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TAKDİM
İslam medeniyetinin sacayaklarından biridir sanat. Ruhumuza hitap eden, bizi Allah’a yaklaştıran bu şölen asırlardır, topraklarımızda hayat bulmaya devam ediyor. Özümüzü yeniden
bulmaya başladığımız şu dönemlerde, Kütahya’da geleneksel
İslam sanatları sergisi açmış olmanın sevincini yaşıyoruz.
2014 yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin peygamber efendimizin dualarından müteşekkil olmasını oldukça manidar buluyorum. Efendimizin (sav)
rehberliğine ve ahlakına her zamankinden daha çok ihtiyaç
duyduğumuz ahir zamanda, O’nun Niyazı’nı hem üniversitemizle hem de Kütahya halkıyla buluşturmuş olmak hayli mutluluk verici. Bin bir emekle hazırlanan bu kıymetli serginin
ziynetleri gözümüzü okşarken; dualar, ayetler de ruhumuza
nakşolmaktadır.
Bu nadide sergi vesilesiyle Mevlevîliğin üçüncü merkezi olan
Kütahya’yı klasik sanatlarımızla buluşturan Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne, Bursa Bab-ı Nun Gelenekli
Sanatlar ve Kültür Derneği mensubu sanatçılara ve Dernek
Başkanı Hattat Mahmut Şahin’e gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

O’nun Niyazı: Dostun Bahçesinde Teferrüç Etmek
Şimdilerde pek kullanmadığımız güzel kelimelerden birisi teferrüçtür; açılma, ferahlama ve gezintiye çıkıp gam dağıtma
anlamlarına gelir… Bir de tabi tenezzüh kelimesi var; o da hemen hemen aynı anlama gelir. Gezmek, bu her iki kelimede de
bir amaca matuftur: Kabzı basta tebdil etmek!
Kabz, el ile tutma, avuç içine alma, kavrama anlamalarına gelir. Sufi lisanında ise, insanın kalbine gelen manevi sıkıntıları ifade eder. Bir durgunluk hali, bir içe kapanma, bir tekrar…
Boğucu bir hal! Yola devam etmek için bu halden çıkmak icabeder. Peki, nasıl çıkacağız? Bu soru, bizi yayma, açma, uzun
uzadıya anlatma anlamlarına gelen bast kelimesine götürür;
cevabı burada ararız. Nedir bast? Kalpteki genişlik, ferahlık,
neş’e, huzur hali... Bu hale ulaşmak, kabzı basta dönüştürmek için, teferrüç ve tenezzüh gerektir; çıkıp dolaşmak, dikkati farklı noktalara yayarak ferahlamak, böylece gamı ve kederi
dağıtmak.
Teferrüç ve tenezzüh, kabzın basta tebdil etmesi çabası, bizde
bahçe kültürünün zenginleşmesine sebep olmuştur. Bugün
park ve bahçe tabirleriyle ilişkili tasavvurlarımızı, eskiler eğlence ve gezinti yeri anlamında teferrüç-gâh veya teferrüç-geh
kelimelerini kullanırlardı… Lale bahçeleri, gülistanlar, has
bahçeler ve sâdâbâd gibi mesire yerleri hep bu anlamı çağrıştırır. Çiçekler, ağaçlar, kuşlar ve su… Bilhassa su; dereler,

göller, çeşmeler ve kurnalar hayatın ve huzurun kaynağıdır.
Basta, gönül ferahlığına suyu tatmak, suyu koklamak ve suyu
seyretmekle ulaşılır. Tatmak, koklamak ve seyretmek; bu üç
hassa dışarıdan içeriye doğru bir cerrahi ameleye sebep oluyor, içimizde biriktirdiğimiz daralma sebebi olan menfi duyguları, endişe, korku ve pişmanlıkları alıp götürüyor. O yüzden
teferrüce çıkmalı, tabiatla buluşup yenilenmeli.
Sanat, teferrüç-gâh olan tabiatı içeriye, salona, o dört duvarın
arasına taşıyan bir iksirdir. Sanatın bütün dalları, tabiatın birer taklidi veya tasviri de olsa, bizi bulunduğumuz mekândan
alır uçsuz bucaksız kâinatla buluşturur. Bendeniz bu duyguyu
Ahmet Yakuboğlu’nun özellikle sonbahar tablolarında çokça
yaşamışımdır. Sararan ve dökülen yapraklardaki canlılık, yazın ortasında veya zemheride sizi alır Domaniç’in dağlarında
bir sonbahar tenezzühüne çıkarır. Adeta tayy-ı zaman edersiniz; gider gelirsiniz… Bizim gelenekli sanatlarımız, hat, tezhip,
ebru ve kâti’ gibi doğrudan doğruya su, renk ve harfle buluşan mana ve mazmunuyla başka bir dünyanın kapılarını açar.
Bu dünya, pastoral ve somut tespitlerin ötesinde, kâinatın bir
anda görülemeyen derinliğine, metafizik yönüne, içine, daha
içine matuftur. Orada bütün sesler tükenmiştir; siz sadece
sükût makamında feryâd eden bir güzelliğe tanık olursunuz.
Saatler durmuştur; ân içinde tenezzüh edersiniz. Demem o
ki, sanat, ister modern olsun, ister gelenekli, bütün dalları ve
haliyle odamıza dolan bir bahçedir. O bahçede cevelân etmek,
sizin ona yüklediğiniz anlamla sınırlıdır. Tuvale nakşedilmiş bir

