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Özet –İnsanlar arasındaki bilgi alışverişinin temeli olan iletişim yazıyla kalıcılık kazanmıştır. Yazı tarih öncesi dönemlerden 

günümüze içinde bulunulan dönemi aktarmak için bir köprü görevi üstlenmiştir. İlk yazının bulunuşundan günümüze pek çok 

aşamadan geçerek gelişen bu kavram zamanla estetiğide içine katmıştır. Toplumların kültürel bilgi ve birikimini gelecek nesillere 

aktaran yazı Türklerde ilk edebi metinlerin yer aldığı Orhun Kitabeleri ile başlayıp günümüze ulaşana kadar en büyük değişimi 

İslamiyetin kabulü ve Arap alfabesine geçişle yaşamıştır. Yazı açısından bir kırılma noktası olan İslamiyetin kabulüyle birlikte 

Arap harflerinin kullanımıyla üretilen eserler estetik güzellik sergilemiş ve buna Türklerin büyük katkısı olmuştur. Türkler 

yalnızca hat sanatının gelişimine katkıda bulunmakla kalmamış gelişiminde baş aktörlerden olmuştur.  Bu çalışmada güzel yazı 

yazmada grafik tasarımcıların kullandığı tipografi ve kaligrafi alanlarına hat sanatının taşıdığı geleneksel doku ile modern izler 

arasındaki ilişki incelenmiştir. Tüm tasarım alanlarının ortak paydası olan; denge, orantı ve görsel hiyerarşi, devamlılık, 

bütünlük, vurgulama gibi kavramlar açısından incelendiğinde hat sanatının modern figürler barındırdığı ve grafik tasarımı 

derinden etkilediği tespit edilmiştir. Bunun yanısıra çini ve seramik eserler üzerinde de hat, kaligrafi ya da tipografik uygulamalar 

yapılarak bu değişim incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler – Yazı, Hat Sanatı, Tipografi, Kaligrafi ve Grafik Tasarım 

 

 

 

Investigation of Calligraphy with its Characteristic of Graphic Design and 

Applications on Tile-Ceramic Works 
 

 

Abstract – Communication, which is the basis of information exchange between people, has gained permanence with calligraphy. 

Writing has served as a bridge from the prehistoric times to the present. This term, which has evolved through many stages from 

the founding of the first writing to the present, has added to the aesthetics over time. The writing which conveys the cultural 

knowledge and knowledge of the societies to the future generations started with the Orkhon Inscriptions, which were the first 

literary writings in the Turks, and the greatest change was the adoption of Islam and the transition to the Arabic alphabet. With 

the acceptance of Islam, which is a breaking point in terms of writing, the works produced with the use of the Arabic letters 

exhibited aesthetic beauty and Turks had made great contributions to calligraphy. The Turks not only contributed to the 

development of the art of calligraphy, but also became one of the leading actors in their development. In this study, the 

relationship between the traditional texture and the modern traces of calligraphy in the fields of typography and calligraphy are 

studied. The common denominator of all design areas; In terms of concepts such as balance, proportion and visual hierarchy, 

continuity, integrity and emphasis, it was determined that the art of calligraphy housed modern figures and profoundly influenced 

graphic design. In addition, calligraphy, calligraphy or typographic applications on ceramic and tile works have been examined. 
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1. GİRİŞ 

 

Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar yazının 

bulunuşu, içinde bulunulan dönem, kültür, yaşam şekilleri ve 

o dönem hakkında belirli bir bilgi birikiminin aktarılması 

yönünden dönüm noktası oluşturmuştur. MÖ 3000 yıllarında 

resimli şekiller şeklinde daha çok piktogramlarla başlayan bu 

süreç Fenikelilerin yazı karakterlerini ortaya koydukları 

döneme kadar pek çok aşamadan geçmiştir [1].  

 

Fenikeliler (İ.Ö. 1500) yıllarında ticaret toplumu olması 

nedeniyle tanıma imkanı buldukları çivi ve hiyeroglif 

yazılarından esinlenirken Yunanlılar (İ.Ö. 1000) geometrik 

kavramlarla birlikte alfabeye sesli harflerin ilavesini sağladı. 

Roma İmparatorluğu döneminde ise kil tabletler ve parşomen 

üzerine yazılan yazılar yerini kitap şeklinde eserlere 

bırakmıştır [2]. 

 

Türklerde yazının gelişimini incelediğimizde ise tarihte 

olduğu gibi resimle başlayıp bugünkü haline gelene kadar pek 

çok aşamadan geçtiği görülmektedir. Bu süreç Türklerde 

Tamga (bir materyalin üzerine bir iz bırakmada kullanılan 

araç) ile başlamaktadır [3]. Bu başlangıçtan itibaren Türkler 16 

çeşit alfabe kullanmışlar ancak en büyük değişimi 

Karahanlılar döneminde yaklaşık 10. Yy.’dan itibaren 

İslamiyetin kabulü ve Arap harflerine geçişle yaşamıştır. Bu 

süreç 1000 yıl gibi uzun bir dönem devam etmiş ve Türklerin 

bu alfabeyle birlikte hat yazısınıda devralmasına neden 

olmuştur [4].  

 

Hat kelimesi sözlük anlamı itibariyle ‘Güzel yazı yazma 

sanatı’olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde ise 

arap harfleriyle yazılan güzel yazıları tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Islamiyette putperestliğe karşı olarak resim 

yapmanın yasaklanması hat sanatının daha fazla gelişmesinde 

etkili olmuştur. Ancak müslümanların bu sanat dalında 

gelişmelerinde en büyük etken Arap harflerinin Kur’an 

ayetlerinin yazılmasında aracılık görevini üstlenmesi olarak 

görülmektedir [5].  

 

Bir başka sanatçının tanımlamasıyla ‘hat’ ressamın fırçayı 

serbestçe kullanımı sonucu ortaya konan el yazısı 

karakterindeki çizgiler olarakta görülmektedir [6]. Türkler 

İslamiyetin kabulüyle aldıkları hat yazısını çok fazla 

geliştirmiş ve dönemin arap ve İran tarzı yazılarının ötesine 

taşımışlardır. Yazıyı bir iletişim unsuru olmaktan ziyade bir 

sanat haline getirmişlerdir [1]. 

