini görünce de: “Sizi böyle şeyler getirmekten
men ederim evlâdım. Çünkü o zaman öğretişim hasbî olmaktan çıkar, bir karşılık almış olurum” demişti. Aslında, târihimiz
boyunca eski üstâdların hepsi, husûsî hat öğretimlerini maddî karşılık beklemeden gerçekleştirmeğe özen göstermişlerdir.
Bu çok cepheli zâtın bir başka husûsiyeti de, Osmanlı topraklarında yaşayan muhtelif kavimlerin Türkçeyi
konuşmalarındaki lehçe farklılıklarını bir tiyatro artisti kadar başarıyla taklit edebilmesiydi. Sâdece bununla da kalmaz,
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başta Sâmi ve Edhem Efendilerle İbnülemin Mahmûd Kemâl Bey ve Gülcü Şükrü Baba olmak üzere, tanıdığı bâzı zevâtın
konuşmalarını da mimiklerine varana kadar aksettirirdi. Dinlerken gülmekten katılırdınız; bulunduğu toplantılara sohbetiyle
neş’e katardı. Osmanlı topluluğunda mutat olan şifâhî kültürü bütün nükteleriyle aktarmanın çok başarılı bir temsilcisiydi.
Batıda nâmını duyan ilâhiyat ve şarkiyat âlimleri İstanbul’a uğradıklarında ziyâretine gelirlerdi. Bunlardan Prof. Dr.
Muhammed Hamîdullah’ın (1908-2001), Necmeddin Efendi’yle görüşmesinden sonra onu, gıyâbında “bakıyyetü’s-sâlihîn”
(salih kişiler zümresinin sona kalanlarından) olarak vasıflandırmasını daima hatırlayacağım. Necmeddin Hoca’nın imzâsız
Osmanlı hat eserlerinin ekserîsinin kime âit olduğunu, hattâ yazılış senesini, müşâhede ve müktesebâtıyla tespît edebilmesi
büyük bir hayranlık uyandırırdı ve bu veçhesiyle âdetâ bir “sanat velîsi” hüviyeti taşırdı. Hayâtı boyunca “bilen bir hattat
şuuruyla” kendi topladığı emsalsiz hat eserlerinin pek çoğu 1960 yılında Topkapı Sarayı Müzesi’ne intikâl etmiştir. Bu
koleksiyonda hüsn-i hattın yanı sıra, tezhip sanatının da fevkalâde örnekleri mevcuttu. Necmeddin Hoca, tezhip sanatıyla
fiilen uğraşmamakla berâber, Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları Rikkat Kunt (1903-1986) ve Muhsin Demironat’ın
(1907-1983) klâsik tezhip yolunu bulmalarına rehberlik etmiş, ayrıca kitap sanatlarına dâir tâbir ve ıstılahları da dikkatle
toplayarak zamânımıza eriştirmiştir. Zîrâ yaşlılığında bile bu sanatlara faydalı olmak gâyesini bir an olsun kaybetmemişti.
Üstâdın kendi yazdığı hat eserleri de en ziyâde Mimar Sinan Üniversitesi’nde olmak üzere, Topkapı Sarayı ve Türk-İslâm
Eserleri müzelerinde, bâzı husûsî koleksiyonlarda bulunmaktadır. Ne yazık ki, Mîmar Sinan Üniversitesi’nde saklanan
yazılarından azımsanmayacak bir bölümü, üç yıl kadar önce dolabıyla birlikte kaybolmuştur.2
Müstesnâ yaradılışıyla, Necmeddin Okyay birçok hüneri nefsinde topladığı için “hezârfen” (bin sanat sâhibi) lâkâbıyla
anılmıştır. Onun ebrû hocası Edhem Efendi de aynı lâkapla yâd edilir. Necmeddin Efendi, ebcet hesâbıyla târih düşürmekte
de pek mâhirdi. Aruz öğrenmediği hâlde, yazdıklarının vezni yerinde olur, bu da çevresindeki aruz bilenleri şaşırtırdı.
Düşürdüğü târihlerden Sâmi Efendi için olanını naklederek bu bahsi de kapayalım:
“Serfürû eyler cihân, târih-i Necmeddin için,
Göçtü Sâmi, kaldı Râkım mesleki üstâdsız...”
1330 (1912)
