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Sunu s 
:) 

"Kur'an-ı Kerim Mekke'de indi, Mısır'da okundu, 

istanbul'da yazıldı" sözü bir hakkın teslimi olsa gerektir. 

Gerçekten de XV. Yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı 

hattatları hat sanatında Osmanlı ekolünü oluşturmuşlar ve 

dünya sanat mirasına bu sanatın en nadide örneklerini 

kazandırmışlardır. 

Bu mümtaz şahsiyetlerin başında Sultan ll. Bayezid'in, 

yazı yazarken hakkasını tutacak kadar saygı gösterdiği 

hocası Şeyh Hamdullah gelir. "Kıbletül Küttab" {Hattatların 

Kıblesi) unvanıyla da anılan Şeyh'in çağdaşı Ahmet 

Karahisari, altın mürekkeple yazı yazmak, harflerin dışını 

siyah çizgilerle belirlemek, harf bünyelerini çiçek 

motifleriyle doldurmak gibi yazıya üslup ve teknik 

bakımdan yenilikler getirmiştir. 

Osmanlı yazı sanatının bir başka ustası da lll. Ahmet 

ve l l. Mustafa gibi Sultaniara hocalık yapmış olan Hafız 

Osman'dır. XVII. yüzyılda eserleriyle pek çok hattatı 

etkilemiş olan bu hattatımızın yazmış olduğu Kur'an-ı 

Kerim taş baskısıyla çoğaltılarak Hindistan'dan Cava'ya 

kadar en uzak islam ülkelerine kadar yayılmıştır. 

XV III. Yüzyılda yetişen Mustafa Ra kım, ce ll yazıda ve 

tuğrada yenilikler yaparak kendisinden sonraki hattatlara 

örnek olmuştur. Yesari Mehmed Esad ve oğlu Yesarizade 

Mustafa izzet efendiler ise Ta'lik yazıda Osmanlı ekolünü 

oluşturan hattatlardır. 

XIX. asır sonlarında yaşayan Hattat Sami Efendi, 

Rakım'ın cell yazılarama son şeklini vermiş ve XX. yüzyıl 

hat sanatının önde gelen isimlerini yetiştirmiştir. Hacı Nazif 

Bey, Hasan Rıza Efendi, Ömer Vasfi, HuiCısi Yazgan, Hacı 

Kamil Akdi k, ismail Hakkı Altunbezer ve Necmettin Okyay 

bu isimlerdendir. 

Zamanının üstadlarını örnek alarak yetişen Hattat 

HamidAytaç ise 1982 yılında istanbul'da vefatına kadar 

eser verip talebe yetiştirmiştir. Günümüz Türkiye'sinde bu 

ata yadigarı sanatımız onun talebeleri ve talebelerinin 

yetiştirdiği hattatlarımız tarafından başarıyla 

sürdürülmektedir. 

Osmanlı dönemi Urfa'sında hat sanatı 1:1aşta Rızvaniye 

Medresesi olmak üzere birçok medresede öğretilmekte 

idi. Nakibzade Medresesi'nin Ulu Cami avlusuna bakan 

kapısının üzerindeki H.1196/M.1781 tarihli kitabeyi yazan 

ve altına "Urfa naibi Hacı Abdurrahim ei-MansCıri" 

imzasını atan zat, adını bildiğimiz en eski Urfalı hattattır. 

Halk arasında "Lobut Ahmet Efendi" olarak anılan 

Ahmet Vefik Efendi son Osmanlı döneminin Urfa'daki en 

ünlü hattatlarındandır. XIX.yüzyılın sonlarında Urfa'nın 



birçok medrese ve okulunda Hüsn-i Hat dersleri veren 

1860 doğumlu Ahmet Vefik Efendi güzel yazı sanatının her 

çeşidinden eser vermiş bir sanatçıdır. 

Urfa'da sevilen ve Urfa camilerinde, evlerinde ve iş 

yerlerinde yüzlerce levhası yer alan Arabizade Behçet 

Efendi (Behçet Görgün 1893-1965 ), Ahmet Vefik 

Efendi'den icazet almıştır. 

