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Değerli sanatseverler

Büyük medeniyetler, zamana mühürlerini kültür sanattaki varlıklarıyla 
vururlar. Çünkü pek tabidir ki bir medeniyeti medeniyet yapan, kültürle-
rinin kalıcılığı ve sanat eserlerinin yüceliğinin yanı sıra; bu eserlerin bü-
tün siyasi haritalar, anlaşma ve anlaşmazlıklar ve gelişmelerden bağımsız 
olarak dünya kültür mirasında kendine açtığı özgün yerdir.

İslam dini, tarih boyunca sanatın her alanında büyük sanatçılar yetiştirmiş, 
bu sanatçılar görkemli sanat eserleri icra etmişlerdir. Bugün dünya mira-
sının göz ardı edilemez parçalarından biri olan hüsn-i hat, İslam’a has sa-
natsal formların da en önemlilerindendir. İnsanları daima inceliğe, letafete 
çağıran bir dinin sinesinden çıkan hat sanatının zirve örnekleri, yüzlerce 
yıl boyunca bu dinin bayraktarlığını yapma şerefine kavuşmuş Osmanlı 
Medeniyeti zamanında ortaya koyulmuştur. Osmanlı hattatları, bu büyük 
geleneği nokta nokta yukarıya taşımış, çizdikleri her harfle yeniden oluşan 
sanatsal birikimi biraz daha derinleştirmiş ve çoğaltmışlardır.

Hat sanatımız Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren bir süre talihsiz bir 
dönem geçirse de son yıllarda adeta yeniden dirilmekte, Türkiye’de ve 
dünyada her geçen gün hak ettiği yere biraz daha yaklaşmaktadır. Bu 
talihsiz dönemin aşılmasında, uzun yıllar hat geleneğimizi neredeyse 
tek başına temsil eden, yeni ustalar yetiştirerek bu ırmağın bugün es-
kiden olduğu gürlük ve tazelikte akmasını sağlayan büyük üstad Hamit 
Aytaç’ın ve ardından gelen talebelerinin katkısı büyüktür. “Nokta” sergisi 
bizler için işte bu bakiyenin küçük ve değerli bir kesitidir. Bu vesileyle 
hüsn-i hattın genç ustalarını, eserleriyle , Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezinde ağırlıyor olmaktan onur duyuyor; sergide emeği geçen bü-
tün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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NOKTANIN SONSUZLUĞUDUR SANAT
Taklit etmeyi yenilik, çağdaşlık sanan zihni yapı, Osmanlı’nın son dönemlerinden Cumhuriyet döne-
mine çığ gibi büyüyerek aksetti. Bu sığ yapı yeryüzünün gördüğü en insani medeniyetin birikimle-
rine zarar vermeye başladı. Medeniyetin inşa ettiği zirve değerlerden birisi de hat sanatıydı. Bu öyle 
bir zirve değer ki “Kur’an İstanbul’da yazıldı” payesine sahip. Ecdat hat sanatını sanatın da üstünde 
bir saikle inşa etti: Allah (cc) sevgisi, Muhammet (Sav) aşkı. İşte yeryüzünün en büyük kaligrafi bi-
rikimi risk altındaydı. Özellikle Cumhuriyet’le büyüyen değer aşımı alfabe değişimiyle tavan yaptı. 
“Sirkeci’den Cağaloğlu’na kadar sağ kolda yüz elli, sol kolda da yüz elli hattat dükkânı vardı. (Yani çok 
geniş olmayan bir yerde üç yüz kadar hattat, gece gündüz, harıl harıl çalışıyor). Hepsi dükkânlarını 
kapattılar,” Bunun bir tek istisnası vardı. O bize 300 dükkânın kapandığını nakleden Üstat Hamit Aytaç. 
O hathanesini kapatmadı; matbaa haline getirerek klişecilik, çinkografi, pantografi, mamul maddeler 
için lüks etiket ve kartvizit basımı gibi işleri yaparak ayakta kaldı. Bu arada bu sanatı öğrenmek isteyen 
bütün dünyaya kapısını sonuna kadar açtı. Türkiye’nin birçok ilinden, Suriye’den, Mısır’dan, Irak’tan, 
Arabistan’dan, Fas’tan, Tunus’tan, Cezayir’den, İngiltere’den, Fransa’dan Japonya’ya kadar dünyanın 
her yerinden kendine ulaşan talebelere ders verdi. Adeta ismini en güzel sanatla yazdığı Allah, onu 
bu büyük birikimin Cumhuriyet’e aktarılması için elçi kılmıştı. Ona öyle bir yetenek bahşetmişti ki 
sülüs, nesih, muhakkak, tevkiî, rıkaa’, celi sülüs, müsennâ, dîvâni, celî dîvâni, talik, şikeste talik, rik’a, 
kûfi, ma’kılî, siyakat ve sünbülî dâhil bütün hat nevilerinde mükemmel yazıyordu. Bu gün Cumhuriyet 
tarihimizde bir hat sanatından bahsedebiliyorsak, bütün imkânsızlıklara rağmen, bunun en büyük 
çabalayanı, fedakârı, üstadı Hamit Aytaç’ı büyük bir hürmetle anmak farzdır. O ömrünün sonuna ka-
dar 10 metrekarelik gün ışığı girmeyen han odasından bütün dünyayı aydınlatmış bir abidedir.

