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Tarihin yazıyla başladığı genel bir kabuldür. Öncesinde de hayat vardı kuşkusuz,
insanoğlu iletişimini ilk dönemlerde beden dili, söz ve duvarlara çizdiği çizgiler,
simge veya sembollerle sağlıyordu, ancak duyguların, düşüncelerin, deneyimlerin
ifadesinde en etkili araç yazı olmuştur. Medeniyet nasıl yazı üzerinden geliştiyse,
yazı da tarihsel süreçte hattatlar, kaligraflar eliyle gelişerek en güzel formuna
ulaşmıştır.
Göçebe bir kültürle yoğrulan Türklerin İç Asya’dan Balkanlara yayıldıkları geniş
coğrafyada birçok alfabe kullandığı bilinmektedir. İslam’la müşerref olduktan
sonra, doğal olarak Arap alfabesini kullanmaya başlayan Türkler İslam yazı
kültürünü doruk noktasına taşımışlardır. Hüsnühat diye bildiğimiz güzel yazı
sanatı altın çağını İstanbul’da yaşamış, burada birçok büyük hattat yetişmiştir.
Cumhuriyet döneminde Latin alfabesine geçilmesiyle birlikte iki alfabeyi bir
arada ustaca kullanan hattatlar öne çıkmıştır. Merhum üstat Emin Barın özgün
yaklaşımıyla bu iki kültür arasında birleştirici bir rol üstlenmiş, üstüne sanatsal
maharetinden kuşku duymadığı Yılmaz Özbek’e deyim yerindeyse el vererek yeni
yazının köklü bir kültürün mirasıyla etkileşimini hızlandırmıştır.
Gerçekten de Yılmaz Özbek, kısacık ömrüne sığdırdığı güçlü eserlerle modern Türk
yazısının öncü ve büyük ustalarından olduğunu kanıtlamış bir isimdir. Özbek’in
ne yazık ki geniş kitlelerle buluşma şansına erişemeyen yazıları aynı zamanda
onun geleneksel hat sanatımızın görsel niteliklerine tamamıyla vakıf bir sanatçı
olduğunu da göstermektedir. Özelikle kufi hattından ilhamla karakterize ettiği yeni
harflerle mükemmel kompozisyonlara ulaşmayı başarmış bir sanatçıdır.
Fatih Belediyesi olarak Kadırga Sanat Galerileri’nde bu önemli sanatçımızın
hatırasını yaşatmak üzere biyografik nitelikli bir sergi tertip ettik. Bu vesileyle
ziyaretçilerimiz hem birbirinden güzel eserleri izleyecek hem de sanatçının başarılı
bir reklamcı, tutkulu bir filatelist olduğunu öğrenecekler.
Türk kaligrafi sanatının saklı değeri Yılmaz Özbek’i İstanbullu sanatseverlerle
buluşturmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ederken, serginin
hazırlanmasında emeği geçen başta küratörümüz olmak üzere tüm
arkadaşlarımıza teşekkür eder, sanat ve esenlik dolu günler dilerim.