Behçet Efendi'den bu yana Urfa'da icazetli hattat 

maalesef yetişme miştir. Günümüzde Türkiye'nin ünlü 

hattatları arasında yer alan Sayın Mehmet Memiş Harran 

Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak 

göreve başladığı 1993 yılında, Urfa Vali Yardımcısı (halen 

Edirne Valisi olan) değerli meslektaşım Hasan Duruer'in 

himayesinde ve Şanlıurfa ili Kültür Sanat Eğitim ve 

Araştırma Vakfı'nın (ŞU RKAV) desteğiyle hat sanatı 

derslerine başlamıştır. Böylece Rızvaniye Medresesi'nin 

tarihteki "Hat Okulu" yeniden hayat bulmuştur. 

Sayın Mehmet Memiş hocamızın Sakarya 

Üniversitesi'ne geçtiği 1999 yılına kadar süren bu derslere 

devam edenler arasında bulunan Sayın Mustafa Kaçar, 

Sayın ismail Kanbaz, Sayın Abdülkadir Kuşkıran, Sayın 

Mustafa Parıldar, Sayın ibrahim Halil Umuç ve Sayın Arif 

Yücel, hocalarıyla irtibat ve istişarelerini sürdürerek 

ilerleyen yıllarda icazetnamelerini almışlardır. 

Kurulduğu 1992 tarihinden bu yana Şanlıurfa'da tarihi 

eser restorasyonları, sanat kursları ve kültürel yayınlar 

başta olmak üzere önemli kültür-sanat-eğitim ve araştırma 

faaliyetlerinde bulunan Şanlıurfa ili Kültür Sanat Eğitim ve 

Araştırma Vakfı, bu değerli altı hattatımızın ve hocaları Yrd. 

Doç. Dr. Mehmet Memiş'in eserlerinin yer aldığı "Şanlıurfa 

Rızvaniye Hat Okulu icazet Sergisi"ni siz sanatsever 

halkımızın görüşlerine sunmuş ve bu sergiyi elinizde 

bulunan katalog ile taçlandırmış bulunmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Memiş hocamız başta olmak 

üzere sergiye eser veren altı hattatımızı kutluyor, sanat 

yaşamlarında başarılarının devamını diliyorum. Serginin ve 

Katalogun hazırlanmasında emeği geçen ŞU RKAV 

Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma ve tüm çalışanlarına 

teşekkür ediyorum. 

Celal/ettin GÜVENÇ 
Şanlwrfa Valisi 
ŞURKAV Yönetim Kurulu Başkant 























1960 yılında Çorum'un Bayat ilçesi'ne bağlı 

Yoncalı Köyü'nde doğdu. ilk okulu köyünde, orta 

öğrenimini Bayat'ta tamamladı. 1980 de Çorum imam 

Hatip Lisesi' nden, 1984 yılında da Selçuk Üniversitesi 

ilahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında 

gönül verdiği Hat sanatına fakülte yıllarında (1980 yılı 

sonlarında) Hattat Hüseyin Öksüz (Konevl)'den sülüs

nesih dersleri alarak başladı. 1985 yılından itibaren, 

öğretmen olarak atandığı istanbul'da hat derslerine 

Hattat Hasan Çelebi ile devam etti. Merhum Prof. Dr. 

Ali Alparslan'dan ta'lik ve divani meşketti. 1992 de 

hattat Hüseyin Konevi'den sülüs-nesih dalında icazet 

aldı. 

1985-1988 yılları arasında Topkapı Sarayında Türk 

Süsleme Sanatları (Tezhib) kurslarına katıldı. Daha 
sonra aynı yerde üç yıl süreyle Hüsn-i Hat dersleri 

verdi. Federal Almanya'nın Halk Yüksek Okulları 

Kurumu'nun daveti üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından görevlendirilerek 1990 yılında Frankfurt ve 

Marburg şehirlerinde ilk yurtdışı sergi ve seminerlerini 

gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
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MEHMET MEMIS 
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(MEHMET MMİ) 

Enstitüsünde, Geleneksel Türk El Sanatları ana sanat 

dalında yüksek lisansını (1993), Türk-islam Sanatları 

Tarihi Bilim Dalında, "Şanlıurfa Medreseleri" konulu 

teziyle doktorasını tamamladı (1999). 