Yukarıdaki uzun paragraftan sonra fazla söze gerek yok. Beğeninize sunduğumuz “Nokta” projesi Üs-
tat Hamit Aytaç’ın ve ondan el alan hocalarımızın 6 genç sanatçımıza bütün güzelliğiyle yansımasıdır. 
Bu yaşta sanat hayatlarına ulusal ve uluslararası birçok proje, ödül ve eğitmenliği sığdıran 6 sanat-
çının imkânlarından ve gönüllerinden seçtiğimiz hat eserlerini sunuyoruz sizlere. Bu karma hüsn-ü 
hat sergisinde hattatlarımızla uzun çalışmalarımız oldu. Özellikle Cevad Huran bütün koordinasyonu 
üslendi ve büyük emek verdi. Ben bu genç, yetkin, dinamik ve heyecan verici projeyle sizleri baş başa 
bırakırken, hattatlarımıza, serginin sizleri ulaşmasını sağlayan Zeytinburnu Belediyesine ve büyük 
emeği geçen mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Mehmet Lütfi ŞEN
Küratör
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GÜZEL YAZI ÜZERİNE…
İnsanın güzele olan meyli, bu duygusunu çevresinde bulunan her şeye aktarmasına sebep olmuştur; bir yönüyle 
bütün hayatı bu gayret içerisinde olmuştur. Yaşadığı mekânı kullanışlı ve güzel yapma arzusu mimârinin doğuşuna 
vesile olduğu gibi, giyim kuşam konusundaki gayreti de modanın doğuşuna sebep olmuştur. Diğer sanat dalları için 
de aynı değerlendirmeyi yapmamız mümkündür. 

Bazı sanat dalları insanların gözüne, bazı sanat dalları da gönüllerine, ruhlarına hitap eder. Emekle beraber, gönlün 
harmanlanmasıyla ortaya konan sanat eserleri, insanların gözünden ziyâde gönüllerine hitap eder. Böyle sanat eserle-
ri, muhataplarını heyecana getirdiği gibi onları, ruhun huzur bulacağı, dinleneceği, kendini arıtacağı bambaşka âlem-
lere götürür. Mûsıkînin, resmin, güzel yazının insanı dinlendirmesi, ruhu coşturup ilhama vesile olması bundandır her-
halde… Aynı durum Hüsn-i Hat için de geçerlidir. Ünlü İspanyol ressamı Picasso’nun, gördüğü bir hüsn-i hat levhası 
karşında “Benim soyut resimde varmak istediğim noktaya, hüsn-i hat çoktan varmış” sözü bir sanat eserinin, sanatçıya 
heyecan vermesinden başka bir şey değildir. Yine, I. Dünya Savaşı esnasında İstanbul’a gelen ve aynı zamanda ressam 
olan bir Macar subayı, Sultan Ahmed Camii’nde gördüğü, Celî Ta’lik bir hat levhasının karşısında, “İslâm yazısında, ses-
siz bir armoni içinde rûhu oynatan metafizik bir mûsikî var” demiştir. 

Yazı başlangıcından itibaren, nesilden nesile büyük bir dikkat ve gayretle geliştirilerek güzel sanatlar seviyesine yük-
seltilmiştir. Hz. Ali’nin kâtibine “Mürekkebini karıştır, kaleminin ucunu uzun tut, satırlar arasında tenâsübe riâyet et” 
demek suretiyle yazı ile alâkalı ilk estetik kâideleri beyan etmiştir. 

