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ÖZ
Bu makalede 1870-1875 yılları arasında İstanbul’da hakkedilip dökülmüş ve 
Osmanlı matbaalarında çeşitli tipografik düzenlemelerde kullanılmış 8 punto 
nesih yazı karakteri ve onun hurufat yapımcısı incelenmiştir. Osmanlıca matbu 
eserlerin mizanpajının 1880’lerden itibaren daha ayrıntılı bir tipografik hiyerarşi 
ile düzenlendiği bilinmektedir. Çeşitli cinslerde ve boylarda üretilmiş yazı 
karakterlerinin artması, bu gelişimin başlıca sebeplerindendir. Müteferrika 
matbaasının kuruluşundan 1928 Türk Harf İnkılâbına kadar geçen iki yüz 
yıllık sürede matbu eserlerin basımında kullanılan, punto ve şekil açısından 
özgün olan dokuz nesih yazı karakteri saptanmıştır. Bunların içerisinde sekiz 
punto nesih yazı karakterinin Osmanlı matbaalarında kullanılmış en küçük 
Arap harfli hurufat olması ve tipografik hiyerarşinin düzenlenmesinde önemli 
rol oynaması onu diğer yazı karakterlerinden ayırmıştır. İlk baskı uygulaması 
1875’te cep kitabı şeklinde Hilye-i Hakani eserinde yapılmıştır. Bu makalede 8 
punto nesih yazı karakterinin görsel analizi ile bu karakterin üretimini yapan 
Türk hurufat yapımcısı Mehmed Emin Efendi üzerine yoğunlaşılmıştır. Söz 
konusu hurufatın üretilmesindeki itici güç ve ardından edinilen üretim imtiyazı 
belgeler üzerinden irdelenmiştir. Mecmua, gazete, kitap ve cep sözlüğü gibi 
çeşitli tipografik düzenlemelerdeki kullanım örnekleriyle birlikte sunulmuştur. 
Yazı karakterinin madenî hurufatının mevcut olmaması nedeniyle çalışmada 
yalnızca baskıda oluşturduğu şekli incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Matbaacılığı, Hurufat, Hakkâk, Dökümhane, 
Tipografi

ABSTRACT
This paper discusses the 8 point (pt) naskh typeface created in Istanbul between 
1870 and 1875 and utilized by Ottoman printers during the late 19th and early 
20th centuries. In the 1880s, Ottoman printed material began to display a more 
sophisticated typographic hierarchy, with the proliferation of typefaces in 
various styles and point sizes being the main reason for this visual development. 
The historical analysis of Ottoman Arabic typefaces reveals the existence of 
nine original naskh typefaces that were created and used from 1729 until the 
1928 Turkish script reform. Among these nine fonts, the 8 pt naskh typeface 
distinguished itself by its size as the smallest Arabic type used by Ottoman 
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printers, earning it a crucial role in page layout design. It was first utilized in the 1875 pocket book, Hilye-i Hakani. 
This study focuses on the visual and historical development of the 8 pt naskh typeface and sheds light on its creator, 
Mehmed Emin Efendi and uses archival documents to scrutinize the driving force for its creation. Due to the absence 
of metal types, this paper examines only the printed form of types found in journals, newspapers, and books.
Keywords: Ottoman printing, Metal type, Punchcutter, Type foundry, Typography

EXTENDED ABSTRACT

This paper discusses the 8 pt naskh typeface created in Istanbul between 1870 and 1875 and 
utilized by Ottoman printers during the late 19th and early 20th centuries. From its emergence in 
1729 until the 1928 Turkish script reform, Ottoman Turkish printed material was predominantly 
composed in the naskh style, especially in terms of the running text. A historical analysis of 
Ottoman typefaces reveals the production of nine original naskh typefaces, all closely based 
on the calligraphic practices of the time. Among these nine fonts, the 8 pt naskh typeface 
distinguished itself by its size as the smallest Arabic type used by Ottoman printers, earning 
it a crucial role in page layout design.

Two news articles written by Ahmed Rasim and published in the newspaper İkdam in 1922 
and 1924 constitute the first collected study of the history of Ottoman foundry types. Through 
the provision of a Latin transcription published in Istanbul Encyclopaedia in 1948, Reşat Ekrem 
Koçu shed further light onto Rasim’s 1924 article. In the two aforementioned articles, Rasim 
concentrated on Kevorkyan and other celebrated Armenian type makers, including Boğos 
Araboğlu and Hovhannes Mühendisyan. Rasim enumerated 19 Ottoman typefaces—notably 
excluding those produced by Müteferrika and Araboğlu — in the naskh, taʿliq, ruqʿah, and 
kufic styles. The contributions Armenian type makers made to Ottoman typographic culture 
have been thoroughly discussed in Teotig Lapçinciyan’s Dib u Dar [Print and Letter]. Aside 
from Lapçinciyan, two renowned 19th-century journalists and publishers, Ebüzziya Tevfik and 
Ahmed İhsan, had also highlighted Araboğlu and Mühendisyan’s typefaces, recognizing the 
significant role they played in Ottoman print culture.

In addition to these celebrated Armenian type makers, one Muslim type maker was referenced 
in Rasim’s news articles as the creator of the 8 pt naskh typeface. Rasim referred to him as 
Saatci Hafız Efendi. Until recently, information pertaining to this typeface and its creator 
had remained limited, with the only reference appearing in Rasim’s article. The 8 pt naskh 
typeface has yet to be investigated in detail, nor has its visual characteristics and punchcutter’s 
identity been scrutinized.

A recently uncovered court petition dated from 1875 reveals detailed information regarding 
the 8 pt naskh typeface and the impetus behind its creation. The documents identify by name 
two Turkish type makers as the co-creators of this font: İmameci-zade Mehmed Emin Efendi 
and Ḳaraağaçlı Mustafa Asım Efendi. Upon following a series of correspondences with the 
state, Asım Efendi was revealed to have withdrawn from his co-ownership, and the full rights 
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to the font were then granted to Emin Efendi. In 1875, three months after the petition, Emin 
printed the popular book Hilye-i Hakani, set entirely with the new 8 pt naskh typeface. This 
book essentially served as a type specimen, as Emin provided lengthy information regarding 
its creation in its final pages. Like Mühendisyan, he also referred to his naskh font as huruf-ı 
cedide [the new type]. In colophon-like prose, he stated, “I am very pleased to inform you 
of my achievement in having smoothly written and produced this tiny naskh typeface with 
and without harakat [vowel marks],” which suggests that the typeface was based on his own 
naskh penmanship. The overall shapes of the 8 pt font reflect the conventions of the Ottoman 
naskh style and indicate that it was not a copy of its predecessors. Aside from Mühendisyan’s 
unexploited 6 pt naskh, Emin’s 8 pt font remained the smallest naskh typeface among Ottoman 
Arabic typefaces and was mostly used to set captions, subtitles, and text in pocket dictionaries. 
In rare instances, it was also employed for the main body text. This 8 pt naskh also held a 
unique position among all Ottoman typefaces as the only type that was drawn and cut by the 
same person.

This paper presents a visual and historical analysis of the 8 pt naskh typeface created by 
Mehmed Emin Efendi. The typeface’s raison d'être is discussed in the context of typography and 
layout design. Historical references to the typeface are investigated over a range of documents 
and sources retrieved from Ottoman publications and Imperial court archives. Over the course 
of the investigation, no punches, matrices, or cast types of the 8 pt font were found; as a result, 
this essay only examines the printed form of the type found within primary sources.
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Giriş
Tipografi geleneğinin özünde, yazının mekanikleştirilerek çoğaltması sürecinde kullanılan 

hurufat sistemi ile kompozisyon oluşturulması yatmaktadır. Bütün bu çoğaltma işlemine 
basım ya da tabʿ denirken; tipografi, bu genel çatının altında harflerin çoğaltma sürecine 
uygun olarak tasarlanmasını, üretilmesini ve baskıda uygulanmasını içermektedir. Osmanlıca 
matbu eserler, Müteferrika’dan başlayarak 1928 Türk Harf İnkılâbına kadar geçen iki yüz 
yıllık sürede ağırlıklı olarak nesih yazı karakterleriyle basılmıştır. Nesihin yanı sıra, taʿlīḳ, 
riḳʿa ve kūfī gibi hat çeşitlerinin de tipografi sistemine uyarlandığı görülmektedir. Ancak bu 
hat çeşitleri tipografik uygulamalarda daha çok başlık ya da alt başlık işlevi gören metinlerde 
kullanılagelmiştir.1 Hem hat sanatında hem de matbu eser basım geleneğinde nesih yazının 
daha çok uzun soluklu metinlerde kullanılması onu diğer hat çeşitlerinden ayırmıştır.2

Osmanlı matbaalarında kullanılan çeşitli hurufat ve hakkâklarına ilk toplu bakışın, önce 
1922’de3 ardından 1924’te4 İḳdām gazetesinde yayımladığı iki makaleyle Ahmed Rasim 
tarafından yapıldığı görülmektedir. Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nin 
“Arab Asıllı Türk Harfleri” maddesinde Rasim’in 1924 tarihli makalesini referans alıp Latin 
harflerine çevirerek sunması konunun daha da aydınlığa kavuşmasını sağlamıştır.5 Rasim, 
bu iki makalede çağdaşı olan Ermeni hakkâk Haçik Kevorkyan’ın (1856-1932)6 ürettiği 
kūfī yazı karakterlerini duyurup matbaacılığa olan katkılarını vurgulamıştır. Kevorkyan’ın 
yanı sıra Osmanlı matbaacılığında büyük üne kavuşmuş diğer Ermeni hakkâklardan Boğos 
Araboğlu (1742-1835)7 ve Hovhannes Mühendisyan’a (1810-1891)8 da değinmiştir. Rasim’in 

1 Matbaʿa-i ʿĀmire’de basılan Risāle-i İʿtiḳādiye (1842) ve Ḥilye-i Ḫāḳānī (1848) eserlerinde taʿlīḳ hattıyla 
üretilmiş iki yazı karakterinin uzun soluklu metinde kullanılması istisna olarak karşımıza çıkar. Bunlara ek 
olarak riḳʿa hattıyla üretilmiş bazı yazı karakterlerinin çeşitli kitap ve süreli yayınların birkaç sayfasında uzun 
soluklu metinlerin dizgisinde kullanıldığı tespit edilmiştir ancak bunlar nesih yazı karakterlerine nazaran daha 
sınırlı sayıdadır.

2 Onur Fatih Yazıcıgil, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nesih Hattının Tipografik Evrimi (1729–1928)” (Sanatta 
Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2020), 32.