tablo bizi zamanda yolculuğa çıkardığı gibi, duvarımızı süsleyen bir ta’lik de zamanın dışına çıkmamıza veya o anı dondurup oradan âleme bakmamıza imkân verir.
Bizim bahçemiz sanattır… Sanatımız bahçemiz. İslam sanatının bahçesindeki gülleri, laleleri, servi ve bülbülünün hayat
suyu, Kur’an’dır, Hadistir. Yahut bu iki kaynaktan neş’et eden
kelâm-ı kibâr veya şiirdir; velhasıl kelamdır. Kelâm… İlâhî
kelâm, Kur’an ayetleridir; göklerden inen haberdir, vahiydir;
camilerimizi tezyin eden levhaların ekseriyetini teşkil eder. Bu
haberin beşere yansıyan şubelerinden ve vahyin cüzlerinden
birisi olan Hadis-i Şerifler ise, hayat yolumuzu aydınlatan birer deniz feneri olarak mabetlerimizi ve hanelerimizdeki dost
bahçesidir. Evet, dostumuz, el-Muallim, el-Beşir olan ruh ufkumuz, Efendimiz’dir. O’nun dokunuşuyla kelama dönüşen
harf ve lafızlar, hattatın gönül aynasında yansıyarak Hilye veya
diğer tablolara dönüşür.
DPÜ İlahiyat Fakültesi, 2013 Kutlu Doğum Haftası’nda,
Bursa’da hizmet veren Bâb-ı Nûn Gelenekli sanatlar
Derneği’nin katkılarıyla bizi dostun bahçesinde teferrüce çıkaracak bir projeyi hayata geçirmek istedi. Bu projede ana tema,
Hz Peygamber’in dualarıydı… Kırk dua hadisinden oluşan bir
sergi. Bu sergi içinde Hilyelerin ve esmâ-ı Nebî’nin de olduğu zengin bir koleksiyona dönüştü. Oluşan bu tabloyu, O’nun
Niyazıyla adıyla Üniversitemiz’de sergilemiş olduk. Öğrencilerimizin gelenekli sanatlarımıza ilgilerinin oluşması amacıyla,

pedagojik kaygıyla çıktığımız yolda, sanatın o kuşatıcı dili kampüsü doldurdu; dostun bahçesinde bütün bir kampüs ahalisi,
hep birlikte teferrüç ettik. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet
Karaaslan’ın himayesiyle düzenlenen bu sergideki güzellikler
sadece sergi zamanlarıyla sınırlı kalmasın, o saklı zamanı yarınlara da taşıyalım niyetiyle bu kataloğu hazırlama gereği de
duyduk.
Bendeniz bizi bu konuda yüreklendiren Sayın Rektörümüze, eserleriyle anı bereketlendiren sanatkârlarımıza, özellikle Hattat Mahmut Şahin’e, bu projenin koordinesinde emeği
geçen mesai arkadaşlarıma ve neşrini yapan dostlarımıza
teşekkür ediyorum. Yol dostla aşılır, tenezzühe dostla çıkılır…
Burada adını andığım veya anamadığım dostlar olmasaydı,
kabz basta dönüşmez, dost bahçesinde teferrüce çıkamazdık.
Ve niyazımız o ki, DPÜ İlahiyat Fakültesi’nden bu güzellikleri
neşreden nice sanat erbabı çıksın, bu toprağı O’nun Niyazıyla
işlesin!

Prof. Dr. Bilal Kemikli
İlahiyat Fakültesi Dekanı

“İLK YAYINIMIZA EFENDİMİZLE BAŞLAMAK…”
“Medeniyetler söz ile, sözler de yazı ile vücut bulur.” derler. Medeniyetlerin tümünde olduğu gibi İslam medeniyetinde de bu hakikat
aynen tebârüz etmiş, İslam medeniyeti kutsal bir kelam üzerine
kurulmuş, bu ilahi kelamın kul yönüyle algılanan boyutu Kur’an,
indirildiği andan itibaren kalemin ucunda ebedileşmiştir. Kutsallık
ve ebedilik, ilahi kelamın yazısında insanları mükemmeli aramaya
sevk etmiş; nazik, narin, ince zevk sahibi sanatkârların elinde bu
yazı, kutsallığın hakikatini en iyi yansıtma gayretine dönüşmüştür. Bu gayret, İslam medeniyetinin önemli unsurlarından hüsn-i
hat sanatının doğumuna ve bu sanatın zirvelere çıkmasına sebep
olmuştur.
DPÜ İlahiyat Fakültesi, ev sahipliğini yaptığı “O’nun Niyâzı” isimli
sergiyle Nebevî duaları hüsn-i hat sanatıyla dikkatlere sunmuştur. Kurulduğu andan itibaren İslam medeniyeti üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapmayı amaçlayan DPÜ İslam Medeniyeti
Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMAM) de elinizdeki çalışmasıyla, sergideki eserleri katalog haline getirerek medeniyetimize
katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın hazırlanmasında her zaman desteğini sunan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ahmet
Karaaslan’a, maddi ve manevi desteğini arkamızda hissettiğimiz
DPÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Bilal Kemikli’ye, sergi ve katalog sürecindeki çalışmalarından dolayı Sayın Öğrt. Gör.
Semra Güler’e ve diğer kurul üyelerine teşekkürü borç bilirim. Bu
kataloğun nice katalogların başlangıcı olması dileğiyle…
Saygılarımla…