 

İslam yazısı olarak tanımlanan hat yazısı aynı harflerden 

oluşmasına rağmen çeşitli yazım türlerine sahiptir. Bu yazı 

türleri; Şekil 1.1’de yukarıdan aşağıya her satırda bir yazı türü 

olmak üzere; Kufi, Celi Sülüs, Nesih, Muhakkak, sülüs, Rıka, 

Tevki, Celi Ta‘lik, Talik, Divani, Celi Divani, ve Rik’a ’dır 

[7].  
 

 
 

Şekil 1.1 Hat Sanatında Yazı Stilleri [7] 

 

2. HAT SANATI, KALİGRAFİ VE TİPOGRAFİ 

İLİŞKİSİ 

Bilginin görünür biçimi olan yazının önemi tarih çağları 

boyunca gitgide artmış, bilginin koruyucusu yazı ve el yazması 

eserler (manuscript), fermanlar, duyurular vb. gibi "yazılı" 

ürünler gündelik yaşamın dışında bir sanat uğraşısına 

dönüştürülmüştür. Harflerin sanatsal bir yaklaşımla ele 

alınması yoluyla yapılan düzenlemelere Batı sanatında - 

Yunanca güzel anlamındaki "kallos" ve çizgi anlamındaki 

"graph"tan -"kaligrafi" (calligraphy) ve Doğu (İslam) 

sanatında "Hüsn-ü Hat" , yani her ikisinde de 'güzel yazı'dır 

[8]. 

Şekil 2.1.’de Osmanlı dönemi padişah emirleri anlamına 

gelen bir ferman ve günümüz yazışmalarından bir örnek 

verilmiştir [9].  

 

 

     
Şekil 2.1.Soldan sağa sırasıyla ferman ve genelge örneği [9]. 
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Kaligrafi yani hat sanatı aslında grafik tasarımın temelini 

atmaya başlamıştır. Sanatsal yaklaşımlara ve grafik tasarıma 

ihtiyaç doğduğu ancak kaligrafi ve illüstrasyonun ortaya 

çıkmasıyla fark edilmiştir.  

 

    
Şekil 2.2. Emin Barın’a ait hat ve kaligrafiyle çalışılan eserler [9]. 

 

Avrupa’da meydana gelen Rönesans’ın kaynağı Müslüman 

Endülüs Uygarlığı’dır. Yani Rönesans olarak adlandırılan 

bilim devriminin temeli 9. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bilim 

dünyasında büyük bir gelişim kaydeden ve ardında ihtişamlı 

eserler bırakan Endülüs’tür. Avrupa’da grafiğin temeli olarak 

adlandırılan kaligrafi ve illüstrasyonun Doğuda ki karşılığı 

yüzyıllardır var olan hat ve minyatür sanatıdır. Osmanlı 

dönemi elyazması eserler çağının en üstün tasarım anlayışında 

üretildiği ve bilim, sanat dünyasında sanatçıların iyi bir 

eğitimden geçerek eserler ürettikleri yapmış oldukları işlerden 

anlaşılmaktadır. Batının sanat tarihinde grafik olarak 

adlandırılan çalışmaları bizde de kitap süsleme sanatları olarak 

geçmektedir. Kavram, farklı sözcüklerle ifade edilse de anlam 

aynıdır. Sonuç olarak her iki medeniyet sanata ve bilimsel 

eserlere birbirilerindeki sanatsal ve bilimsel gelişmelerden 

kısmen etkileşim içinde olarak kendi kültürel miras anlayışları 

üzerine şekil vermiştir [10]. 

Basım ve yayın teknolojilerinin gelişmesi ve sanayi 

devriminin başlamasıyla birlikte tipografi alanında gelişmeler 

artmıştır. Tasarlanan fontlar yaygınlaşarak tipografiye geniş 

yelpaze sunulmaya ve grafik eserlerde sanatsal bakış açısı 

kazanmaya başlamıştır. 

Gutenberg öncesi yüzyıllarda farklı kültürlerin dini 

kurumlarında yetiştirilen ve bulundurulan eğitimli yazıcıların 

geleneksel güzel yazı (kaligrafi, hat vb.) sahasından 

döneminin çağdaş baskı makineleri sayesinde basımcılık ve 

yayıncılığın liberalleştirilmesi gibi, PostScript de 

basımevlerinin sanayi çağı baskı makinelerinden büro 

içerisindeki bilgi çağı insanlarının gündelik yaşamına 

basımcılığı ve yayıncılığı taşımış ve yaymıştır. 1980lerin 

başında bilgisayar ortamında var olan sayfa tanımlama 

dillerinden sadece biri olan, ancak masaüstü yayıncılığın temel 

eksenini oluşturan, PostScript'i de Adobe yaratmıştır [11]. 

Hat sanatında kullanılan yazıların Kûfî, Sülüs, Nesih, 

Muhakkak, Reyhânî, Tevkî', İcâze, Ta'lik, Divânî, Celi, Rik'a, 

Ma'kili dâhil, bin kadar çeşidi vardı. Osmanlı Döneminde bu 

sanat sadece kâğıt üzerinde kalmayıp halıcılık, kumaşçılık, 

dericilik, seramik, mimari gibi pek çok alanda yansıma buldu. 

Hat sanatında yazı gelişigüzel yazılmaz, her yazı türünün 

kendine özgü özellikleri, inceden inceye saptanmış kuralları 

vardır. Tarih boyunca ünlü hat ustaları zaman zaman yazı 

kuralları oluşturmuşlar ve bunları saptamışlardır. Çeşitli yazı 

türleri birbirlerinden, harflerin büyük ya da küçük olması, 

biçimi, aralıkları, bazı harflerin birbirlerine bitiştirilip 

bitiştirilmemesi, bazı yazı işaretlerinin kullanılıp 

kullanılmaması gibi özellikleriyle ayrılır [12].  

 

Şekil 2.3’te 16. yy’da İznik’te yapılan ve İstanbul’da 

bulunan Rüstem Paşa Cami’inde sergilenen çiniler hat yazı 

çeşitlerinin farklı sanatlarda kullanımına örnek 

verilebilmektedir. Bu dönem eserlerinde Sülüs ve Nesih yazı 

yanında uzaktan okumada kolaylık sağlayan Celi yazı türü 

gelişerek İran’da meydana gelen Talik yazıyla beraber 

özellikle cami süslemelerinde yerini almıştır.  