SUNUŞ

“Yılmaz Özbek” kaligrafi sergisi, 1987 yılında sırlanmış bir hazinenin bugün gün
ışığıyla buluşması niteliğinde. Ailesi ve arkadaşlarından toplayabildiğimiz eserleri
tekrar tekrar titizlikle incelediğimizde; sanatçının ürettiği eserlerin çokluğu,
çeşitliliği ve niteliği bizleri büyülerken bu kıymetli hazinenin tekrar kamuyla
paylaşılmasının bir gereklilik olduğuna da inancımızı artırdı. Kısaca; sergi hazırlık
sürecinde attığımız her adım yıllar sonra tekrar kavuştuğumuz hazinenin
kıymetine bizleri şahit tuttu.
Yılmaz Özbek’in sanat hayatının ilk yıllarında estetik dönüşüm kaygılarıyla yazdığı
yazıların bugün eski ile yeni arasında bir köprü olduğunu, sanatçının gayesini
bundan yarım yüzyıl önce gerçekleştirdiğini hayretle izliyoruz.
Bu sergide, üstadın 51 yıllık ömrüne sığdırdığı eserlerin, dönemine göre
kaligrafi sanatı açısından ne kadar yüksek çıtada durduğunu da söylemeden
geçemeyeceğim. Bu eserlerin içinde, ömrünün son dönemlerinde çalıştığı Kûfî yazıyı
Latin harflerine uyarladığı eserler kanımca sanat tarihimiz açısından büyük öneme
sahip.
Hakkıyla yerine getirmeye gayret ettiğimiz bu çalışma bir kaligrafi sergisi ve
kataloğunun ötesinde oldu. Bu arada sanatçının daha önce bilinmeyen birçok
yönünü, eserlerini yaparken kullandığı eskizleri, sanatıyla ilgili düşüncelerini
aktardığı ses kayıtları gibi birçok veriyi de ilk defa belgelemiş olduk. Bizim için
projenin en heyecan verici noktası bu belgelemenin daha önce hiç yapılmamış
olmasıydı. Yapılmamışı yapıyor olmanın sorumluluğu ve heyecanı içerisinde
hazırladığımız bu sergi ve katalog Yılmaz Özbek’in eserlerini, onun hatırasını
besleyen anılara dair bir kayıttan öte onun sanat hayatına bir saygı duruşu olsun
istedik.
Fatih ÖMEROĞLU
Küratör
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ÖNSÖZ

Çağının Ötesinde Bir Yazı Ustası: Yılmaz Özbek
Harfler geçmişten beri insanoğlunun kayıt tutma ve kendini ifade etmesini
sağlayan işlevsel işaretlerdir. Bu işaretleri saf bir forma dönüştürerek içsel bir
melodiyi dışarı aktarma biçimi de kaligrafi sanatını ortaya çıkarmıştır. Kaligrafi
sanatı terimsel olarak güzel yazı yazma sanatı olsa da her sanatçı özgün
yorumunu ve anlatım biçimini kullanarak harflere hayat verir.
Ülkemizde Latin kaligrafisi kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Emin Barın
ekolünün temsilcileri yazı sanatına yön vermişlerdir. Bu temsilcilerden biri olan
Yılmaz Özbek, üretkenliği ve özgünlüğü ile Türkiye kaligrafi tarihinde önemli bir
yere sahiptir. Yakın geçmişimizde kaligrafiyi ileri boyutlara taşıyan, eserlerinde
Türk motifleri kullanan ve yazılarını camilerde görmek isteyen bir yazı ustasıyla
karşı karşıyayız. Yılmaz Özbek, 30 yıllık sanat hayatında kendine has bir zarafetle,
grafik düzenlemesi ve resimsel değeri yüksek çok sayıda yazılar yazmıştır. Bu
sebeple “Yılmaz Özbek Kaligrafi Sergisi”, Türkiye’de Latin kaligrafisi adına bir
dönüm noktası olacaktır. Yılmaz Özbek, sıradışı yeteneği sayesinde, aldığı eğitimin
ötesine geçip Latin yazısına çağdaş bir yorum katarak “çağının ötesinde bir yazı
ustası” sözünü fazlasıyla haketmiştir.
Araştırma, deneme arzusu ve tutkusunu eserlerinde rahatlıkla görebilmekteyiz.
Sanatsal etkinliklerle dolu bir yaşam sürmüş, yedi kişisel sergi açmıştır. Fakat
eserlerinin bir katalogla kayıt altına alınamamış olması Latin kaligrafisi için
büyük bir kayıptır. Sergi kataloğunun bu anlamda büyük bir boşluk dolduracağına
şüphem yok. Vefatının 35. yıl dönümünde Yılmaz Özbek’i yetenekli bir kaligraf
ve yazı ustası olmasının bilinciyle anıyoruz. Bu önemli sergiyi yapabilmemiz için
öncelikle desteğini esirgemeyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’a, gece
gündüz demeden çalışıp bizi motive eden değerli küratörümüz Fatih Ömeroğlu’na,
enerjimize enerji katan saygıdeğer Özbek Ailesi’ne, bu serginin tarihe bir not
düşmek olduğunun bilincinde olup tüm heyecanı ve özverisiyle elinden gelenin
fazlasını yapan başta Ece Oğuz ve Rumeysa Zeynep Kurtuluş olmak üzere tüm
Kaligrafist ekibine ve her zaman bana destek olan eşime ve oğlum Eren’e sonsuz
teşekkür ederim.
Bu kataloğun sanatseverler ve kaligrafi sanatının geleceği için faydalı bir yayın
olmasını ümit ediyorum. Sergiyi ve yayını oluşturmamızı sağlayan eserlerin
kıymetli sanatkârı Yılmaz Özbek’e layık olabilmek ümidi ve anısına saygıyla.
Erhan OLCAY
Kaligrafi Sanatçısı
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YILMAZ ÖZBEK
3 Eylül 1936 yılında ilkokul
öğretmeni bir babanın ve ev hanımı bir
annenin oğlu olarak Ankara’da
dünyaya geldi.
Yılmaz Özbek annesi ile.