Yrd. Doç. Dr. Rifat Türkel
DİMAM Müdürü

ÖNSÖZ
‘Nûn, andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına’
Kalem Suresi 1. Ayet
Cenab-ı Hâk böyle yemin ediyor Kur’an-ı Kerim’de ve hattatların elinde terennüm ediyor her seferinde ayetler, hadisler…
Güzel, En Güzel’i işaret ediyor. Müslüman sanatçı yazdıklarıyla hayat bulup, dalga dalga yayıyor esrarını harflerin…
İslam sanatları asırlarca bu sırla şekillenirken, Batılı sanatçıları da hayrete düşürecek zirvelere çıkmıştır. Picasso’nun
hat sanatına olan hayranlığı erbabının malumudur. ‘Kur’an-ı

Kerim Mekke’de nazil oldu, Kahire’de okundu, İstanbul’da yazıldı’ sözü Osmanlı topraklarında hat sanatının geldiği noktayı
işaret eder.

Ne acıdır ki, Cemil Meriç’in söylemiyle Türkiye’nin ruhunu
kaybettiği dönemlerde İslam sanatları da payına düşeni almış,
kurulan yeni düzen bir gecede hattatları ortada bırakmıştır.
Necmettin Okyay, Hamit Aytaç gibi üstadların çabalarıyla hat
sanatının sessiz sedasız varlığını muhafaza etmesi, Allah’ın
lütfudur. Bu silsilenin devamında Hasan Çelebi ve Hüseyin
Kutlu Hocaların yetiştirdikleri talebelerle, hat sanatı yeniden
eski neşesine kavuşarak layık olduğu değeri bulmaya başlamıştır.
Günümüzde İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirler bu nimetten faydalanırken Kütahya gibi Anadolu şehirleri gelenek-

sel sanatlarımıza hasret kalmışlardır. Bu sebeple hat, tezhip,
ebru, naht, kat’ı gibi İslam sanatının güzide örneklerini görebileceğimiz bir sergi gerçekleşti Kütahya’da.
Klasik sanatlarımızı tanıtma ve yaşatma gayesiyle Dumlupınar
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Bursa Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar ve Kültür Derneği ortaklığı ile düzenlenen “O’nun
(sav) Niyazı” isimli serginin fikrî oluşumunda, Ahmet Efe’nin
“Peygamberimizin 40 Duası” adlı kitapçık bize ilham kaynağı
oldu. Burada yer alan 40 duayı hattat, müzehhip ve ebrucular
40 sanat eseri haline getirdiler. Yaklaşık altı aylık bir çalışmanın neticesi olan serginin ana temasını oluşturan peygamberimizin (sav) 40 duası dışında hilye-i şerif, ism-i nebi, kelam-ı
kibar ve ayetlerle birlikte toplam 53 eser sanatseverlerin ilgisine sunulmuştur.
Öncelikle talebesi olmaktan dolayı her zaman onur duyduğum, hâl ve ilmiyle gerçek bir hattat olan çok sevdiğim hocam
Hattat Mahmut ŞAHİN’e teşekkür etmek istiyorum. Sergi için
özveriyle çalışan Bursa Bab-ı Nun Gelenekli Sanatlar ve Kültür Derneği mensubu arkadaşlarıma ve bu kataloğun hazırlanmasındaki emeklerinden dolayı Rifat TÜRKEL hocama ve
DİMAM’a şükranlarımı sunarım.
Üniversitesimiz İlahiyat Fakültesi Kutlu Doğum Etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirilen bu sergi vesilesiyle bizlere her
dem ‘En Güzel Örnek’ olan kutlu peygamberimizin (sav) mü-

barek dillerden dökülen duaları öğrenme imkânı buluyoruz.
Rabbim onun şefaatine nail eylesin inşallah…
Öğr. Gör. Semra GÜLER

SANATÇILAR
Abdullah FURAT
Adnan BEYHAN
Ali ÖZDEN
BEYTİNAZ KÜKREK
Cahide ABANOZ
Demir Ali KURTULMUŞ
Elif BİRKAN
Elif YEŞİLIRMAK
Ersut BİÇKİN
Feride ALTUN
Gülşen BİLBEY
Halil ÖZKAN
Hüseyin Avni KABAÇALI
İhsan KARGI
Lütfiye ÖZTATLICI
Mahmut ŞAHİN
Mehmet Akif GÜRDERE
Mehmet Sait TOHUMCU
Merve KARA
Meryem PAT
Muhammet ERTÜRK
Muharrem GÖKŞEN
Mustafa Özay ALTIN

Neslihan DURAN
Nejla KUŞCU
Nurşen KARAHASANOĞLU
Oğuz ÖZDEMİR
Özlem ERTUĞRUL
Recep ULU
Rumeysa ÖNAL
Ruveyda YANAR
Sabriye SELÇUK
Semra GÜLER
Sercan KANIK
Talia SONSAAT
Tülay TOĞAL
Yasemin ERENOĞLU
Yasemin ERYİĞİT
Zafer GÜNAL
Zeynep KUTLAY

MİSAFİR SANATÇILAR
Arife AKTUĞ
Esra KARA
Figen KOÇER
Necla AKSOY
Yasin BİCAN
Yasin ELMAS

Gelenekli
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HAT: Halil Özkan
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Sülüs-Nesih