 

 
Şekil 2.3. İstanbul/ Rüstem Paşa Cami’inde sergilenen çiniler [13]. 

 

Grafik tasarımın temelinde yer alan tasarım ilkelerinin 

kullanımı hat sanatının ortaya çıkışı ile başlamıştır. 

Yakalanmaya çalışılan ritim ve devamlılık etkisi grafik 

tasarımda bir tasarım üzerinde değerlendirme yapılırken 

aradığımız temel tasarım ilklerinin karşılığıdır. 

 

Şekil 2.4’te Türk Hat Sanatı öğelerini çağdaş grafik tasarım 

sayfa tasarımlarıyla kıyaslamalı olarak irdeleyen Mehmet 

Pehlivan’a ait yüksek lisans çalışmasından alınan örneklerde 

görmek mümkündür. Bu örnekler aradaki bağlantıları net 

şekilde gösterici bir etki yaratmaktadır.  

 

    
Şekil 2.4. Soldan sağa sırasıyla; The Guardian Gazetesi, İngiltere/ Şevki 

Efendi hilyesi [9]. 

 

El yazması eserler, eserin hangi amaçla yazıldığına bağlı 

olarak özel birtakım yazı türleri ile kaleme alınmıştır. Hat 

sanatında her yazının kendine özgü özellikleri ve yazım 

kuralları vardır. Harflerin boyu, biçimi ve aralıklarında 

görülen farklılıklar gibi… Örneğin yazıda kullanılan dik hatlar 

ritmi, yatay çizgiler ise devamlılığı sağlamaktadır. Osmanlı 
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yazma eserler incelendiğinde başlıca yazı çeşitlerinin kûfi, 

sülüs, nesih, muhakkak, reyhanî, tevki, rikaa, talik, rik’a, 

divani ve siyakat olduğu görülür. Sanatsal özellikleri ile öne 

çıkan yazma eserlerde daha çok nesih, sülüs, muhakkak, divani 

ve rikaa yazı türü tercih edilmiştir [10]. 

Hat sanatı kendine özgü üslubuyla yıllardır kaybolmaya 

karşı direnen doğu kültürünün kendine has en özel geleneksel 

sanatları arasındadır. Her ne kadar batıda karşılığı kaligrafi 

eserler ile yer bulsa da, doğu kültüründe yer alan Arap 

alfabesinin hat sanatını farklı kıldığı, özgün ve tek hale 

getirdiği fark edilemeyen değerler arasındadır. Amaç 

yaşatılmaya çalışılan bu sanatı grafik tasarım eserlerinde 

modern formlarla buluşturarak ölümsüz hale getirmektir. 

Benzeri bir sanatın Avrupa'da bulunmadığı ve dolayısıyla 

Batı sanatından etkilenmeyen hat sanatı, üslûp sahibi başarılı 

hattatların usta-çırak ilişkisi içinde gelişerek varlığını 

korumuştur. Arap yazı sisteminde harflerin çeşitli biçimlerde 

yazılmaya elverişli olmaları, harflerin sert ve yuvarlak hatlarla 

çeşitli biçimlendirmelere fırsat sunması yazıları değişik 

yorumlamalara açık tutmuştur. Sanatta aranan bu özellikler 

estetik açıdan özgün, soyut bir resim veya güçlü bir grafik 

tasarım etkisi taşıyan bu yazıları farklı bir konuma 

taşımaktadır. Harflerin ve yazı sisteminin farklı yorumlara 

açık oluşu zaman içinde çok çeşitli yazı karakterlerinin ortaya 

çıkmasına, hattatların kendi yorumları ile üsluplar geliştirip, 

yazı sanatını iyi bir seviyeye getirmelerine yol açmıştır [10]. 

Grafik tasarımda bir tasarım yüzeyinde en önemli 

kavramlardan bir tanesi tipografidir. Bir tasarımın amacına 

ulaşmasını sağlayan ve alıcıya mesajı direk ileten her zaman 

yazı olmuştur, yazının grafik yüzeyde hayat bulması ve 

tasarım kostümü giymiş haline tipografi diyebiliriz. İçinde 

yazı olan her kavram tipografi çatısı altında grafik tasarım 

içinde yer almıştır. Böyle olunca hat sanatı da tipografinin bir 

parçası olarak yerini almıştır. 

Hat sanatı kapsamında değerlendirilebilecek her şeyi 

topladığımızda ortaya çıkan sonuç, hat sanatının tipografi 

kapsamında olduğudur. Bugün, anlam olarak “hüsn-i hat” ya 

da “güzel yazı” sanatına karşılık gelen kelime “kaligrafi”dir. 

Fakat kaligrafi kapsamında değerlendirilebilecek pek çok 

çalışma tipografi tarafından kapsandığından, Osmanlı hat 

sanatının kaligrafi ile birlikte tipografi kapsamında da 

değerlendirilmesi daha doğrudur. Çünkü hat sanatı içinde yer 

alan pek çok unsur, örneğin levhalar, yazı resimler, tuğra gibi 

formlar aslında yazılmak yerine tasarlanmış ve mükemmel 

halini aldığında o günün yöntemleriyle çoğaltılmıştır ve bu 

işlemler kaligrafi çıkışlı da olsa, doğrudan tipografinin alanı 

içerisindedir. Bugün “tipografi” dediğimiz alan, geçmişte 

“mecaz yazı” ya da “yapma yazı” olarak tanımlanmıştır [12]. 

Tipografi gelişen çağın her dinamiğinde farklı bir yer 

edinmiştir. Yazının bulunuşuyla ortaya çıkan serüveni sanayi 

devrimi ve baskının ortaya çıkışı ile hayat bulmuştur. Yazının 

bulunuşuyla ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte grafik 

tasarım el yazması kitaplarda, baskı yöntemiyle çoğaltılan 

afişlerde yerini almıştır. Grafik tasarımın gelişimiyle birlikte 

farklı font arayışı giderek artmış ve bu da tasarımcıları 

kendilerine ait özgün font tasarımları yapmaya 

yönlendirmiştir. Font tasarımlarının artması ve baskının 

gelişmesiyle birlikte çoğaltma işlemleri için tipo baskı ortaya 

çıkmıştır. 

