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Eskişehir’imiz, sahip olduğu pek çok değerin yanı sıra,
“söz ve sevgi” ile insanoğlunun, hem kendisiyle hem de
dünya ile kaynaşmasını ve ebedi hayata kavuşmalarını
sağlamayı amaç edinen fikir ve gönül adamı Yunus
Emre’yi de bağrında barındırmaktadır.
Ülkemizin gelişen bir markası haline gelen Eskişehir,
Valiliğimizin de katkılarıyla 2013 yılında “Türk Dünyası
Kültür Başkenti” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras
Dünya Başkenti” ilan edilmiş olup, Eskişehir adını tüm
dünyaya duyurmak için büyük bir fırsat elde etmiştir.
Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası
etkinlikleri kapsamında çok sayıda sanat, fikir ve gönül
insanı şehrimize gelerek Yunus Emre’nin “söz ve sevgi”
ile örülmüş eşsiz felsefesini insanlığa daha iyi anlatmak
için çalışmaktadır. Bu sinerjiyi oluşturan seçkin insanlar;
etkinlik haftasında kendini bilmek, sevmek, hoş görmek
ve tanış olmak için bir araya gelmekte ve bugün
dünyamızın en çok ihtiyacı olan sevgi ve barış ışığını
dört bir yöne Eskişehir’den yaymaktadır.
Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası
etkinlikleri kapsamında; Valiliğimiz ve Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
ortaklığında “Yunus Emre” temalı “Kaligrafi ve
Tipografi’nin Sanatsal Yansımaları” etkinliği
düzenlenmiştir. Farklı coğrafyalardan sanatçıları,
sevgi ve hoşgörü ekseninde “Kaligrafi ve Tipografi
Sanatı” çerçevesinde toplayan bu sergi kapsamında;
etkinliklerde görev alan ve bize destek veren başta
Anadolu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Davut
Aydın’a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Sayın Prof.
Bilgihan Uzuner’e ve Yunus’un “Gelin Tanış Olalım”
çağrısına kulak veren tüm sanatçı ve tasarımcılara
teşekkürlerimi sunarım.

Eskişehir hosts Yunus Emre who is wise and idealist that
aims to combine word, love and human being with the
world and eternal life.
Eskişehir where be coming an evolving trade mark in our
country is declared “Cultural Capital City of Turkish World”
and “Intangible Cultural Heritage World Capital City” in 2013
with the contribution of our governorship.
Lots of wise, idealists and artists are visiting our city as
part of International Yunus Emre Cultural and Activities in
order to explain Yunus Emre’s word and love philosophy to
human beings. These exclusive idealists who are forming
this synergy are gathering to know him/herself, love each
other and tolerate. Furthermore, they are also spreading
the light of love and peace, which our world needs most.
With the coordination of Eskişehir governorship and
Anadolu University Faculty of Fine Arts Graphic Department
an exhibition themed Yunus Emre and titled “Artistic
Reflections of Calligraphy and Typography” is organized.
Many artists from different geographies and nationalities
are gathered in the scope of love and tolerance to conduct
“Artistic Reflections of Calligraphy and Typography”
exhibition. I present my appreciation firstly to the Anadolu
University’s Rector, Professor Davut Aydın and the Dean
of Faculty of Fine Arts, Professor Bilgihan Uzuner and
all artists and designers who listened Yunus’s “let’s get
acquainted” call and contribute to this exhibition.