من قَال َل إله َّإل اللَّه وحده ال شريك له له امللك
مرة
ّ َكل شئ قدير يف يوم مائة
ّ وله احلمد وهو على
كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائَة حسنة
الشيطان
ّ وحميت عنه مائة سيّئة وكانت له حرزا من
حت ميسي ومل يأت أحد بأفضل ممّا
ّ يومه ذلك
جاء به ّإل أحد عمل أكثر من ذلك
“Her kim ‘lâ ilâhe illallah vahdehû lâ
şerike leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir’ duasını
bir günde yüz kere söylerse, kendisine on
köle âzat etmiş gibi sevab verilir. Ayrıca
lehine yüz sevab yazılır ve yüz günah da
silinir. Bu dua ayrıca onu akşama kadar
şeytana karşı muhafaza eder. Bundan
daha fazlasını okumayan hiçbir kimse,
o kişiden daha faziletli bir amel işlemiş
(getirmiş) olamaz.
(Buhârî, “Deavât”, 64.)
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HAT: Mahmut ŞAHİN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Talik

سبحان اهلل وحبمده سبحان اهلل العظيم
“Sübhânallâhi ve bi-hamdihî,
sübhânallâhi’l-azîm.”
“Yüce Allah’ı noksan sıfatlardan tenzîh
eder, kemâl sıfatlarıyla O’na hamd ederim. Yine şânı yüce olan Allah’ı noksan
sıfatlardan tenzîh ederim.”
(Buhârî, “Tevhîd”, 58.)
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HAT: Özay ALTIN
EBRU: Bâb- Nûn
AZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

سبحان اهلل وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة
عرشه ومداد كلماته
“Sübhânallâhi ve bi hamdihî, adade
halgıhî ve rızâ nefsihî ve zinete arşihî
ve midâde kelimâtihi.”
“ Yarattıklarının sayısı kadar, kendisinin
râzı olacağı kadar. Arşının ağırlığı ve
sözlerinin sayısı kadar, Allah’ı tenzih
eder ve O’na hamd ederim.”
(Müslim, “Zikir”, 79.)
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HAT: Talia SONSAAT
TEZHİP: Neslihan DURAN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

بسم اهلل توكلت على اهلل وال حول وال قوة إال باهلل
“Bismillâhi tevekkeltü ala’llâhi ve lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâh.”
“Allah’ın ismiyle. Allah’a tevekkül ettim.
Güç ve kudret ancak Allah’tandır.”
(Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, V, 251.)
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HAT: İhsan KARGI
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

بامسك اللهم أحيا وأموت
“Bismik’allâhümme ahyâ ve emût.”
“Allah’ım! Senin ismini anarak ölür
(uyur) ve Senin ismini anarak dirilirim
(uyanırım).”
(Buhârî, “Deavât”, 8.)
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HAT: Beytinaz KÜKREK
TEZHİP: Ruveyda YANAR
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق
“Eûzu bi kelimatillâhi’t tâmmâti min
şerri mâ halak.”
“Yarattıklarının şerrinden Allah’ın tam
olan kelimelerine sığınırım.”
(Müslim, “Zikir”, 55.)
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HAT: Gülşen BİLBEY
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

احلمدهلل على كل حال وأعوذ باهلل من حال أهل
النار
“Elhamdü llilâhi alâ küllî hâlin ve eûzü
billahî min hâli ehli’n-nâr.”
“Her hâl ve kâr âlemlerin Rabbi olan
Allah’a hamd olsun. Cehennemliklerin
hâl ve sıfatlarından Allah’a sığınırım.”
(Tirmizî, “Deavât”, 129.)
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HAT: Ali ÖZDEN
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

استغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب
إليه
“Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ Hayye
nasb ve etûbü ileyh.”
“Kendisinden başka ilah bulunmayan,
diri ve gözetici olan Allah’a istiğfâr ve
tevbe ederim.”
(Ebû Dâvûd, “Salât”, 361.)
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HAT: Hüseyin Avni KABAÇALI
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

التواب الرحيم
َّ ريب اغفر يل وتب
ّ علي إنك أنت
“Rabbiğfirlî ve tüb aleyye inneke ente’tTevvâbü’r-Rahîm.”
“Ey Rabbim! Beni mağfiret et,
günahlarımı affeyle. Muhakkak ki Sen
ne kadar çok olursa olsun günahları
bağışlayan merhamet sahibi Rabbimizsin.”
(Tirmizî, “Deavât”, 39.)
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HAT: Semra GÜLER
TEZHİP: Özlem ERTUĞRUL
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

حي يا قيوم برمحتك استغيث
ّ يا
“Yâ Hayyu yâ Kayyûmu bi rahmetike
esteğîs.”
“Ey devamlı var olan başkalarını varlıkta
tutan Allah’ım! Rahmetinden imdat
isterim.”
(Tirmizî, “Deavât”, 92.)

10

HAT: Özay ALTIN
AKKASE EBRU: Cahide ABANOZ
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

طاعتك
صرف قلوبنا على
َ
ّ يا مصرف القلوب
“Yâ musarrife’l-kulûbi sarrif kulûbenâ
alâ tâatik.”
“Ey bütün kalplerin tasarrufu elinde olan
Allah’ım! Bizim kalbimizi taat ve ibâdete
yönlerdir.”
(Müslim, “Kader”, 17.)

11

HAT: Muhammet ERTÜRK
TEZHİP: Yasin ELMAS
EBRU: Yasin BİCAN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

يا مقلِّب القلوب ثبت قليب على دينك
“Yâ mugallibe’l-kulûbi sebbit kalbî alâ
dînik.”
“Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım!
Benim kalbimi dinin islam üzerine sabit
kıl.”
(Tirmizî, “Kader”, 7.)