3 Ahmed Rasim, “Ḫaṭṭ-ı Kūfī – Ḥaçik Kiġorḳyan: Duyup üstād Rāsim’den dedim tārīḫ / Dizildi ḫaṭṭ-ı kūfī kırk 
sekiz punṭo,” İḳdām, 18 Ağustos 1922, 3.

4 Ahmed Rasim, “Yeni Yirmi Dört Punṭo Kūfī Yazı,” İkdam, 13 Ağustos 1924, 3.
5 Reşat Ekrem Koçu, “Arab Asıllı Türk Harfleri,” İstanbul Ansiklopedisi, c.2 (İstanbul: Reşad Ekrem Koçu ve 

Mehmet Ali Akbay İstanbul Ansiklopedisi ve Neşriyat Kollektif Şirketi, 1958), 924–931.
6 Ḥaçik ya da Ḫaçik. Kevorkyan, Kiġorḳyan ya da Kiġorkyan. Ermenice: Խաչիկ Գէորգեան. 1870 ve 1880 yılları 

arasında Dikran Arslanyan’ın Vezir Hanı’ndaki dökümhanesinde çalışmıştır. 1890 yılının başında ürettiği 12 
punto nesih yazı karakteri uzun soluklu metinlerde oldukça tercih edilen bir yazı karakteri olmuş, ardından çeşitli 
boylarda nesih, rikʿa ve kūfī hurufat hakkedip dökmüştür. Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler 
(İstanbul: Aras, 2003), 32–33.

7 Boġos ʿAraboġlu ya da ʿArabyan. Ermenice: Պօղոս Արապեան. İlk önce matbaacı babası Hovhannesyan ile 
birlikte, ardından 1792’den itibaren Mühendishāne-i Berrī-i Hümāyūn matbaası için çalışmıştır. Bu matbaa 
için hakkedip döktüğü 16 punto nesih yazı karakteri, Osmanlı matbaalarında en çok kullanılmış hurufat olup 
Araboğlu adıyla anılmıştır. Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, 32–33.

8 Hovhannes Mühendisyan ya da Oḥannes Mühendisoġlu. Ermenice: Յովհաննէս Միւհէնտիսեան. Babası 
Mühendis Kevork, Mühendishāne-i Berrī-i Hümāyūn müderrisi olup soyadını babasının mesleğinden almıştır. 
İlk Arap harfli hurufatı Matbaʿa-i ʿĀmire için 1842’de taʿlīk hattıyla hakkedip döktükten sonra 1848’de ikinci 
taʿlīk hurufatını imal etmiştir. 1867’de hakkettiği 24 punto nesih, onun Türkler arasında Doğu’nun Gutenberg’i 
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1924 tarihli makalesinde Osmanlı matbaalarında kullanılmış toplam on dokuz yazı karakteri 
sırasıyla punto birimi, hat cinsi ve hakkâkı ile birlikte listelenmiştir. Bu liste Müteferrika 
matbaasının nesih hurufatını ve Boğos Araboğlu’nun 16, Artin Araboğlu’nun 10 punto nesih 
hurufatlarını kapsamayıp ağırlıklı olarak Mühendisyan ve Kevorkyan’ın hakkedip döktüğü 
yazı karakterlerinden oluşmaktadır. Ermeni hakkâkların Osmanlı matbaacılığının ve tipografi 
kültürünün gelişimindeki oldukça önemli hizmetlerinin, Lapçinciyan’ın Dib u Dar kitabında 
etraflıca anlatıldığı bilinmektedir.9 Lapçinciyan’ın yanı sıra on dokuzuncu yüzyılın önde gelen 
yazar ve matbaacılarından Ebüzziya Tevfik10 ve Ahmed İhsan11, Araboğlu ve Mühendisyan’ı 
ürettikleri yazı karakterleriyle anarak Osmanlı matbaacılığına olan katkılarını vurgulamışlardır. 
Rasim her iki makalesinde de bahsi geçen meşhur Ermeni hakkâkların yanı sıra, lakabından 
Müslüman olduğu anlaşılan başka bir hurufat yapımcısını “Sāʿatci Ḥāfıẓ Efendi” şeklinde 
zikretmiştir.12 Rasim’in değindiği bu hurufat yapımcısının kimliği ve ürettiği sekiz punto nesih 
yazı karakteri hakkında henüz bir çalışma yapılmamıştır.

Osmanlı devlet arşivlerinde yapılan araştırmada, sekiz punto nesih yazı karakterinin 
Mehmed Emin ve Mustafa Asım adında iki Türk hurufat yapımcısı tarafından ortaklaşa 
üretildiği saptanmıştır. Ermeni hakkâk ve dökümcüleriyle anılan Osmanlı matbaacılığında 
ilk defa Türk hurufat yapımcılarının zikredilmesi, konunun kültür ve sanat tarihi açısından 
önemine işaret etmektedir.

 Bu makalede bahsi geçen yazı karakterinin biçimsel ve tarihsel araştırması üzerinde 
yoğunlaşılmıştır. İlk önce müteharrik hurufat sistemi, madenî hurufat üretimi ve uygulamaları 
üzerine mevcut bilgiler doğrultusunda genel bir bakış sunulmuştur. Ardından çalışmanın 
konusu olan 8 punto yazı karakteri ve hurufat yapımcıları hakkında Osmanlı arşivlerindeki 
araştırmalarda saptanmış bilgi ve belgeler, ilk defa bu çalışmayla birlikte ortaya konulmuştur. 
Araştırma sürecinde müteharrik madenî hurufatın mevcut olmaması sebebiyle yazı karakterinin 
matbu eserlerde basılmış şekli üzerinden inceleme yapılmıştır. 

1.1. Osmanlı Nesih Yazı Karakterlerine Genel Bakış
Arap harfli Osmanlı hurufatı yaklaşık iki asırlık süre zarfında çeşitli punto ve yazı türlerinde 

imal edilmiş ve dönemlerine göre matbaaların demirbaşı olarak kullanılmıştır.13 Bunların içinde 
nesih hattında hakkedilip dökülmüş dokuz özgün hurufat saptanmıştır (Şekil 1).14

olarak anılmasını sağlamıştır. Teotig Lapçinciyan, Dib u Dar, Baskı ve Harf Ermeni Matbaacılık Tarihi, çev. S. 
Malhasyan ve A. İncidüzen (İstanbul: Birzamanlar Yayıncılık, 2012), 97–105.

9 Lapçinciyan, Dib u Dar, 86–116.
10 Ebüzziya Tevfik, “İḫtiraʿat-ı Bediʿa, Ṭıbaʿat,” Muḥarrir 1/3 (1293/1876), 70–74.
11 Ahmed İhsan, “Mühendisoġlu,” Servet-i Fünūn 1/5 (Rabiulāḫir 1308/1891), 53–54.
12 Rasim, “Ḫaṭṭ-ı Kūfī,” 3.
13 Osmanlı tipografi tarihi kapsamında Arap harflerinin yanı sıra İbrani, Ermeni ve Yunan alfabeleriyle de matbaa 

hurufatı üretilmiştir. Bkz. M. Şinasi Acar, Osmanlı’dan Bugüne Gözümüzden Kaçanlar (İstanbul: Yem Yayın, 
2013), 114–123.

14 Yazıcıgil, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nesih Hattının Tipografik Evrimi (1729–1928),” 121.
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Şekil 1. İstanbul’da imal edilip kullanılmış dokuz özgün nesih yazı karakteri, hakkâkları ve 
saptanmış ilk baskı tarihleri.15 Ölçek: 1/1

Kevorkyan’ın ürettiği 16 ve 24 punto kalın (siyah) nesih yazı karakterleri, Mühendisyan’ın 
yazı karakterlerinin kopyası olmasından ötürü bu listeye dahil edilmemiştir. Ayrıca hurufat 
dökümcüsü Mehmed Ali’nin Metanet Hurufat Dökümhanesi için hakkedip döktüğü 8, 12, 
16 ve 24 punto nesih yazı karakterleri de seleflerinin kopyası olmasından dolayı listeye 

15 Yazı karakterlerinin hurufat ölçüleri için madeni hurufat gövdelerinin ölçülmesi gerektiğinden punto birimleri 
konusunda kesin bilgiler sunulamayıp tarihsel kaynaklarda geçtiği şekliyle verilmiştir.
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eklenmemiştir.16 Bu listede bulunan Araboğlu’nun 16, Mühendisyan’ın 16 ve 24 punto yazı 
karakterleri, Osmanlı matbuatının en sık kullanılan ve en çok zikredilen yazı karakterleri 
olmuştur.17 Listede yer alan, Mühendisyan’ın 1888’de ürettiği 6 punto nesih yazı karakteri, ölçü 
olarak en küçük hurufat olmasına rağmen Osmanlı matbaalarında kullanımına rastlanmadığı 
için konunun bağlamından çıkarılmıştır.18 Dolayısıyla çalışmanın konusu olan 8 punto nesih 
yazı karakteri, çalışmada işaret edilen iki Türk hurufat yapımcısı tarafından üretilmiş ve 
kullanılmış en küçük Arap harfli Osmanlı hurufatı olarak öne çıkmaktadır.

1.2. Madenî Hurufat ve Punto Bilmecesi
Ebüzziya Tevfik 1885’te mecmuası için kaleme aldığı makalede, Mühendisyan tarafından 

üretilen ve matbaasında kullandığı 16 punto nesih yazı karakterinin 519 neviden19 oluşan hurufat 
parçalarının baskısını sunmuştur.20 Bunun yanında Tahir ve Diyarbekirli Ahmed tarafından 
mürettipler için hazırlanan Sanʿat-ı Tıbāʿat yāhūd Mürettiblik kitabında aynı yazı karakterinin 
516 parçadan oluşan hurufat kasasının düzeni sunulmuştur (Şekil 2).21 

16 Yazıcıgil, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nesih Hattının Tipografik Evrimi (1729–1928),” 217–230.
17 Ebüzziya Tevfik 1912 yılında yayımladığı makalesinde bu konuyu şu sözlerle özetlemiştir: “Ḥakkāka gelince, 

ʿOsmanlı ʿālem-i ṭıbaʿatine 3 ḫattāt-ı kāmilin, beş nevʿi yazısını ḥakk ile yadigār eden Mühendisyan Ohannes 
idi ki “Büyük Araboġlu”ndan sonra bu mülkte anın [onun] gibi bir ḥakkāk gelmemişdir”. Ebüzziya Tevfiḳ, “36 
Punṭo Ḥurūf ve Ḥaçik Kiġorkyan Efendi,” Mecmūʿa-i Ebüżżiyā 128 (Muḥarrem 1330/Ocak 1912), 371.