1993-1999 yılları arasında Harran Üniversitesi 

ilahiyat Fakültesinde Türk islam Sanatları Anabilim 

Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Şanlıurfa'da 
bulunduğu yıllarda hafta sonları tarihi Rızvaniye 

Medresesinde şehir halkına yönelik fahri hat dersleri 

verdi. 1999 Ağustos ayında Sakarya Üniversitesi 

ilahiyat Fakültesine aynı anabilim dalında yardımcı 

doçent olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmekte, 

Güzel Sanatlar Fakültesi'nde de dersler vermektedir. 

Yurt içinde ve yurtdışında katıldığı çok sayıda 

müşterek sergi yanında 18 kişisel sergi açtı. Klasik Türk 

Sanatları alanında makale ve tebliğler yayınladı. 

Seminerler ve konferanslar verdi. Evli ve üç çocuk 

babası olan Mehmet Memiş, ulusal ve uluslararası 

alanda çeşitli kategorilerde on adet ödül kazandı. 

Görev yaptığı bölgelerde resmi vazifesi dışında 

yürüttüğü özel hat dersleriyle talebeler yetiştirdi. 



Mehmet Memiş'in Hüseyin Konevi'den 1992 (1412) 
yılında aldığı sülüs-nesih icazetname (Hilye-i Şerif) 

Tezhib: Mamure ÖZ 
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Sülüs- Nesih Hilye-i Şerif (İcazetname) 

Hat : Mustafa Kaçar 
Tezhib : Saliha Çığ 



r.\C. fi' 0 -?. ) 
--------------�---------------

Cell Sülüs "HÜ" Kompozisyonu 

Hat : Mustafa Kaçar 
Tezhib : ismail Çökük 
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Sülüs - Nesih Hilye-i Şerif 

Hat : Mustafa Kaçar 
Tezhib : ismail Çökük 





Sülüs-Nesih idizet Kıt' ası, 
(Hadis-i Şerif) 

Hat : ismail Kanbaz 
Tezhib : Sümeyye Aydm 



Sülüs Kıt'a, (Şair Nabi'den): 
J 

"İlın bir lücce-i b1-s8hildir; 
Anda alim geçinen cahildir" 

Hat : ismail Kanbaz 
Ebru : Nuriye Üner 

" 



Geli Sülüs İstif (Şuara: 227) Merui: 
"Zulmedenler, hangi akıbete döndürüleceklerini pek yakında bileceklerdir." 

Hat : ismail Kanbaz 
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Sülüs- Nesih İcazet Kıt' ası 
(Hadis-i Şerif) 

Hat :Abdülkadir Kuşkıran 
Tez h i b : ikbal Çelebi 



Tuğra Besınele 

Hat :Abdülkadir Kuşkıran 



Sülüs- Nesih Kıt'a 
(Hadis-i Şerif) 

Hat : Abdülkadir Kuşkıran 
Tezhib : ikbal Çelebi 





Sülüs Nesih İcazet Kıt' ası 

Hat : Mustafa Parı/dar 

_ ., \ 
�------------��� / 



Geli Sülüs İstif (Zilzal: 7,8), 
Meali: "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu, kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür" 

Hat : Mustafa Parı/dar 
Tezhib : Firdevs Bakkal 



Sülüs Nesih Kıt' a 
(Kalem; 51,52) 

Hat : Mustafa Partidar 
Tezhib : Kudret Parı/dar 





Sülüs-Nesih icazet Kıt' ası, 
(Hadis-i Şerif) 

Hat : ibrahim Halil Umuç 
Tezhib : Me/ike Akbaş 
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Sülüs Kıt'a, (Şfur Nabi'den): 
"Etme ar öğren, oku ehlinden; Herşeyin ilmi güzel cehlinden" 

Hat : ibrahim Halil Umuç 
Ebru : Nuriye Üner 



Geli Sülüs İstif. (Nahl: 90) 
Meali: "Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, 
akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin 
işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar." 

Hat : ibrahim Halil Umuç 
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Sülüs- Nesih İcazet Kıt' ası, 
(Rahman: 26,27- Cuma: 1,2) 

Hat : Arif Yücel 
Tezhib : Abdullah Oğuzhanoğlu 





Cell Sülüs İstif (Rahman: 78), 
Mea.li: "Büyüklük ve ikram sahibi 
Rabbinin adı yücelerden yücedir." 

Hat :Arif Yücel 
Tezhib : Bihter Özmimar 
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