Dr. Kadir Koçdemir
Eskişehir Valisi Governorshipor of Eskişehir

Çağdaş, şeffaf, demokratik eğitim anlayışı ile kendine
güvenen, dinamik ve yenilikçi bireyler yetiştirme amacına
sahip Anadolu Üniversitesi, temellerinin atıldığı 1958
yılından bu yana misyon olarak belirlediği “Evrensel düzeyde
bilgi üretmek, yaymak ve kullanmak” prensibini hayatın
her alanında kendine görev edinmiş bir eğitim kurumudur.
“Yaşam Boyu Eğitim” sloganı ile Uluslararası alanda kendini
kanıtlamış, öğrenmenin ve bilginin paylaşıldığı bir merkez
olmuştur. Yenilikçi çözümler üreten, yaratıcı bir eğitim
ve araştırma yuvası olmasının yanısıra, sahip olduğu öz
değerlere saygılı, geçmişinden öğrenen, öğrendikleriyle
geleceğe yön veren, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel
alanlarda düzenlenecek her türlü etkinliklerde de bu
felsefeyi ve yaklaşımı öne çıkaran çağdaş bir yapıya sahiptir.
Uluslararası Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası
etkinliklerinde, Eskişehir Valiliği ile Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin işbirliği içerisinde düzenlediği
“Yunus Emre” temalı “Kaligrafi ve Tipografi’nin Sanatsal
Yansımaları” etkinliğinde, bu yıl 4. Sergisini “Ustalardan
Seçkiler” başlığı altında izleyicisiyle buluşturmayı
hedeflemektedir.
Pek çok sanat, fikir ve gönül insanı, sevgi ve hoşgörünün
başkenti olan Eskişehir iline gelerek Yunus Emre’nin
sevgiyle örülmüş eşsiz felsefesini, gelecek kuşaklara
öğretmek ve “Yunus” felsefesini daha iyi anlamak ve
anlatmak için çalışmaktadır. Bu sinerjiyi yaratan seçkin
insanlar, etkinlik haftasında, kendini bilmek, sevmek,
hoş görmek ve tanış olmak için bir araya gelmekte ve
günümüzde dünyanın en çok ihtiyacı olan sevgi ve barış
ışığını dört bir yöne Eskişehir’den yaymaktadır. Köklerini
ve geçmişini iyi anlayan toplumların geleceği daha iyi
şekillendirebildikleri tarihsel gerçeğinden hareket ederken,
Anadolu Üniversitesi olarak, sanatımızda varolan geçmiş
değerlerimizi geleceğimiz için önemli bir aydınlanma aracı
olarak algılamakta ve her türlü etkinliğimizde bu yaklaşımı
öne çıkarmaktayız.
Çağdaş ve yenilikçi çizgisi her geçen gün daha fazla ivme
kazanarak gelişen Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu
Üniversitesi’nin aydınlık yüzü olarak alanında önde gelen
Fakültelerinden biridir. Kuruluşundan bugüne ülkemizde
sanatın ve sanat eğitiminin gelişmesi, geniş kitlelere
yayılması adına birçok etkinliğe imza atan Güzel Sanatlar
Fakültesi’ne teşekkürlerimi sunarım.

Anadolu University aims to raise dynamic and innovative
individuals with its transparent, democratic educational
understanding. Since 1958, the year it was established,
from now on, the university is an education institution
which determines the mision of “Generating of information
at a global level, spreading and using” principal and
undertakes it as a duty on each field of life. With motto of
“Education through lifetime” the university proved itself
at international arena, and became a center of sharing
information and learning. As well as being a creative
education and research center that generates innovative
solutions, the university has a contemporary structure
which respects its own values, learns from its past, directs
the future with its learnings and puts this philosophy and
approach forward in social, cultural, artistic and scientific
every kind of activities
Within the International Yunus Emre Culture and Art Week,
Eskişehir Governorshiporship and Anadolu University Fine
Arts Faculty organize “Artistic Reflections of Calligraphy
and Typography” event in coopration, with the theme of
“Yunus Emre” and target to meet its audience this year
at the 4th exhibition under “Selection from the Masters”
headline.
A lot of people who are full of art, idea and soul will come to
Eskişehir which is the capital city of love and clemency, to
teach the unique philosophy of Yunus Emre that is knitted
with compassion to next generations also to understand
and describe it better.
Selected people who create this synergy, come together at
this event week to know themselves, to love, to tolerate
and to meet and they spread the light of love and peace
that the wold needs most nowadays, from Eskişehir to
every direction. While accepting the historical truth that
the societies which understand their roots and past better,
are also able to structure the future better, as Anadolu
University we percieve past values which exist in our art as
an important enlightment vehicle for our future and we put
forward this approach in every kind of event.
Fine Arts faculty, with its modern and innovative line,
improves itself by gaining accelaration day by day, is one
of the prominent faculities as the bright side of Anadolu
University. I would like to thank to Fine Arts Faculty which
organizes many events to improve art and art education
and to spread to the masses in our country since its
establishment.

Prof.Dr. Davut Aydın
Anadolu Üniversitesi Rektörü Rector of Anadolu University

Geçtiğimiz üç sene içinde Yunus’un çağrısına kulak
veren hat sanatı ve tipografi ustaları, bu sene
“Ustalardan Seçkiler” başlığı altında birleşti. Yunus
Emre’nin sevgi, barış ve kardeşlik çağrısı gönül
pınarlarından aktı, sözler biçimlere dönüştü. Sevginin,
sanat ve tasarımın bu güzel birlikteliğinde emeğini,
imkanlarını ve yüreğini katan herkese sonsuz
teşekkürler. Yunus Emre ‘nin evrensel çağrısını en
iyi dile getiren yine onun tılsımlı sözcükleri, Yunus’ca
anlatmak gerekirse...