Başta Neyzen Emin Dede (Yazıcı, 1883-1945) olmak üzere, birçok nağmeşinas dostu bulunduğu hâlde, Necmeddin
Efendi, nedense mûsıkîyle ilgilenmemiştir; makamlardan sâdece acem-âşîran’ı tefrîk edebildiğini söylerdi. Ancak “Üsküdar
ağzı” denilen tilâvet üslûbuyla Kur’ân-ı Kerîm okurken, makamları tiz sesiyle tabiî olarak birbirine münâsip şekilde sıralardı.
Hattâ Yenikapı Mevlevîhânesi’nde terâvih kıldırmak için imâmete geçtiğinde, mûzipliğiyle meşhur arkadaşı hattat ve
mûsıkîşinas Ömer Vasfi Efendi (1880-1928) müezzinlik ederken, olmayacak makamlar gösterse de, Necmeddin Hoca
tabiat-i mûsıkîyesiyle mihrapta bunlara mükemmelen uyarmış. Bu hâl “Deli” lâkabıyla mâruf Ömer Efendi’ye merâk
olur ve “Ulan, seni açmaza düşürmek için gösterdiğim makam seyirlerini ve kararlarını mûsiki bilmediğin hâlde nasıl
yakalıyorsun? Hayret ediyorum!” dermiş. Böylesine dolu dolu yetişmiş olan Okyay üstâdımızın samîmiyet ve tevâzû içinde
ara sıra tekrarladığı şu sözünü de hiç unutamam: “Evlâdım, zamânın en iyi hocalarından ders gördüm ammâ, kendim bir
şey olamadım! ” Oysa kendileri, yukarda isimleri sıralanan üstatların dürülüp bükülüp bir bedende toplanmış hâli gibiydi.
Bâzılarını genç, bâzılarını da orta yaşlarındayken tanıyıp da sohbet halkalarına dâhil olduğu zevât-ı kirâmın bir kısmını
şuraya sıraladığımda, Osmanlı kültür mihraklarının XX. y.y.’daki nümûnelerini rahmetle anmış olacaksınız: Abdülâziz Mecdi
Efendi (Tolun, 1865-1941), Ahmed Celâlettin Dede (Baykara, 1853-1946), Ahmed Nâim Bey (1870-1934), Ahmed Remzi
Dede (Akyürek, 1872-1944), Hâfız Eşref Efendi (Ede,1876-1954), Müderris Ferit Bey (Kam, 1864-1944), Elmalılı Hamdi
Efendi (Yazır, 1879-1942), Üsküdarlı Şair Tal’ât Bey (1858-1926), Debreli Hoca Vildan Efendi (1853-1924). Necmeddin
Efendi’nin hüsn-i hat konusunda en çok görüşüp anlaştığı hattat ise, Mâcit Ayral (1890-1961) merhûmdu. Hattâ onun
2 Makâlenin kaleme alındığı târihte kayıp olan bu dolap ve içindeki levhalar, 2012 yılında, deprem güçlendirme çalışmaları sırasında Mîmar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin yıkılan bir duvarının arkasında bulunmuştur.
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vefâtından sonra: “Mâcidim gitti, elimdeki
eserler öksüz kaldı” cümlesini zaman zaman
tekrarlardı.
Üzerindeki 14 çeşit rahatsızlığı da
“hastalık koleksiyonu” olarak görüp, bunu
bütün nüktedanlığıyla yazı koleksiyonculuğu
alışkanlığına bağlayan Necmeddin Hoca,
son yıllarında karasu (glokom) ve perde
(katarakt) illetleri dolayısıyla görme hassâsını
neredeyse kaybetmişti ve ömrünce bağlandığı
sanatlar, ona artık yüzlerini göstermez
olmuşlardı. Fakat “çalışmak”, hayâtı boyunca
kendisinin bütün hücreleriyle gerçekleştirdiği
bir fiildi.
Doksan üç yıllık azîz ömrünün bir ânını
boşa harcamadan, önce öğrenmek, sonra da
öğretmek şevkiyle yanıp tutuşan ve bir ibâdet
hazzıyla çalışan merhum üstâdın bu hâli,
rûhuna o derecede işlemişti ki, vefâtından üç gün önce, Haydarpaşa Nümûne Hastânesi’ndeki son görüşmemizde hatırını
sorduğum vakit, hasta yatağından kısık sesiyle: “Ölmeye çalışıyorum” cevâbını vermişti!