Lise çağında resme ve yazıya ilgi duyduğu ses
kayıtlarından anlaşılan Özbek, babasının
isteğiyle girdiği Harbiye Harp Okulu giriş
sınavlarının 3. aşamasını kısmî renk körü
olması sebebiyle geçemedi.
Soldan sağa; Merdol Olgunsoy,
Yılmaz Özbek, Tan Oral.

Ardından hukuk fakültesinde
yükseköğrenimine başladı. Fakat sanata olan
tutkusu, ona hukuk fakültesini bıraktırıp
*İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
sınavlarına girmesini sağladı.
*Bugünkü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

1957 yılında girdiği İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Dekoratif Sanatlar
Bölümü Yazı ve Cilt Atölyesi’nden 1960
yılında mezun oldu. Öğrenimi süresince Emin
Barın Yazı Atölyesine devam eden Özbek,
kaligrafi konusunda uzmanlaştı.
Soldan; Yılmaz Özbek, Savaş Çevik, İlhami Turan,
hocaları Emin Barın, Etem Çalışkan, İslam Seçen.
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Emin Barın’ın, “en iyi yazan öğrencim”
dediği Yılmaz Özbek, akademide henüz
öğrenciyken, yazı derslerinde hocasının
teşviki ve ısrarıyla, kendi tabiriyle hocasına
“fahri asistanlık” yaptı.

Yılmaz Özbek 51 yıllık kısa hayatına çok
sayıda eser ve sergi sığdırdı. Çok sevdiği
hocası Emin Barın’dan beş ay önce,
25 Temmuz 1987 yılında Karamürsel’de
hayata gözlerini yumdu. Mezarı
Karamürsel Eski Mezarlık’tadır.

Hocasının referansıyla 19 yıl boyunca emek
vereceği Manajans’a girdi. Sanat yönetmeni
olarak çalıştı.
Yılmaz Özbek ve eşi Asuman Özbek.
Manajans gecesinde dans ederken

Ajans işlerinin yanında kalan zamanının
çoğunu “Bodrum Grafik Bürosu” adını
verdiği evinin bodrumunda yazı çalışarak
geçirdi. Grafik işlerinin yanında kaligrafi
sanatını bu çalışmalarla çok ileri seviyeye
taşıyan Özbek, eserlerinde özellikle 1978’e
kadar ünlü şairlerimizin şiirlerine yer verdi.

