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Eskimez Harflerin Tasarým Dehasý  

Ömer  Faruk DERE*

Hat sanatýnýn XX. asýrda yaþayan en önemli temsilcilerinden biridir
Mustafa Abdülhalim Özyazýcý. Kalemi bileðine esir etmiþ bu büyük yazý
ustasý, Mevlâ tarafýndan her türlü yazýyý fevkalade suhulet ve kudretle
yazabilecek kabiliyetle techiz edilmiþti. Kompozisyonlarýndaki denge,
harflerindeki olgunluk ve vuzuh zevk sahibi gözleri her daim hayran
etmektedir. 

Varlýk Birlikle Yaþar  (Kûfi,Rýk’a)

M. HHalim ÖÖzyazýcý 

Çeþitli sebeplerle kesintiye uðrasa da, elli yýlý aþkýn zaman dilimine yayýlmýþ sanat hayatýna sahip bir sanatkâr-

dan geriye kalanlar elbette ki bilinenlerle sýnýrlý deðildir. Günden güne ortaya çýkan yazýlarýyla Halim

Efendi’nin sanat dehasýna daha yakýndan þahit oluyor ve yazý bilgisine hayran kalýyoruz. Bu

yazýmýzda hat sanatýnýn her sahasýnda kalem oynatmýþ, mahir, seriü’l-kalem bir hat

ustasýndan ilginç bir belgeyi sizlerle paylaþmak istiyorum. 

Halim Efendi’nin 1924 yýlýndan sonra Bâb-ý âlî caddesinde açtýðý

yazýhanede çalýþtýðý yýllarda, gelen müþterilerine kartvizit

çeþitlerini göstermek üzere hazýrladýðýný tahmin

etiðimiz bu belge, günümüz tabiriyle bir

hattatýn ürün kataloðudur.
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Ülkemizin önemli koleksiyonerlerinden Haluk Perk tarafýndan kýsa

süre önce þahsi müzesinin envanterine dahil edilmiþtir. Bu katalog

ayný zamanda Halim Efendi’nin ticaret ve pazarlama tekniklerinde

de mahir olduðunu göstermektedir. Zira bu maharetini hayatýnýn

daha sonraki dönmelerinde uðraþacaðý baðcýlýk ve üzüm

ticaretinde de gösterecektir. 

Kýrýmlý Nalýncý Hacý Cemal Efendi’yle, Sudan’lý

Adviye Haným’ýn evlatlarý olarak Ýstanbul’un

Haseki semtinde 20 Þaban 1315/14 Ocak

1898 günü dünyaya gelen Mustafa

Abdülhalim, melez olarak dünyaya

gelenlerin fevkalade kabiliyetli olduk-

larýný kanýtlar derecede bir istidatla bu

fâni âleme merhaba demiþti.

Doðumundan, elim bir trafik kazasý sonucu

rahmet-i Rahman’a kavuþtuðu 27

Cemaziyelevvel 1384/30 Eylül 1964 yýlýna

kadar geçen atmýþ altý yýllýk ömründe geride

býraktýðý sayýsýz eserlerin her biri, bu müstesna isti-

dadýna halen delil teþkil etmektedir. Daha ortaokul

(rüþdiye) sýralarýnda hocasý Musa Azmi Bey (ki daha sonralarý

“Hâmid” ismiyle þöhreti âleme yayýlan büyük hat üstadý Hamid

Bey) küçük Halim’deki istidadý fark ederek ders müfredatý olan

rýk’a hattýnýn yanýnda diðer yazý çeþitlerini de çalýþtýrdý. Daha son-

ralarý genç Halim, bir yýl kadar Sanayi-i Nefise Mektebi’ne (güzel

sanatlar okulu) devam ettiyse de daha iyi bir eðitim alacaðýný

düþünerek yeni açýlan Medresetü’l-Hattâtîn’e (Hattatlýk fakültesi,

bu bina þu anda M.E.B. kitap satýþ birimi olarak hizmet ver-

mektedir.) kaydoldu. Burada bütün yazý çeþitleri

öðretilmekteydi. Dört yýl devam ederek diplo-

masýný aldýðý bu okulda Hasan Rýza ve Hacý

Kâmil Efendi’lerden sülüs-nesih, Hulûsi

Efendi’den ta’lik, Tuðrakeþ Ýsmail Hakký

Bey’den celî sülüs ve tuðra, Ferid Bey’den

divânî-celî divânî ve Said Bey’den

yeniden rýk’a meþk ederek 20 Zilhicce

1336 / 26 Eylül 1918 günü yirmi yaþýnda

buradan mezun oldu. Mezuniyetinin

akabinde Dîvân-ý Hümâyûn kaleminde

vazifeye baþlayan Halim Efendi, yirmi altý

yaþýna kadar aralarýnda askerlik vazifesinin de

bulunduðu çeþitli resmi kurumlarda görev aldý.