“Allah güzeldir ve güzelliği sever” meâlindeki kudsî hadis, insanın eşyaya bakış açısının ne olması gerektiğini ortaya ko-
yan güzel bir tesbittir. İnsan hayatında var olan her şeyin güzel olmasına dikkat gösterilmesi, şuurlu insan için gerekli 
bir hedeftir. Kutsal metin Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’e ait her türlü hususun tespiti, güzel sözlerin insanlara yazı 
ile aktarılmasında kullanılan yazıya da, metin kadar özen gösterilmesi Müslümanların hedeflerinden olmuştur. 

Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş hattatlar, padişahların özel iltifat-
larına nail olmuşlardır. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde bizzat yazı ile meşgul olanlar da çıkmıştır. II. Bâyezid, II. 
Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid ilk akla gelen hattat sultanlardır. Bundan başka, her kesimden 
halk, yazıya büyük bir ilgi göstermiştir.

Daha II. Bâyezid zamanında hattat Şeyh Hamdullah (ö. 1520) padişahın da telkini ile Saray hazinesinde bulunan Yâkut 
yazıları üzerinde çalışarak aklâm-ı sitte’de Osmanlı üslûbunu oluşturmayı başarmıştır. Bilhassa sülüs ve nesih yazı çe-
şitlerinde güzellik unsurları Osmanlı’nın bu döneminde ortaya konmuştur. 

Harflerin tenâsübü, yani ideal ölçüsünün bulunması, kalem hâkimiyeti ve harflerin satıra dizilmesindeki kudret ve kuv-
vet Osmanlı hat mektebinin önemli hususiyetlerindendir. Harf kenarlarında pürüz bulunmaması yani kalem kuvveti, 
başarısı, aynı şekilde harflerin satırda diğer harflere yabancı durmaması yazı estetiğinin ana unsurlarıdır. Bu hususların, 
birlikte, bir yazıda bulunmaması veya başarılamaması estetik bir kusurdur. Bir saç telinin beyaz bir sahifedeki gergin 
çizgi görünümü, hüsn-i hatta harflerin yazımında sağlanamaz ise yahut kalem kalınlığı ile harf büyüklüğü arasındaki 
ölçü, yani harfin tenâsübü yakalanamazsa veya harfler satırda uygun yerlerine yerleştirilemezse bu yazıya hüsn-i hat 
denmesi imkânsızdır. Güzel yazı, yani hüsn-i hat bu üç unsuru da ihtiva etmelidir. Osmanlı, hüsn-i hatta bu üç unsuru 
başarı ile kullandığı için yazının merkezi olmuştur. 
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6 7Abdurrahman DEPELER, Zümer Süresi Ayet 53, “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin” Celi Sülüs 27 x 35 cm

 “Kur’an Mekke’de nâzil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü bir hakkın tesliminden başka bir şey değildir. 
Usta- çırak ilişkisi içerisindeki çalışmayla oluşan kuvvetli gelenek, cami, mescid, mezarlıklar ve müzelerdeki sayısız ör-
nek ve malzemenin İstanbul’da bulunması, hâlâ bu kadîm Osmanlı şehrinin, İstanbul’un hat sanatının merkezi olma 
vasfını devam ettirmektedir. 

Aslında, güzel yazıda, sözün güzelinin kullanılması da, Osmanlı yazı sanatındaki estetiğin ana unsurunu oluşturmuş-
tur. Genellikle cami ve mescid giriş kapılarına “Oraya güven içinde esenlikle girin” ve “Selâm size, hoş geldiniz! Temelli 
olarak buraya girin” meâlindeki âyetler, içerilere ise Kur’an ve hadislerden güzel nasihatler müminlerin nazarlarına 
verilir. Bu bazen “Ölünceye kadar Rabbine kulluk et”, “Dikkat edin, kalbler ancak Allah’ı anmakla huzura kavuşur” meâ-
linde âyetler, bazen de “Vaktinde kılınan namaz, ana-babaya iyilik ve cihad Allah’a en sevimli gelen ibâdetlerdendir”, 
“Vaktinde namaz kılmaya gayret edin”, “Ölmeden tövbe etmeye gayret edin” meâlindeki hadisler, bazen de Kelime-i 
tevhid, Kelime-i şahâdet olurdu.  İsm-i Celâl, İsm-i Nebî, Ciharyâr-ı güzîn ile hz. Hasan ve hz. Hüseyin isimleri cami ve 
mescidlerin mutlaka bulunması gereken hüsn-i hat levhalarıdır.