Necmeddin Okyay’ın yazılı akkâse ebrûsu, “Gel keyfim gel. Prof. Uğur Derman
arşivi.

Nihâyet 5 Ocak 1976 pazartesi sabahı fâni ömrü tükenen ve -isminin mânâsına göre- dinin olduğu kadar, faaliyetleriyle
sanatın da yıldızı olan hocamızı, ertesi gün, yıllarca hizmet ettiği Üsküdar Yeni Vâlide Câmii’nden öğle vakti kaldırıp
Karacaahmet Sultan’da oğlu Sâmi ve dokuz yıl önce kaybettiği refîkası Seniye Hanım’ın yanına sırladık. Lâkin kabrine
konulan Lâtin harfleriyle yazılmış kitâbe, bu büyük sanatkârın şanına hiç yakışmasa da o, eserleriyle yaşamağa devâm
ediyor, edecek . . . Yeri gelmişken, şu sempozyumu tertipleyen Üsküdar Belediye Başkanlığı’na da eski bir ricâmı tekrar
hatırlatmalıyım: Her şeyiyle Üsküdarlı kalan bu büyük sanatkârın adının, son yıllarını geçirdiği Doğancılar-Vîran Saray
sokağına verilmesini sabırla bekliyorum.3 Böylece Üstâd’ın ismi Üsküdar’da âbâd edilmiş, o sokak da “vîranlık”tan kurtulmuş
olacaktır.
Hocamızın bir yazılı ebrûsunun hazırlanış hikâyesini anlatarak, konuşmamı artık nihâyetlendirmeliyim. Ebrûculukta
kullanılan ve Hindistan’dan geldiği için tedâriki zor olan, morumsu vişne çürüğü renkli lök boyasının Mısır Çarşısı’ndaki
bir dükkânda bulunduğunu işiten Necmeddin Efendi bu boyanın peşine düşer. Lâkin o gün 13 Kasım 1918’dir ve 30
Ekim’de imzâlanan meşûm Mondros mütârekesini müteâkip, gemilerle gelen İngiliz-Fransız kuvvetleri İstanbul’u işgâle
başlamışlardır. Lök boyasını temîn eden ve başına bir iş gelmemesi için vapura binmeyip sandal tutarak yabancı askerlerin
arasından güçbelâ Üsküdar’a dönen Necmeddin Hoca, evine zorlukla erişir. Aradan neredeyse beş yıl geçtikten sonra, 6
Ekim 1923 günü yabancı kuvvetlerin gemilerle İstanbul’dan ayrılışını, limanı gören bahçesinden dürbünle seyrederken,
o neşe ile evine girip “Gel keyfim gel” celî ta’lîkını ebrûlu olarak yazar ve renkleri serperken işgâl günü zorlukla bulduğu
lök boyasını da bilhassa kullanır. Tekneden çıkardığı eserini kurutup seyretmek maksadıyla önüne aldığında, bir yandan
kahvesini yudumlarken, heyecânından fincanını “Gel keyfim gel”in üstüne döker; işte görülen lekeler bunlardır!
3 Eski Üsküdar Belediye Başkanı merhûm Mehmet Çakır zamânında, o zaman Başkan yardımcısı, daha sonra da Üsküdar Belediye Başkanı olan Hilmi Türkmen’in dikkatli
tâkîbi ile Ahmediye Semti’nde bir caddeye Hattat Necmeddin Okyay ismi verilmiştir.
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Sanırım, Necmeddin Efendi çapında bir sanatkâr için, gelişlerinde kendisiyle berâber bütün Türkleri hüzne boğan
işgâl kuvvetlerine karşı, gidişlerinde bundan daha keyifli ve sanatkârca bir intikam düşünülemezdi! Üsküdar’ın sanki
gürül gürül akan târihî bir menbâ çeşmesinden, bu konuşmamla dinleyicilerime ancak birer tas sunabildiğimi sanıyorum.
Anlattıklarımın, muhabbetten kaynaklanan bir mübâlağa olduğunu düşünebileceklere de şunu samimiyetle açıklamalıyım
ki, söylediklerim fazla değil, noksandır bile!”

Necmeddin Okyay’ın 1917’de İstanbul’a göçen Beyaz Ruslar’dan edindiği banknot kâğıdı üzerine arapzamkıyla hazırladığı
kalıp. “Hüves sem’i ül alîm”. Prof. Uğur Derman tarafından Alparslan Babaoğlu’na emânet edilmiş olup Alparslan Babaoğlu
arşivindedir.

16

Necmeddin Okyay’ın bir yazılı akkâse ebrûsu, “el-kâsibû habîbullah”. Prof. Uğur Derman tarafından Alparslan Babaoğlu’na emânet
edilmiş olup Alparslan Babaoğlu arşivindedir.
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Necmeddin Okyay’ın meşhur Lâfzâ-i Celâl ebrûsu. Prof. Uğur Derman arşivindedir.
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Yazılı Akkâse Ebrûlar
Akkâse, ebrûda kullanılan bir tekniğin adıdır. Bir kâğıdı önceden ebrûlayarak ya da hiç ebrûlamadan bazı bölgelerini
kâğıt ya da boyanın kâğıda tutunmasını engelleyen zamk benzeri bir madde ile maskeledikten sonra ikinci defa ebrûlamak
suretiyle yapılan ebrûlara, kâğıdın üzerinde biribirinin tersi yani birisi dişi birisi erkek iki desen oluştuğu için akkâseli ebrû
denir. Eğer kullanılan kalıp bir yazı (hüsn-i hat) kalıbı ise ortaya çıkan ebrûya “yazılı akkâse” adı verilir.
Bu teknikle, 17. yüzyılda Hindistan’da Deccan minyatürleri adıyla literatüre geçen birçok minyatür yapılmıştır.