1924 yýlýnda Bâb-ý âlî caddesinde açtýðý yazýhanede

gençlik yýllarýnýn en verimli dönemini geçirdi. Müteakip

satýrlarda sizlerle paylaþacaðým ve bir nev’i ürün kataloðu da diye-

bileceðimiz bu belge, tahminimizce o yýllarda yaptýðý kartvizit

çalýþmalarýndan seçilerek hazýrlanmýþtýr. 

Hacý Azizzâde Ýsmail Safâ

Ýzzet Muhyiddin, Galatasaray Lisesi talebesinden 
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Otuzlu yaþlarýn baþýna kadar devam eden bu bereketli yýllar,

maalesef 1928’deki harf inkýlâbýyla hazin bir þekilde sona erecek-

ti. Cesur, azimli ve müteþebbis bir insan olan Halim Efendi’nin ticari

kariyeri de harflerin deðiþmesiyle beraber deðiþecekti. Halim

Efendi, Silivrikapý dýþýnda Tepebað denilen mevkide yirmi bir

dönümlük arazi alarak burayý üzüm baðý yapmaya karar verir.

Bahçývanlýktan anlayan pek çoklarýnýn o toprakta bað olmaya-

caðýný söylemeleri üzerine “Halim yapýsýn da siz görün” diyerek iþe

azmetmiþ ve on dönüm üzerine üç bin kütüklük bir bað kurarak

çok çeþitli üzüm türleri yetiþtirmiþtir. 

Sekiz - dokuz yýl geçtikten sonra, özellikle vakýf eserlerinin tamiri

veya yeni yapýlan camiler dolayýsýyla yazý ihtiyacý ortaya çýkmýþ ve

Halim Efendi yeniden hatýrlanmýþtýr. Kubbe ve kuþak yazýlarý yaz-

maya baþlayan üstad böylece yeniden sanata dönmüþtür. Bugün

burada sayamayacaðýmýz kadar çok camide yazýlarý bulunan

Mustafa Abdülhalim Özyazýcý, 1946’da elli yaþýnda iken Devlet

Güzel Sanatlar Akademisi’ne hüsn-i hat muallimi olarak tayin

edilmiþtir. 1948’den emekliye ayrýldýðý 1963 yýlýna kadar on beþ yýl

burada feyizli ve bereketli çalýþma hayatý geçirmiþ ve nice talebe-

ler yetiþtirmiþtir.

Kýdemli yüzbaþý Mehmed Nüzhet, harita müdiriyet-i umumiyyesi

plan ve kadastro þubesi posta kumandanlarýndan. 

Hattat Mustafa Halim

Mehmed Seyfeddin

Hacý Dursunzâde Hamdi Hayri

Eczacý, Sub Nobert

8
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Emekliye ayrýlýþýndan yaklaþýk bir yýl sonra

baðýnýn yakýnlarýnda gece vakti bir aracýn çarpmasýyla

geçirdiði kaza sonucu hastaneye kaldýrýlmýþtýr. On gün hastanede

ölüm-kalým mücadelesi vermiþ ve bu mücadeleden maðlup

ayrýlarak emanetini sahibine erken sayýlabilecek bir yaþta, altmýþ

altý yaþýnda 30 Eylül 1964 günü tevdi etmiþtir. Kozlu mezarlýðýnda

medfun bulunan Halim Hoca, ortaya koyduðu eserlerle hat sanatý

tarihindeki mümtaz yerini almýþtýr. Hat sanatýnýn bütün yazý çeþit-

lerinde mahir olan bu kalem ustasý, yalnýzca Arabî harflerde deðil

Latin harfleriyle yazýlan kaligrafide de çok baþarýlý olmuþtur. Halim

Efendi’nin “Avrupalýlar kendi yazýlarýyla övünürlermiþ, gelsinler de

onlarýn yazýlarýný da nasýl yazdýðýmýzý görsünler” diyerek

adeta onlara meydan okuduðu nakledilir.

Müslim Nuri

Müþir Nusret Paþa Hafidi Nusret Muzaffer

Abdurrahim Cevad

Mehmed Remzi

Ahmed Nazif

Halim hoca Silivrikapý’daki baðýnda. 

