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Ebü’l-Mecd Cemâlüddîn Yâk†t
b. Abdillâh el-Müsta‘sýmî

(ö. 698/1299)

Aklâm-ý sittenin
klasik ölçülerini belirleyerek

hat sanatýnda
çok önemli yenilikler gerçekleþtiren

hattat.
˜ ™

Ayný adý taþýyan ve ayný çaðda yaþayan
baþka hattatlar da vardýr. Bunlar künye-
leriyle birbirinden ayrýlmakla beraber bu
durum müellifler arasýnda bazý karýþýklýk-
lara yol açmýþtýr. Kaynaklarda verilen bil-
gilere göre Yâkut küçük yaþta Rum ülke-
sinden esirler arasýnda Baðdat’a getiril-
miþ, son Abbâsî halifesi Müsta‘sým-Billâh
tarafýndan satýn alýnmýþ, nisbesini de on-
dan almýþtýr. Amasyalý bir Türk veya Rum

elif min kitâbi Sýrri’½-½ýnâ£a), AÅbârü’l-
Mütenebbî, £Unvânü Kitâbi’l-E³ånî,
¿arûretü’þ-þi£r.
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asýllý olduðu ileri sürülmüþtür; ancak bu-
nu destekleyecek saðlam bir delil yoktur.
Habeþî olduðunu ileri sürenler de vardýr.
Hadým (tavâþî) olan Yâkut saraya alýndýk-
tan sonra Halife Müsta‘sým’ýn özel ilgisiyle
çok disiplinli bir eðitim görerek yetiþti; za-
manýn geçerli ilimlerinin yaný sýra Arap di-
li ve edebiyatýný öðrendi. bilhassa ilgi duy-
duðu hat sanatýný Halife Müsta‘sým’ýn ne-
dimlerinden, kütüphanesinin müdürü ün-
lü mûsikiþinas Safiyyüddin el-Urmevî’den
meþketti ve üstün baþarý gösterdi. Ardýn-
dan Ýbn Habîb’den yararlandý. Bazý eser-
lerde Yâkut, Þühde’nin öðrencisi gibi gös-
terilmiþse de araþtýrmacýlar bunun tarih
bakýmýndan mümkün olmadýðýný belirt-
miþtir. Yâkut geleneksel usulde hat öðre-
nimini tamamlayýnca Ýbn Mukle’nin, özel-
likle Ýbnü’l-Bevvâb’ýn ve diðer üstatlarýn
yazýlarý üzerinde yaptýðý uzun inceleme ve
çalýþmalar sonunda kendi zevk ve sanat
gücünü de ortaya koymak suretiyle yeni
bir üslûp geliþtirdi.

Yâkut, her yazý çeþidine göre kalem að-
zý meylini yeniden belirleyip Ýbn Mukle ile
zuhur etmeye baþlayan altý çeþit yazýnýn
(hatt-ý mensûb, aklâm-ý sitte) klasik nis-
bet ve ölçülerini ortaya koydu. Böylece Yâ-
kut ekolü yazý çeþitlerinde harfleri kendi
kalem noktasýna göre boy ve enleri, ça-
naklarýn derinlik ve geniþlikleri, nûn, kâf
ve yâ gibi harflerde keþîdelerin uzunluðu
ve derinliði, satýr düzeninde harf ve keli-
melerin aralýklarý, harflerin birbiriyle bað-
lantýlarý tesbit edilerek yazý en güzel þek-
lini aldý. Bu farklýlýklar Ýbnü’l-Bevvâb eko-
lüyle karþýlaþtýrýldýðýnda çok açýk biçimde
görülmektedir. Bu üslûbun farklý olduðu
bütün yazý çeþitlerinde görülmekle bera-
ber özellikle muhakkak ve reyhânî yazýla-
rý klasik form ve güzelliðine kavuþtu. Ay-
ný þekilde sülüs ve nesihin klasik formlarý
belirlenmiþ olmakla beraber bu yazýlar al-
týn çaðýna Osmanlý hat ekolünde eriþmiþ-
tir. Yâkut üslûbunun Ýslâm dünyasýnda
benimsenip hattatlar tarafýndan örnek
alýnmasýyla Yâkut “kýbletü’l-küttâb” laka-
býyla anýlmaya baþlandý ve ünü kýsa za-
manda yayýldý. Yâkut’un bu baþarýyý elde
etmesinde ona her türlü imkâný saðlayan,
onu teþvik eden, baþarýlarýný ihsanlarýyla
ödüllendiren Halife Müsta‘sým-Billâh’ýn bü-
yük payý vardýr. Halifenin en yakýn musâ-
hibi gibi sarayda bolluk içinde bir hayat
süren Yâkut, Baðdat’ýn seçkin sanat, ilim
ve irfan çevrelerinde saygý gördü ve ken-
disine büyük deðer verildi.