Solda : Aslan terbiyecisi, Deccan 17. yy, Gursharan ve Elvira Sidhu koleksiyonu, Seattle.
Ortada : Tavuskuşu Taşıyan Kadın (muhtemelen Hayderabad 16. yy sonu - 17. yy başı), Free library of Philadelphia, Rare Books
Department, John Frederick Lewis Collection.
Sağda : Soylu müslüman kadın (muhtemelen Bijapur 1625-1639), Jagdish and Camilla Mittal Museum of Indian Art,
Hayderabad
Türk ebrû tarihinde hüsn-i hat ve ebrûnun aynı kâğıtta birleştirilerek yazılı ebrular yapılması ilk defa merhum
Necmeddin Okyay tarafından kullanılmış ve bu şekilde birçok yazılı akkâse ebrû yapılmıştır ancak Necmeddin Okyay’ın
bunları yaparken iletişimin son derece sınırlı olduğu yıllarda Hindistan’da yapılan bu çalışmalardan haberdar olduğu
söylenemez.
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Necmeddin Okyay, önceleri akkâse yapacağı yazının
kâğıttan keserek hazırladığı kalıbını Arap zamkı mahlûlü
ile yapıştırarak çalışmış ancak bir müddet sonra yazının
kalıbının dışına taşan Arap zamkının olduğu yerlerin de
boyayı kabul etmediğini fark ederek mürekkep yerine
Arap zamkı kullanmak suretiyle bir çok yazılı akkâse ebrû
yapmıştır.

Beygir-i zâif, Deccan 17. yy ortaları, Morgan Library and
Museum, New York.

Kalıp hazırlamak için kullanılan malzemeler.
uygun hale getirilir.

Yazılı akkâse yapımı, yapanın birçok konuda birikim
ve tecrübe sahibi olmasını gerektirir. Gerek desen gerekse
renk uyumu açısından çok güzel battal ebrûlar yapmayı
başarmadan ve bir hattat kadar olmasa da yazının
karakterini, harflerin anatomilerini, hattatların şivelerini
hatta bir hattatın gençlik ve ustalık dönemdeki yazılarının
farklılıklarını bilmeden yazılı akkâse yapmak, en hafifinden
yazısı kullanılan hattatın emeğine saygısızlıktır.
Her yazının kendisine göre bir hareketi vardır. Sözgelimi
sülüs yazıda elif sola talik yazıda ise sağa yatıktır. Akkâse
olarak yapılacak yazının zemininde ebrû isteniyorsa bu,
yazının hareketine müdahale ederek harflerin hattatın
yazdığından farklı algılanmasına sebep olacak taraklı, şal,
gelgit gibi hareketli desenleri olan bir ebrû çeşidi değil soluk
renkli bir battal ebrû olmalıdır.
Hafif renklerle çiçek ya da hatib zemini gibi hazırlanan
zemin ebrûsu kâğıda alındıktan sonra kâğıt ebâdından biraz
büyük boyda sert ve düz bir malzemenin üzerine yatırılır
ve cetvel gibi düz kenarlı sert bir malzeme ile üzerinde
kalan kitre ya da deniz kadayıfı tekneye geri sıyrılır. Eğer bu
yapılmazsa kitre veya deniz kadayıfının oluşturacağı film
tabakası nedeniyle kâğıt ikinci kez ebrûlandığında boya
kâğıda tutunmakta zorlanır ve akar.
Zemin ebrûsu olarak hazırlanan hafif renkli battal ebrû
kuruduktan sonra tersinden ütülenir ve kalıp yapıştırmaya

