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Sergi Hakkında:
Osmanlı hat ekolünün kurucusu olarak kabul 
edilen ve hattatların kutbu unvanıyla anılan 
Şeyh Hamdullah’ın manevi şahsiyetlerine ithafen 
hazırlanan sergi, vefatının 500. sene-i devriyesinde 
Şeyh Hamdullah silsilesine bağlanan günümüz 
hattatlarının eserlerinden oluşuyor.

Sanatçılar
Ahmed Ali Namazi, Ahmet Koçak, Bekir Çetintaş, 
Fatih Özkafa, Hakan Arslan, Mahfuz Zünnun, 
Maryam Nawruzi, Mehmet Memiş, Mithat Topaç, 
Mustafa Parıldar, Osman Çiçek, Yılmaz Turan, 
Zeki el-Haşimi

Sergi Danışmanı:
Fatih Özkafa

Proje Koordinatörü:
Ömer Faruk Yeni



Hat: Ahmed Ali Namazi
Hat Nevi: Celî sülüs levha

Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize 
rahmetinle muamele buyur! 

Bakara, 286.



Hat: Ahmed Ali Namazi
Hat Nevi: Sülüs levha

İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. 
Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek 
doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 
otuz aydır. Nihayet çocuk olgunluğuna ulaşıp kırk yaşına 
girince şöyle yakarır: “Rabbim! Bana ve anne babama 
lutfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapma-
ya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle, 
pişmanlıkla dönüp senin kapına başvurmaktayım ve ben 
şüphesiz sana boyun eğenlerdenim!” 

Ahkaf, 15.



Hat: Ahmet Koçak
Hat Nevi: Tevkî’ ve rıkaa kıt’a

Müminlerin emiri takva sahiplerinin 
imamı Allah’ın galip aslanı 
Ebu Talibin oğlu Ali dedi, 

Mekkeli, Medineli, Kureyşli, Haşimi ve ümmi 
Peygamber – Allah’ın salat ve selamı onun 
üzerine olsun – dedi ki;
‘’Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine tabi 
olursanız hidayete erersiniz.’’

Allah’ın inayetiyle altı kalemi  (altı çeşit 
yazıyı) tamamladım. Salat ve selam onun 
sevgili peygamberi Muhammed’e ve onun 
temiz ev halkına olsun ki, o rahmet Peygam-
beri’dir ve ümmetin şefaatçisidir.



Hat: Ahmet Koçak
Hat Nevi: Tevkî’ ve rıkaa kıt’a

“Allah beni güzel ahlakı tamamlamak ve iyi fiilleri işlemek 
için gönderdi.” Allah’ın Resulü doğru söyledi. Allah’ın salat 
ve selamı ümmetin şefaatçisi rahmet Peygamberi’ne ve 
onun temiz ev halkına olsun. 

Hadis-i Şerîf.



Hat: Ahmet Koçak
Hat Nevi: Sülüs kıt’a

“Amelsiz ilim, meyvesiz ağaca benzer.”  

Kelâm-ı kibar.



Hat: Mahfuz Zünnun 
Hat Nevi: Tevki’ ve rika’
Tezhip: Masuma Vaşahri

İmam-ı Busîrî’nin Bürde Kasidesi’nden 14 Beyit. 

Kelâm-ı kibar ve şiir.



Hat: Mahfuz Zünnun 
Hat Nevi: Muhakkak ve Reyhani 
Tezhip: Muammer Çelik

Mevlid-i Şerîf Münacat Bahri, Süleyman Çelebi.



Hat: Mehmet Memiş
Hat Nevi: Celî sülüs istif
Tezhip: Büşra Aydın
Ebru: Alparslan Babaoğlu

“Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir.”

Tevbe, 40.



Hat: Mehmet Memiş
Hat Nevi: Sülüs dörtlük
Tezhip: Büşra Aydın

Çeşm-i ibretle nazar kıl dünya bir misafirhanedir.
Bir mukîm âdem bulunmaz, ne aceb kâşânedir.
Bir kefendir akıbet, sermayesi şâh-u gedâ.
Bes buna mağrur olan mecnun değil de ya nedir?



Hat: Mustafa Parıldar 
Hat Nevi: Celî ta’lîk
Tezhip: Kadriye Bayraktar

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” 

Hadis-i Şerîf.



Hat: Mustafa Parıldar 
Hat Nevi: Muhakkak-Nesih
Tezhip: Hasan Türkmen

“O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle 
devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir” derler. 
Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.” 

Nazar Ayetleri, Kalem 51-52.



Hat: Yılmaz Turan
Hat Nevi: Celî sülüs levha

İlla edeb illa edeb. 

Kelâm-ı kibar.



Hat: Yılmaz Turan
Hat Nevi: Celî sülüs levha

Niyet hayr akıbet hayr.

Kelâm-ı kibar.