Tipografi özelinde yapılan çalışmalar irdelendiğinde temel 

olarak 5 ana tarihsel peryotta değerlendirildiği görülmektedir. 

Bunlar 1900’lü yıllar tipografisi, endüstri temelli tipografi, 

Rönesans dönemi tipografi ve Roma dönemi tipografi 

örnekleri ve Çin, Mısır, Girit, Sümer gelişiminde tipografi 

diyebileceğimiz en eski örneklerin olduğu dönemler şeklinde 

ayrılmaktadır.  

Tipografi, tipo baskının bulunmasıyla başladığı halde, 

tipografi tarihinin yazı tarihi ile beraber geliştiğini görürüz. 

Bugün tipografinin temel elemanları olan yazı karakterlerinin 

pek çoğu, el yazıları üzerine temellenmiştir. Örneğin, 

günümüzde fazlaca kullanılan 1989 tarihinde tasarlanmış 

Trajan yazı karakteri, Roma’daki 113 yılında tamamlanmış 

Trajan Sütunu üzerindeki kitabede kullanılan Roma Kapital 

yazısı üzerinden geliştirilmiştir. Harf devrimini yaşamamış 

olsaydık, eminim ki hat sanatı seçkin ve özgün bir stille 

tipografi içindeki yerini netleştirecek ve kullandığımız en 

seçkin yazı karakterleri içinde, Şeyh Hamdullah ya da Hafız 

Osman adını taşıyan klasik yazı karakterlerimiz olacaktı. 

Bugün yaşatılmaya çalışılan Arap harfleriyle hat 

uygulamalarının –alfabenin değişimiyle iletişim işlevini 

yitirdiğinden– sanata geçmişte olduğundan daha yakın olduğu 

söylenebilir [12]. 

Genellikle ilk müteferrika matbaası Türk tasarım tarihi 

incelendiğinde grafik tasarım alanının başlangıcı olarak kabul 

görmektedir. Her ne kadar süreç bu şekilde ortaya konmuş olsa 

da Osmanlı döneminde önce dahi tipografinin var olduğunu 

dolayısıyla grafik tasarımın bulunduğunu belirtmek 

mümkündür.  

Yüzyıllar boyu Hat Sanatı'na 'Osmanlı' tarafından yapılan 

katkıların da bilincinde olarak, artık kullandığımız Latin 

abecesi temelinde harflerle sanatsal yazabilmenin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. İkinci dönemde 'Klasik 

Basımcılık Çağı olarak bilinen tarihsel süreçte (l450'den 20. 

yüzyıl başına kadar olan dönemde) hem tipografik tasarım 

hem de basım teknik ve teknolojilerinin gelişimi ile 

tipografinin günümüze uzanan önemli öncüleri "Letters", "The 

History and Technique of Lettering", "A Short History of the 

Printed Word", "Typographic Mifestones" ve "Type & 

Typographers" gibi çeşitli yabancı yayınlardan yapılan 

gösterimlerle aktarılmakta, "Latin Abecesinirı Evrimi" ve 

"Görsel İletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin ' 

Temelleri" adlı Türkçe yayınlar ile desteklenerek 

incelenmektedir. Uygulama çalışmalarında 'klasik tipografi' 

nin görsel, kavramsal ve estetik değerleri gözden geçirilmekte, 

bu değer bilincini pekiştirecek projeler gerçekleştirilmektedir 

[14]. 

Grafik tasarım içerisinde yer verilen sembol, rakam, harf 

gibi unsurların bir araya getirilerek anlamlı bir bütün 

oluşturulan öğeler tipografi elemanları şeklinde 

isimlendirilmektedir. Bu unsurların anlamlı bir bütün haline 

gelmiş versiyonları grafik tasarımın da anlamlı hale gelmesine 

katkı sağlamalarından ötürü; grafik öğelerinin tasarlanmasında 

kritik öneme sahiptir. 

Bir diğer tespit, yüzyıllardır var olan yazı ve hat sanatının 

bugünün grafik sanatlarındaki optik unsurları o zamandan beri 

taşıdığı, tüm dünyanın kullandığı optik, geometrik ve denge 

unsurlarını, Osmanlı sanatçılarının yüzyıllar boyunca yazı 

sanatlarında kullandığı görülmüştür. Bu unsurların Avrupa 

yazısında da mevcut olduğu fakat Osmanlı hat sanatının 

yapısıyla kıyaslandığında çok daha basit kaldığı görülmüştür 

[10]. 

Bunun örneklerine bakılacak olursa Şekil 2.5.’te 15 yy. 

dolaylarında Rodos’ta yapılan bir eseri Şekil 2.6.’da ise 1219 

yılında Sivas’ta inşa edilen I. Keykavus Türbesi kapı ve 

pencerelerinde yer alan çinileri görebilmekteyiz. İslam 

sanatında yazının çok fazla yer almasının aksine batıda 
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seramik içerisinde yazı çok fazla yer almamış olduğu ve daha 

az eser verildiği, bunda yazı stilindeki değişimlerin etkisi 

olduğu görülmektedir [15].  

 

  
 
Şekil 2.5. Soldan sağa sırasıyla; Rodos, Sövalyeler Sarayı Girisinde 1522’de 

Türkler’in Rodos’u Fethiyle  İlgili Yazılan Bir Kitap Sayfasından Gotik Yazı 

Stilinde Seramik Uygulama ve 1900 yılında İngiltere’de inşa edilen Everard 

Binası, Art Nouveau Stilinde Çok Renkli Fayans Cephe [15]. 

 

Şekil 2.6’da gometrik örgü biçiminde yazılan kufi yazı 

örneklerinden oluşan çiniler üzerindeki ayetler dönemin çini 

ve seramik eserlerindendir. Bu eserlerin beylikler ve Osmanlı 

Dönemi’ne gelindiğinde azalarak sona erdiği görülmektedir 

[16].  

 

 
 

Şekil 2.6. I. Keykavus Türbesi, Sivas [17] 
 

Entelektüel bir uğraş alanı olarak soyut sanata bir form ve 

kök bulma isteği ile Anadolu kökenli yerel-folklorik ögeler, 

halk estetiğinin bezeme uğraşı, minyatür, kilim, çini, hat ve 

kaligrafi geleneği modern sanatın soyut formları ile buluşur. 