Tasarımı, seramik sanatçısı Füreya Koral’a ait
olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mezarının
yazısı Yılmaz Özbek tarafından tasarlandı.
Tanpınar’ın Aşiyan Mezarlığındaki mezarı.
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Ses kayıtlarında 1978’e kadar “sanat için sanat” yaptığını dile getiren Yılmaz Özbek 1978’den sonra
kaligrafi sanatında çizgisini değiştirdi. Özbek, hocası Emin Barın’ın modern ve sade bir çizgiye
ulaştırdığı, Arap harfleriyle yaptığı Kûfî tasarımlarından esinlenerek, Kûfî yazıyı Latin harflerine
uyarladığı yazılar tasarladı. 1978’den vefatına kadar bu tarzda çok sayıda eser üretti ve bu eserlerle
birçok sergi açtı.
Üst Solda Emin Barın’ın Arap harfleriyle Kûfî stilde yazdığı daire şeklinde Yunus Emre yazısı bulunmaktadır.
Sağda Yılmaz Özbek’in aynı formu Latin harfleriyle tasarladığı yazısı görülmektedir.
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1957-1958 dönemi Yazı ve Cilt Atölyesi öğrencileri ve hocaları Emin Barın.
Soldan sağa, İslam Seçen, Sevinç Oğuz, Emin Barın, İlhami Turan, Yılmaz Özbek.

Akademide sınavlara girip 300 kişinin arasından seçilen 27 kişiden
biri de Yılmaz Özbek’ti. Akademiye girdiğinde resim bölümünü seçmek istedi. Fakat lise yıllarında yaptığı yazı çalışmaları Emin Barın’ın
dikkatini çekti. Emin Barın’ın teşviki ile Yazı ve Cilt Atölyesi’ne başladı.
Öğrencilik yıllarında el becerisi ve güzel yazısı ile sınıf arkadaşlarının
arasında dikkat çeken Özbek’i, hocası Emin Barın şu şekilde anlatır:

okul yılları

“1957 yılında atölyeme gelen Yılmaz, daha ilk gün kalem tutuşuyla
kendini gösterdi. Çok kıvrak ve hareketli bir bileği, kendine özgü bir
yazı stili vardır. Onun yazısını nerede olsa tanırım.”

Yılmaz Özbek’in akademideki ilk kaligrafi alıştırma defteri.
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Temel sanat eğitiminde Yılmaz Özbek’in yaptığı bir desen çalışması.
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Yılmaz Özbek’in kaligrafi öğrenmeye başladığı ve alıştırmalarını yaptığı yazı defterinden
sayfalar sanatçının başlangıç aşamasında olduğu kaligrafi sanatının ilk denemeleri
niteliğindedir.
Temel sanat eğitiminde Yılmaz Özbek’in yaptığı başka bir desen çalışması.
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Üst solda: Temel majüskül harfler. Üst sağda: Temel miniskül harfler.
Alt solda: İtalik majüskül harfler. Alt sağda. İtalik miniskül harfler.
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Solda: Yahya Kemal’i çok sevdiği bilinen Yılmaz
Özbek’in şaire ait birçok şiiri güzel yazıyla yazdığı
defterinden, İstinye.
Üstte: Eskiz defterinden, Yahya Kemal Beyatlı.
Altta: Öğrencilik yıllarından, ağaç çizimi.

Sağda: Öğrencilik yıllarından, otoportre.
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profesyonel iş hayatı
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Profesyonel iş hayatında sanat yönetmenliğini yaptığı bazı reklamlarda modellik de yaptığı bilinmektedir.
Üstte: Murat 124 reklamından, Yılmaz Özbek (Sağda)
Sağda: Manajans adına yaptığı kaligrafik çizgiler içeren grafik tasarım örnekleri.
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Yılmaz Özbek’in Türkiye’de seri olarak üretilen ilk otomobil markası Anadol için Manajans adına tasarladığı Anadol reklam yazısı.

Profesyonel hayata başlayan Yılmaz Özbek yurt içi
ve yurt dışında önemli markaların sanat
yönetmenliğini yaptı.
Çok yönlü bir sanatçı olan Özbek, otomotiv
sektöründen banka sektörüne, tasarım sektöründen
tekstil sektörüne kadar geniş bir yelpazede çalıştığı
markalara birçok tasarım üretti.
Bunun yanı sıra mezun olduğu alanın da etkisiyle
sertifika, diploma, davetiye, logo gibi özel tasarım
isteyen işlerde bireysel yeteneklerini kullanarak
basılı yayınlar hazırladı.