656’da (1258) Hülâgû Han’ýn Baðdat’a
girmesiyle baþlayan sýkýntýlý günleri Yâ-
kut bir minarede saklanarak geçirdi. An-

Yâk†t el-Müsta‘sýmî’nin nesih hattýyla yazdýðý Bakara sûre-

sinden âyetler (ÝÜ Ktp., AY, nr. 6680)
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kaynaklarda farklý þekilde kaydedilmiþse
de genellikle þu isimler öne çýkmaktadýr:
Argun (Ergun) b. Abdullah el-Kâmilî, ba-
basýnýn Arap, annesinin Türk olmasý sebe-
biyle kendisine Ergun / Arkun (melez) la-
kabý verilmiþtir. Yâkut’un bu talebesi ak-
lâm-ý sittede ve özellikle muhakkak yazýda
uzmanlaþmýþ, yirmi dokuz mushafýn ya-
ný sýra Baðdat’ta iki medresenin kitâbesi-
ni yazmýþtýr. Topkapý Sarayý Müzesi (Ema-
net Hazinesi, nr. 151, 222; Revan Köþkü,
nr. 69) ve Chester Beatty (nr. 1494, 1498)
kütüphanelerinde yazdýðý mushaf ve cüz-
ler, Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Aya-
sofya, nr. 4116) yazý örnekleri günümüze
ulaþmýþtýr. Ahmed-i Sühreverdî bilhassa
celî ve nesihte zamanýn önde gelen hat-
tatlarýndan sayýlmýþtýr. Otuz üç mushaf
yazdýðý söylenir (Habîb, s. 55). Türk ve Ýs-
lâm Eserleri Müzesi’nde istinsah ettiði bir
mushaf, Topkapý Sarayý Müzesi Kütüpha-
nesi’nde (Emanet Hazinesi, nr. 249) yaz-
dýðý bir cüz, Süleymaniye Kütüphanesi’n-
de (Ayasofya, nr. 486) bir eseri vardýr. Mü-
bârekþah es-Süyûfî altý çeþit yazýda üstat
olmakla beraber daha çok reyhânîde ken-
dini göstermiþtir. Yazdýðý bir mushaf Top-
kapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde bu-
lunmaktadýr (Yeniler, nr. 2468). Mübârek-
þah b. Kutub bilhassa nesih yazýda uz-
manlaþmýþ ünlü bir hattat olup Süleyma-
niye Kütüphanesi’nde bir eseri kayýtlýdýr
(Ayasofya, nr. 4116). Abdullah-ý Sayrafî
özellikle sülüs yazýlarýyla tanýnmýþtýr. Bu-
nun da Topkapý Sarayý Müzesi (Emanet
Hazinesi, nr. 49; Yeniler, nr. 5725) ve Ches-
ter Beatty (nr. 1468) kütüphanelerinde
mushaflarý mevcuttur. Osmanlý hat eko-
lünün kurucusu Þeyh Hamdullah, Yâkut
ve Sayrafî’nin yazýlarýný örnek alarak üslû-
bunu geliþtirmiþtir. Nasrullah et-Tabîb
(Nâsýrüddin Mütetabbib) bilhassa muhakkak
yazýda uzmanlaþmýþ ve yirmi beþ mushaf
yazmýþtýr. Hat sanatýyla ilgili bazý kaynak-
larda bu altý kiþinin yanýnda Yûsuf b. Yah-
yâ el-Meþhedî ve Seyyid Haydar Gunde-
nüvîs’in adlarý da yer alýr. Yâkut’un yetiþ-
tirdiði bu hattatlarýn Topkapý Sarayý Mü-
zesi (Hazine, nr. 2153, 2310; III. Ahmed,
nr. 3663; Baðdat, nr. 410, 411), Süleyma-
niye (Ayasofya, nr. 6, 4116) ve Türk ve Ýs-
lâm Eserleri Müzesi (nr. 178) kütüphane-
lerinde güzel yazýlarý bulunmaktadýr. Yâ-
kut’un Müstakimzâde’nin Tuhfe-i Hat-
tâtîn adlý eserinde geçen diðer öðrencile-
ri þunlardýr: Sâbit b. Tâvân (ö. 631/1234),
Es‘ad b. Ýbrâhim b. Hasan, Sadr Ahmed
b. Muhammed, Ýbrâhim Ebû Abdullah b.
Ýbrâhim, Ýbrâhim b. Süleyman, Ebü’l-Me-
âlî Muvaffakuddin Ahmed b. Hibetullah,