Akkâse yapılacak yazının kalıbı, yazının bir fotoğrafından fotokopisi alınarak ya da fotokopisinden çoğaltmak suretiyle
hazırlanır. Fotokopi hazırlanırken yazı, hattatın yazdığı kalem kalınlığından çok fazla uzaklaşacak kadar büyütülmemeli,
yazının zemini beyaz, oyularak çıkartılacak harfler siyah olmalıdır. Fotokopi makinası genellikle elifin zülfesinin gövdeye
birleştiği yer ya da bir şeddenin alt ortası gibi keskin birleşim yerlerini doldurur. Kesim sırasında zorluk yaşamamak için
kesmeye başlamadan önce bistüri ile bu fazlalıklar hafifçe kazınarak yazı düzeltilmelidir.
Harfler kesilirken sağ elini kullanan bir ebrûcu için beyaz olan zemin bıçağın solunda siyah desen bıçağın sağında olacak
şekilde kesilirse hata riski azaltılır. Elif gibi düz kesimlerde bıçağa biraz fazla kuvvet uygulanarak bıçağın sağa sola kaçmasına
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engel olunur. Sert kavislerde ise bıçağa uygulanan kuvvet
azaltılarak bıçağın rahat dönmesine izin verilir.
Kesilen harfler ve diğer tezyini işaret ve harekeler, koyu
renkli bir karton üzerinde tersinden yerleştirilerek biriktirilir.
Kesim işlemi bitince bu kartona sökülebilir spray yapıştırıcı
sıkılır. Yapıştırıcının ne miktarda sıkılacağı çok önemli olup
az sıkılırsa harflerin düşmesine veya ebrûlandıktan sonra
altlarına kirli sıvı kaçarak yazının kirlenmesine, çok sıkılırsa
sökülürken kâğıda zarar vermesine sebep olur. Bunun ne
kadar sıkılacağı ancak tecrübe ile bulunabilir.
Bu şekilde hazırlanan kalıplar ışıklı masada, uygun renkte
seçilen ve tersinden yazının bir kopyasının maskeleme bandı
ile tutturulduğu zemin ebrûsunun üzerine, her bir parça tam
yerine gelecek şekilde yapıştırılır.
Kalıbın kesilmesi.

Eğer kesim sırasında hata yapılmamış ise bir dişi bir de
erkek kalıp elde edilir. Bu kalıplar da tersinden ütülenerek
ya da bir ağırlık altında bir müddet bekletilerek tam düzleşmeleri sağlanır ve ebrûlama sırasında hava kabarcığı kalması
sorunuyla karşılaşılmaz.
Hazırlanan kalıpların ebrûlanması aşamasında karşılaşılabilecek en önemli sorun, battal ebrûnun tabiatında var olan
beyaz damarların küçük hareke ya da tezyini işaretler ya da en kötüsü yazının ketebesinin ya da tarihinin üzerine denk
gelmesidir. Bu durumda sözgelimi ketebe okunamaz hale geleceğinden bütün emekler boşa gider. Bu sorunun önüne geçmek
için bütün ayarlar ve renk seçimleri tamamlandıktan sonra kalıbın ebrûlanacağı aşamada battal ebrû hazırlanırken tercihen
siyah boya, kumlu ebrû yapar gibi teknenin ortasında bir
damlalık yardımıyla damlatılır.
Siyah boya teknenin yüzeyini kapladıktan sonra
hazırlanan diğer renkler serpilerek battal ebrû yapılır. Bu
şekilde yapılan bir battal ebrûnun kenarlarında beyazlıklar
kalmasına rağmen kalıbın ebrûlanacağı bölgede bütün
damarlar ilk damlatılan renkten olacak ve hiç beyazlık
kalmayacaktır.
Bu şekilde battal ebrû yapmak, yeni ve daha önce
yapılanlardan farklı bir uygulama olup böyle yapılan battal
ebrûların ebrû tarihine kendi ismiyle ve yeni bir battal ebrû
türü olarak geçeceğine inanıyorum.
Alparslan Babaoğlu
Kesilen harflerin ışıklı masada bir başka kâğıda aktarılması
suretiyle erkek kalıp elde edilmesi.

8 Nisan 2016, Çengelköy
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Erkek ve dişi kalıplar

Yazılı akkâse ebrûda kullanmak üzere
zemîninde beyaz damarlar bulunmayan
battal ebrûnun yapılması.

Yukarıda gösterildiği gibi yapılmış zemîninde
beyaz damarlar bulunmayan battal ebrû.
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KATALOG

Besmele-i şerîf
Bismillâhirrahmânirrahîm
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla
Hat: Hamid Aytaç, Ebâdı: 29,5x56 cm

26

Hilye-i şerîfe
Hz. Peygamber’in fizikî özelliklerini anlatan hüsn-i hatla yazılmış levhalar hilye-i şerîfe tâbir edilir.
Hat: Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi, Tezhip: Rabia Küpeli, Ebâdı: 61x46 cm

27

Kelime-i Tevhîd
Hüvallahü lâ ilâhe illâllah Muhammedün rasûlullah
O Allah’dır. Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed O’nun elçisidir.
Hat: Sâmi Efendi, Ebâdı: 43x76 cm

28

Fetih Sûresi Âyet 29’un sonu, Âyet 30’un başı
Ve kefâ billâhi şehîdâ Muhammedun rasûlullâh
Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın elçisi olduğuna Allah’ın şahitliği yeter.
Hat: Sâmi Efendi, Ebâdı: 52x49 cm

29

Beyit (Fasih Ahmed Dede)
Sanma ol surh-ı seher mihr-i felekdir görünen,
Her şafak hûn-i Hüseyn ile güneş kan ağlar.
Her sabah görünen seher kızıllığını dünyanın güneşi sanma,
Her şafak vakti Hz. Hüseyin’in (r.a.) kanı ile güneş kan ağlar.
Hat: İbrâhim Alâeddin Bey, Ebâdı: 43x76 cm