18 Mühendisyan’ın 1888’de Sultan İkinci Abdülhamid için bastığı hurufat albümü, Mühendisyan tarafından çeşitli 
ölçüde ve cinste üretilmiş hurufatı sunmaktadır. Mühendisyan’ın burada sunduğu 6 punto hurufata tarafımızdan 
başka bir Osmanlı matbaa uygulamasında henüz rastlanmamıştır. Mühendisyan’ın söz konusu hurufat albümü ve 
içeriği için bkz. Uğur Derman, “Yazı San’atının Eski Matbaacılığımıza Akisleri,” Türk Kütüphaneciler Derneği 
Basım ve Yayıncılığımızın 250. Yılı Bilimsel Toplantısı içinde, haz. Necmeddin Sefercioğlu (Ankara: Türk 
Kütüphaneciler Derneği, 1979), 97–118. Bunun haricinde 6 punto hurufatın Lapçinciyan’ın Ermenice yayınladığı 
Dib u Dar kitabının 79. sayfasında numune amaçlı dizilerek basıldığı tespit edilmiştir. Teotig Lapçinciyan, Dib 
u Dar (G. Bolis [İstanbul]: Vahram ve Hıraç Der-Nersesyan, 1912), 79.

19 Hurufat kasasında bulunan bir ya da birden fazla harf ve harf şekillerinin işlendiği döküm kurşun parça. (İngilizce: 
type sorts)

20 Ebüzziya Tevfiḳ, “Iṣlāḥ-ı Ḥurūf Meselesi,” Mecmūʿa-i Ebużżiyā 43 (1302/1884), 1370–73.
21 Ṭāhir ve Diyārbekirli Aḥmed, Ṣanʿat-ı Ṭıbāʿat yāḫūd Mürettiblik (İstanbul: Ḳarabet Maṭbaʿası, 1311/1893), 15.
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Şekil 2. Ṣanʿat-ı Ṭıbāʿat yāḫūd Mürettiblik, 1893. Ölçüleri 268 × 156 mm’den küçültülmüştür. 
Mühendisyan tarafından 1883’te üretilen nesih yazı karakterinin 516 parçadan oluşan hurufat 

kasasının düzeni.22 (Ömer Durmaz ve Emin Nedret İşli arşivi).

Buradan, Arap harflerinin muttasıl yazım şeklinin mekanikleştirilerek matbaaya 
uyarlanabilmesi için yaklaşık 500 küsur hurufat nevisine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.23 
Hurufat üretimi, önce çelik hurufat babalarının24 elle oyularak şekillendirilmesi, ardından 
bakır ya da daha yumuşak bir metale hakkedilerek dişisinin25 kalıbının oluşturulması ve son 
olarak sıvı haldeki sıcak kurşun alaşımın bu kalıba dökülerek üretilmesinden oluşmaktadır 
(Şekil 3–3.1).26 Böylelikle, Gutenberg paradigmasını teşkil eden müteharrik hurufat sistemi, 
ayrık neviler şeklinde uygulanmış olmaktadır. Hurufat üretimi için bir hattat tarafından yazılan 
ve görsel model teşkil eden harf kombinasyonlarının motifi baz alınmaktadır. Dolayısıyla, 
hakkâkın ve dökümcünün yanı sıra, hattatın kabiliyeti de yazı karakterinin kabul görmesi ve 
kullanımında büyük rol oynamaktadır.27

22 Başlıkta “On sekiz punṭoya mahsūs hurūfāt-ı ʿOsmāniye ḳasasının şeklidir” ibaresiyle sunulmuşsa da aynı 
hurufat başka dökümhanelerin kataloglarında 16 punto olarak sunulmuştur. 

23 Koçu, İstanbul Ansiklopedisi’nde 476 parçadan oluşan hurufat kasasını, mürettiplerce zikredilmiş tüm nevi 
parçalarının isimleriyle birlikte sunmuştur. Koçu, “Arab Asıllı Türk Harfleri,” 930–931.

24 Ābā (baba) olarak adlandırılan, hakkâkın çelik üzerine oyarak şekillendirdiği üç boyutlu çubuk. (İngilizce: 
punch) Ebüzziya Tevfik, “Ḥurūf-ı ʿArabiye’nin Ṭıbāʿate Taṭbiḳi Ḥaḳḳında Tetebbʿuāt-ı Tārīḫiye,” Mecmūʿa-i 
Ebużżiyā 81 (1316/1898), 1676.

25 Ümmehāt (anne) olarak adlandırılan, hakkâkın hurufat babasını bakır ya da benzeri bir malzemeye vurarak 
oluşturduğu harf şeklindeki oyuk kalıp. (İngilizce: matrix). Tevfik, “Ḥurūf-ı ʿArabiye,” 1676.

26 Fred Smeijers, Counterpunch, making type in the sixteenth century designing typefaces now (London: Hyphen 
Press, 1996), 55–59.

27 Boğos Araboğlu’nun Deli ʿ Osmān’ın hattını, Mühendisyan’ın ise Ḳāḍīʿasker Muṣṭafá ʿ İzzet Efendi’nin hattını baz 
alarak nesih yazı karakterlerini oluşturdukları, dönemin çeşitli kaynaklarında işaret edilmiştir. Ebüzziya Tevfik, 
Kevorkyan’ın bir nesih yazı karakterinin şeklini eleştirdiği yazısında, hakkakın yanında hattatı da eleştirerek hurufat 
yapımcılığında hattatların üretim sürecindeki önemli rolüne işaret etmiştir. Tevfiḳ, “36 Punṭo Ḥurūf”, 370.
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Şekil 3. Solda: Tel Aviv, İsrail’de bir sahafta bulunmuş eksik bir hurufat kasasının 24 punto kurşun 
alaşımla dökülmüş nesih hurufat nevisi. Tek bir nevi üstünde ortadaki kef (ك) ve sondaki ye (ي) 
harflerinin bitişmiş şeklinin kabartma halindeki üst yüzey görüntüsü. Sağda: Bu nevinin baskı 

sonrasında elde ettiği yazı karakterinin sureti. (Fotoğraf ve Baskı: Yazarın kişisel arşivi, İstanbul, 2017)

Şekil 3.1. Şekil 3’teki hurufat nevisinin baskısından yola çıkılarak sayısal ortamda üretilmiş 
varsayımsal hurufat babası (solda) ve hakkedilmiş dişisinin kalıbı (sağda). (Blender yazılımında 

üretilmiştir, yazarın kişisel arşivi, İstanbul, 2021)

Kelime gruplarını oluşturan hurufat nevileri, kumpas üzerine dizildikten sonra matbaa 
mürekkebinin kabartma yüzeylerine sürülmesinin ardından bir merdane yardımıyla kâğıda 
basılarak ters (aynalı) yüzü transfer olunmaktadır. Emanuela Conidi ile tarafımızdan, Oxford 
Üniversite Matbaası’nın 1928’de döktüğü 24 punto nesih hurufat tekrar dizilerek talim 
baskısı yapılmıştır (Şekil 4 ve 4.1).28 Bu deneme baskısından harflerin kusursuz bir şekilde 

28 Bu deneme baskısının video dokümantasyonu için bkz. “Setting and printing with OUP’s 24 PT metal naskh 
typeface,” Vimeo, erişim 3 Şubat 2022, https://vimeo.com/665111820

https://vimeo.com/665111820
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birleşebilmeleri için kurşun nevilerin milimetrik ölçekte hatasız bir şekilde hakkedilip dökülmüş 
olması gerektiği saptanmıştır. En küçük bir hasarda hurufat birleşim yerlerinin tahrip olmasının, 
hattın sürekliliğinin bozulmasına sebep olduğu görülmüştür.

Milimetrik ölçekte çalışılan bu meşakkatli sanat, Arap hurufatı ile uygulandığında şüphesiz 
Latin hurufatına göre yaklaşık üç kat daha fazla emek istemektedir.29 Dolayısıyla elle oyularak 
şekillendirilen hurufat babalarının ölçüsü küçüldükçe üretimi de çetinleşmektedir. Harflerin 
baskı yüzeyinde oluşturduğu en yüksek ve en alçak mesafenin ölçümü doğru punto birimini 
vermemekle birlikte dikey eksende uygulanan harf espasından30 ötürü yanıltıcı olabilmektedir. 
Doğru punto ölçüsü, yazı karakterlerinin kurşun alaşım dökülerek oluşturulan fiziksel hurufatının 
dikey yüzünün ölçülmesiyle elde edilmektedir (Şekil 5). Günümüzde Osmanlı döneminden 
madenî hurufatın kalmaması sebebiyle matbu eserlerde kullanılan yazı karakterlerinin punto 
ölçüleri hakkında güvenilir kaynaklar oldukça sınırlıdır. Dönemin yazar ve matbaacılarının bu 
yazı karakterlerinin puntolarına gösterdikleri çelişkili referanslar da onları güvenilir kılmaktan 
uzaklaştırmıştır.31 Bu sebeple bilfiil hurufat yapımcısı tarafından yazılmış bir istidada ya da 
basılmış bir ketebede zikredilen punto ölçüsü güvenilir birincil kaynak olarak ele alınmıştır. 

 

Şekil 4. Hurufat dökümü gerçekleştikten sonra kurşun neviler yan yana dizilerek elde edilen metin 
satırları. (Fotoğraf: Emanuela Conidi Arşivi, University of Reading, İngiltere, 2016)

29 İngiliz yazar John Southward 1884’te yayınladığı kitapta munfasıl yazım şekli ile uygulanan Latin yazı 
karakterlerinin hurufat kasasını 151 nevi ile sınırlandırmıştır. Osmanlı hurufat kasasının yaklaşık 500 küsur 
neviden oluştuğu düşünüldüğünde yaklaşık üç kat ve daha fazla nevi üretimine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. 
Latin hurufat kasaları ve nevi sistemi için bkz. John Southward, Practical Printing. A Handbook of the Art of 
Typography (London: J.M. Powell & Son, 1884), 30.