Lirik ve geometrik non figüratif sanat, dönemin sanatçılarının 

önemli bir kısmının eserlerinde karşımıza çıkar [18]. 

Tipografi, yapılan sanatsal çalışmalarda yer alarak estetik 

olan sanatsal çalışmaya sistematik bir biçim, form kazandırma 

şeklinde katkılar sağlamaktadır. Hat sanatı da tasarıma ait 

süreçleri bünyesinde barındıran sanatsal çalışmalardır. 

Tipografi disiplininde geliştirilen hat sanatı çalışmaları görsel 

öğelerin söz ile yazı dilinde ahenkle birleşmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. Tipografi öğelerinin (harfler, semboller v.b.) hat 

sanatı çalışmasında içselleştirilmesiyle anlamlı bütün 

oluşturulmakta ve bütün anlam kazanmakta ve mesaj 

içermekte olan bir kimliğe bürünmektedir. Bu perspektiften 

değerlendirildiğinde kaligrafi ve/veya hat sanatı çalışmaları; 

tipografi disiplini içerisinde türetilen rassal olmaktan ziyade 

bir sistem izleyen anlamlı sanat çalışmaları bütünü olarak 

açıklanabilmektedir. 

1980 öncesi dönemde soyutlamadan öteye gidemeyen 

dinsel öge, motif ve simgelerin tasviri eski dönemlerin bazı 

resimlerinde levhalarda görülen eski yazılarla sınırlıyken, 

Selim Turan ve Sabri Berkel’in yazı soyutlamaları hat 

geleneğinin yeniden yorumlanmasında önemli bir yer tutar. 

Burada istenen şey, geleneksel bir imgenin soyutlanarak yeni 

bir motife dönüştürülmesidir. 1950’li yıllardan başlayarak 

1980’lerin ortasına kadar sürecek bu tür soyutlamacı tavır 

İsmet Doğan, Balkan Naci İslimyeli, Ergin İnan, Murat 

Morova ve Erol Akyavaş tarafından sürdürülmüştür. Bu 

sanatçıların ele aldıkları dinsel öykü ve simgeler, ağırlıklı 

olarak İslâm’ın tasavvuf boyutuyla ilgilidir [18]. 

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra 

geleneksel Türk el sanatlarının araştırılması ve incelenmesine 

verilen önem Türk sanatçılarının da bu sanatlara eğilmesinde 

etkili olmuştur. Eski süsleme tekniklerin günümüz sanatçıları 

tarafından yeniden yorumlanmasıyla oluşan yeni durum, Türk 

sanatının geçmişini tekrar incelemesi ve yorumlamasına bir 

yol açmıştır [19]. 

Hat sanatının tipografi genelinde kullanıldığı uygulama 

alanları geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. 

Seramikten mimariye kâğıt yüzeylerden ahşaba kadar oldukça 

farklı yüzeyler üzerinde uygulama yapıldığı 

gözlemlenmektedir. 

Zehra Çobanlı’nın (1958) günümüze kadar olan seramik 

yaşamında toprak, rengârenk, mavi ve beyaz olmak üzere 4 

dönemi vardır. Toprak döneminde kahverengi seramik 

astarlarının yüzeysel olarak değerlendirmelerini yansıtan 

sanatçı, o dönemde kendi 40. yaşını kutlaması nedeniyle Türk 

toplumunda önemli olan kırk sayısıyla ilgili çalışmalar 

yapmıştır. Rengârenk döneminde sanatçı renklerin uyumunu 

kullanarak eserler yaratmış bu eserlerinde çini ve hat 

sanatından yansımalar kullanmıştır. Mavi döneminde ise 

İslamın kabulünden sonra arap harfleriyle geliştirilen bir 

kaligrafi çeşiti olan hat sanatının inceliklerini araştıran sanatçı 

eserlerine hat sanatını ve tuğra sanatını yansıtmıştır. Hat 

sanatının yansımalarının görüldüğü eserlerinde mavi zemin 

üzerine siyah sır ile tasarım yapmıştır. Sanatçının Zehravi 

olarak adlandırdığı bu dönemde astarlı olarak tasarladığı 

tabaklarında ise ayrıca Haliçişi, çintemani olarak adlandırılan 

çini motiflerini de tuğralarla birlikte kullanmıştır [19]. 

 
Şekil 2.7. Zehra Çobanlı, Stoneware Çanak, 1998. [20] 
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Şekil 2.8. Zehra Çobanlı, I. Murad’ın Tuğrası, Çanak, 2003 [21]. 

 

Mimari bir örnek olarak; 1983'ten bu yana UNESCO'nun 

Dünya Miras Listesi'nde de yer almakta olan ve Hindistan’ın 

Agra şehrinde bulunan Tac Mahal incelenecek olursa İslâm 

türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul 

edilen bu eserin işlemelerle bezenmiş olduğu 

görülecektir.1631-1654 yılları arasında inşa edilmiş olan 

yapının dış cephesindeki bu işlemelere yakından bakıldığında 

detaylarda uzaktan resimsel, şekilsel veya illüstratif olarak 

algılanan bu alanların birer hat sanatı ürünü olduğu kolayca 

görülebilir. Tac Mahal yapısının dış cepheleri üzerinde 

bulunması dolayısıyla, kaligrafik unsurların eser özelinde 

mekânı sınırlayan fiziki engelleri görsel olarak desteklediği de 

söylenebilir. Aynı zamanda, mekânı, içinde Tac Mahal’in de 

bulunduğu bir alan olarak tanımlarsak; kültürel motiflerle 

bezenmiş Tac Mahal, bu kaligrafik yaklaşım sonucu görsel 

estetiğinin yanında, detayda, sözel olarak da kendini var 

edebilen, yapının dış sınırlarını oluşturan her cephede tutarlı 

bir duruş oluşturarak mekân algısını desteklemektedir [22]. 

 

 
 

Şekil 2.9. Tac Mahal yapısının cepheleri ve üzerindeki hat örnekleri [23-25]. 

 

 

3. YAZI VE HAT SANATININ ÇİNİ-SERAMIK 

ESERLER ÜZERİNE UYGULAMALARI 

 

Seramik genel bir ifadeyle organik olmayan malzemelerin 

bir araya getirilip şekil verildikten sonra pişirilerek sertleşmesi 

ve dayanım kazanması bilimi olarak tanımlanmaktasır [26].  