30

Zümer Sûresi 9. Âyet’ten bölüm
Hel yestevîllezîne ya’lemûne vellezîne lâ ya’lemûn.
Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
Hat: İsmâil Hakkı Altunbezer, Ebâdı: 60x62 cm

31

Beyit (Leskofçalı Gâlib)
Mazhar-ı feyz olamaz , düşmeyicek hâke nebât,
Mütevazı’ olanı rahmet-i Rahmân büyütür.
Tohum toprağa düşmeden feyze kavuşamaz.
Alçakgönüllü olanı Allah’ın (c.c.) rahmeti büyütür.
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı, Ebâdı: 54x81 cm

32

Kelâm-ı kibar (Abdülkâdir Geylâni)
Lî hamsetün utfî bihâ harre-l vebâ-il hâtımâ,
El Mustafâ ve-l Mürtezâ ve-bnehümâ ve-l Fâtıma
Benim için beş zât vardır. Ben, onlarla vebanın yakıcı ateşini söndürürüm:
Mustafa, Mürteza, oğullları Hasan, Hüseyin ve Fatıma
Hat: Sâmi Efendi, Ebâdı: 57x78 cm

33

Yusuf Sûresi 64. Âyet’in sonu
Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamerrâhimîn
Şüphesiz Allah en hayırlı koruyandır, O rahmandır, rahîmdir.
Hat: Sâmi Efendi, Ebâdı: 36x71 cm

34

Hadîs-i şerîf
El-ilmü bilâ amel vebâlün ve’l amelü bilâ ilm dalâlün.
Amelsiz ilim vebâldir; ilimsiz amel ise dalâldir (sapıklıktır)
Hat: Bakkal Ârif Efendi, Ebâdı: 18x41,5 cm

35

Beyit (Ketencizâde Mehmed Rüşdü Efendi)
Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder,
Hâlk eder esbâbını bir lâhzâda ihsân eder.
Allah kudretini tecellî ettirirse her işi kolay kılar.
Bir işin olmasını murâd ederse, sebepleri yaratır, bir anda o işi ihsân eder.
Hat: Hamid Aytaç, Ebâdı: 39x74 cm

36

Rahmân Sûresi, 78. Âyet
Tebârakesmu rabbike zîl celâli vel-ikrâm
Azâmet ve ikram sâhibi olan Rabbinin adı ne yücedir.
Hat: Çarşanbalı Ârif Bey, Ebâdı: 38x77 cm

37

Rahman Sûresi 26. Âyet
Kullu men ‘aleyhâ fân
Herşey fânîdir.
Hat: Hamid Aytaç, Ebâdı: 42x58 cm

38

Kelâm-ı kibar
İlâhî ente maksûdi
Ve rızâke matlûbi
Yâ Rabbî, benim maksûdum sensin,
Murâdım senin rızanı kazanmaktır.
Hat: Ali Haydar Efendi, Ebâdı: 54x72 cm

39

Hicr Sûresi, 99. Âyet
Veâ’bud rabbeke hattâ ye’tiyekel-yakînû.
Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibâdet et.
Hat: Sâmi Efendi, Ebâdı: 29x77 cm
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Nur Sûresi 35. Âyet’ten bölüm
Nûrun alâ nûr.
Nûr üstüne nûr.
Hat: Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, Ebâdı: 28x28 cm

41

Bismillâhirrahmânirrahîm
Rahman ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı, Ebâdı: 32,5x78,5 cm

42

Kelâm-ı kibar
Edeb Yâ Hû.
Hat: Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, Ebâdı: 30x37 cm

43

Beyit (Kânûnî Sultan Süleyman)
Halk içinde mûteber bir nesne yok, devlet gibi,
Olmaya devlet cîhanda, bir nefes sıhhat gibi.
Halk arasında makâm ve servet kadar îtibarlı bir nesne yokdur.
Lâkin, şu cîhanda, bir nefeslik sıhhat gibi saâdet ve bahtiyarlık da olamaz.
Hat: Necmeddin Okyay, Ebâdı: 39x70 cm

44

Beyit (Lâ Edrî)
Basmasa mübârek kademin rûy-i zemîne,
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm.
Senin mübarek ayağın yeryüzüne basmamış olsaydı,
Toprakla teyemmüm etmek kimseyi temizlemezdi.
Hat: Mustafa Râkım Efendi, Ebâdı: 47x70 cm

45

Mü’minûn Sûresi 14. Âyet
Fetebâraka(A)llahu ahsenu’l hâlikîn(e)
Yaratanların en güzeli olan Allâh’ın şânı ne yücedir.