(Ýsmet Gülnihal fotograf koleksiyonu) 

Süheyl Ünver Bey ve Çiçek Derman’ýn  Halim hocayý bað evinde ziyareti.

(Ýsmet Gülnihal  fotoðraf koleksiyonu)
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Hattat Mustafa Abdülhalim Özyazýcý’nýn tasarým boyutu öne çýkan bazý çalýþmalarý
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Halim Efendi’nin yazý bilgisi, detaylarý görebilme kabiliyeti ve bilek

gücünün her hattata nasip olmayacak seviyede olduðunu, ken-

disiyle beraber çalýþma imkâný bulan merhum Profesör Emin

Barýn, Þevket Rado’nun Türk Hattatlarý adlý kitabýnýn “Mustafa

Halim Özyazýcý” maddesinde þöyle anlatýyor:

“Hattat Halim, fevkalade süratli yazardý. Önce kurþun kalemiyle

çok basit þekilde kompozisyonu hazýrlar, kamýþ kalem kalýnlýðýný

ayar eder ve derhal yazýya geçerdi. Harf veya kompozisyondaki

herhangi bir bozukluðu tashih ederek düzeltmektense yeniden

yazmak onun için daha kolaydý. Bu iþi ince tashih yapmaktan

korktuðu için deðil, kendisine güvendiði için böyle yapardý. 

Yoksa hat sanatýnda çok önemli bir yeri olan ince tashih iþinde de

Halim Bey çok usta idi. Yazýlan yazý rötuþ edilirken, kalem akýþýný

ayný kývraklýk ve tavýrda devam ettirebilmek büyük bilgi ve

kudret ister. Hattatlar arasýnda tashihsiz yazý yazmak veya bu iþi

belli etmeden yapmak, büyük kudret sayýlýr. Halim Bey, yazýlarýn-

da pek az tashih yapar ve yaptýðý zaman da bu, hiç belli olmazdý”

Halim Efendi’nin Bâb-ý âli caddesinde çalýþtýðý dönemde yazdýðý

kartvizitlerden seçilerek oluþturulan bu ürün kataloðunun bir

baþka özelliði de gelen müþterilerin beðenisine sunulmak üzere

hazýrlandýðýndan seçilen örneklerin o zamana kadar yazdýðý

yüzlerce kartvizitten seçme oluþudur. Böylece burada görülen

yazýlar hattatýn bizzat kendi seçiminden geçtiklerinden ayrý bir

önem arz etmektedir. Bu katalogta, hat sanatýnýn o gün için kul-

lanýlan bütün formlarýyla yazýlmýþ kartvizitler üçe katlanmýþ bir

kartonun içine dengeli ve estetik bir þekilde yerleþtirilmiþtir.

Kartvizitlerin bazýlarý daha önce yazdýðý kartvizitlerin baský

numunelerinden, bazýlarý ise is mürekkebiyle yazýlmýþ orijinal

nüshadýr. Kûfî hattan tuðraya kadar çeþitli yazý nev’ileriyle kaleme

alýnan isim kompozisyonlarýna, bir de Halim Efendi’nin kendi

buluþu olan ve o gün için modern bir yazý tarzý olarak kabul

edilebilecek serbest tarzda yazýlmýþ kartvizitleri ilave etmeliyiz.

Kûfî hattýnýn içinde yer alan sarmal rûmî motifleri ve bu kartvizitin

iki yanýnda bulunan rûmî motiflerinin kendisi tarafýndan çizilmiþ

olduðu muhakkaktýr. Çünkü Halim Efendi, medresetü’l-hattâtîn’de

okuduðu yýllarda tezhib dersleri de görmüþtü. Bunun yanýnda

onun gibi bir kabiliyet için tezhib yapabilmek, desen ve motif

çizebilmek hiç de zor olmasa gerekti. Bu belgede yer alan hat

çeþitleri þunlardýr: kûfî, celî sülüs, sülüs, nesih, hatt-ý icâze, ta’lik,

rýk’a, celî divâni, tuðra ve kendi buluþu olan “hatt-ý Halîmî”. Bütün

yazý cinsleri içinde özellikle sülüs ve celîsinde ulaþtýðý bilgi ve

beceri seviyesini ifade etmekte söz aciz kalýyor. Kalem akýþýndaki

cereyan, kalem hakký, ve boþluk-leke dengesi Halim Efendi’nin

sülüslerinde muhteþemdir. 