12

HAT: Demir Ali KURTULMUŞ
AKKASE EBRU: Abdullah FURAT
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين
ّ
“Allahü’m-mağfirlî ve’r-hamnî vehdiî
ve’r-zuknî.”
“Allah’ım! Beni bağışla, beni esirge,
bana hidayet ver (rızana yaklaştıracak
işlere yönelt) ve beni rızıklandır.
(Başkalarına muhtaç etme.)
(Tirmizî, “Zikir”, 35.)

13

HAT: Muhammet ERTÜRK
TEZHİP: Yasin ELMAS
EBRU: Yasin BİCAN
YAZI ÇEŞİDİ: Sülüs-Nesih

اللهم اغفر يل وارمحين واحلقين بالرفيق األعلى
“Allahü’m-mağfirli ve’r-hamnî ve
elhıknî bi’r-refîki’l-a’lâ”
“Allah’ım! Beni affet. Bana yardım et ve
beni yüksek dost(lar)a ulaştır.”
(İmam Mâlik, Muvattâ, Cenâiz, 46.)

14

HAT: Demir Ali KURTULMUŞ
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي واسرايف يف أمري
من
ِّ وماأنت أعلم به
“Allâhü’m-mağfirlî hatîetî ve cehlî ve
isrâfî fî emrî ve mâ ente ağlemu bihî
minnî.”
“Allah’ım! Günahımı, bilgisizliğimi, her
işimde isrâfımı ve benden daha iyi
bildiğin bütün kusurlarını affeyle.”
(Buhârî “Deavât” 62.)

15

HAT: Mahmut ŞAHİN
TEZHİP: Neslihan DURAN
EBRU: Tülay TOĞAL

اللهم اغفر يل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل
فيما رزقتين
“Allâhü’m-mağfirlî zenbî ve ve vessi’lî fî
dârî ve bârik lî fîmâ razaktenî.”
“Allah’ım! Günahlarımı bağışla, yuvamı
genişlet ve bana verdiğin rızkı (bereketlendir) mübârek kıl.”
(Tirmizî, “Deavât”, 79.)

16

HAT: Beytinaz KÜKREK
TEZHİP: Lütfiye ÖZTATLICI
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتك
“Allâhü’m-mağfir lî zünûbî veftah lî
ehvâbe rahmetike.”
“Allah’ım! Günahlarımı bağışla, bana
rahmetinin kapılarını aç!”
(İbn Mâce, “Mesâcid”, 13.)

17

HAT: Ersut BİÇKİN
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Talik

اللهم اكفين حباللك عن حرامك واغنين بفضلك
عمن سواك
“ Allâhümme’k-finî bi helâlike an
harâmike ve ağninî bi fadlike ammen
sivâke.”
“Allah’ım! Helal vererek, beni harama muhtaç etme ve fazlın ile beni
başkalarından müstağni kıl.”
(Tirmizî, “Deavât”, 111.)

18

HAT: Elif GÜRKAN YEŞİLIRMAK
TEZHİP: Elif BİRKAN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا
كانت الوفاة خريا
“Allâhümme ahyinî mâ kâneti’l-hayâtü
hayran lî ve teveffenî izâ kâneti’lvefâtü hayran lî.”
“Allah’ım! Benim için yaşamak hayırlı
olduğu sürece beni yaşat ve bana ölüm
hayırlı olduğu zaman beni vefat ettir.”
(Buhârî, “Deavât”, 30.)

19

HAT: Muharrem GÖKŞEN
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم ّ ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك
وعافنا قبل ذلك
“Allâhümme lâ taktulnâ bi gazabike ve
lâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable
zâlik.”
Alah’ım! Bizi gazabınla öldürme ve
azabınla helak etme. Bunların yerine
bize afiyet ver.”
(İbn Ebû Şeybe, Musannef, VII, 30.)

20

HAT: Mahmut ŞAHİN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Ta’lik

اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين
ّ
“Allahümme inneke afuvvün tuhibbü’lafve fa’fu annî.”
“Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi
seversin. Beni de affet.”
(Tirmizî, “Deavât”, 85.)

21

HAT: Feride ATEŞTEPE ALTUN
TEZHİP: Meryem PAT
YAZI ÇEŞİDİ: Sülüs-Nesih

صلى اهلل عليه وسلم “ اللهم عامل-قال رسول اهلل
الغيب والشهادة فاطر السموات واألرض رب
كل شيء ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ
بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه
“Allâhümme âlime’l-ğaybi ve’şşehâdeti Fâtıre’s-semâvâti ve’l-ardı
Rabbe külli şey’in ve melîkehû. Eşhedü
en lâ ilâhe illâ ente eûzü bike min şerri
nefsî ve min şerr’ş-şeytâni ve şirkihî.”
“Ey Allah’ım! Ey gizliyi ve açığı bilen, ey
gökleri ve yeri yaratan, ey her şeyin
Rabbi ve yegâne sahibi! Senden başka
ilah olmadığına şahitlik ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve
şirkinden sana sığınırım.”
(Tirmizî, “Deavât”, 14.)

22

HAT: Mehmet Akif GÜRDERE
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم أهلمين رشدي واعذين من شر نفسي
ّ
“Allâhümme elhimnî rüşdî ve e’iznî min
şerri nefsî.”
“Allah’ım! Doğru hareket etmeyi bana
ilham et ve beni nefsimin şerrinden
koru.”
(Tirmizî, “Deavât”, 70.)