Halîl, Muzafferüddin Ýbnü’s-Sââtî, Mah-
mûd b. Ebû Bekir el-Kelâbâzî, Nizâmed-
din Dede Konevî, Ýbnü’z-Zübeyr es-Seka-
fî, Muhammed b. Ahmed, Ahmed b. Ýbrâ-
him b. Abdurrahman el-Vâsýtî, Ýbnü’l-Fu-
vatî, Hasan b. Muhammed (ö. 742/1342).

Yâkut hattýyla günümüze ulaþan eser-
lerin çoðu mushaftýr. Abartýlý biçimde onun
1001 mushaf yazdýðý söylenir. Yâkut el-
Müsta‘sýmî, müze ve kütüphanelerde ken-
di imzasýyla kayýtlý mushaflara göre hat
tarihinde en çok mushaf yazan hattat ola-
rak deðerlendirilmektedir. Fakat Yâkut’un
imzasýný taþýyan mushaflar ve diðer eser-
ler arasýnda onu takliden yazýlmýþ ve im-
zasý atýlmýþ eserler de bulunmaktadýr. Bun-
larýn belirlenip ayýklanmasý oldukça zor gö-
rünmektedir. Müze ve kütüphanelerde Yâ-
kut imzalý veya uzman hattatlarca Yâkut’a
aidiyeti tasdik edilen mushaf ve cüzler-
den tesbit edilebilenler þunlardýr: Topka-
pý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde yirmi
iki adet olmak üzere (Karatay, I, 29-36),
Ýstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde (nr.
A. 1673, 6674, 6680, 6734), Ýstanbul Türk
ve Ýslâm Eserleri Müzesi’nde (nr. 28, 328,
505, 507, 525), Chester Beatty (nr. 15.1452,
15.1500), Yale Üniversitesi (Arabic, nr. 430),
Süleymaniye (nr. 1), Konya Mevlânâ Mü-
zesi (nr. 15, 16) kütüphanelerinde, Kahi-
re Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de (M. nr. 20),
Meþhed Ýmam Rýzâ Kütüphanesi’nde (nr.
120, 121), Tahran Kütübhâne-i Saltanatî’-
de (nr. 1), Ýran Bastan Museum’da (nr.

cak daha sonra Hülâgû ve Abaka Han’ýn,
bilhassa Atâ Melik el-Cüveynî ve kardeþi
Þemseddin Cüveynî’nin yakýnlýðýný kazan-
dý, onlardan büyük saygý ve destek gördü.
Sanatýnýn uzun ve en verimli yýllarýný bu-
rada talebe yetiþtirip mushaf yazmakla
geçirdi. Yaþý bir hayli ilerlemiþ olduðu hal-
de Baðdat’ta vefat etti ve Ahmed b. Han-
bel’in Mekabirü’þ-þühedâ’da bulunan tür-
besinin yanýna defnedildi. Ölüm tarihi mu-
ahhar kaynaklarda 667 (1269) (Âlî, s. 18;
Gülzâr-ý Savâb, s. 42), 696 (1297) (Kum-
mî, s. 19), 699 (1300) (Müstakimzâde, s.
576) gibi farklý þekillerde geçerse de tale-
besi Ýbnü’l-Fuvatî ile (el-¥avâdi¦ü’l-câmi£a,
s. 337) çaðdaþlarý olan Zehebî, Ýbn Þâkir
el-Kütübî, Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr ve Ýbn Ha-
bîb el-Halebî gibi tarihçiler 698 (1299) yý-
lýný vermiþlerdir. Müstakimzâde ve Nefes-
zâde’nin kaydettiði, Yâkut’un 180 yýl yaþa-
dýðýna dair rivayetler doðru deðildir.