Neolitik çağlardan günümüze kadar gelen eserler 

incelendiğinde insanların seramikle içiçe geçen bağını görmek 

mümkündür. Seramik üretimi, insanlık tarihinin erken 

safhalarına uzanan köklü bir gelenektir ve günlük kullanım 

ürünlerinden yaşam alanlarını şekillendirmeye kadar 

seramiğin dayanıklı ve işlevsel yapısından istifade edilmiştir 

[7]. 

M.Ö. 6000 ila 8000 yılları arasında insanoğlunun doğadan 

elde ettiği malzemelerden oluşturduğu karışımı ısıya tabi 

tutarak pişirmesiyle meydana gelen seramikle ilgili ilk 

örnekler Anadolu’da Çatalhöyük ve Hacılar’daki çanak 

çömlek şeklindeki eserlerdir. Bu eserler gündelik hayatta 

kullanılan ürünler dışında dinsel törenlerde kullanılan tanrı ve 

tanrıça heykelleri, lambalar ve mektup yazılan tabletlerden, 

ölülerin küllerinin saklandığı kaplara kadar pek çok örneğe 

sahiptir [27].  

 

Özellikle arkeolojik kazılarda elde edilen buluntular üretilen 

dönemin teknolojik seviyesi, kültürel özellikleri ve ticari 

etkileşimler hakkında bilgi vermektedir. Pişmiş toprak ürünler 

arkeolojik çalışmalarda elde edilen önemli sayısal buluntu 

oranlarıyla geçmiş medeniyetler hakkında önemli bilgiler elde 

edilmesine olanak vermektedir.  

Uygarlık tarihinde ilklere ev sahipliği yapan Anadolu 

toprakları, aynı zamanda binlerce yıllık seramik geleneği ile 

Akdeniz ve Ön Asya’da önemli bir yere sahiptir. Türkiye 

genelinde yüzyıldan fazla bir geçmişi bulunan arkeolojik kazı 

ve araştırmalarla, tarihin farklı dönemlere ait çok sayıda antik 

yerleşimi gün yüzüne çıkarılmış, insanlık tarihinin bilinmeyen 

yönlerine kazılarda ele geçen buluntulara dayanılarak ışık 

tutulmuştur [28]. 

 

Üretim teknikleri açısından ufak farklılıklar arz eden çini 

terimi ise Uygurlara kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Sırlı 

tuğlalar şeklinde üretilen ilk örneklerde Osmanlı’ya kadar pek 

çok örneğine rastlanılan çini eserler İslamiyetin kabulüyle 

birlikte seramik gibi özellikle Cami duvarlarında bulunan hat 

yazılarının görsel bir şölenle sunulduğu bir sanat olarak yer 

almıştır. 

 

Seramik eserlerin dayanımından kaynaklanan özellikleri 

tarihte Sümerler döneminde Rahipler tarafından kullanılan ilk 

kil tabletler üzerinde sivri uçlu kamışlarla yazılan ve 

pişirilerek kalıcı hale getirilen yazılarının günümüze 

aktarılması itibariyle ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu 

ispatlamaktadır. Kağıdın keşfine kadar uzanan süreçte yazının 

günümüze ulaşmasını ilk sağlayan malzeme olarak tarihte 

yerini almıştır. Yazının bulunması nasıl ki tarihsel çağların 

başlamasını sağlıyorsa seramik sanatıda aynı geçmişe sahiptir 

[16].  

 
Şekil 3.1. Çivi yazısının kullanıldığı kil tablet, Sümerler, III. Ur Dönemi 

M.Ö. 2360 [15]. 

Bu ilk örneklerden yola çıkılarak incelendiğinde malzeme 

yüzeyinde tipografinin yani güzel yazı (hat) kullanımının 
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sınırının olmadığı görülmektedir. Osmanlı ve Selçuklu dönemi 

eserleri ve günümüz seramik sanatçılarının eserleri ele 

alındığında hat ve tipografi örneklerinin girift bir şekilde 

işlendiği görülmektedir. Tipografi bir iletişim aracı olmasının 

yanısıra seramik ve çini eserler üzerinde yer alarak dokusal 

anlamda verdiği etki tasarımsal olarakta yol gösterici olmuş 

pek çok sanatçıya ilham vermiştir [29].  

 

Tarih öncesi dönemlerden itibaran yazı mimari eserlerde de 

gerek tapınklarda gerek yazıtlarda seramik malzeme üzerinde 

uygulanılan örneklere sahiptir. Bunlardan ilk örnekler 

Elamlara ait Zigurat yazılarıdır. Tuğla üzerine çiviyle yazılan 

bu yazılar dönemin krallarının isimlerinin yer aldığı eserlerdir. 

(Şekil 3.2)  

 

 
 

Şekil 3.2. Zanbil’in Girisinde Yer Alan Yazılı Tugla, ran, M.Ö.1275-1240 

[15]. 

 

9-11. yy dolaylarında İslam dininin figürleri kısıtlamasıyla 

zihinsel tasarımlar ön plana çıkmıştır. Bunlar arasında yazı, 

geometrik şekiller, bitki motifleri ve çok az hayvan ve insan 

figürleridir. Ve islam süsleme sanatında yazı Arap 

alfabesininde etkisiyle ön plana çıkmıştır. Özellikle camilerde 

duvarları süsleyen çiniler ve seramikler üzerine hat yazımı bu 

doğrultuda gelişmiştir (Şekil 3.3) [16].  

 

 
 

Şekil 3.3. 12. Yy.’da yapılan Arap harfleri şeklinde karolar [30]. 

 

  

 İlk dönemler oyma ve rölyef şeklinde üretilen eserler 

Abbasiler döneminde istilalar sırasında tutsak edilen 

Çinlilerden öğrenilen çömlekçilik kültürüyle 

Mezopotamya’ya kadar taşınmıştır. Bu dönemde kazıma 

(sgrafitto) ile elde edilen eserler üzerine sır uygulamaları 

yapılmış ve özellikle kurşunlu sırların kullanımına dair 

örnekler tespit edilmiştir. Kufi yazı tipinin kullanıldığı luster 

sırlı ilk örnekler Nisapur, Samarra Bölgesinde ortaya çıkmıştır 

[7]. 