At the past three years the masters of calligraphy
and typography who attended the invitation of
Yunus, meet under the headline of “Selections from
the Masters” this year. Love, peace and friendship
call of Yunus splashed from the spring of hearts and
then words turned into shapes. Thanks to everyone
who put his labor, opportunity and heart into this
beautiful unity of love, art and design. If it’s needed
to express the universal call of Yunus in the best way
again his magical words with his own language...

Prof. Tevfik Fikret Uçar
Grafik Bölüm Başkanı Chairman of Graphic Department

Gelin tanış olalım

Come, let us all be friends for once,

İşi kolay kılalım

Let us make life easy on us,

Sevelim sevilelim

Let us be lovers and loved ones,

Dünya kimseye kalmaz

The earth shall be left to no one.

Yûnus sözün anlarsan

To you, what Yunus says is clear,

Mânâsını dinlersen

Its meaning is in your heart’s ear:

Sana iyi dirlik gerek

We should all live the good life here,

Bunda kimseye kalmaz.

Because nobody will live on.

Yunus Emre

Yunus Emre

Çeviri: Talat Sait Halman
Translated by Talat Sait Halman.
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Tarsus, Göçük köyü 1928 doğumlu, köyde
ilkokul, Tarsus’da Ortaokul, Mersin’de Lise,
İstanbul’da 1952-1956 Baykuş Yuvası İstanbul
Güzel Sanatlar Akademisi. 1953 yılında Güzel
Sanatlar Akademisinde öğrenci iken hayatı
boyunca yanından ayrılmadığı sevgili yazı hocası
hattat Emin Barın’ın Anıtkabir kitabelerinin
yazımında asistan olarak çalıştı. Basın Şeref
Kartı sahibi Çalışkan Akademinin ilk öğrencilik
yılında Yeni Sabah gazetesinde çalışmaya
başladı. Yeni yazı sanatçısı olarak, hattat Ali
Toy’la eski yazı - yeni yazı hat sanatı dostluğu
devam etmektedir. Eskişehir Büyükşehir Sanat
Galerisinde ve Kadir Has Üniversitesi Sanat
Galerilerinde Hattat Ali Toy’la birlikte Yunus
Emre ve Mevlâna konulu hat sergileri açtılar.
Albüm olarak Milliyet gazetesinde Türk büyükleri
resimleri, Kültür Bakanlığınca Yunus Emre
Şiirleri el yazması albümü, Maliye Bakanlığınca
Atatürk’ün yüzüncü doğum yılı anısına basılan
altın ve gümüş paralar, PTT Genel Müdürlüğünce
Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devletinin
simgesi yıldızların pulları, Güneş gazetesinde
Kur’an’ın türkçe anlamının el yazması, Sabah
gazetesinde el yazması Yunus Emre divanı ve
son olarak Kültür Bakanlığınca yayımlanan
Gazi Mustafa Kemal’in Nutuk’u el yazması
kitaplarıdır.