Çeþitli Ýslâm ülkelerinden pek çok tale-
be yetiþtirmiþ olan Yâkut, aklâm-ý sitteyi
öðrettiði altý talebesi kendisiyle beraber
“esâtîze-i seb‘a” (yedi üstat) diye anýlmýþ-
týr. Bunlardan her biri bir yazýda uzman
olmakla beraber diðer yazýlarda da hüner
göstermiþlerdir. Yâkut üslûbunu Ýslâm ül-
kelerinde yayan bu öðrencilerin isimleri

Yâk†t el-Müsta‘sýmî’nin reyhânî hattýyla yazdýðý Fâtiha sûre-

siyle Bakara sûresinin ilk âyetleri (TÝEM, nr. 507)

Yâk†t el-Müsta‘sýmî’nin muhakkak hattýyla yazdýðý mushaf-ý

þeriften bir sayfa (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 227)
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alýnmýþtýr. Osmanlý ülkesinde üslûp arayýþ-
larý ve Þeyh Hamdullah’ýn çevresinde olu-
þan Osmanlý ekolü Yâkut çýðýrý temel alý-
narak yürütülmüþtür. Osmanlý hat ekolü,
II. Bayezid’in hazineden çýkarýp Þeyh Ham-
dullah’a verdiði Yâkut’un yazý örneklerin-
den yedi kýta üzerinde yaptýðý uzun, yo-
rucu bir mesainin sonucu ortaya çýkmýþ-
týr. Bu ekol çeþitli þivelerle geliþimini sür-
dürürken Kanûnî Sultan Süleyman devri
hattatý, Yâkut-ý Rûm denilen Ahmed Þem-
seddin Karahisârî bu çýðýra uymayýp ho-
casý Esedullah-ý Kirmânî’den öðrendiði Yâ-
kut el-Müsta‘sýmî ekolünü benimsemiþ,
bu ekolü yazý güzelliðinin zirvesine ulaþ-
týrmýþ, böylece Ahmed Karahisarî elinde
Yâkut üslûbu altýn çaðýný tamamlamýþtýr.
Osmanlý hat sanatýnda bir nesil devam
eden Yâkut üslûbu yerini Þeyh Hamdul-
lah ekolüne býrakmýþtýr. Yalnýz Ýran’da hat
sanatý Osmanlý hat sanatý geliþmelerinin
dýþýnda kalmýþ, Ýranlý hattatlar Yâkut eko-
lünü sürdürerek bu vadide eserler ver-
miþtir. Yâkut’un hat dýþýnda þiir ve edebi-
yat alanýnda da sanat zevkini ve yetene-
ðini gösterdiði bilinmektedir. Bazý eserler-
de þiirleri yer almaktadýr (Ýbnü’l-Fuvatî, el-
¥avâdi¦ü’l-câmi£a, s. 296-297, 337-338).
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YÂKUTÝYE MEDRESESÝ

ve KÜMBETÝ

Erzurum’da
XIV. yüzyýlýn baþýnda inþa edilen

Ýlhanlý devri medresesi ve kümbeti.
˜ ™

Bânisine ithafen Hoca Yâkut Medresesi
adýyla da anýlýr. Kaynaklara göre uzun sü-
re, eski Yeniçeri Kýþlasý’nýn yerine 1877-
1879’da yaptýrýlan yeni kýþlanýn içinde kal-
mýþtýr. Yine uzun yýllar top dökümhanesi
olarak kullanýlan binanýn etrafýnda 1970’-
li yýllarda askerî birlikler bulunmaktaydý.
Taçkapýsýnýn üzerindeki tek satýrlýk Arap-
ça kitâbeye göre medrese, Olcaytu Hudâ-
bende döneminde 710’da (1310-11) Gazân
Han ve Bolugan Hatun’un paralarýyla Ýl-
hanlýlar’ýn Bayburt ve Erzurum vilâyetleri-
nin emîri Cemâleddin Hoca Yâkut Gazânî
tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.