46

Hat: Neyzen Emin Dede, Ebâdı: 37,5x40 cm

Fetih Sûresi 1. Âyet
İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ
Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı, Ebâdı: 34x44 cm

47

Duâ
Allâh cümlemizi kem kişinin kem işinden, kem gözünden, kem sözünden muhafaza buyursun.
Hat: Hamid Aytaç, Tezhip: Dilara Yarcı Diniz, Ebâdı: 33,5x76 cm

48

Hadîs-i şerîf
Ed-dünyâ mezrâtü’l âhira.
Dünya âhiretin tarlasıdır.
Hat: Yesârîzâde Mustafa İzzet, Ebâdı: 30x64 cm

49

Hadîs-i şerîf
İtteki şerrâ men ahsente ileyh
İyilik ettiğin (nankör) kişinin şerrinden sakın.
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı, Ebâdı: 38,5x54 cm

50

Âl-i İmrân Sûresi, 97. Âyet
Fîhi âyâtun beyyinâtun makâm-ı İbrâhim.
Onda apaçık deliller, Makâm-ı İbrâhim vardır.
Hat: Çarşanbalı Ârif Bey, Ebâdı: 45x60 cm

51

Hadîs-i şerîf
İttekî şerrâ men ahsente ileyh
İyilik ettiğin (nankör) kişinin şerrinden sakın.
Hat: Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ebâdı: 29,5x51,5 cm

52

İsm-i Celâl
Allah Celle Celâluh
Hat: Şefik Bey, Ebâdı: 62x61,5 cm

53

İsm-i Nebî
Muhammed Aleyhisselâm

54

Hat: Şefik Bey, Ebâdı: 63,5x62 cm

Asr Sûresi
Bismillâhirrahmânirrahîm,
Vel asr. İnnel insâne le fî husr. İllellezîne âmenû
Ve amilu’s sâlihati ve tavâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.
Bismillâhirrahmânirrahîm
And olsun zamâna ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak îmân edip de
Sâlih ameller (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir)
Hat: Hamid Aytaç, Tezhip: Dilara Yarcı Diniz, Ebâdı: 41,5x69 cm

55

Duâ
Aleyke avnullah
Allâh’ın yardımı üzerine olsun.
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı, Ebâdı: 29,5x63 cm

56

Yâsin Sûresi 81. Âyet
Ve huve-l hallâku-l’alîm
O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı, Ebâdı: 34,5x48 cm

57

Naât-ı şerîf (Lâ edrî)
Serîr-ârâ-yı amrük, zîver-i dihîm-i erselnâk,
Hıdîv-i lâmekân, ferman-revâ-yı hıtta-i eflâk,
N’ola gülmîh-i bâb-ı akdesin tâc olsa şâhâne,
Ki sensin pâdişahlar Pâdişâhı ey Şeh-i Levlâk.
Ey “Amrük” tahtını bezeyen,”Erselnâk” tâcının süsü,
mekâna ihtiyâcı bulunmayan Allâh’ın Hıdîv’i, emri kâinât ülkelerince kabûl gören,
senin kutlu kapın üzerindeki gül mıhı şahlara tâc olsa,
çünkü “Levlâk” şâhı olarak sen, pâdişahlar pâdişâhısın.
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Hat: Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ebâdı: 56x65 cm

Kelime-i Şehâdet
Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasuluhû
Şâhitlik ederim ki Allah’tan baska ilâh yoktur ve yine şâhitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve rasûlüdür.
Hat: Hamid Aytaç, Ebâdı: 26x66 cm

59

Kıt’a (Sa’dî)
Ey mahrem-i bî-müşterek-i kurb-i Hüdâ,
Dilden eserin etmesün Allah cüdâ
Her zerre-i hâk-i kadem-i hazretine,
Cânım da fedâ ten de fedâ ben de fedâ.
Ey Allah’a yakınlık bakımından ortağı bulunmayan,
Allah gönlümden eserini uzaklaştırmasın,
Hazretinin ayağının toprağının her zerresine,
Cânım da vücûdum da ben de fedâ olayım.
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Hat: Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi, Ebâdı: 57x59,5 cm