Osmanlı’da evlerin girişine Cenâb-ı Hakk’ın isimlerinden “Yâ Hafîz: Ey koruyucu” konulması güzel bir gelenekti. Aynı 
şekilde evlerin içine, Hz. Peygamberin fiziki ve ahlâki vasıflarından bahseden Hilye-i şerif asılması dîni bir an’ane halini 
almıştı. Bu hilyenin, haneyi ve halkını musibetlerden uzak tuttuğu inancı yaygındı. 

Ölümü sevimli hâle getiren Osmanlı mezarlıklarında, en önemli unsur mezartaşı kitâbeleridir. Servilerin gölgesinde, 
muhteşem taş işçiliği ve yazı örneklerinin bulunduğu mezarlıklar, açık hava müzesi gibidirler. Bu mezartaşlarında 
erkek ve kadınların için ayrı formda taşlar kullanılmıştır. Kadın mezartaşı kitabelerinde, kadındaki zerâfet ve inceliği 
görmek mümkündür. Mezar taşının en başında ölümle, insanın fâniliği ile ilgili, yahut Cenâb-ı Hakk’ın ebediyeti ile 
ilgili bir ibâre yer alır. Alt tarafta ise güzel ifâdeler, hüsn-i hat ile taşa hâkkedilmiştir. Bu mezarlıklarda, ölümü sevimli 
kılmada hüsn-i hattın, güzel yazının tesiri büyüktür.

Osmanlı yazı sanatında bir harfin diğer harfe olan nisbeti, satırda duruşu, meyli ve kalemin cereyanı estetik unsurlarını 
oluşturur. Bunun yanında kâğıdın rengi, mürekkebin tonu, sayfaların düzeni bu estetiği tamamlayan hususlardır. Özel-
likle celî yazıda istif öne çıkmaktadır. Yazıyı oluşturan harflerin dağılımı, yani espas, leke dağılımı yazının can damarı-
nı oluşturmaktadır. Yazıda harfin okuyuşu bozmayacak yere, gözü rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi, bunun 
yanında harfin ölçüsünde olması estetiğin can damarını oluşturmaktadır. Bütün bu hususları Osmanlı hattatlarının 
meydana getirdikleri eserlerde görmek mümkündür. Bunun için İstanbul’da tarihi mekânları gezerken dikkatli olmak 
yeterli olacaktır.

Yazı sanatı günümüzde epey revaç bulmaktadır. Sanatkârlar birbirinden güzel eserler ortaya koymaktadırlar. Her bir 
eser bu sanatın dirilişinin muştusu gibidir. Bu sergi vesilesiyle, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yazı sanatın 
önemli eserlerini görme fırsatı bulacaksınız. Hayırla temâşâ ediniz!..

Doç. Dr. Süleyman Berk
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8 9Abdurrahman DEPELER, Hadis-i Şerif: “Kul kardeşinin hacetini giderdiği sürece, Allah da onun hacetini gidermeye devam edecektir.” Celi Sülüs, 45 x 42 cmAbdurrahman DEPELER. Yusuf Süresi Ayet 64, “Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.” Celi Sülüs 45 x 48 cm



10 11Abdurrahman DEPELER, Kasas Süresi Ayet 77, “Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap.” Celi Sülüs 45 x 30 cmAbdurrahman DEPELER, A’la Süresi Ayet 14, “Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur.” Celi Sülüs 38 x 38 cm



12 13Abdurrahman DEPELER, Hadis-i Şerif: “Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.” Celi Sülüs, 54 x 30 cm



14 15Ahmet FARİS, Kasas Sûresi Ayet; 77 Sülüs, 18 x 20 cmAbdurrahman DEPELER, Hadis-i Şerif: “Mü’min cömerttir, kötülük düşünmez.” Muhakkak, 40 x 30 cm



16 17DETAYAhmet FARİS, Hilye-i Şerife, Sülüs, 120 x 120 cm



18 19Ahmet FARİS, Tezhip: Zehra Masumi, Şiir, Tevki, Rika 59 x 36 cmAhmet FARİS Selati Münciye, Divani, 40 x 60 cm



20 21Ahmet FARİS, Veda Hutbesi, Nesih, 36 x 18 cmAhmet FARİS Tezhip: Nagehan Çilekçi Zan, Şiir, Tevki, 52 x 37 cm



22 23Cevad HURAN, Tezhip: Nevati Sancaktutan, Fatiha Süresi, Sülüs, 100 x 134 cmAhmet FARİS, Mu’ninun Sûresi Ayet: 109 Celi Sülüs, 59 x 59 cm