23

HAT: Halil ÖZKAN
TEZHİP: Neslihan DURAN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
“Allâhümme einnî alâ zikrike ve şükrike
ve hüsnî ibâdike.”
“Allah’ım! Seni zikretmek, Sana
şükretmek ve Sana güzelce ibadet etmek husûsunda bana yardım et.”
(Ebû Dâvûd, “Salât”, 361.)

24

HAT: Talia SONSAAT
TEZHİP: Neslihan DURAN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك
ّ
“Allâhümme gınî azâbeke yevme
teb’asu ibâdeke.”
“Allah’ım! Kullarını tekrar dirilteceğin
günde azabından Sana sığınırım.”
(Tirmizî, “Deavât”, 18.)

25

HAT: Adnan BEYHAN
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

للهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا واليغفر
الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك
وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم
“Allâhümme innî zalemtü nefsî zulmen
kesîren ve lâ yağfiru’z-zunûbe illa ente.
Fağfirlî mağfireten min indike
ve’r-hamnî inneke ente’l-Gafûru’rRahîm.”
“Allah’ım! Ben kendi nefsime çok zulm
ettim. Senden başka günahları affedecek olan yoktur. İlahi! İnâyetinle beni
yarlığa ve esirge. Gafûr ve Rahîm olan
ancak sensin.”
(Buhârî, “Deavât”, 17.)

26

HAT: Nurşen KARAHASANOĞLU
TEZHİP: Zeynep KUTLAY
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

بسم اهلل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما
رزقتنا
“Bismillah Allâhümme cennibne’şşeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ
rezaktenâ.”
“Allah’ım! Şeytanı bizden uzaklaştır
ve şeytanı bize rızık olarak verdiğin
şeylerden uzaklaştır.”
(Buhârî, “Deavât”, 54.)

27

HAT: Feride ATEŞTEPE ALTUN
TEZHİP: Elif BİRKAN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم اجعل يف قليب نورا ويف بصري نورا ويف مسعي
نورا وعن مييين نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا
وحتيت نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل يل نورا
“Allâhümme’c-al fî kalbî nûran ve fî
basarî nûran ve fî sem’î nûran ve an
yemînî nûran ve an yesârî nûran ve
fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî
nûran ve halfî nûran vecal lî nûran.”
“Allah’ım! Kalbimde bir nûr kıl, gözümde
bir nûr kıl, kulağımda bir nûr kıl, yine
böyle sağımda bir nûr, solumda bir
nûr, üstümde bir nûr, önümde bir
nûr, arkamda bir nûr kıl ve benim için
umûmi ve büyük bir nûr yarat.”
(Buhârî, “Deavât”, 10.)

28

HAT: Muhammet ERTÜRK
TEZHİP: Yasin ELMAS
EBRU: Yasin BİCAN
YAZI ÇEŞİDİ: Sülüs-Nesih

اللهم انت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك
من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء
بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إالّ أنت
“Allâhhümme ente Rabbî Lâ ilâhe illâ
ente halaktenî ve ene abdüke ve ene
alâ ahdike ve vağdike mesteta’tü eûzü
bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi
ni’metike aleyye ve ebûu bi zenbî fağfirlî
feinnehû lâ yağfiru’z-zunûbe illâ ente.”
“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. İbadete
lâyık hiçbir ilah yoktur, yalnız Sen varsın.
Beni sen yarattın. Şüphesiz ben Senin
kulunum ve gücümün yettiği kadar
ezelde Sana verdiğim ahd ü vaad üzere
sâbitim. Allah’ım! İşlediğim kusurların
şerrinden Sana sığınırım. Bana ihsan
buyurduğun nimetini itiraf ederim.
Günahımı da itiraf ederim, onu bağışla.
Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”
(Buhârî “Deavât” 16.)

29

HAT: Merve KARA
TEZHİP: Nejla KUŞCU
EBRU: Esra KARA
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم عافين يف جسدي وعافين يف بصري واجعل
الوارث منا ال إله إال اهلل احلليم الكرمي سبحان اهلل
رب العرش العظيم واحلمدهلل رب العاملني
“Allâhümme âfinî fî cesedî ve âfinî fî
basarî vecalhu’l-vârise minnî Lâ ilâhe
illâllahu’l-Halîmu’l-Kerîm Sübhânallâhi Rabbi’l-arşi’l-Azîm ve’l-hamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn.”
“Allah’ım! Cismimi âfiyette kıl. Gözümü
de âfiyette kıl ve onu benim vârisim (son
nefesime kadar sağlıklı) kıl. Halîm ve
Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.
Büyük arşın Rabbi olan Allah’ı tenzih
ederim. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a
hamd olsun.”
(Tirmizî, “Deavât”, 67.)

30

HAT: Ersut BİÇKİN
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Ta’lik

اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغين
“Allâhümme innî eselüke’l-hüdâ ve’ttügâ ve’l-afâfe ve’l-gınâ.”
“Allah’ım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve
(hayırlı) zenginlik isterim.”
(Müslim, “Zikir”, 72.)

31

HAT: Oğuz ÖZDEMİR
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة
“Allâhümme innî eselüke’l-âfiyete fi’ddünyâ ve’l-âhire.”
“Allah’ım! Dünya ve ahirette Senden
âfiyet isterim.”
(Ebû Dâvûd, “Edeb”, 110.)