30 Daha dengeli bir metin lekesi oluşturmak için azaltılan ya da arttırılan harf arası boşluklar. (İngilizce: kerning).
31 Ahmed İhsan’ın, Mühendisyan’ın en büyük nesih hurufatını 22 punto, Ebüzziya Tevfik’in ise aynı hurufatı 24 

punto olarak işaret etmesi bu çelişkiye bir örnektir. İhsan, “Mühendisoġlu,” 54. Tevfik, “36 Punṭo Ḥurūf,” 371.
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Şekil 4.1. Şekil 4’te görülen kurşun nevilerin ters yüzünün baskı sonrasında kâğıda transfer olunmuş 
görüntüsü. (Baskı: Bu makalenin yazarı ve Emanuela Conidi, University of Reading, İngiltere, 2016)

Şekil 5. Hurufatın punto ölçülendirmesi için kırmızı kutu ile gösterilmiş alanın yüksekliği baz 
alınmaktadır.32 (Fotoğraf: Emanuela Conidi Arşivi, University of Reading, İngiltere, 2016)

2. Sekiz Punto Nesih Yazı Karakteri ve Hurufat Yapımcıları
Teotig Dib u Dar kitabında 8 punto nesih yazı karakterini Kevorkyan’a atfetmişse de 

çalışma kapsamında incelediğimiz belgelerden bunun hatalı bir giriş olduğu saptanmıştır.33 
Ahmed Rasim, doğrudan Kevorkyan ile temas kurarak kaleme aldığı iki makalede de söz 
konusu hurufat için Saatci Hafız Efendi’yi referans göstermiş ve bu yazı karakterinin asıl 
hakkâkı olarak bu kişiyi işaret etmiştir. Rasim makalesinde bu hurufat yapımcısına “Sāʿatci 
‘Hāfıẓ Efendi’ nāmında bir ṣanʿatkārımızın ḥakkettiği ‘8’ punṭoluḳ ḥarfi” şeklinde değinmiştir.34 
Taranan devlet arşivlerinde Hayriye Tüccarı İmameci-zade Mehmed Emin Efendi tarafından 
1875’te yazılmış bir istidada ve ona cevaben yazılmış mazbatada 8 punto nesih hurufatı 

32 Şekildeki hurufata göre 14 punto birimi 5 mm’ye tekabül eder. Ancak mim (م) ve kef (ك) harflerine uygulanan 
dikey espastan ötürü basılmış yazı karakteri üstünden tam punto birimi hesaplanamamaktadır.

33 Lapçinciyan, Dib u Dar, 115.
34 Meslekleriyle anılan zanaatkârların unvanları göz önünde bulundurulduğunda, ‘saatçi’ ve ‘hafız’ olarak anılan bu 

kişinin çalışmamızın konusu olan İmameci-zade Mehmed Emin Efendi’den farklı bir kişi olduğu düşünülmektedir. 
Rasim’in referans verdiği Sāʿatci Hāfıẓ Efendi’nin hurufat yapımcılığı hakkında henüz bir belgeye rastlanmamıştır. 
Rasim, “Ḫaṭṭ-ı Kūfī,” 3.
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hakkında oldukça önemli bilgilere ulaşılmıştır. Söz konusu istidada Emin, yazı karakterini ve 
üretimini şu sözlerle açıklamıştır:35

Bu bābda herkes ṭarafından ʿ alī-ḳadrü’l-iḳtidār ṣarf olunan müessir-i ġayret ve vaṭan-perverī 
cümlesinden olmaḳ ve meydān-ı hüner ve maʿrifete nāçīzāne bir yādigār bıraḳmaḳ emel ve 
arzūsuyla bu ʿ abd-ı aḥḳarları daḫī şimdiye ḳadar ʿ ālem-i ṭıbāʿatçe eşed lüzūmu olduġu ḥālde 
henüz bir ṭarafdan sāḥa-i vücūda getirilememiş bulunan sekiz punto ḥarekeli ve ḥarekesiz 
ḥurūfāt-ı ṣaġīreniñ īcād ve iʿmāline bundan beş altı sene evvel teşebbüs ederek şimdiye 
ḳadar kemāl-i ġayret ve iḳdāmla çalışmış ve bu yolda mā-mülk-i kemterānemi ṣarf ve itlāf 
eyledikten soñra bir ḫaylī daḫī deyn altına girmiş isem de ḥamden Allāhu Teʿālā şu eser-i 
bī-ʿadīliñ numūnesini şu ʿarżuḥāl-i żarāʿat-meāl-i ʿabīdānemle ve melfūfuyla naẓargāh-ı 
ʿulyā-yı vekālet-penāhīlerine ʿarż ve taḳdīm ile baḫtiyār olmuşumdur. 

Emin’in imzasında geçen Ḫayriye Tüccārı unvanından uluslararası boyutta ticaret yapmış 
olduğu ya da bunun için ehliyeti bulunduğu anlaşılmaktadır.36 İmāmecī37 lakabının çeşitli 
anlamlara geldiği ve konunun bağlamı içerisinde kehribā (amber) taşından tespih başı ya 
da nargile ağızlığı üreten sanatkâr olduğu düşünülmektedir.38 El yapımı hurufat babalarının 
üretiminin oldukça yetenek gerektiren ince bir sanat alanı olması, Emin’in kendisinin ya 
da lakabındaki zāde ekinden dolayı ailesinin kehribā oymacılığıyla ilgilenmiş olabileceğini 
de işaret etmektedir. Yapımına 1870 yılında başladığı hurufatı, 1875 yılında harekeli ve 
harekesiz olarak tamamladığı anlaşılmaktadır. Osmanlı matbaacılığında bu denli küçük bir 
hurufata şiddetle ihtiyaç duyulduğuna değinen Emin, yazı karakterini ḥurūfāt-ı saġīre (küçük 
hurufat) olarak adlandırmıştır. Emin’in bu hurufatın üretimine başladığı 1870 yılında sadece 
Araboğlu’nun 16 ve Mühendisyan’ın 24 punto nesih yazı karakterlerinin mevcut olması bu 
ihtiyacı doğrular niteliktedir.39 Dolayısıyla söz konusu hurufatın ortaya çıkışındaki itici gücün 
daha küçük ölçekte gerçekleştirilen tipografik uygulamalara cevap verebilecek yeni bir yazı 
karakteri ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. Emin, bu hurufatın üretimi için tüm mal varlığını 
harcadığını ve borç altına girdiğini belirtip yeteneklerini kullanıldığı meslek sahalarına naçizane 
bir yadigâr bırakmak istediğini vurgulamıştır. İstidanın devamında toplumun gelişimi için 
kendi gibi mucitleri teşvik etmek ve onların gayretlerini tasdik etmek için imtiyaz verilmesinin 
önemine şu sözlerle değinmiştir:40

35 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Şura-yı Devlet (ŞD) 2882/52/4, 17 Cemāziyelevvel 1292 (21 Haziran 
1875).

36 Mübahat S. Kütükoğlu, “Hayriye Tüccarı,” TDV İslâm Ansiklopedisi, c.17 (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 
1998), 64–65.

37 İmameci: “Kehribā ve saʾireden çubuḳ imāmesi yapan ṣanʿatkār.” Ali Seydi, Resimli Kāmūs-ı ʿ Osmānī (İstanbul: 
Matbaʿa ve Kitabḫāne-i Cihān, 1330/1911), 110. 

38 “İmame: İmamlıḳ. İmāmıñ ḥidmet ve rütbesi ve tesbiḥiñ ucuna ve çubuġuñ taḳımına ve buna mümāsil ʿalim 
olmasıdır”. James Redhouse, Müntehabāt-ı Lugāt-ı ʿ Osmāniye (İstanbul: Karahisārī el-Hāc ʿ Ālī Efendi Matbaʿası, 
1281/1864), 40.

39 Aynı tarihlerde Mühendisyan’ın 1842 ve 1848’de ürettiği taʿlīk hattıyla üretilmiş yazı karakterleri de mevcuttur. 
Ancak konunun nesih yazı karakterleri olması sebebiyle bağlam dışında tutulmuştur.

40 BOA, ŞD. 2882/52/4
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Ḳaldı ki bu misillü āsār-ı ḫayriye ve nāfiʿanıñ teraḳḳiyāt-ı ḥaḳīḳiyesine maẓhar olmaḳ muḫteriʿ 
ve mūcidlerine mūceb-i şevḳ ve ġayret olmaḳla berāber bir mükāfāt-ı maʿneviye bulmaḳ 
üzere imtiyāz iḥsān buyurulmaḳda idügü emsāl-i ʿ adīdesiyle model? olduġu cihetle ḳullarınıñ 
daḫī bundan evvelce vāḳiʿ olan istidʿā-yı aḥḳarānem üzerine işbu ḥurūfāt-ı ṣaġīre imtiyāzınıñ 
yirmi sene müddetle ʿ uhde-i bendegāneme ʿ ināyet buyurulması meclis-i maʿārifçe tensīb ve 
ḳullarına tebşīr buyurularaḳ mażbaṭası şūrā-yı devlet nāfiʿa dāiresine ḥavāle buyurulmuş ve 
her ne sebebe mebnī ise oraca bu bābda imtiyāz iʿṭāsı ḳābil olamayacaġı beyān ḳılınmışdır.

Bu kısımdan Emin’in daha önce bu hurufat için yirmi yıllık imtiyaz başvurusunda bulunduğu 
ve talebinin reddedildiği, kendinden önceki hurufat yapımcılarına emsal teşkil edecek birçok 
imtiyazın verildiği ve kendisinin de bundan yararlanmak istediği anlaşılmaktadır. İkinci bir 
başvuru niteliğinde yazılan bu istidada talep edilen imtiyazın sebebini ve detaylarını şu şekilde 
belirtmiştir:41

Vāreste-i külfe-i taʿrīf olduġu vechile bu ḫuṣūṣda ʿ uhde-i bendegānemde bir imtiyāz-ı maḫṣūṣ 
olmadıḳça ḥurūfāt-ı mezkūreniñ neşri ḥālinde ġavertiz ve ester ve siteb uṣūlüyle ve āḫar 
ṣūretle diger ṭarafdan kemāl-i suhūletle sāḫte ve ḳālıbınıñ iʿmāl olunabilecegi ve o ḥālde 
çākerleriniñ ṣarf eyledigi bunca emek ve maṣārif ber-havā olacaġı cihetle çārnāçār mezkūr 
ḥurūfātıñ neşrinden ṣarf-ı naẓarla ḥāliyle terkine mecbūriyet elvermiş ve bu ḥālde dūçār 
olacaġım ḥāl-i ḫarābī [ve] perīşān ise umūr-ı bī-rehīnden ve buña rıżā-yı merāḥim-i irtiżā-yı 
ʿālī ḳāil ve rāżı olamayacaġı daḫī mevād-ı ẓāhiriyeden bulunmuşdur. 