Solda: Yeğenleri Serdar, Kadir ve Erdal’ın sünnet düğünleri için
çizdiği ve tasarladığı davetiye.
Sağda: Dönemin İstanbul Ünivesitesi Rektörünün Almanya’daki Karlsruhe Üniversitesi’nin 150. yılını kutlayan, 1975 yılında
Yılmaz Özbek tarafından yazılan Almanca yazısı.
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“Duymayan, hissetmeyen güzel yazı
yazamaz.” düsturunu, yaptığı bütün işlerine
yansıtan Özbek, döneminin ünlü
hattatlarıyla diyalog halindeydi. Arap
harfleriyle istiflenen yazıları yakından
tanıyan Özbek hat sanatının estetik
anlayışından yola çıkarak Latin harfleriyle
başarılı uyarlamalar yapmış,
Latin kaligrafisiyle yaptığı
tasarımlarda iki alfabe arasındaki estetik
uyumu yakalamıştır.
Tevfik Fikret Derneği tarafından 100. doğum yılı münasebetiyle 1967 yılında basılan, Tevfik Fikret’in
Haluk’un Defteri adlı kitabı Yılmaz Özbek tarafından kaligrafi sanatıyla yazıldı. Kitabın içinde ve
kapağında farklı yazı stilleri kullanan Özbek, kitabın ilk sayfasına Tevfik Fikret’in portresini çizdi.
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Üstte ve ortada: Uncial yazı stili ve dik italik yazı stili denemeleri.
Sağda: Kitap kapağı tasarımının basılı hali.
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pullara olan ilgisi
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Yaptığı sanat ve tasarım çalışmalarının yanında filateli ile de yakından ilgilenen Özbek sadece pul
koleksiyonerliği ile kalmayıp pul tasarımları da yaptı, bu alanda düzenlenen birçok yarışmaya katıldı ve bu
yarışmalarda ödüller kazandı.

Üstte: 1974’te “Ulusal Ekonomi” adı ile yaptığı pulun son halini alana kadar tasarımda soyutlaşarak evrildiği süreçler görülmektedir.
(Sağ üst ilk aşama, sağ alt ikinci aşama ve solda basılan pul.)

Sağ sayfa üstte: 1976 yılında Montreal Olimpiyat Oyunları Anma Serisi için tasarladığı PTT tarafından 1.likle ödüllendirilen pul
tasarımı.
Sağ sayfa altta: 1979 yılında Dünya Çocuk Yılı Anma Serisi için tasarladığı PTT tarafından 2.likle ödüllendirilen pul tasarımı.
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Tasarladığı pulların yanında, çeşitli ülkelerden topladığı pullardan, her bir sayfası ayrı bir sanat
eseri niteliğinde olan pul kitabını tasarlayarak hobisini bir tutkuya dönüştürdü. Kaligrafi yazıları ve süslemeleri ince bir işçilikle Yılmaz Özbek tarafından detaylandırılan “Güzel Sanatlar ve
Rönesans” pul kitabı, sanatçının aile arşivlerinde korunmaktadır.
Pul kitabının her sayfası Masaccio, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Albercht Dürer, Raffaello
Sanzio, Van Gogh gibi sanatçıların hayatlarını ve dönemlerinin sanat anlayışlarını içeren
pullardan oluşuyor.