32

HAT: Mahmut ŞAHİN
TEZHİP: Neslihan DURAN
YAZI ÇEŞİDİ: Şikeste Ta’lik

صلى اهلل عليه وسلم “ اللهم إين-قال رسول اهلل
أسأك من خري ما سألك من نبيك حممد – صلى
 ونعوذ بك من شر ما استعاذك-اهلل عليه وسلم
منه نبيك حممد – صلى اهلل عليه وسلم-”
“Allâhümme innî eselüke min hayri
mâ seeleke minhu nebiyyüke Muhammedün sallallâhu aleyhi ve sellem
ve neûzü bike min şerri mâ esteâzeke
minhu nebiyyüke Muhammedün sallallâhu aleyhi ve sellem.”
“Allah’ım! Ben Peygamberin Muhammed
aleyhisselâm’ın Senden istediği hayır
ve iyiliklerin tamamını ister, O’nun
Senden istiâze ettiği şeylerden de Sana
sığınırım.”
(Tirmizî, “Deavât”, 88.)

33

HAT: Ali ÖZDEN
NAHT: Recep ULU
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار
ومن شر الغىن والفقر
“Allâhümme innî eûzü bike min
fitneti’n-nâri ve azâbi’n-nâri ve min
şerri’l ğınâ ve’l-fakri.”
“Allah’ım! Ateşe götürecek olan fitneden,
Cehennem azâbından, zenginliğin ve
fakirliğin şerinden Sana sığınırım.”
(Tirmizî, “Deavât”, 76.)

34

HAT: Ali ÖZDEN
AKKASE EBRU: Tülay TOĞAL
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم إين أعوذ بك من فتنة احمليا واملمات
“Allâhümme innî eûzübike min fitneti’lmahyâ ve’l-memât.”
“ Allah’ım! Hayatın ve ölümün fitnesinden
Sana sığınırım.”
(Müslim, “Zikir”, 50.)

35

HAT: Merve KARA
TEZHİP: Yasemin ERYİĞİT
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

اللهم إين أعوذ بك الشقاق والنفاق وسوء
األخالق
“Allâhümme innî eûzü bike mine’şşikâkî ve’n-nifâki ve sûi’l-ahlâki.”
“Allah’ım! Şikaktan (Hakka karşı gelmekten), nifaktan ve kötü ahlâktan Sana
sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, “Salât” 368.)

36

HAT: Mahmut ŞAHİN
NAHT: Recep ULU

اللهم إين أعوذبك من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم
القيامة
“Allâhümme innî eûzü bike min dîgı’ddünya ve dîgı yevmi’l-Kıyâme.”
“Allah’ım! Dünyanın darlığında ( bütün
sıkıntılarından) ve kıyamet gününün
darlığından (bütün sıkıntılarından) Sana
sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, “Edeb”, 110.)

37

HAT: Oğuz ÖZDEMİR
EBRU: Bâb-ı Nûn
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

صلى اهلل عليه وسلم “ اللهم إين-قال رسول اهلل
أعوذ بك من قلب ال خيشع ومن دعاء ال يُسمع
ومن نفس ال تشبع ومن علم الينفع أعوذ بك من
هؤالء األربع
“Allâhümme innî eûzü bike bin kalbin
lâ yahşe’u ve min duâin lâ yüsmeu ve
min nefsin la teşbe’u ve min ilmin lâ
yenfe’u. Eûzü bike min heulâi’l-erbai.”
“Allah’ım! Huşûu olmayan kalpten, kulak
verilmeyen duadan, doymak bilmeyen
nefisten ve fayda vermeyen hertürlü
ilimden Sana sığınırım. İşte (Husûsen)
bu dört şeyden Sana sığınırım ey yüce
Allah’ım!”
(Tirmizî, “Deavât”, 69.)

38

HAT: Mehmet Sait TOHUMCU
EBRU: Bâb-ı Nûn
TEZHİP: Rumeysa ÖNAL
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Ta’lik

اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق
األمو ُال واألهواء
ْ و
“Allâhümme innî eûzü bike min
münkerâti’l-ahlâki ve’l-a’mâli ve’lehvâi.”
“Allah’ım! Kötü ahlâktan, kötü
amelden ve kötü arzulardan Sana
sığınırım.”
(Tirmizî, “Deavât”, 127.)

39

HAT: Nurşen KARAHASANOĞLU
TEZHİP: Elif BİRKAN
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

صلى اهلل عليه وسلم “ اللهم إين-قال رسول اهلل
أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل
وغلبة الدين وقهر الرجل
“Allâhümme innî eûzü bike mine’lhemmi ve’l-hüzni ve’l-aczi ve’l-keseli
ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve kahri’rricâli.”
“Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, güçsüzlükten, tembellikten, cimrilikten,
borcun yükünden ve kişilerin tahakkümünden sana sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, “Salât”, 367.)