 
Şekil 3.4. 14. Yy.’da Semerkant’ta yapılanbir karo parçası [7]. 

 

Selçuklular döneminde yapıların iç kısımları yanında dış 

kısımlarınıda bezemekte kullanılan çini, seramik ve sırlı 

tuğlalar pek çok Cami’de uygulanmış ve günümüze ulaşan pek 

çok örneğe sahiptir.  

1205 yılında inşa edilen Kayseri Ulu Camii’inde yer alan 

sırlı tuğlalar üzerinde köşeli girift kufi yazı stiliyle çini mozaik 

tekniğinde yatay, dikey ve diyagonal gibi çok farklı geometrik 

dizilimle yerleştirilen örnekler Şekil 3.5’te verilmektedir.  

 

 

 
 

Şekil 3.5. 14. Yy.’da Semerkant’ta yapılanbir karo parçası [31]. 

 

En erken örnekleri 12. Görülen ve 15. Yy’da Sicilya’ya 

kadar ulaşan Üzerinde Kaligrafik öğelerin olduğu ilaç, 

Baharat, kozmetik veya kimyasalları saklamada kullanılan 

Albarellolarda bu dönemde üretilen seramikler arasındadır. 

Bunların batı ve doğuda yapılan örnekleri şekil 3.6’da 

verilmektedir [15]. 
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Şekil 3.6. Soldan sağa sırasıyla; Robert Fishley’e ait kaligrafi unsurları 

kulalnılan vazo, 1834/ Semerkand’da 10. Yy dolaylarında Albarello, 

tarafından hat yazısıyla tasarlanan vazo [15]. 

 

Osmanlı Dönemine bakıldığında ise Selçuklular döneminde 

verilen eserlerden farklı teknikler devreye girerek yeni 

çalışmalar ortaya konmaya başlanmıştır. Bu dönemde 

özellikle renkli sırların kullanıldığı, bitkisel desenler ve sülus 

yazının ön plana çıktığı örnekler yer almaktadır. (Şekil 3.7) 

 

 
 

Şekil 3.7. Bursa Yeşil Cami’de yer alan çini karolar [32]. 

 

Daha sonraki dönemlere gelindiğinde 19-20. yy Kütahya 

seramik dekor örnekleri incelendiğinde hat yazısının 

kullanıldığı görülmektedir. Sarayın maddi gücünün 

zayıflaması ve İznik Bölge’sinde yer alan pek çok atölyenin 

kapanmasıyla birlikte Osmanlı’nın çini merkezlerinden biri 

haline gelen Kütahya daha çok halkın ulaşabileceği türden çini 

seramik eserlerin ortaya konduğu bir bölge haline gelmiştir. 

Mimari dışında; tabak ve bazı vazo formları, yazı madalyon 

benzeri ürünlerde yazılı bölgeler bitkisel bezemelerden 

bordürlerle ayrılarak, mavi beyaz dışında desene ve tasarıma 

göre çok renkli boyaların kullanıldığı tasarımlar ortaya 

konmuştur (Şekil 3.8).  

  

 
Şekil 3.8. 19-20. Yy’a ait. Kütahya Bölgesi’nde yapılan hat yazılı çini tabak 

formları [7]. 

 

 

4. GÜNÜMÜZ SERAMIK ESERLERİNDE HAT VE 

TİPOGRAFİ İÇEREN ÖRNEKLER 

 

Saraylardan özel koleksiyonlara kadar pek çok yerde 

çalışmaları mevcut olan İslami Sanatlar konusunda ihtisas 

sahibi Filistin’li sanatçı Jamal Badran’a ait şekil 3.9’da verilen 

örnekte; geleneksel sanatlardan etkilenilerek arap harfleriyle 

tasarlanan modern bir kaligrafik seramik çalışma 

görülmektedir [33].  

 

 
Şekil 3.9. Jamal Badran’a ait arap harfleriyle düzenlenen seramik pano [33]. 

 

Elif Ağatekin’in porselen bünye üzerine çalıştığı 

eserlerinde tipografi farklı bir şekilde yorumlanarak farklı 

boyutta bir sanat eseri meydana getirilmiştir. Çalışmada el 

yazısı kullanılarak su jeti ile kesme yöntemi kullanılmış olup 

üç boyutlu bir tasarım uygulaması ortaya konmuştur (Şekil 

3.10).   

 

 
 
Şekil 3.10. Sanatçı Elif Ağatekin’in, ‘Aşkın Damakta Kalan Tadı’ İsimli 

Eser Serisi’nden bir örnek [29]. 

 

Seramik tabak üzerine hat çalışmaları alanındaki eserleri 

incelendiğimizde modern dönem seramik sanatçılarından 

Canan Dağdelen’inde kaligrafik elemanları eserleri üzerinde 

kullandığı görülmektedir. Şekil 3.11’de sanatçının bir sergide 

yer alan hat temalı tabaklarını görmek mümkündür. 
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Şekil 3.11. Sanatçı Canan Dağdelen’in, hat yazılı tabak eserleri [34]. 

 

Seramik alanında önde gelen isimlerden olan sanatçı Tüzüm 
Kızılcan’a ait pano ve vazo formları üzerine aplike edilen 

kaligrafik elemanlarla meydana getirilen seramiklerde günümüz 

sanatçılarına ilham verem kaligrafinin seramiğin dokunsal 
farklılığıyla ortaya konarak daha derin boyutlu çalışmalara yön 

vermektedir (Şekil 3.12). 

 

         
Şekil 3.12. Tüzüm Kızılcan soldan sağa; Vazo Formları ve Seramik Pano 

Üzerine Aplike Edilmis Kaligrafik Eleman [35]. 

 

Yine Dünya’daki örneklerden biri ele alınacak olursa 

Wasma Chorbachi’nin renk ve motif yönünden İslam 

sanatından etkilendiği seramik pano örneklerini 

inceleyebilmeteyiz. Sanatçı eserlerinde gelenekselci bir 

yaklaşımla yazıyı dekor içerisinde yoğun bir şekilde 

kullanmaktadır (Şekil 3.13) [20]. 

 

 
 

 
Şekil 3.13. Wasma Chorbachi, Duanın Gizemi, Seramik Pano, [20]. 