He was born in Göçük village in Tarsus in 1928.
He has finished his primary school in the same
village and college educations in Tarsus. He has
completed his art education in İstanbul Owl
Nest Fine Arts Academy between 1952-1956.
He has worked as an assistant of his beloved
master Emin Barın at the inscribing works at
Anıtkabir in 1953. He worked at Yeni Sabah
Newspaper during his student life and he his
holding the diploma of honors in press. He
has a special friendship with Ali Toy who is a
traditional calligrapher. They continue to work
on traditional and contemporary calligraphy. He
has exhibitions on Mevlâna and Yunus Emre in
Eskişehir Art Gallery and Kadir Has University
Art Gallery. His several works including Turkish
Statesmen Portraits, 16 Turkish States Stamp
Design, Turkish hand lettering of Koran, Hand
lettered Yunus Emre Book and lastly Gazi
Mustafa Kemal’s hand-lettered books are
published by several newspapers and ministries.
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Savaş Çevik
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1953 yılında Antalya-Akseki’de doğdu. İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik
Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldığı
yıl (1976) hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı
olarak aynı bölümde öğretim görevine başladı.
Lâtin Yazısı konulu doktora çalışmasını 1983’de
tamamladı. 1987’de Yardımcı Doçent olarak
“Yazı Tasarımı” dalında ihtisaslaştı.
Hat Sanatı’yla ilgili çalışmalarına 1973 yılında;
son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal
Batanay’dan Rika ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs
ve nesih yazılarını meşk ederek başlamıştır.
Her iki hattatın vefatlarına kadar, onlardan
hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları, hattat
Prof. Ali Alparslan’dan dîvânî ve celî dîvânî
yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin
Barın ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la
sıkça görüşerek Hat Sanatı hakkında bilgi ve
görgüsünü arttırdı.
1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma
Merkezi (IRCICA)’nin düzenlediği Uluslararası
Hâmit Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik
ve iki mansiyon aldı. Ayrıca, hat ve grafik
konularında yurt içi ve yurt dışında otuz kadar
değişik ödülü, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki
çeşitli koleksiyonlarda, levha, hilye, tuğra, câmi
yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli eserleri
bulunmaktadır.
Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim
üyeliği görevini de sürdüren Çevik’in, Latin Yazısı
ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır. Bu
konudaki ticarî çalışmalarıyla birlikte, yerli ve
yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere
verilen berat, hediye, diploma, belge gibi
kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır
Çevik, Nisan 2008’e kadar çeşitli ülkelerde 22
kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş, ayrıca 81
karma sergiye katılmıştır.
Halen İstanbul’da özel atölyesinde hat
ve kaligrafi çalışmalarının yanı sıra Haliç
Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümünde öğretim
üyesi olarak görev yapmakta olup, İSMEK
bünyesinde Temel Sanat Eğitimi dersleri ile,
İstanbul Tasarım Merkezi’nde de ayrıca Tipografi
ve Grafik dersleri vermektedir.

He was born in 1953 in Akseki. He studied
Graphic Arts in Istanbul State Art Academy,
and obtained his Masters Degree in 1976. He
started teaching in the same department as
an assistant to Prof. Dr. Emin Barın. In 1983 he
completed his doctorate study on Latin writing.
In 1974 he started practicing calligraphy with
Hafız Kemal Batanay in Rika an Talik styles.
One year later, in 1975 he also started working
with Hamit Aytaç and continued to work with
both the calligraphists until their deaths. Later
on he started practicing Divani and Celi Divani
styles with Prof. Ali Alpaslan. His knowledge and
experience increased with the help of Prof. Uğur
Derman and his tutor Prof. Emin Barın.
He has had 22 personal exhibitions in and
out of Turkey and has also taken part in 81
general exhibitions. He has works in different
collections. He has been awarded many prizes
in Calligraphy and Graphic arts. In 1986 he took
the first place in Telik and Celi Talik styles and
two mentions in Celi sülüs and other styles,
in the “Hamit Aytaç Calligraphy Competition”,
organized by IRCICA.
He also has works in Latin Calligraphy, and
besides commercial works he has written many
certificates and presents that were given to
Turkish and foreign statesmen.
He has given many calligraphy courses,
written many articles and reports, taken part
in conferences, TV and Radio programs and
evaluation committees.
He still lives in Istanbul and continues his
calligraphy work and teaching in Haliç University
Graphic Design Department. He also teaches
Basic Design at İSMEK, Typography and Graphic
Design in İstanbul Design Center.
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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
(o zamanki adıyla Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu) Grafik Bölümü’nden 1972 yılında
mezun oldu. Kaligrafi dalında ihtisas yaptı.
Font tasarımı üzerine Amerika’da yapılan bir
yarışmada ödüle layık görüldü.

18

“Milliyet Sanat”, “Nokta”, “Erkekçe”, “Kadınca” ve
birçok tanınmış derginin tasarım yönetmenliğini
yaptı.

Mustafa Eren

Uzun senelerden beri tasavvuf düşünürlerinin
değerli sözlerini ve topluma mal olmuş değerli
sözleri kaligrafi ile yorumlamaktadır.

Mustafa Eren graduated from the Academy
of Applied Arts in Istanbul (today’s Marmara
University) in 1972. He specialized in calligraphy
and his unique work on fonts was awarded in a
contest in the USA.
Meanwhile he worked as an art director for the
highly circulating publications such as “Milliyet
Sanat”, “Nokta”, “Erkekçe”, “Kadınca”.
In the last decades, Mustafa Eren has been
involved in carrying out the art of calligraphy,
especially employing this graceful writing to the
well-known proverbs of mystical thinkers with
a modern approach.