40

HAT: Mahmut ŞAHİN
TEZHİP: Yasemin ERYİĞİT
YAZI ÇEŞİDİ: İcâze

“Gülistân-ı risâlette gül-i handân
Muhammed’dir
O bostan-ı hidayette gül-i reyhan
Muhammed’dir
O bir nûr-i tecallâdır, O bir nûr-i
muallâdır
Harem-i kâb-ı kavseyn’de olan mihmân
Muhammed’dir.”
Muhammed Lütfi Efendi ö.1956

41

HAT: Merve KARA
TEZHİP: Yasemin ERYİĞİT
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

ZERENDÜD LEVHA
Müsennâ İsm-i Nebi

42

HAT: Feride ATEŞTEPE ALTUN
TEZHİP: Neslihan DURAN
YAZI ÇEŞİDİ: Nesih

NESİH LEVHA
99 İsm-i Nebî

43

TEZHİP: Sercan KANIK

ŞUKÛFE GÜL

44

HAT: Mahmut ŞAHİN
NAHT: Recep ULU
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Ta’lik

NAHT LEVHA
Müsennâ İsm-i Nebî

45

HAT: Mahmut ŞAHİN
NAHT: Yasemin ERYİĞİT
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Ta’lik

Müsennâ İsm-i Nebî

46

HAT: Mahmut Şahin
TEZHİP: Yasemin ERYİĞİT
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Ta’lik

ZERENDÜD LEVHA

وإنك لعلى خلق عظيم
“Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”
(Kalem Suresi 4. Ayet)

47

HAT: Elif GÜRKAN YEŞİLIRMAK
TEZHİP: Figen KOÇER
KATI’: Necla AKSOY
YAZI ÇEŞİDİ: Sülüs-Nesih

HİLYE-İ ŞERÎF
Hilye, sözlükte “süs, zinet, kolye” manasına
gelmektedir. Mecazen ise “yaratılış, suret
ve güzel vasıflar” demektir. İslam hat
sanatında hilye, bilhassa Hz. Peygamber’in
fiziki özellikleri hüsn-i hatla yazılmış levh
alar için kullanılmaktadır. Hz. Peygamber
bu alemi nuruyla aydınlattığı için güneş
ve aya benzetildiğinden hilyenin göbek
kısmında güneş, bunu çepeçevre saran
bölümde ise hilal şekli oluşturulmuştur.
İlk defa Türk hattat Hafız Osman
(ö.1110/1698) tarafından levha şeklinde
yazılan hilye geleneği günümüze kadar devam etmektedir. Buradaki hilyede de baş
tarafa besmele yazılmış, köşelere hulafa-i
râşidinin ismi konulmuş ve ortada da Hz.
Peygamber’in özellikleri anlatılmıştır. Hilyede anlatılan Hz. Peygamber’in bu özellikleri Hz. Ali vasıtasıyla gelen rivayetlere
dayanmaktadır.
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HAT: Sabriye SELÇUK
TEZHİP: Arife AKTUĞ
YAZI ÇEŞİDİ: Sülüs-Nesih

HİLYE-İ ŞERÎF
Peygamberimizin damadı Hz. Ali Peygamber Efendimizi (s.a.v) şöyle tarif etmektedir: Peygamber Efendimiz ne çok uzun ne
de çok kısa idi; o kavminin orta boylusu idi.
Saçları ne kıvırcık ne de dümdüzdü; hafifçe
dalgalı idi. Yüzü hafif değirmi ve dolgunca
idi. Yüzünün rengi pembe beyaz, gözleri
siyah, kirpikleri sık ve uzun, kemiklerinin
eklem yerleriyle omuz başları irice idi. Vücudu kılsız olup sadece göğsünden göbeğine doğru inen ince bir tüy şeridi vardı. El ve
ayak parmakları kalınca idi. Yürürken meyilli ve engebeli bir yerde yürürcesine ayaklarını sürtmeden sertçe kaldırır ve adımlarını uzunca atardı. Bir kimseye baktığı
zaman yalnızca başını çevirerek değil bütün
vücudu ile o tarafa yönelirdi. Sırtında iki
kürek kemiği arasında peygamberler zincirinin son halkası olduğunu gösteren nübüvvet mührü vardı. İnsanların en cömerdi,
en doğru sözlüsü, en yumuşak huylusu ve
en arkadaş canlısı idi. Kendisini ilk defa görenler onun mehâbeti karşısında sarsılırlar,
fakat dostluk kurup sohbetinde bulunanlar
onu çok severlerdi. Efendimizi övmek isteyen kimse, ‘Ben ondan önce ve sonra eşini
benzerini görmedim’ derdi. Allah’ın salât ve
selâmı onun üzerine olsun!”
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HAT: Feride ATEŞTEPE ALTUN
TEZHİP: Elif BİRKAN
YAZI ÇEŞİDİ: Sülüs-Nesih

HİLYE-İ ŞERÎF
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HAT: Sabriye SELÇUK
TEZHİP: Arife AKTUĞ
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Sülüs

“Doğdu ol saâtte ol sultân-ı din
Nûra gark oldu semâvat ü zemin”
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HAT: Zafer GÜNAL
TEZHİP: Yasin ELMAS
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Ta’lik

باسم اهلل الكبري نعوذ باهلل العظيم من شركل عرق
نعار ومن شر حر النار
Bismillâhi’l-kebir eûzü billehi’l-azîm
min şerri külli ırkın ne’aarin min şerri
harri’n-nâr.
“Yüce Allah’ın adıyla amansız ağrı ve sızıların
tümünün şerrinden ve cehennemin helâk
edici ateşinin şerrinden azîm olan ulu
Allah’a sığınırım.”
(Tirmizî, “Tıb” 26.)
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HAT: Zafer GÜNAL
TEZHİP: Yasin ELMAS
YAZI ÇEŞİDİ: Celî Ta’lik

بسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم اغفر يل ذنيب
ووسع يف داري وبارك يل يف رزقي ويذكر شهادة
أن ال إله االّ اهلل
“Allah’ım! Günahlarımı bağışla, yuvamı
genişlet ve bana verdiğin rızkı mübârek kıl.
Ben şehadet ederim ki şüphesiz ki Allah’tan
başka ilah yoktur.”
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