Günümüzün telif hukukunu çağrıştıran söz konusu imtiyaz, hurufat yapımcısının uzun yıllar 
çalışarak ürettiği hurufat kalıbının muhafaza edilmesini teşkil etmektedir. Emin, sıraladığı 
çeşitli tekniklerle hurufatın oldukça kolay bir şekilde sahtesinin ve kalıbının üretilebileceğini 
vurgulamıştır.42 Kopyalarının üretilmesi halinde harcadığı emek ve masrafların heba olup 
kendisinin perişan olacağına da değinmiştir. Bu istida, devlet şurasına devredilerek Bayındırlık 
Dairesi’nde okunup incelendikten sonra Emin’in imtiyaz talebinin reddi sonucunda yaşayacağı 
mağduriyet anlaşılmış ve şu şekilde giderilmeye çalışılmıştır:43

Mümāileyh Meḥmed Emīn Efendi’niñ Karaaġaçlı Muṣṭafá ʿ Āṣım Efendi ile müştereken iʿmāl 
ve ıṣāġa eylemiş olduḳları ḥurūfuñ foṭoġrafya ve ġalvanizma ve vesāiṭ-i sāire ile digerleri 
ṭarafından resmi alınaraḳ ʿ aynı iʿmāl edilmemek üzere yirmi sene müddetle mümāileyhümāya 
imtiyāz iʿṭāsı Maʿārif Neẓāret-i Celīlesi’niñ muḳaddemā şūrā-yı devlete bi’l-ḥavāle dāirede 
kırāat olunan tezkeresinde işʿār ḳılınmış ise de bundan evvel ʿ Araboġlu Artin’iñ iḫtirāʿ-kerdesi 
olan ḥurūf için imtiyāz iʿṭāsı ḥaḳḳında dāireden verilen mażbaṭa üzerine imtiyāzdan ṣarf-ı 
naẓarla istedigi ḥālde iḥdāṣ eyledigi ḥurūfı bilā-imtiyāz yapıp ṣatmaḳda muḫtār olduġunuñ 
encümen-i maḫṣūṣ-ı meşveret ḳarār-ı ʿālīsiyle mümāileyhe teblīġ ve ifāde etdirildigi bā-
müzekkire beyān buyurulmasıyla efendi-i mümāileyhümāya daḫī bu ṣūretle cevāb iʿṭāsı 

41 BOA, ŞD. 2882/52/4
42 Burada geçen ġavertiz, ester ve siteb teknikleri hakkında Osmanlı tipografi uygulamaları çerçevesinde henüz 

bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak ġavertiz metodunun ġalvanizma ile eş anlamlı olabileceği göz önünde 
bulundurulmaktadır.

43 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Şura-yı Devlet (ŞD) 2882/52/1, 20 Cemāziyelevvel 1292 (24 Haziran 
1875).
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ḫuṣūṣunuñ neẓāret-i müşārünileyhümāya ḥavālesine dāir bir ḳıṭʿa maẓbata taḳdīm edilmiş 
olduġu ḥālde bu misillü muḫteraʿāt için imtiyāz iʿṭāsı erbāb-ı hünere medār-ı şevḳ ve ġayret 
olacaġından meclis-i ʿālī-i vükelā-yı feḫāmıñ ḳarār-ı aḫīri üzerine dāirece tanẓīm olunan 
maẓbaṭa mūcebince īcād etmiş olduġu ḥurūfuñ foṭoġrafya ve ġalvanizma ve vesāiṭ-i sāire 
ile digerleri ṭarafından ʿ aynı iʿmāl edilmemek üzere mümāileyh Artin’e bā-irāde-i seniyye-i 
ḥażret-i pādişāhī yirmi sene müddetle imtiyāz iḥsān buyurulmuş ve efendi-i mümāileyhümānıñ 
ıṣāġa eyledigi ḥurūf Artin’iñ yaptıgı ḥurūfa nisbetle daha ḫurde ve bu da bir ṭarz-ı maṭbūʿ ve 
müstaḥsen-dih olarak müsāʿade-i imtiyāziyeye şāyān görülüp faḳaṭ mümāileyh Emīn Efendi 
mukaddemā Muṣṭafá ʿĀṣım Efendi ile müştereken imtiyāz ṭalebinde bulunmuş iken şimdi 
münferiden tekrīr-i istidʿā eylediginden kendileri celb ile sebebi suāl olunduḳda ʿ Āṣım Efendi 
bu işde olan ḥaḳḳ-ı iḫtirāʿını Emīn Efendi’ye fāriġ olduġunu beyān edip ol bābda dāireye 
bir ḳıṭʿa senet vermekle işiñ bu ciheti daḫī ḥalledilmiş idügüne bināen verilecek imtiyāzıñ 
ḥükmü ʿAraboġlu Artin’iñ imtiyāzı misillü çelik üzerine ḳālıbını yaparaḳ yeñiden ḥurūf 
īcād edenlere şāmil olmayıp yalñız foṭoġrafya ve ġalvanizma ve vesāiṭ-i sāire ile ʿ aynı iʿmāl 
edilmemek ṣūretine münḥaṣır olmak üzere efendi-i mümāileyhe daḫī yirmi sene müddetle 
imtiyāz iʿṭāsı ḳarīn-i taṣvīb-i ʿ ālī olduġu ḥālde Dīvān-ı Hümāyūn ḳaleminden bir ḳıṭʿa imtiyāz 
emr-i ʿālīsiniñ ıṣdārıyla icrā-yı īcābı için Maʿārif Neẓāret-i Celīlesi’ne irsāl buyurulması 
bābında [emr ü fermān pādişāhıñdır.]

Bu mazbatadan Emin’in bu hurufatı Karaağaçlı Mustafa Asım Efendi adlı ortağıyla hakkedip 
döktüğü anlaşılmaktadır. Mazbatada, Emin ve Asım’ın daha önce reddedilen imtiyaz taleplerine 
emsal gösterilen diğer imtiyaz sahibinin Artin Araboğlu (1816–1890)44 olduğu belirtilmiştir. 
Bu bağlamda Artin Araboğlu’nun, Emin ve Asım’dan bir yıl önce ürettiği 10 puntoluk nesih 
hurufatı için ilk önce yirmi yıl imtiyaz talebinde bulunduğu ardından Sultan Abdülaziz’in 
fermanıyla on beş yıllık üretim imtiyazı elde ettiği saptanmıştır.45 Bu emsal üzerine Maarif 
Nezareti tarafından Emin ve Asım’ın talepleri uygun görülmüş ve bu gibi icatlar için imtiyaz 
verilmesinin yetenek sahiplerini teşvik edeceği belirtilmiştir. Emin ve Asım’ın imtiyazı Artin 
Araboğlu’nda olduğu gibi hurufatın çelik üzerine kalıbını yaparak yeniden ḥurūf icat edenleri 
kapsamayıp foṭoġrafya, ġalvanizma46 ve başka tekniklerle kopyalarının üretilmesini engellemekle 

44 Harutyun Arabyan ya da Artin Araboġlu (Ermenice: Յարութիւն Արապեան.): Mühendishane matbaasının 
matbaacısı ve hurufat yapımcısı Boğos Araboğlu’nun torunu ve Kalust Araboğlu’nun oğludur. Pamukciyan, 
Biyografileriyle Ermeniler, 33. 

45 Artin Araboğlu’nun 10 punto nesih yazı karakterinin seleflerine nazaran oldukça küçük olması, bu dönem 
matbaalarda duyulan küçük hurufat ihtiyacını doğrulamaktadır. Bu yazı karakterini, dedesi olan Boğos 
Araboğlu’nun 16 punto yazı karakterini baz alıp küçülterek ürettiği saptanmıştır. Artin Araboğlu’nun 1874’te 
ürettiği 10 punto nesih yazı karakterinin üretim süreci hakkında tarafımızdan bir çalışma yürütülmektedir. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Maarif Nezareti (MF.MKT) 18/48, 27 Ṣafer 1291 (15 Nisan 1874).

46 Moritz Hermann von Jacobi tarafından 1838’de icat edilen galvanoplasti tekniği çeşitli şekillerdeki madeni nesneleri 
kaplayarak tıpkılarının üretilmesini sağlamaktadır. Mazbatadaki bu ibareden, bu kopyalama tekniğinin 1870’lerde 
İstanbul’da hurufat imalatında kullanıldığı ve bilindiği anlaşılmaktadır. Herbert Heinrich, “The Discovery of 
Galvanoplasty and Electrotyping,” Journal of Chemical Education 15/12 (1938), 566–75. Ayrıca Necmeddin 
Okyay’ın hat sanatının yanında klasik Türk ciltçiliğini öğrendiği sıralarda Darphane’de galvanoplasti tekniğini 
kullanarak yeni kalıplar imal ettiği de bilinmektedir. Uğur Derman, “Hezârfen Hattat Üsküdarlı Necmeddin 
Okyay,” Üsküdar Sempozyumu I Bildiriler, c. 2 içinde, haz. Zekeriya Kurşun ve diğerleri (İstanbul: Üsküdar 
Belediye Başkanlığı Üsküdar Araştırmaları Merkezi, 2004), 182–195.
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sınırlı kalmıştır. Ayrıca 8 punto yazı karakterinin Araboğlu’nun 10 puntosuna nazaran hurde 
(küçük) ve hoş bir tarzda yapıldığı belirtilmiştir. Ancak Bayındırlık Dairesi, ortaklaşa yapılan 
ilk imtiyaz başvurusunun ardından Emin’in tek başına yaptığı ikinci başvurunun yarattığı 
çelişkinin aydınlatılması için başvurudan çıkarılan Asım’ın bilfiil yazıyla durumu netleştirmesini 
talep etmiştir. Bunun üzerine yaklaşık bir ay sonra Asım tarafından yazılan bir istidayla konu 
şu şekilde açıklığa kavuşturulmuştur:47

Ḫayriye tüccārından İmāmeci-zāde Emīn Bey ile beynimizde münʿaḳid olan şirket mūcebince 
sekiz punto büyüklüğünde ḥarekeli ve ḥarekesiz ḥurūfāt imtiyāzını muḳaddemā müştereken 
istidʿā etmiş isek de bu defʿa şirket-i mezkūreyi fesiḫ ve laġv etmiş olduġumuzdan istidʿā olunan 
imtiyāzda daḫī artıḳ bir gūna ʿ alāḳa ve medḫalim ḳalmayıp mezkūr ḥurūfāt şirketindeki nıṣf 
ḥaḳḳımı ve imtiyāz[ımı] mümāileyh Emīn Bey’e ḥüsn-i rıżā ve iḫtiyārımla tamāmen terk ve 
ferāġat eyledigime bināen istidʿā olunan imtiyāzıñ iʿṭāsına ruḫṣat ve müsāʿade buyurulduġu 
ḥālde verilecek imtiyāz fermān-ı ʿālīsinde nām-ı ʿācizānem aṣlā derc olunmayıp imtiyāz-ı 
fermān-ı ʿālīsiniñ yalñız mīr-i mümāileyh nāmına taṣrīḥan iʿṭāsı iḳtiżā edecegini mübeyyin 
işbu istiʿfā-nāme-i kemterānem bi’t-terḳīm Şūrā-yı Devlet Nāfiʿa Dāire-i ʿAliyyesi’ne 
taḳdīm ḳılındı.