20

Selahattin Ganiz
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Öğretim üyesi, Grafik tasarımcı, Kaligraf.
22 Kasım 1948’de doğdu. İlk ve Orta öğretim
Laleburgaz Lisesi’nde okudu. 1967’de İstanbul
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun
Grafik Sanatlar Bölümü’ne girmeyi başardı.
1971-1978 yılları arasında çeşitli reklam
ajansları ve basım evlerinde çalıştı.
1978’de mezun olduğu okula Asistan olarak
kabul edildi. Grafik tasarımla ilgili olarak birçok
ödülün sahibi oldu. 1983’de sanatta yeterlik
sınavını başardı. 2000-2005 yılları arasında
Maltepe Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültesi
içinde Grafik Tasarım Bölümü’nü kurdu ve 5 yıl
süreyle bölüm başkanlığı görevini üstlendi. 2006
yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim üyesi
olarak görevini sürdürmektedir. Son yıllarda
sanatsal çalışmalarını da yoğunlaştırdı ve bu
alanda birçok kişisel resim sergisi gerçekleştirdi
ve karma sergilere katıldı.

An academic, graphic designer, calligrapher.
He was born November 22, 1948. He completed
his primary and secondary school education
at Laleburgaz High School. In 1967, he was
accepted to the Graphic Design Department
of the Istanbul State Applied Arts Academy.
From 1971 to 1978 he worked in various
advertising agencies as well as printing houses.
After graduating from the Academy, he began
working there as a teaching assistant. He has
received many awards from the works he has
done in the field of graphic design. In 1983, he
completed the proficiency in arts examination.
He established the Department of Graphic
Design at the Faculty of Architecture at Maltepe
University in 2000, and was department head
for the following 5 years. Since 2006, he has
been teaching at the Faculty of Art and Design
at Istanbul Kültür University. Furthermore, he
has been concentrating on his artistic work in
recent years and has opened various personal
exhibitions as well as participated in many
group exhibitons.
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Hüseyin Gündüz
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Kayseri’de doğdu (1961). Prof.Dr.Muhittin Serin’in
teşviki ile yazı sanatına başladı ve kendisinden
sülüs ve nesih yazılarını meşketti Hamid Aytaç
ve Kemal Batanay’dan Nesih, Sülüs, Ta’lik dersleri
aldı (1976-1982). Mimar Sinan Üniversitesi
bünyesindeki Hat derslerine katıldı (1982-1984).
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden
mezun oldu (1984). Prof. Emin Barın ile Hat
Sanatının incelikleri, yazı tetkiki, Kufi, Divanı yazı
ve yazı restorasyonu konusunda çalışmalar yaptı
(1980-1987) Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü, Hat Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi
oldu (1985). “Şeyh Hamdullah ve Karahisari
Ekollerinin Karşılaştırılması” konulu tez ile Yüksek
Lisans aldı (1988). Hat Sanatının Estetik Öğeleri
Konulu tez çalışması ile.Sanatta Yeterlik (Dr.) yaptı
(1994). Prof. Dr. Ali Alpaslan ile hat konusunda
çalışmalar yaptı. Yrd. Doç. oldu (1996). Mimar Sinan
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü Hat Anasanat Dalı Başkanı
oldu (1996).
Halen Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat
Anasanat Dalın’da öğretim üyesi olarak görevini
sürdürmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli
sergilere katıldı. Yerli ve yabancı devlet adamları ve
tanınmış kişilere tuğra yapmıştır. Sadberkhanım
Müzesi’nde, yerli ve yabancı koleksiyonlarda eserleri
bulunmaktadır. Sadberkhanım Müzesi,Sabancı
Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi ve birçok
özel koleksiyonlarda bulunan el yazmalarının
restorasyonlarını yaptı. Hat Sanatı ile ilgili bilimsel
ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.