Yılmaz Özbek’in grafik anlayışını yansıttığı pul tasarımlarından.
Üstte: Dünya Çocuk Yılı 23 Nisan yazısının milimetrik kağıt üstünde tasarımı ve bu yazının hazırlanan pul tasarımı üstüne
aktarılmış hali.
Sol altta: 1977 yılında Türk Tarih Kurumu Basımevinin bastırdığı ebrulu zemin üzerine tasarladığı pul.
Orta ve sağ altta: Birleşmiş Milletler Su Konferansına hazırladığı İngilizce ve Fransızca pul tasarımları eskizleri.
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SERGI KRONOLOJISI
1981 Akbank Nişantaşı Sanat Galerisi
(16 Mart - 1 Nisan )
1981 Akbank Konya Sanat Galerisi
(Haziran)
1982 Akbank İzmir Konak Sanat Galerisi
(25 Mart - 14 Nisan)
1982 İş Sanat Galerisi Ankara/Yenişehir
(6 Aralık - 24 Aralık)
1984 Unesco Paris Çağdaş Hat Sanatı Sergisi
(Karma Sergi)
1984 Pamukbank Gayrettepe Sanat Galerisi
(14 Mayıs - 14 Haziran)
1987 Beşiktaş Otim Sanat Galerisi (Karma Sergi)
(Nisan)
1987 Bursa Güzel Sanatlar Galerisi
(18 Mayıs - 27 Mayıs)
2015 İzmir Sanat / Kültürpark
Yılmaz Özbek anısına (4 Mayıs - 22 Mayıs)
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şiire ve şairlere olan tutkusu
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Yılmaz Özbek’in, şiirlerini sanatıyla
yazdığı Türk şairleri arasında, başta
çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği
Yahya Kemal Beyatlı olmak üzere Ahmet
Hamdi Tanpınar, Faruk Nafiz Çamlıbel,
Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Osman Saba,
Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Muhip
Dıranas bulunmaktadır.
Bu sebeple hakkında çıkan haberlerde
“dizeleri ölümsüzleştiren yazı sanatçısı”
olarak anılmıştır.
Emin Barın, Yılmaz Özbek’in öğrencilik
yıllarına ait bir anektodu şu şekilde anlatır:
“Konkur sınavında, Yahya Kemal’in on
şiirinden oluşan bir kitabı elle yazarak
mezun oldu. Hiç unutamayacağım bir de
olayı vardır: Bir gün sınıfa yazmaları için
Fuzuli’den beşer dizelik kıtalar halinde beş
kıtalı bir şiir verdim. Herkes en beğendiği
iki kıtayı seçip yazacaktı. Süre dolduğunda
kâğıtları topladım. Öğrencilerin iki ya da
üç kıtayı ancak yazabildikleri süre içinde,
Yılmaz beş kıtayı birden bitirmiş,
mükemmel bir yazı halinde getirmişti.
Yazıya bu kadar yetenekli bir başka
öğrencim olmamıştır.”

Başlangıçtan bugüne Türk ozanları
55 x 70 cm / 1968
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Karacaoğlan
35 x 45 cm / 1975

Beni unutma
50 x 47 cm / 1972
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- 49 -

- 50 - 51 -

Senin için / 28 x 55 cm / 1969

Yağmur / 31 x 42 cm

Ahmet Hamdi Tanpınar şiirleri / 38 x 53 cm
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Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında / 47 x 65 cm / 1983

Ahmet Hamdi Tanpınar / Mezar yazısı estampajları

Aşiyan Mezarlığındaki, mezar tasarımı seramik
sanatçısı Füreya Koral’a ait olan
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mezar taşı yazısı
“Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında”
tasarımı Yılmaz Özbek’e aittir.
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Dadaloğlu / 42 x 29 cm / 1971

Orhan Veli / 22 x 22 cm / 1983
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Dertli / 54 x 29 cm / 1972

Hecenin beş şairi / 49 x 63 cm / 1972
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Kaldırımlar / 48 x 67 cm / 1974

Aşık Veysel / 40 x 60 cm / 1972
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Suların ardında / 68 x 48 cm / 1983
“Değerli Yılmaz Özbek’in sevgili babam Muhittin Kulin’e sekseninci yaş gününde yazdığım şiiri,
üslubu ve kalemiyle değerlendirmesinin sonucudur. Her ikisi de nurlar içinde uyusunlar.” Ayşe Kulin
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Aşık Veysel / 40 x 30 cm / 1984
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Halk içinde... / 40 x 30 cm / 1971