Bu yazıdan Asım’ın hurufatın üretildiği şirketin yarı hissesine sahip olduğu, fakat şirketin 
fesih ve lağvedilişinden sonra hurufatın tüm imtiyaz haklarının Emin’e geçtiği ve Asım’ın 
hurufat üzerinde hiçbir hak iddia etmediği anlaşılmaktadır. Ancak bahsi geçen ortaklığın, ticari 
bağının yanında üretim sürecinde nasıl bir iş bölümünü kapsadığı belirtilmemiştir. 

3. Mehmed Emin ve Sekiz Punto Hurufatın Matbaa Uygulamaları
Emin, elde ettiği imtiyazdan üç ay sonra yazı karakterinin ilk tipografik uygulamasını 

Ḥilye-i Ḫaḳānī eseriyle yapmıştır.48 Bu eseri, kendi adını taşıyan matbaada harekeli ve harekesiz 
hurufatla cep kitabı şeklinde basmıştır (Şekil 13).49 Kitabın otuz üç ve otuz dördüncü sayfalarında 
bulunan ketebe bilgilerini içeren nesirde yeni üretilmiş yazı karakterinin hat modeli ve üretimi 
hakkında oldukça önemli bilgilere yer verilmiştir:50

…nüsaḫ-ı maṭbūʿanıñ bir ṭarz-ı bihīn ve resm-i dil-nişīn üzere ḳavālib-i müstaḥseneye ifrāġ 
ve ıṣāġası daḫī maṭlūb ve mültezem-i ʿālī bulunmuşdur. Bināenʿaleyh sāye-i maʿārif-vāye-i 

47 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Şura-yı Devlet (ŞD) 2882/52/3, 24 Cemāziye’l-āḫir 1292 (28 Temmuz 
1875).

48 Sayısız el yazması nüshası mevcut olan Ḫaḳānī Meḥmed’in bu eserinin Arap harfli dört matbu baskısı mevcuttur. 
Bunların ilki 1848’de Matbaʿa-i ʿĀmire’de Mühendisyan tarafından üretilen taʿlīḳ hurufatla 55 sayfa olarak 
basılmıştır. Bu baskı aynı zamanda Mühendisyan’ın 24 punto taʿlīḳ hurufatının ilk tipografik uygulaması olması 
sebebiyle ayrıca önem taşımaktadır. İkinci baskı bu makalenin konusu olan İmāmeci-zāde Meḥmed Emīn Bey’in 
1875’te 34 sayfa olarak bastığı nüshasıdır. Mühendisyan’da olduğu gibi Emin’in de 8 punto hurufatın ilk matbaa 
uygulaması için bu eseri seçmiş olması dikkat çekicidir. Ardından 1889’da 44 sayfa olarak matbaası belirtilmemiş 
üçüncü baskısı yapılmıştır. Son olarak 1891’de 50 sayfa olarak Maḥmūd Bey matbaasında basılmıştır. Uğur 
Derman ve İskender Pala, Hilye-i Hâkānî Kazasker Mustafa İzzet Efendi Hattıyla (İstanbul: Albaraka, 2020), 
60.

49 Ḫāḳānī Meḥmed, Ḥilye-i Ḫāḳānī (İstanbul: İmāmeci-zāde Meḥmed Emīn Bey Maṭbaʿası, 25 Ekim, 1875).
50 Ḫāḳānī Meḥmed, Ḥilye-i Ḫāḳānī, 33.
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cenāb-ı Kītī-sitānīlerinde inşā ve iḫtirāʿı arzū olunan ḥarekeli ve ḥarekesiz ḫurde nesiḫ ḥurūfātıñ 
ṣuver-i muntaẓama ve müstaḥsenede terḳīm ve iʿmāline muvaffaḳ olduġuma teşekküren hem 
ebnā-yı vaṭan yedlerinde ʿācizāne bir tuḥfe ve yādigārım bulunmaḳ ve hem de evvel emirde 
infiṣāl ve ittiṣāl-ı kelimātıñ enẓār-ı ʿāmmeye ʿarżı maḳṣadıyla sencīde-i mīzān-ı tecrübe 
olmaḳ üzere ṣaḥāyifi ḳalīl ve fevāid-i ledüniyesi kesīr ve celīl bir nüsḫa-i vefīretü’l-menfaʿa 
ve’l-berekeniñ ṭabʿ ve temsīliyle maẓhar-ı füyūżāt-ı maʿneviye olmasını arzū eyledigime 
ve endām-ı saʿādet-ittisām-ı ḥażret-i risālet-penāhīleri yed-i ḳudret-i İlāhiye ile müzeyyen 
ve ārāste ve āyīne-i hüviyet-i Sübḥāniye’den bi’z-zāt aḫz-ı nūr ḥilye-i maḥbūbiyete sezā ve 
şāyeste olan mefḫar-ı ʿ ālem ve eşref-i Benī Ādem ṣallalāhu Teʿālā ʿ aleyhi ve sellem Efendimiz 
Ḥażretleri’niñ eṣaḥḥ-ı rivāyāt üzere naḳlen ve tevātüren sübūt bulan ḥilye-i şerīfe ve şemāil-i 
celīle-i nebevīlerini āverde-i silk-i leālī ve naẓm ederek isbāt-ı müddeʿā-yı belāġat eden vāṣıl-ı 
raḥmet-i Sübḥānī meşhūr Ḫaḳānī’nin manẓūme-i şerīfesi āsār-ı celīle-i müteyemmineden 
idügüne mebnī teyemmünen ve teberrüken ḥurūfāt-ı cedīde-i mezkūreniñ ṣaḥāyif-ārāy-ı ṭabʿ 
ve temsīl olunmasına işbu Ḥilye-i Ḫaḳānī ile şürūʿ ve mübāşeret ḳılınmışdır.

Nesir kısımda bu yazı karakterinin çok beğenilen bir tarza göre üretilmesinin oldukça 
lüzumlu olduğu belirtilmiştir. Ardından, icadı arzu olunan küçük nesih hurufatın düzgün ve 
makbul suretlerde yazılması ve üretilmesinde gösterdiği başarıyı memnuniyetle bildirmiştir. 
Bu satırlardan Emin’in yazı karakterinin hat modeli olarak kendi nesih yazısını baz aldığı 
ve üretiminin çeşitli safhalarında yer aldığı anlaşılmaktadır. Üretim sürecinde Asım’a 
değinilmemesinin başlıca sebebi, bu hurufatın asıl hakkak ve dökümcüsünün Emin, onun 
finansal destekçisinin ise Asım olma ihtimalidir.51 Nesrin devamında, yazı karakterinin ilk 
matbu uygulaması için seçilen Ḥilye-i Ḫaḳānī adlı eserin nasıl ilahi bir uğur getireceği ve yeni 
harflerle basılan bu ilk kitabın sayfalarını nasıl süsleyeceği betimlenmiştir. Yazı karakterinin 
üretim süreci, matbaası ve gelecekte basılacak eserlerde kullanımı ise şu şekilde açıklanmıştır:52

Ḥurūfāt-ı mezkūreniñ bir noḳṭası noḳṣān olmaḳsızın telīf ve cemʿ ve elvāḥ-ı suṭūr vażʿ 
olunmasına müddet-i münāsibe ile istiḥṣāl edilen imtiyāz-ı maḫṣūṣa ve ol bābda sāniḥa-pīrāy-ı 
sünūḥ ve ṣudūr buyrulan irāde-i seniye sāyesinde ṭālib-i elṭāf-ı Rabb-ı Muʿīn ve muḥibb-i 
āl ü evlād-ı Şefīʿ-i yevmü’d-dīn Meḥmed Emīn kemterleri inşā etdirmiş olduġu maṭbaʿa ve 
dökümḫānesinde bi’z-zāt cid ve iḳdām ve ṣarf-ı naḳd-i ihtimām ederek ḥurūfāt-ı mezkūre 
müceddeden meydāna getirilmişdir. 
Bi-minnet-i Teʿālā baʿd-ez-īn işbu ḥurūfāt ile ḥacmi ṣaġīr ve nefʿi kesīr kütüb-i nefīse ve 
devāvīn-i selīseniñ ṭabʿ ve temsīline ṣarf-ı mā-ḥaṣal-i vüsʿat ve ġayret edecegimden cenāb-ı 
ḫālıḳu’l-levḥ ve’l-ḳalem pādişāh-ı maʿārif-i ʿ ilm ve şehinşāh-ı fārūḳu’ş-şiyem velī-niʿmetimiz 
es-Sulṭān ibnü’s-Sulṭān ʿAbdülʿazīz Ḫān Efendimiz Ḥażretleri nice nice bu misillü āsār-ı 
nāfiʿaya maẓhar-ı muvaffaḳiyet ve ilā-āḫirü’z-zamān erīke-pīrāy-ı şān ve şevket buyursun. 
Āmīn. 
Temmet

51 Buna benzer başka bir matbaacılık iş birliğinin İbrāhīm Müteferriḳa ile Saʿīd Efendi’nin ortaklığında olduğu 
görülmektedir. Saʿīd Efendi’nin matbaanın kuruluşunda finansal destek verdiği ve Müteferriḳa’nın ise bilfiil 
matbaanın işleyişine dahil olup çalıştığı bilinmektedir. Orlin Sabev, İbrahim Müteferrika ya da ilk Osmanlı 
Matbaa Serüveni (İstanbul: Yeditepe, 2016), 158.

52 Meḥmed, Ḥilye-i Ḫāḳānī, 33–34.
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***
İşbu Ḥilye-i Ḫaḳānī ḥurūfāt-ı cedīde ve Maʿārif Neẓāret-i Celīlesi’nin ruḫṣat-ı maḫṣūṣasıyla 
birinci defʿa olaraḳ Çarşamba pazarında Fetḥiye cāmiʿ-i şerīf ḳurbunda Köroġlu Soḳaġı’nda 
kāin İmāmeci-zāde Meḥmed Emīn Bey’iñ bir numerolu ḫānesi derūnunda vāḳiʿ maṭbaʿada işbu 
biñ iki yüz ṭoḳsan iki senesi māh-ı Ramażān-ı şerīfiñ yirmi beşinci günü ṭabʿ ve temsīl ḳılındı. 