He was born in Kayseri. He learned the
naskhi and riqa scripts from Prof.Dr.Muhittin
Serin between 1976 and 1984.He exercised
the thuluth and naskhi scripts under the
supervision of Hamid Aytaç between 19761982 and received his idjazat (diploma) in
1980. Afterwards,he has taken courses on the
nastaliq from Kemal Batanay .He graduated
from the Faculty of Theology of the Marmara
University in 1984.Between 1980 and 1987,he
worked with Prof. Emin Barın on the fineness
and details of the art of calligraphy,calligraphic
studies,the kufic and deevani scripts and
calligraphic restoration. He took up his duty
as a research assistant in the Department
of Traditional Turkish Arts at the section of
Calligraphic Arts of Mimar Sinan University of
Fine Arts in 1985.He completed the program
of proficiency in art with his graduation
studies titled ‘Comparison of Şeyh Hamdullah
and Ahmed Karahisari Schools’ in 1988 and
‘Aesthetics Elements of The Art of Calligraphy’
in 1984.He became an assistant professor in
1996 and he was appointed as the head of the
Main Branch of Calligraphic Arts in the same
year. Meanwhile,he exercised the nastaliq and
the djeli deevani scripts under the supervision
of Prof.Dr. Ali Alparslan. He is still an assistant
professor at Mimar Sinan University of Fine
Arts. The artist whose works are currently in
the collection of various museums and private
collections continues to produce beautiful art
works and restore calligraphic works. The
calligrapher has written several articles on
the art of calligraphy and two books entitled
‘Dancing Letters’ and ‘ Hilye-i Şerîfe’.
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1988’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları
Bölümü’nden mezun oldu. 1989 yılında
“Klâsik Devir Kur’an-ı Kerimleri’nin Tezhibli
Sayfaları” adlı teziyle Yüksek Lisans, 1996’da
“Türk Nes’talik Ekolü” adlı eser çalışmasıyla
Sanatta Yeterlik mezunu oldu. Prof. Dr. Ali
Alparslan’dan Ta’lîk, Divanî, Celî Divanî, Rika;
Hattat Hüseyin Kutlu’dan Sülüs-Nesih yazı
çeşitlerinden icazetnâme (diploma) aldı. Tezhip
sanatında hocası Yrd. Doç. D.Tahsin Aykutalp’tir.
Birçok karma sergiye katıldı, kitap ve dergilerde
makaleleri yayınlandı. Kültür Bakanlığı’nın
düzenlediği Devlet Türk Süsleme Sanatları
Yarışmaları, IRCICA (İslam Tarih Kültür Araştırma
Merkezi) nın organize ettiği uluslararası
hat yarışmaları ile Japonya’da yapılan yazı
yarışmalarında ödüller aldı. 1996’da M.S.Ü.
Geleneksel Türk El Sanatları Hat Anasanat
Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya
başladı. 2001’de Yardımcı Doçent oldu. Halen
aynı bölümde görev yapmaktadır.

He graduated from Mimar Sinan University,
Faculty of Fine Arts Department of Traditional
Turkish Arts in 1988. He received his MFA by
his dissertation titled “Classical Period Koran’s
Ornamented Pages” in 1989. And he received
his sufficiency at art by his dissertation titled
“Turkish School of Nes’talik” in 1996. He has his
diplomas from Professor Ali Alparslan on Ta’lik,
Divani, Celi Divani, Rika and from calligrapher
Huseyin Kutlu on Sülüs-Nesih type forms. His
master is Assistant Prof. D. Tahsin Aykutalp.
He attended in several group exhibitions.
His articles published in several books and
magazines. He has several prizes from
competition of calligraphy and ornamentation
including; IRCICA (History of Islam and Research
Center), lettering competitions in Japan. He was
attended as research assistant at Traditional
Turkish Arts Calligraphy Department. He was
attended as assistant professor in 2001. He still
continues his works at the same department.
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1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde
doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesinden sonra
İTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. Yıldız
Üniversitesi’nde Röleve-Restorasyon dalında
yüksek lisans eğitimi aldı.
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Ali Toy

Prof. Dr. Ali Alparslan’dan klasik hat talik, divani,
rika eğitimi alan Toy, yurt içinde ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. 28 şahsi sergi açtı.
Ircica’nın düzenlediği milletlerarası 4 yarışmada
6 ödül aldı. Hat çalışmalarına İstanbul’da devam
etmektedir. Özellikle talik, divani ve modern hat
eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda
mimari tasarım bilgisi ve temel geometrik
çizgileri kullanıyor.

Born in Tavşanlı (Kütahya) in 1960, graduated
from Tavşanlı Tunçbilek Lycee, Faculty of
Architecture of Istanbul Technical University
and earned his M.A. from Yıldız University,
Department of Planning and Restoration.
Received his icazet (certificate of calligraphy)
from late Prof. Dr. Ali Alparslan. Eligible to write
taliq, divani and riqa scripts. Participated in
various national and international exhibitions.
Organized 28 individual exhibitions. Received
6 awards in four international competitions
organized by Research Centre for Islamic
History, Art and Culture (IRCICA). Continues
to practice his calligraphic works in Istanbul.
He is well known especially for his works in
classical and modern calligraphy which reflect
his expertise as an architect. Mr. Toy uses basic
geometrical lines and forms in his modern
works.
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