İtiraf / 42 x 40 cm / 1971
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Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında / 40 x 56 cm
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Yahya Kemal Beyatlı / 65 x 50 cm / 1969

ilahi kelimeleri yazması
(kendi deyişiyle)
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Besmele / 43 x 103 cm
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Kasas Sûresi-77 / 52 x 72 cm / 1984

Dinî Terimler/İbareler
1978 yılından sonra eserlerinde daha çok dinî konuları işleyen Yılmaz Özbek, bu konu
üzerine eğilmesindeki temel sebebin geleneksel
yazı/hat sanatının inceliklerini Latin Kaligrafisine taşıyarak medeniyetler arası bir bağ
kurmak istemesi olduğunu belirtiyor, bunu şu cümleyle ifade ediyordu:
“Eski ile yeni yazı arasında bir köprü olmak istiyorum.”
Emin Barın’dan etkilenerek geliştirdiği bu stilde Kûfî yazılardaki geometrik motifleri
Latin harfler üzerinde yorumlayarak çalışmalarını ortaya koymuştur.
Yılmaz Özbek “Latin yazısının camilere girmesini istiyorum. Bir ayet yazayım,
yanında da Arapçası olsun, kişi dua ederken okuduğunu, söylediğini anlasın
istiyorum. Camilere hayranım. İçeri girdiniz mi, hat sanatının ürünleriyle süslü kuşakları
görüyorsunuz her yerde. Ama eski yazı bilmiyorsak nasıl anlayacağız söylenenleri ?
Ben oraya yeni yazıyla bir kuşak yazmak istiyorum.”
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En büyük idealinin
Kurân-ı Kerim’i Türkçe yazıyla yazmak olduğunu belirten
Yılmaz Özbek bu gayesine yönelik
birçok eser üretmiş, Hat sanatında kullanılan motif ve
çizgileri Latin kaligrafisine uyarlayarak Kurân-ı Kerim’den
çeşitli ayet ve sûreler yazmıştır. Bu bağlamda hazırladığı
sergide yaşadığı bir anektodu paylaşıyor:
“Sergiye iki hanım geldi. Huşû içinde Fâtiha Sûresi’ni
okudular. Dönüp bana baktılar. Koştum gittim.
‘Beğendiniz mi?’ diye sordum ‘E okuyoruz!’ dedi. ‘
Bu levhayı hiç yazmasaydınız bunu okuyamazdık ki!’.
Diğer hanım da ‘Ben iki dua bilirdim. İkisi de burada.
Bir Kevser Sûresi bir de İhlâs Sûresi. Bunun
Arapçasını da yazmışsınız. Mealini de yazmışsınız.
Ne güzel! Bütçem müsait olsa hemen alırım.’ dedi.
İçimden hediye etmek geldi. Ama satılmış.
Ama o yüzlerdeki ifade insanı mest ediyor.”
Yılmaz Özbek’in deşifre edilmiş ses kaydı. / Aile arşivi

İhlâs, Kevser Sûreleri / 50 x 59 cm / 1983
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Leyl Sûresi / 51 x 73 cm / 1983

Kadir, İhlâs, İnşirâh Sûreleri / 53 x 74 cm / 1983
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Beyyine Sûresi / 73 x 53 cm / 1984

İhlâs Sûresi-1 / 54 x 74 cm / 1983
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Allah (Örgülü) / 50 x 34 cm

Allah - Ali (Dörtlü tekrar) / 47 x 47 cm / 1983
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Allah (Dörtlü tekrar) / 45 x 45 cm

Allah (Dörtlü tekrar) / 63 x 64 cm
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Allah / 56 x 31 cm / 1984

Allah / 48 x 34 cm

Allah / 31 x 44 cm / 1983

Allah / 48 x 44 cm
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Allah ( Beşli tekrar) / 45 x 45 cm
Allah / 43 x 36 cm
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Allah (Dokuzlu tekrar) / 43 x 43 cm / 1979