Hat: Hakan Arslan
Hat Nevi: Sülüs-Nesih kıt’a

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her 
şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet 
sahibi olan Allah’ı tespih eder. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine 
âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten 
bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir 
sapıklık içinde idiler. (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendile-
rine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, 
hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine 
verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat’la yükümlü tutulup da onun-
la amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu 
gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! 
Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki: “Ey Yahudi 
akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendiniz-
in Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi 
iseniz haydi ölümü isteyin!” Ama onlar, daha evvel yaptıkların-
dan dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De 
ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka 
size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah’a 
döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecek-
tir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, 
hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, 
sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve 
Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa 
eresiniz.(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence 
gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bırak-
tılar. De ki: “Allah’ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha 
hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. ”.

Cuma Suresi, 1-11.



Hat: Hakan Arslan
Hat Nevi: Muhakkak - Reyhânî 

Besmele, 
Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eşari radıyallahu anh’dan 
rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sell-
em şöyle buyurdu: “Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah 
duası mizanı, Sübhanallah ve Elhamdülillah sözleri ise yer 
ile gök arasını sevapla doldurur. Namaz nurdur, sadaka bur-
handır, sabır ziyadır. Kuran senin ya lehinde ya da aleyhinde 
delildir. Herkes sabahleyin pazara çıkar nefsini satar. Kimi 
onu azad eder kimi de helak eder.” 

Hadis-i Şerîf, Müslim, Taharet 1.



Hat: Fatih Özkafa
Hat Nevi: Celî sülüs-sülüs
Tezhip: Halenur Bakkal

Tevhid, Salavat ve Hazret-i Pîr İsimleri, 
Kadıasker’den naklen.



Hat: Fatih Özkafa
Hat Nevi: Nesih
Tezhip: Zahra Masumi

Esmaü’l-Hüsnâ.



Hat: Bekir Çetintaş 
Hat Nevi: Celî sülüs levha
Tezhip: Ferhad Gündem

“Günahın açığını da gizlisini de bırakın! Çünkü günah 
işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir.” 

En’âm, 120.



Hat: Bekir Çetintaş 
Hat Nevi: Celî sülüs levha
Tezhip: Ferhad Gündem

(Melek dedi ki:) “Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. 
Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey 
O’na aittir. Senin Rabbin unutkan değildir.” 

Meryem, 64.



Hat: Maryam Nawruzi 
Hat Nevi: Muhakkak kıt’a

Allahım! Ben günahkârım ve senden mağfiret diliyorum.



Hat: Maryam Nawruzi
Hat Nevi: Sülüs kıt’a

Şükretmek nimetleri artırır.



Hat: Mithat Topaç
Hat Nevi: Celî sülüs istif

“Şahsî arzularına göre de konuşmamaktadır.
O, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir.” 

Necm, 3-4.



Hat: Mithat Topaç
Hat Nevi: Sülüs karalama

“ Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. 
Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine 
sayısız rızık verirsin.” 

Âl-i İmrân,  27.



Hat: Mithat Topaç
Hat Nevi: Sülüs-Nesih kıt’a

İnsanların arasını bulan odur / Uykularım kaçtı / Ha bugün 
ha yarın endişesiyle/ölüm sabahından korkan/hiç tadabilir mi 
uykunun lezzetini! 

Ey gözümden ırak olanlar! Bir merhabanıza bile öyle 
hasretim ki! / Siz bize uzak olsanız da lütfunuz yakındır 
/ Ey asrın melikleri, efendilerimiz, sizin kapınızdan başka 
ilticâgâhımız yok ki! 

Sizin indinizde biz muteber olmasak da siz cömert ve 
lütufkârsınız. Vefa varsa cefa yoktur. Safa vakti gelince 
şarabın da lezzeti artıyor. Sizden her ne gelirse hoştur; zira 
bilirim ki günahkâr bir kulum.  

Sizin şefaatinizi, himmetinizi umarak size sığındık. Siz ki 
benim gönlümün muradısınız, sizden uzak düştük mü helak 
olduk demektir. 

Bir gece rüyamda gördüm ki, Ukbe b. Rafi isimli bir şahsın 
evindeydik ikimiz. Orada İbn Ta’b’ın hurmasından bize de 
ikram edildi. Ben bu rüyayı iki cihanda aziz olacağımıza 
yordum. Böylelikle imanımız kuvvetlendi elhamdülillah.



Hat: Osman Çiçek
Hat Nevi: Celî sülüs levha

“O inkârcılar Kur’an’ı işittikleri zaman, seni gözleriyle 
devireceklermiş gibi bakar, “Şüphe yok o bir delidir.” derler. 
Oysa Kur’an, âlemler için öğütten başka bir şey değildir.” 

Nazar Ayetleri, Kalem 51-52.



Hat: Osman Çiçek
Hat Nevi: Celî sülüs levha

“Rabbim! İlmimi arttır.” 

Tâhâ, 114.



Hat: Zeki el – Haşimi
Hat Nevi: Nesih

Âyet el-Kürsi



Hat: Zeki el-Haşimi
Hat Nevi: Muhakkak-sülüs-nesih

Hilye-i Saadet , M. Şevkî Efendi’den takliden.
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Sergiye vermiş oldukları destekten ötürü 
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye 
teşekkür ederiz.