24 25Cevad HURAN, Tezhip: Nangar, Mülk Süresi Ayet 12, Celi Sülüs 55 x 125 cm



26 27DETAYCevad HURAN, Tezhip: Belgin Tuna, Hicr Sûresi Ayet, 35-46. Celi Sülüs 72 x 87 cm



28 29Cevad HURAN, Tezhip: Ayten Tiryaki, Hadis-i Şerif: İnsanların aldandığı iki nimet vardır sağlık ve zaman. Celi Sülüs 70 x 70 cmCevad HURAN, Elhamdülillah, Celi sülüs 70 x 75 cm



3130 Cevad HURAN, Karalama, Celi Sülüs 70 x 70 cmCevad HURAN, Tezhip: Nevati Sancaktutan, Bakara süresi Ayet, 285-286.  Sülüs, 103 x 136 cm



32 33Menaf NAM, Furkan Sûresi Ayet: 75, “İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.” Celi Sülüs, 60 x 40 cmMenaf NAM, Talak Sûresi Ayet: 4, “Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.” Celi Sülüs, 50 x 40 cm



34 35Menaf NAM, Tezhip: Kadriye Bayraktar, Araf Sûresi Ayet: 199, “Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.” Celi Sülüs, 80 x 50 cm



36 37Menaf NAM, Tezhip: Başak Balcı, Hadis-i Şerif, Celi Sülüs, Sülüs, 130 x 87 cmMenaf NAM, Ya Vedud, Celi Sülüs, 70 x 40 cm



38 39DETAYMenaf NAM, Tezhip: Sema Akpunar, Bakara Süresi Ayet: 197, “Siz ne hayır yaparsanız, Allah onu bilir. (Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının.” Celi Sülüs, 30 x 45 cm



40 41Menaf NAM, Kalem Sûresi Ayet: 1-2, “Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir mecnun değilsin.” Celi Sülüs, 65 x 40 cm



42 43Mustafa PARILDAR, Tezhip: Nadir Tatar, Mü' minûn Sûresi Ayet: 118, “Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” Celi Sülüs 78 x 74 cmMustafa PARILDAR, “Rızık Allah’tandır.” Müsenna, Celi Sülüs, 62 x 68 cm



44 45DETAYMustafa PARILDAR, “Ya Muizz”, Müsenna, Celî Sülüs, 70 x 62 cm



46 47Mustafa PARILDAR, Muhammed’ün Nebiyyullah, Celi Talik, 43 x 57 cmMustafa PARILDAR, Tevbe Süresi Ayet: 40, "Üzülme, Allah bizimle beraberdir."  Celî Tâlîk, 69 x 105 cm



48 49Mustafa PARILDAR, Zilzal Süresi Ayet: 7-8, " Zerre kadar iyilik yapan onu bulur. Zerre kadar kötülük yapan da onu bulur."  Celî Sülüs, 25 x 72 cm



50 51Seyyit Ahmet DEPELER, Sad Sûresi Ayet: 50 “Kapıları yalnızca kendilerine (müttakîlere) açılmış Adn cennetleri vardır.” Celi Sülüs 47 x 58 cmMustafa PARILDAR, Tezhip: Halenur Bakkal, Zilzal Süresi Ayet: 7-8, " Zerre kadar iyilik yapan onu bulur. Zerre kadar kötülük yapan da onu bulur."  Celî Tâlîk, 44 x 46 cm



52 53Seyyit Ahmet DEPELER, Ali İmran Sûresi Ayet:132-134 " Allah’a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için 
hazırlanmış bulunan cennete koşun. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever." Celi Divani, 34 x 55 cm



54 55Seyit Ahmet DEPELER, Tezhip: Nadir Tatar, Fecr Sûresi Ayet 29-30 “(İyi) kullarımın arasına gir. Cennetime gir." Celi Sülüs, 64 x 58 cm Seyit Ahmet DEPELER, Tezhip: Belgin Tuna, Haşr Sûresi Ayet: 18 "Herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." Celi Sülüs, 68 x 64 cm



56 Seyyit Ahmet DEPELER, Kelam-ı Kibar, "kişinin hatalarını düşünmesi ona yeter." Celi Sülüs, 68 x 34 cm



58 59Seyit Ahmet DEPELER, Tekvir Sûresi Aytet: 26 “Hâl böyle iken) nereye gidiyorsunuz?” Celi Sülüs, 77 x 24 cm



60 Seyit Ahmet DEPELER, Teship: Firdevs Bakkak, Fetih Sûresi Ayet: 28 "Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter." Celi Sülüs, 72 x 61 cm