Celî divâni ve ta’lik üslubu pek latif olan Halim Efendi, nesih hat-

týnda ise kendine mahsus bir yol ittihaz etmiþtir. Açýk, net, okun-

abilir ve dengeli bir satýr nizamýyla kaleme aldýðý nesihleri pek

sevimlidir. Halim Efendi’yle alakalý yeni belge ve bulgular ele

geçtikçe onun sanatýný daha yakýndan bulma þansýný yakalamayý

ümid ediyor, Mevlâ’nýn Halim Hoca’ya rahmetiyle muamele

etmesini, dünyada ismini pek çok kereler yazdýðý Hz. Peygamber’e

ukbâda komþu eylemesini niyaz ediyorum. Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti, Ýstanbul heyet-i merkeziyesi

Kâzým ve Cemal biraderler döþeme atelyesi

Süleyman RecepSüleyman Þekib

12
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Numaralandýrýlmýþ Kartvizit Tercümeleri

1. Varlýk birlikle yaþar/kûfî, rýk’a (imzalý)

2. Nijad Tevfik, vekâlet-i idariye ve ticariye, Ankara, Ýstanbul  cad-

desinde daire-i mahsusa/ sülüs, hatt-ý icaze, rýk’a (imzalý)

3. Kâzým ve Cemal biraderler döþeme 

atelyesi/celî sülüs, nesih

4. Mehmed Reþad/celî divâni (Halim imzalý)

5. Mehmed Seyfeddin/ta’lik (imzalý)

6. Levi Varon/celî divâni (imzalý)

7. Tevhide Hayri/ rýk’a

8. Ahmed Süleyman, Ýstanbul, Türk neþriyat ve 

kitapçýlýk evi, sahib ve müdürü/Celî sülüs, rýk’a, 

nesih (imzalý)

9. Sabiha/celî sülüs (imzalý)

10. Ýzzet Muhyiddin, Galatasaray Lisesi talebesinden/ta’

lik, nesih (imzalý)

11. Hicaz Fahri, Gazi Ayýntab rusumât merkez memuru/ta’

lik, nesih (imzalý)

12. Saliha Mazhar/ta’lik (imzalý)

13. Nuri Tahsin/ta’lik (imzalý)

14. Kýdemli yüzbaþý Mehmed Nüzhet, harita müdiriyet/i umu

miyyesi plan ve kadastro þubesi posta kumandanlarýndan/rýk’a,

ta’lik, hatt-ý icâze (imzalý)

15. Hacý Azizzâde Ýsmail Safâ, Ýstanbul/celi divani, celî sülüs, (imzalý)

16. Þebnem Eyvânî/celi divani (imzalý)

17. Mütekaid mirliva Mustafa Âsým, barut ve mevâd/ý infilâkýyye 

inhisarý müdür muavini/hatt-ý icâze, ta’lik, nesih (imzalý)

18. Þem’î  Hâþim/ hatt-ý Halîmî (imzalý)

19. Abdülmün’im es-Semennûdî, tâlib-i sânevî/ ta’lik,nesih (imzalý)

20. Abdurrahman es-Semennûdî, tâcir-i hýrdavat…./sülüs, nesih 

(imzalý)

21. Süleyman Receb / hatt-ý Halîmî (imzalý)

22. Süleyman Þekib /hatt-ý Halîmî (imzalý)

Kaynakça:

DERMAN M. Uður, Hattat Mustafa Halim Özyazýcý, Ýstanbul 1964.

Sakýp Sabancý Müzesi Hat Koleksiyonu’ndan Seçmeler, Ýstanbul 2002, s. 232-233.

ÝNAL Ýbnülemin Mahmud Kemal, Son Hattatlar, s. 105-106.

KUÞOÐLU M. Zeki, Osmanlý Kartvizitleri, Ýstanbul 1996.

RADO  Þevket, Türk Hattatlarý, Ýstanbul tarihsiz. s. 260-261.

SERÝN Muhittin, Hat San’atý ve Meþhur Hattatlar, Ýstanbul 1999, s. 187-192

*ÝSMEK Ebru Usta Öðreticisi              
Þebnem Eyvânî

Nijad Tevfik, vekâlet-i idariye ve ticariye, Ankara, Ýstanbul caddesinde daire-i mahsusa

Halim Özyazýcý talebeleri ve sevenleriyle 25 Aðustos 1963 günü bir ders esnasýnda.