Emin’in gözünden anlatılan ve üçüncü tekil şahıs ile yazılmış bu kısımda elde edilen özel 
imtiyaz sayesinde bahsi geçen hurufatın eksiksiz bir şekilde dizilerek bu satırların basıldığı 
belirtilmiştir. Yazının devamında, peygamberin ailesinin ve evlatlarının seveni olarak betimlenen 
Mehmed Emin’in, inşa ettirmiş olduğu matbaa ve dökümhanede bizzat gayret, çaba ve kusurluyla 
kusursuzu itinayla ayırt edip bahsi geçen harfleri ilk defa meydana getirdiği ifade edilmiştir. 
Ardından yazı karakterinin özellikle hacmi küçük ve menfaati bol, beğenilen kitapların, düzgün 
ve akıcı divanların basımında kullanılabileceği belirtilmiştir. Son paragrafta ise Çarşamba 
Pazarında Fethiye Camii’nin yanı başında bulunan Köroğlu sokağında İmāmeci-zāde Meḥmed 
Emīn Bey’iñ bir numaralı hanesindeki matbaada Ramazan ayının 1292 senesinde basıldığı 
bilgisi sunulmuştur. Bu ibareden Emin’in bu kitabın baskısını ikamet ettiği evde gerçekleştirdiği 
anlaşılmaktadır. Günümüzde de mevcut olan Köroğlu sokağı, Fatih ilçesinde bulunan Fethiye 
Camii’nin kuzey doğusunda konumlanmaktadır.53 Taranan Osmanlı matbu eser kataloglarında 
Ḥilye-i Ḫaḳānī baskısı dışında söz konusu matbaada basılmış başka bir eser tespit edilememiştir. 
Bu sebeple ticari kaygılar güden faal bir matbaadan ziyade özel baskıların yapıldığı küçük 
ölçekli bir atölye olduğu düşünülmektedir.54 

Ḥilye-i Ḫaḳānī baskısında yazı karakterinin oldukça geniş espas uygulanarak dizilmesi 
öncelikli olarak göze çarpan özelliklerdendir. Kelime içinde ve arasında uygulanan abartılı 
espasın diğer matbaalarda basılmış şiir kitaplarına göre daha dengesiz bir metin lekesi 
oluşturduğu görülmektedir. Seleflerinde olduğu gibi boru kef ve keşīde uzantılarıyla dizelerin 
hizalanması sağlanmıştır. Yazı karakterinin göze çarpan bir diğer özelliği, hurufatın ilk baskısı 
olmasına rağmen mürekkep kusmalarına (yayılmaları) sebebiyet vermiş olmasıdır.55 Bu 
istenmeyen mürekkep kusmaları yazı karakterinin çizgi değerini bozarak hat üslubunun 
kimliğini olumsuz etkilemiştir. Bu durum, özellikle Mühendisyan’ın 6 punto nesih yazı 
karakteriyle kıyaslandığında açıkça görülmektedir (Şekil 6). Diğer nesih yazı karakterleriyle 
kıyaslandığında Emin’in hat üslubunun, özellikle kef ve nun harflerinden dolayı diğerlerinden 
net bir şekilde ayrıldığı görülmektedir. Daha basık ve yatay olan kef kolu ve nun harfindeki 
çanağın ekseni ile nihai kıvrımı bu özellikler arasındadır (Şekil 7). Kitabın bölüm ayraçlarında, 
Mühendisyan matbaasında kullanılan dekoratif imlecin tıpkısının, küçültülerek ve orantısı 

53 Bu sokakta bulunan çeşitli eski ve metruk yapıların arasında Emin’in matbaası ve dökümhanesi için kullandığı 
bina tespit edilememiştir.

54 Emin’in bu matbaayı, Ḥilye-i Ḫāḳānī kitabını hurufat albümü niteliğinde basmak için kurmuş ve ardından 
işletememiş olabileceği ihtimali de göz önünde bulundurulmaktadır.

55 Madenî hurufat kullanıldıkça üst yüzeyindeki kabartma şekiller deforme olarak kimliğini yitirmeye başlamaktadır. 
Bu nedenle kullanıma göre hurufat nevileri, dişi kalıplara tekrar dökülerek yenileri yapılmaktadır. 
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bozularak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu boy ve orantıdaki imleç başka bir matbu eserde 
henüz tespit edilemediğinden Emin’in bu imleci, Mühendisyan’ın imlecini baz alıp 8 punto 
yazı karakteri için özel olarak üretmiş olabileceği düşünülmektedir (Şekil 8).

Şekil 6. Solda: Emin’in 8 punto nesih yazı karakteriyle basılmış el-sulṭān sözcüğü, %550 
büyütülmüş. Sağda: Mühendisyan’ın 6 punto nesih yazı karakteriyle basılmış sulṭān sözcüğü, 

%750 büyütülmüş.

Şekil 7. Emin’in kāf-hāʾ ve nūn nevilerinin diğer Osmanlı nesih yazı karakterlerinden ayrışan 
özellikleri.56

Şekil 8. Üstte: Mühendisyan’ın 24 punto nesih yazı karakteriyle 1871’de bastığı Girīd Tārīḫi 
kitabının bölüm ayrımında kullanılan dekoratif imleç, %100 büyütülmüş. Altta: Emin’in 8 

punto nesih yazı karakteriyle 1875’te bastığı aynı tasarımı içeren imlecin daha küçük ve orantısı 
değiştirilmiş şekli, %100 büyütülmüş.

56 Bu tabloda dört grupta toplanan altı yazı karakterinin görsel açıdan birbiriyle olan farklılıkları ve benzerlikleri 
görmek mümkündür. Buna göre Müteferrika ve Emin’in nesih yazı karakterleri kendine has görsel üsluplarıyla 
diğer iki gruptan ayrışmaktadır. Bunun yanında diğer iki grupta bulunan nesih yazı karakterleri ise hat üslubu 
açısından birbirleriyle oldukça etkileşimde bulunmaktadırlar.
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Yazı karakterinin Ḥilye-i Ḫaḳānī baskısından sonra en erken kullanımının 1881’de 
yayımlanmış Mecmūʿa-i Ebużżiyā’nın kapak ve iç kapak sayfalarında olduğu saptanmıştır.57 
Takvim kitaplarının mizanpajı ve baskı kalitesiyle ulusal ve uluslararası çapta ün yapmış Ebüzziya 
Tevfik’in,58 o dönem mevcut olan tüm nesih yazı karakterlerini kullandığı görülmektedir. 
Tevfik’in tipografik hassasiyeti takvimlerinin başlık sayfalarında kendini açıkça göstermektedir: 
Mecmūʿa-i Ebużżiyā’nın birinci cildinde Emin’in 8 punto yazı karakteri, eserin taʿlīḳ hatla 
üretilmiş klişe baskısının altında ilk iki satırda kullanılarak oldukça çarpıcı bir kontrast 
oluşturulmuştur. Bunu takiben, Mühendisyan’ın 24 punto nesih yazı karakteriyle dizilmiş 
“Neẓāret-i Maʿārif” başlığının altında, beş satırda verilen resmi ruhsat bilgisi Emin’in hurufatıyla 
dizilerek mizanpaj alanında tasarruf sağlanmıştır (Şekil 13). Tevfik’in 1892’de yayımladığı 
Taḳvīm-i Ebużżiyā baskısında 8 punto yazı karakteri, tabloların dizgisinde kullanılarak daha 
küçük takvimlerin basılmasına olanak sağlamıştır (Şekil 14).

Emin’in yazı karakteri, yirminci yüzyılın başında diğer Osmanlı nesih fontlarında olduğu 
gibi birtakım yapısal değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklik, cim, çim, ḥa ve ḫı (ج، چ، ح، خ) 
harflerinin kendilerinden önce gelen ve yüksekten bağlanan harflerin irtifalarının düşürülerek 
yandan yatay bir şekilde bağlanmasını kapsamaktadır. Lineer adı verilen bu sistem nesih hattının 
kaidesinden feragat edilerek hurufat kasasındaki nevi sayısının azaltılmasını, dolayısıyla daha 
ekonomik hale gelmesini sağlamıştır.59 Kimin tadil ettiği bilinmemekle birlikte, bu versiyonun 
Mehmed Ali’nin Metanet Hurufat Dökümhanesi için 1910’larda bastığı hurufat albümünde 
kullanıldığı tespit edilmiştir60 (Şekil 15). II. Meşrutiyet’e tekabül eden bu dönemde nesih 
yazı karakterleri ağırlıklı olarak sadeleştirilmiş ve bu lineer versiyonla basıldığı görülmüştür.

Daha çok alt başlık ve dipnotlarda kullanılan 8 punto nesih yazı karakteri ender olarak bazı 
kitapların ana metin fontu olarak da kullanılmıştır: Üç yüz otuz dört sayfalık Kitāb-ı Muḳaddes 
eserinin tüm uzun soluklu metinlerinin 8 punto nesih ile dizilmesi bu örnekler arasındadır 
(Şekil 16). Yazı karakterinin yaklaşık üç milimetrelik satır yüksekliğinde olması, daha önce 
kullanımına rastlanmayacak kadar küçük ölçeklerde matbu eserlerin basımına olanak sağlamıştır. 
Bu kitapların ağırlıklı olarak cep sözlüklerinden oluşması, yazı karakterinin tipografik işlevini 
vurgular niteliktedir; uzun soluklu metin dizgisinden ziyade kısa ve parça parça hazırlanmış 
metinlerin mizanpajında oldukça işlevsel olduğu görülmektedir. Abdullah Cevdet ve İsmail 
İbrahim’in 13 × 9,5 cm ölçülerinde basılmış ʿOsmānlıca Ceb Luġatı bu örnekler arasındadır. 
Sözlük maddeleri, Mühendisyan’ın 16 punto nesihi ile dizilen kitabın açıklama metinleri, 

57 Ebüzziya Tevfik, Mecmūʿa-i Ebużżiyā 1/1 (15 Ramażān, 1298/11 Ağustos 1881).
58 Alim Gür, Ebüzziya Tevfik Hayatı; Dil, Edebiyat, Basın, Yayın ve Matbaacılığa Katkıları (Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, 1998), 290, 313.
59 Osmanlı nesih yazı karakterlerinin yüksek ve lineer yapıları için bkz. Özlem Özkal ve Onur Yazıcıgil, “Ottoman 

Typography towards Modernization: Private Presses, Mass Media and a New Perception of Typographic 
Production” (Face Forward Konferansı'nda sunulan bildiri, Dublin, 11-12 Aralık 2015).