Allah (Dörtlü tekrar) / 46 x 46 cm
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Maşaallah ( Örgülü ) / 52 x 65 cm

Allah, Muhammet / 36 x 31 cm / 1979
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Şefâat Yâ Resûlullah/ 41 x 64 cm / 1980

Yâ Hû / 38 x 29 cm / 1979
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Allah’ın Dediği Olur / 46 x 75 cm
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Allah’ın Dediği Olur / 46 x 71 cm / 1979

Maşaallah / 15 x 44 cm
Maşaallah ( Dörtlü tekrar ) / 47 x 47 cm
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Elhamdülillah / 62 x 46 / 1980
Elhamdülillah / 66 x 50 / 1985

Elhamdülillah ( Örgülü ) / 38 x53

Elhamdülillah / 30 x 57
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serbest çalışmaları
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Mevlana / 65 x 48
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Yunus Emre / 72 x 71 cm
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Atatürk / 20 x 32 cm

Mustafa Kemal Atatürk / 37 x 50 cm

Atatürk diyor ki / 31 x 45 cm
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Atasözü / 50 x 36 cm

Ah Mine’l Aşk / 28 x 29 cm / 1978
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Velinimet / 50 x 58 cm

Atasözü / 43 x 46 cm / 1982
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eskizleri ve diğerleri
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Türkiye Büyük
Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal
Paşa’nın [Atatürk]
1 Mart 1923
tarihinde
yaptıkları 1’inci
Dönem, 4’üncü
Yasama Yılını açış
konuşmalarından.
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Kullandığı divit uçları
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“Eşsiz bir şey yapmak istiyorum. Kur’ân-ı Kerim’i yazmak! Yeni yazıyı camilerimize sokmak istiyorum.
Türk motifleriyle Fransızca, Almanca Allah yazmak istiyorum! Örneğin ‘Dieu’ yazmak istiyorum.”

Yılmaz Özbek’in Yeni Asır gazetesinde basılan eserinin üzerinden çeşitli değişiklikler yaptığı ve daha çok Kûfî motifler eklediği hali.

Ses kayıtlarından edinilen bilgiye göre Özbek’in 1984 Pamukbank Gayrettepe Sanat Galerisi’nde
düzenlediği sergiye katılan Yeni Asır Gazetesi yetkilileri gazeteleri için Ramazan ayında yayınlanmak üzere
eserlerini istediler. 29 tane eseri 1984 yılında Ramazan ayının her günü gazetede basıldı. Bu sayede eserleri
gazete vasıtasıyla geniş kitlelere ulaştı ve bugüne kadar kataloğu basılmamış olan eserlerinin bir kısmı kayıt
altına alınmış oldu. Eserleri üzerinde değişiklik yapmaya devam eden Yılmaz Özbek sanatını geliştirme ve ileriye taşıma gayretini sürdürdü.
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“bir eser asla bitmez”

“Geçen gün biri sordu. Dedi ki en beğendiğiniz hangisi bu sergide. Dedim yarın
yapacağım. Düşünebiliyor musun? Bu
hakikaten güzel bir şey.”
Yılmaz Özbek

28 Haziran 1984 Yeni Asır Gazetesi Ramazan eki
Yeni Asır Gazetesi Ramazan ekinde çıkan Allah tasarımı üzerinde değişiklikler yaptı.
Daha sonra yaptığı bu değişiklikler üzerinden yeni tasarımını hayata geçirdi.
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Ayrıca bu eseri için şunları söylemiştir.
“O benim sanki Tanrı’ya bir yakarışım. Anlıyor musun? Minare gibi de yükselen bir şey böyle yukarıya doğru.
Tanrı’ya yakarış gibi gördüm ben onu anlatabiliyor muyum!”
Yılmaz Özbek’in deşifre edilmiş ses kaydı.
Aile arşivi
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YILMAZ ÖZBEK
1936 - 1987
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