 

5. SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada; tüm tasarım alanlarının ortak paydası olan; 

denge, orantı ve görsel hiyerarşi, devamlılık, bütünlük, 

vurgulama gibi kavramlar açısından incelendiğinde hat 

sanatının modern figürler barındırdığı ve grafik tasarımı 

derinden etkilediği tespit edilmiştir.  

 

Bu etkilerin dokunsal derinliği çini ve seramik eserler 

üzerinde de hat, kaligrafi ya da tipografik uygulamalar 

yapılarak çalışılan eserler üzerinde incelenmiştir. 

Bilginin öneminin tarihi süreçte gitgide artması sonucunda 

onun görünür biçimi ve koruyucusu olarak algılanan yazının 

uygulamaları (el yazması eserler (manuscript), fermanlar, 

duyurular vb.) da sosyolojik düzlemde sanat olgusu değerini 

kazanmışlardır. Bu sanatsal olgunun adı Batı’da "kaligrafi" 

(calligraphy) ve Doğu’da (İslam) "Hüsn-ü Hat" olsa da esasen 

her ikisinde de özü 'güzel yazı'dır.  Dolayısı ile, Avrupa’da 

grafik tasarımın temeli olarak kabul edilen kaligrafi ve 

illüstrasyonun Doğudaki karşılığının asırladır süregelen hat ve 

minyatür sanatı olduğu görülmektedir. 

Sanatsal yaklaşımlara ve grafik tasarıma duyulan ihtiyacın 

ancak kaligrafi ve illüstrasyonun ortaya çıkmasıyla fark 

edildiği anlaşıldığından grafik tasarımın temelinin atılmasına 

kaligrafi ve/veya hat sanatı ile başlandığı söylenebilir.  

Diğer yandan, anlam aynılığı vurgusu ile, Batı 

medeniyetinde grafik olarak nitelenen ürünlerin karşılığı 

olarak bizim medeniyetimizdeki kitap süsleme sanatları 

gösterilebilir. Her iki medeniyetin kendi kültürel miras 

anlayışlarına dayanarak gelişirlerken hem sanat hem de 

bilimsel anlamda ürettikleri eserlerde, en azından kısmen 

etkileştikleri tespit edilmektedir. 

Grafik tasarımın temelinde yer alan tasarım ilkelerin 

kullanımının, ritim ve devamlılık etkisi oluşturmasına çalışılan 

hat sanatının ortaya çıkışı ile başladığı tezi makuldür. Türk Hat 

Sanatı öğelerini çağdaş grafik tasarım sayfa tasarımlarıyla 

karşılaştırmalı olarak ele alan çalışmalardan aradaki 

bağlantıları net şekilde gösterici etki hissedilmektedir.  

Arap yazı sisteminde harflerin değişik yorumlamalara açık 

nitelikleri sanatta aranan özellikler olup estetik açıdan özgün, 

soyut bir resim veya güçlü bir grafik tasarım etkisi taşımalarını 

sağlamaktadır.  

İçinde yazı olan her kavram, yazının grafik yüzeyde hayat 

bulması ve tasarım kostümü giymiş hali şeklinde tanımlanan 

tipografi çatısı altında grafik tasarım içinde yer almıştır. Bu 

durumda hat sanatı da tipografi kapsamında yerini almıştır. 

Bugün, anlam olarak “hüsn-i hat” ya da “güzel yazı” sanatına 

karşılık gelen kelime “kaligrafi” olsa da kaligrafi kapsamında 

değerlendirilebilecek pek çok çalışma tipografi tarafından 

kapsandığından, Osmanlı hat sanatının kaligrafi ile birlikte 

tipografi kapsamında da değerlendirilmesinin daha doğru 

olduğu söylenebilir. Diğer yandan, bugünün grafik 

tasarımındaki optik, geometrik ve denge unsurlarının 

yüzyıllardır hat sanatlarında kullandığı bilinmektedir. 

Genel bir ifadeyle, kaligrafi ve/veya hat sanatı 

çalışmalarının tipografi disiplini içerisinde belli sistematik 

niteliklere sahip olarak üretilen anlamlı sanat çalışmaları 

bütünü şeklinde tanımlanmaları yerindedir. 

Hat sanatının tipografi kapsamında kullanıldığı uygulama 

sahaları seramikten mimariye kâğıt yüzeylerden ahşaba kadar 

oldukça farklı yüzeyler üzerinde geniş bir yelpazede olduğu 

özellikle seramik ve çini eserlerle ortaya konmuştur. 
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İslâm süsleme sanatında yazının Arap alfabesinin etkisiyle 

öne çıktığı, özellikle camilerde duvarları süsleyen çiniler ve 

seramikler üzerine hat yazımının böylece geliştiği 

değerlendirilmektedir. Çini eserlerin de özellikle İslamiyet’in 

kabulüne koşut olarak seramik formunda ve özellikle Cami 

duvarlarına yerleştirilen hat yazılarının çarpıcı bir sunumla 

sergilendiği bir sanat uygulaması olarak yer aldığı 

görülmektedir. Bu bağlamda tipografi, asıl niteliğinin yanısıra 

seramik ve çini eserler üzerinde yer almak suretiyle dokusal 

anlamda etki uyandırabilmesiyle tasarımcılara ilham vermiştir. 

Yazı ve seramik aynı ortak geçmişe sahip olması itibariyle 

geçmiş medeniyetlerin günümüze kadar taşınmasında önemli 

rol oynamışlardır. Bu süreçte Türklerin İslamiyeti kabulüyle 

birlikte devralarak geliştirdikleri hat sanatıda bu birlikteliğe 

dahil olarak Selçuklular ve Osmanlılar Dönemi’nden günümüz 

eserlerine kadar dokunsal etkinliğiyle tasarıma yön veren çini 

ve seramik eserlerle kültürel mirasımızı ve Dünya mirasını 

gelecek nesillere taşımış ve taşımaya devam etmektedir. 

Bu çalışmada da gerek grafiksel öğelerin hatla benzeşen 

yönleri, gerek bu birlikteliğin seramiğe etkilerini göstermek 

açısından yol göstermesi öngörülerek tarihsel süreçten sunulan 

kesitlerle yapılmış çalışmaların özdeşleştirilmesiyle literatüre 

farklı bir bakış açısı geliştirilmeye çalışılmıştır. 
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