60 Osmanlıca matbu eser kataloglarında bulunmayan Meḥmed ʿĀlī’nin Metānet Ḥurūfāt ve Dökümḫānesi’ne ait 
bu albüm, Emin Nedret İşli’nin özel koleksiyonunu bizimle paylaşması sayesinde öğrenilmiştir. Bu kataloğun 
içinde geçen bir mektubun 1910 tarihli olmasından dolayı 1910’lu yıllarda basılmış olabileceği düşünülmektedir.
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8 punto hurufat ile eşleştirilerek içeriğin net bir şekilde ayrışması sağlanmıştır (Şekil 17). 
Aynı yazı karakteriyle daha da küçük başka bir tipografik uygulamayı 11 × 7 cm boylarında 
basılmış İngilizceden Türkçeye Ceb Luġatı Pocket Dictionary kitabında görmek mümkündür 
(Şekil 18). Her iki kitapta da mürekkep kusması nedeniyle hurufatın ana hatlarının belirgin 
olmadığı görülmektedir.

Oldukça küçük ölçekte üretilmiş 8 punto hurufatın diğer büyük ölçekte dökülmüş hurufata 
nazaran narin ve bozulabilir olması daha muhtemeldir. Dolayısıyla ivedilikle basılan süreli 
yayınlarda Emin’in 8 punto hurufatının bu sebeple tercih edilmemiş olabileceği düşünülmektedir. 
Ancak Şehbāl gibi özenle tasarlanmış ve basılmış süreli yayınlarda oldukça fonksiyonel bir 
şekilde kullanıldığını da görmek mümkündür. Özellikle mizanpaj tasarımı ve kâğıt kalitesi 
açısından döneminin çok üstünde olan Şehbāl mecmuası61, hurufatın mürekkep kusmalarını 
da oldukça asgari bir seviyeye indirgeyebilmiştir (Şekil 19). Çeşitli sütun genişlikleriyle 
resim ve metin altlarında kullanılan bu yazı karakterinin, mizanpaj hiyerarşisinin oldukça 
net bir şekilde düzenlenebilmesine yardımcı olduğu görülmektedir. Göze çarpan bir diğer 
örnek, Cerīde-i ʿAdliye yayınlarının kapak kullanımlarında görülmektedir. Kapakların resmi 
bilgilerinin dizgisinde kullanılan bu 8 punto nesih yazı karakteriyle kapağın geri kalan negatif 
boşluğunda oldukça ferah bir kompozisyon oluşturulmuştur (Şekil 20). Bu yazı karakterinin, 
1928 Türk Harf İnkılâbından sonra yayımlanan çeşitli dergilerde de kullanımı tespit edilmiştir. 
Latin harflerine geçildikten sonra İsmail Hakkı matbaasında basılan İçtihat dergisindeki62 
Farsça şiirlerin Emin’in 8 punto nesih yazı karakteriyle dizilmeye devam edildiğini görmek 
mümkündür (Şekil 21). Dahası hurufatın ortaya çıkışından seksen bir yıl sonra 1956’da 
yayımlanan Rind ü Zâhid eserinin63 dipnotlarında yine Emin’in 8 punto nesih hurufatının 
kullanılması bu hurufatın Harf İnkılâbından çok sonra da bazı matbaalarda mevcut olduğunu 
göstermektedir (Şekil 22).

Sonuç 
Bu çalışmada Osmanlı matbaalarında kullanılmış en küçük hurufat olan 8 punto nesih yazı 

karakterinin icadından sorumlu kişinin İmameci-zade Mehmed Emin Bey olduğu sonucuna 
varılmıştır. Emin’in, hurufatın imalatını Mustafa Asım adlı ortağıyla gerçekleştirdiği, sonrasında 
ortaklığın bitmesiyle hurufatın tüm yetkilerini üzerine aldığı görülmüştür.

Emin, yazı karakterinin divanların basımında kullanılabileceğini tahayyül etmişse de Ḥilye-i 
Ḫaḳānī eseri dışında başka bir divanda kullanımına henüz rastlanmamıştır. Emin’in bu öngörüsü 
gerçekleşmemişse de kendisi Osmanlı tipografi kültürünün gelişimi için oldukça önemli bir 

61 Şehbāl mecmuasının mizanpaj tasarımı, görsel kullanımı, kâğıt ve baskı kalitesi için bkz. Bora Ataman ve Cem 
Pekman, “A Champion of Printing Quality in the Ottoman Turkish Press of the Second Constitutional Period: 
Şehbal Journal,” Historical Aspects of Printing in Languages of the Middle East, Papers from the Symposium 
at the University of Leipzig, September 2008 içinde, haz. Geoffrey Roper (Leiden: Brill, 2014), 231–243.

62 İçtihat 354 (İstanbul, İsmail Hakkı Matbaası, 1932), 5824.
63 Kemâl Edîb Kürkçüoğlu, Fuzulî, Rind Ü Zâhid (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956), 7.
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yazı karakteri üretmiştir. Osmanlı hurufat yapımcılığında büyük üne kavuşmuş çeşitli Ermeni 
hakkâkların arasında Emin’in ilk Türk hurufat yapımcısı olarak bu sahaya girmesi şüphesiz 
onu yeni bir aktör olarak diğerlerinden farklı kılmıştır. Hakkedilip dökülen 8 punto nesih yazı 
karakterinin Osmanlı matbaalarında kullanılmış en küçük hurufat olması, onun küçük ölçekli 
matbu eser basımındaki rolünün önemini ortaya koymuştur. Yazı karakterinin hat üslubu 
açısından diğer Osmanlı nesih fontlarından ayrılması da onu görsel olarak özgün kılan nitelikler 
arasındadır. Emin’in bu hurufatı ilk kullandığı Ḥilye-i Ḫaḳānī eserinin ketebe sayfalarında 
da belirttiği üzere hat modeli olarak kendi yazısını baz alması bu sonucu desteklemektedir. 
Son olarak, Osmanlı hurufat yapımcılığında ilk defa bir yazı karakterinin üretiminde hem 
hattatının hem de hakkâkının aynı kişi olması 8 punto hurufatın sahibi Emin’i diğer hurufat 
yapımcılarından farklı konumlandırmaktadır.
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ŞEKİLLER

Şekil 9: İmāmeci-zāde Emīn Tüccār-ı Ḫayriyye imzalı ve onun altında Meḥmed Emīn mühürlü 
arzuhal. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Şura-yı Devlet (ŞD) 2882/52/4, 17 Cemāziyelevvel 

1292 (21 Haziran 1875)
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Şekil 10: Bayındırlık Dairesi tarafından İmāmeci-zāde Meḥmed Emīn Efendiye yazılmış mazbata. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Şura-yı Devlet (ŞD)  
2882/52/1, 20 Cemāziyelevvel 1292 (24 Haziran 1875)
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Şekil 11: Bayındırlık Dairesine sunulan Muṣṭafá ʿĀṣım imzalı ve mühürlü arzuhal. Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi (BOA), Şura-yı Devlet (ŞD) 2882/52/3, 24 Cemāziye’l-āḫir 1292 

(28 Temmuz 1875).
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Şekil 12: Hākānī Mehmed, Hilye-i Hākānī, 150 × 110 mm, Ölçek: 1/1. (İstanbul: İmāmeci-zāde 
Meḥmed Emīn Bey’iñ Maṭbaʿası, 25 Ekim, 1875), (Yazarın kişisel arşivi).
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Şekil 13: Mecmūʿa-i Ebużżiyā, Numara 1, 21 Ağustos, 1880. 200 × 125 mm, Ölçek: 1/1. (İstanbul: 
Mihran Maṭbaʿası), (Emin Nedret İşli arşivi)
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Şekil 14: Taḳvīm-i Ebużżiyā, 1310/1892, s. 8. 192 × 134 mm, Ölçek: 1/1 (İstanbul: Maṭbaʿa-i 
Ebużżiyā), (Yazarın kişisel arşivi)
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Şekil 15: Metānet Ḥurūfāt ve Dökümḫānesi hurufat albümü, tarihsiz (c. 1910). 250 × 160 mm, Ölçek: 
%80 küçültülmüş. Ek gösterge %650 büyütülmüş. (İstanbul: Metānet Ḥurūfāt ve Dökümḫānesi), 

(Emin Nedret İşli arşivi)
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Şekil 16: Kitāb-ı Muḳaddes, s. 332, 160 × 112 mm. Ölçek: 1/1. (İstanbul: Aġob Maṭosyan Maṭbaʿası, 
1922), (Yazarın kişisel arşivi)
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Şekil 17: ʿAbdullah Cevdet ve İsmāʿīl İbrāhīm, ʿOsmānlıca Ceb Luġatı, s. 277. 130 × 95 mm, Ölçek: 
1/1. (İstanbul: Teraḳḳi Maṭbaʿası, 1313/1895), (Yazarın kişisel arşivi)
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Şekil 18: Aleḳo ve İḥsan, İngilizceden Türkçeye Ceb Luġatı Pocket Dictionary, s. 642-643. 110 × 70 
mm, Ölçek: 1/1. (İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Maṭbaʿası, 1335/1916), (Yazarın kişisel arşivi)
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Şekil 19: Şehbāl, dördüncü cild, beşinci sene, 28 Şubat 1914, s. 362. 390 × 275 mm, Ölçek: %55 
küçültülmüş. (İstanbul: Aġob Maṭosyan Maṭbaʿası), (Yazarın kişisel arşivi)
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Şekil 20: Ceride-i ʿAdliye, 1340/1922, kapak. 275 × 200 mm. Ölçek: %70 küçültülmüş. (İstanbul: 
Yeni Maṭbaʿa), (Yazarın kişisel arşivi)
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Şekil 21: İçtihat, 1 Ekim 1932, Sayı: 354 s. 5824, 285 × 200 mm. Ölçek: %70 küçültülmüş. (İstanbul: 
İsmail Hakkı Matbaası), (Yazarın kişisel arşivi)
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Şekil 22: Fuzulî, Rind ü Zâhid, s. 7, 240 × 170 mm. Ölçek: %90 küçültülmüş. (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, 1956), (Yazarın kişisel arşivi)