Yapý üç eyvanlý olup avlusunun üzeri ka-
palý medreseler grubuna girmektedir. Kes-
me taþtan tek kat halinde inþa edilen dik-
dörtgen planlý medrese ön cephe düzeniy-
le dikkati çekmektedir. Cephenin ortasýn-
da dýþa taþkýn, bitkisel, geometrik ve fi-
gürlü süslemeli taçkapý yer almakta, sað
köþede minare, sol köþede minare kaidesi
bulunmaktadýr. Ana eyvanýn arkasýnda bir
kümbet mevcuttur. Cephenin ortasýnda
dýþa taþkýn olarak yerleþtirilen taçkapýyý
mukarnaslý, geometrik ve bitkisel süsle-
meli yüksek kabartma bordürler üç yön-
de dolaþmaktadýr. Taçkapýnýn basýk keme-
ri geçme motifli olup kemerin iki ucunda
yaprak motifleri üzerinde palmetler gö-
rülür. Kemerin köþeliklerinde de palmet
desenleri iþlenmiþtir. Kapýnýn iki köþesin-
de kabarýk palmet süslemeli sütunçeler
üzerinde palmet desenli sütun baþlýklarý
yer almaktadýr. Kapýnýn yan niþleri sivri ke-
merli düzenleme içinde iki yaný sütunçeli
ve beþ sýralý mukarnaslýdýr. Niþin içinde on

4277) ve Paris Bibliothèque Nationale’de
(Arabe, nr. 6068, 6716) sülüs, nesih ve mu-
hakkak hatlarýyla yazýlmýþ mushaf-ý þerif
ve cüzler bulunmaktadýr.

Bunlarýn dýþýnda müze ve kütüphaneler-
de âyet ve hadisleri içine alan kýta ve mu-
rakka‘lar, hikmetli ve özlü sözlerden mey-
dana gelen mecmualar, risâleler de mev-
cuttur. Yâkut’un Risâle fi’l-Åa¹ adlý bir
eseri kaydedilirse de (Keþfü’¾-¾unûn, I,
862) buna henüz rastlanmamýþtýr. Yine
Ýbn Sînâ’nýn eþ-Þifâß adlý eserini tek cilt
halinde yazdýðý söylenirse de bunun gü-
nümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmemekte-
dir. Yâkut’un AÅbâr ve eþ£âr ve âdâb ve
¼ikem ve ve½âyâ münteÅabe yahut ben-
zer isimlerde Süleymaniye Kütüphanesi’n-
de kayýtlý risâlesi (Ayasofya, nr. 3764, 3765,
4306) diðer bazý risâlelerin yer aldýðý bir
mecmua içinde basýlmýþtýr (Ýstanbul 1298,
s. 52-77). Esrârü’l-¼ükemâß (Ýstanbul
1300, Mufaddal ed-Dabbî’nin Em¦âlü’l-
£Arab’ý ve diðer bazý risâlelerle birlikte, s.
87-140; nþr. Ýbrâhim Sâlih ve Semîh Sâ-
lih, Dýmaþk 1994) adýyla yapýlan neþirler
de büyük kýsmýyla ayný eserdir. British Lib-
rary’de bu konuda yazdýðý bir eseri daha
vardýr (Add., nr. 23475). Süleymaniye (Aya-
sofya, nr. 2765) ve Chester Beatty (Ar.
4237) kütüphanelerinde Ed£iyetü’l-eyyâ-
mi’s-seb£a adlý bir eseri, muhadram þa-
irlerden Kutbe b. Evs el-Hâdire divanýnýn
istinsah ettiði nüshalarý Süleymaniye Kü-
tüphanesi’nde (Ayasofya, nr. 3881, 3932,
3933; ayrýca bk. Sezgin, II, 214) ve Smith-
sonion Institution Freer Gallery of Art Was-
hington D. C.’de (nr. 37. 28) kayýtlýdýr (istin-
sah ettiði diðer bazý eserler için bk. Sez-
gin, bibl.; Selâhaddin el-Müneccid, s. 56-
59).

Yâkut’un hat sanatýnda yaptýðý yenilik-
ler yeni bir dönem baþlatmýþ, tesirleri iki
asra yakýn devam etmiþ ve yazýlarý örnek
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