Naât-ı şerîf (Lâ edrî)
Ol Resûl-i müctebâ hem rahmeten li’l-âlemîn,
Bende medfundur deyû eflâke fahr eyler zemîn,
Ravzâsın idüp ziyâret, dedi Cibrîl-i emîn,
Hâzihî Cennâti Adnin fedhulûhâ hâlidîn.
O seçkin peygamber âlemlere de rahmettir.
“Bende yatıyor” diye yer göklere karşı öğünür.
Cebrâil meleği onun kabrini ziyâret edip dedi ki:
“Burası Adn Cenneti’dir; ebedî olarak oraya giriniz.”
Hat: Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Ebâdı: 60x60 cm
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Kelâm-ı kibar
Açılır bâb-ı Alî’den Hakk’a vuslat perdesi.
Hakk’a kavuşmanın perdesi Ali kapısından açılır.
Hat: Kemal Batanay, Ebâdı: 26,5x75 cm
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Duâ
Yâ Rab beni dûr eyleme evlâd-ı Alî’den.
Allâh’ım beni Ali’nin (r.a.) evlâtlarının yolundan ayırma.
Hat: Muhammed Nazif Efendi, Ebâdı: 47x60 cm
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Hûd Sûresi 112. Âyet
Festekim kemâ umirte.
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
Hat: Hulûsi Efendi, Ebâdı: 32,5x74 cm
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Beyit
Eyle tevfîkini bu bendene Yâ Rab, refîk,
Kıl inâyet bana kim ente veliyyü’t-tevfîk.
Yâ Rab muvaffakiyet için yardımını bu kuluna yoldaş eyle; bana lûtfet,
Çünkü başarma gücünün tek sâhibi sensin.
Hat: Hamid Aytaç, Ebâdı: 43x55,5 cm
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Duâ
Allahümme yâ muhavvile-l havli ve’l-ahvâl,
Havvi’l-hâlenâ ilâ ahseni’l-hâl.
Ey hâlleri değiştiren Allah’ım,
Bizi en iyi hâle çevir.
Hat: Necmeddin Okyay, Ebâdı: 40x61 cm
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Hadîs-i şerîf (İmam Şâfîye de nisbet edilir.)
El-İlmu ilmân: ilmu’l-ebdân ve ilmu’l-edyân.
İlim ikidir: Beden ilmi ve dîn ilmi.
Hat: Kemal Batanay, Ebâdı: 28x73,5 cm
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Duâ
Elhamdülillahi alâ ni’metehû.
Bütün nîmetlerine şükürler olsun.
Hat: Necmeddin Okyay, Ebâdı: 34x71,5 cm
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Hadîs-i şerîf
Re’sûl hikmet-i mehâfetullah.
Hikmetin başı Allah (c.c) korkusudur.
Hat: Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, Ebâdı: 43x43 cm
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Hadîs-i şerîf
Men allemenî harfen fekad sayyeranî abden.
Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir.
Hat: Ömer Vasfi Efendi, Ebâdı: 40,5x82 cm
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Kelâm-ı kibar
Er-rızku al’Allah.
Rızık Allah’tadır.
Hat: Necmeddin Okyay, Ebâdı: 34x80 cm
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Kelâm-ı kibar (Hz. Ali r.a.)
Men allemenî harfen fekad sayyeranî abden.
Bana bir harf öğretenin kölesi olurum.
Hat: Çarşanbalı Ârif Efendi, Ebâdı: 40,5x47 cm
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Duâ
Ya Alî kerremallâhü vechehû ve radiyallâhü teâla anh.
Yâ Alî, Allah vechini (yüzünü, yönünü, tarafını) şerefli kılsın ve ondan razı olsun.
Hat: Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, Ebâdı: 42,5x43 cm
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Duâ
Allahü veliyyüt-tevfik, ni’m el Mevlâ ve ni’m er Refîk.
Allah yardım edendir. O ne güzel Mevlâ ve ne güzel arkadaştır.
Hat: Sâmi Efendi, Ebâdı: 42x83 cm
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Fetih Sûresi 1. Âyet
İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ.
Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik.
Hat: Hamid Aytaç, Ebâdı: 30x65 cm
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Dua
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.
Güç ve kuvvet, sadece Allah’ın (c.c.) yardımı iledir.
Hat: Nazif Bey, Ebâdı: 44x54 cm
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Hadîs-i şerîf
Ene ve Aliyyün ke hâteyn.
Aliyyü minnî ve ene minh.
Ben ve Ali öyle yakınız ki
Ali bendendir ben de ondanım.
Hat: Mehmed Tâhir b. Ahmed, Ebâdı: 46x54 cm
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Enbiya Sûresi 30. Âyet’ten bölüm
Ve cealnâ minel-mâi külli şey’in hayy.
Canlı olan herşeyi sudan yarattık.
Hat: Ömer Vasfi Efendi, Ebâdı: 30x65 cm
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Necm Sûresi 39. Âyet
Ve-en leyse lil-insâni illâ mâ se’â.
Ve gerçekten de insan ancak çabasının sonucunu elde eder.
Hat: Mustafa Halim Özyazıcı, Ebâdı: 32x48 cm
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Hadis-i şerif
El kâsibû habibullah.
Çalışıp kazanan Allah’ın sevdiğidir.
Hat: Sâmi Efendi, Ebâdı: 29x69 cm
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Duâ
Mâşaallah.
Allah kötü bakışlardan esirgesin.
Hat: Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, Ebâdı: 30,5x33 cm
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