Önde oturan iki kiþiden saðdaki Aydýn Yüksel Bey, soldaki ise 

Ali Rüþtü Oran Bey. (Ýsm
et Gülnihal fotoðraf koleksiyonu)
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Antakya’da KKunduracýlýðýn 
Son DDemleri

Yazý ve Fotograflar: Sezai ERKEN

Ýlk zamanlar “Ermeni mesleði” olarak ifade edilen, zamanla Türklerin ve Araplarýn da çalýþmaya baþladýðý
ayakkabýcýlýk sektörü, yüzyýlý aþkýn zamandýr Antakya'da varlýðýný sürdürüyor. Ancak  “kunduracýlýk” olarak
da tabir edilen bu meslekle uðraþanlar, son yýllardaki gözle görülür olumsuz geliþmeler nedeniyle güç
durumda…
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Pabuç, kundura, nalýn, sandalet, terlik, baþmak, cimcime, çizme,

çapula, çedik, galoþ, þoson, fotin, yemeni, mest, tomak, kalçýn,

merkub, tüm bunlarýn birer ayakkabý çeþidi olduðunu biliyor

muydunuz? Orta Asya Türkleri, deri ve yün kullanarak yaptýklarý

ayakkabýlarý bu tür isimlerle adlandýrýrlarmýþ. 20. yüzyýla kadar

Türklerde ayakkabý yapýmý tamamen el iþçiliðine dayanýyormuþ.

100 yýldan uzun zamandýr Antakya’da ayakkabýcýlýk yapan ustalar

ise belki de el iþçiliðinin son temsilcileri… Anlattýklarýna bakýlýrsa

bir meslek daha kýsa zaman içerisinde tarih sayfalarýndaki tozlu

yerini alacak gibi görünüyor.

Ayakkabýnýn Tarihi 

Yapýlan araþtýrmalara göre ilk insanlar taþa topraða dayanamaya-

cak yapýda olan ayaklarýný korumak için aðaç kabuklarýndan,

yapraklardan ve zamanla hayvan derilerinden ilkel ayakkabýlar

yaptý. Ýlkel ayakkabý modellerinden binlerce yýl sonra Eski Mýsýr'da

sandalet tipi ayakkabýlar, Hititlerde bugünkü çarýðýn ilk modelleri

yapýlmaya baþlandý. Bu uygarlýklar ayakkabýcýlýðýn geliþmesinde

önemli rol oynadý. Roma ve Yunan uygarlýklarýnda ilkel ayakkabý

modellerinin yerini geliþmiþ ve çeþitlenmiþ biçimler almaya

baþladý. Eski Yunanistan'da da mantar tabanlý 'kothorns', deri

kayýþlý 'krepis', gelin ayakkabýsý 'nymphitikon' isimli ayakkabýlar

üretilerek deðiþik ayakkabý modelleri oluþturuldu. 

Ayakkabýcýlýðýn tarihi geliþiminde, Anadolu, önemli bir merkez

olarak her zaman dikkat çekti. Özellikle sýðýr ve manda derisinden

yapýlan, kenarlarý kývrýlarak ayaðý yanlardan koruyan, uçlarý dikiþli

ve ayaða iplerle baðlanan basit bir ayakkabý olan çarýk, herkes

tarafýndan giyilen bir ayakkabý oldu. Osmanlý Devleti

ayakkabýcýlýkta çok ileri düzeylere ulaþýrken, ayakkabýlarda

zarafet ön planda tutuldu. 

19. yüzyýla kadar ayakkabý yapýmýnda kullanýlan temel aletler;

hafif býçak ve raspa, kerpeten, çekiç; kenar ve topuk yapýmý için

törpü türü aletlerdi. Tüm iþler el düzeni ile yapýldýðý için bir

ayakkabýcý günde tek bir çift ayakkabý üretebiliyordu. 1850'li yýl-

larda ilk kez makineler kullanýlmaya baþlandý. Bu yýllarda dikiþ

makinelerinin ortaya çýkmasý, ayakkabý endüstrisinde ilk önemli

teknolojik yeniliði doðurdu. 

19. yüzyýlýn ikinci yarýsýna kadar üretilen ayakkabýlarýn büyük bir

bölümü tek baþýna ya da birkaç çýrak ile birlikte çalýþan ayakkabý

tamircileri ya da gezici kiþiler tarafýndan üretildi. Daha sonralarý

dünya ayakkabý üretimi, sürekli olarak iþgücü maliyetinin düþük

olduðu yerlere doðru kaydý. Ayakkabý üreticileri, 1960'lý yýllarda

önce Japonya'da sonra Kore ve Tayvan'da daha sonralarý ise

(1980'li yýllar) Çin'de toplanmaya baþladý. 1980'li yýllarýn ortalarýn-

da Tayvan ve Kore, dünya ayakkabý ihracatýnýn yüzde 45'ini

gerçekleþtiriyordu. 

Türkiye'de Ayakkabýcýlýk

Türkiye'de ayakkabýcýlýk ile ilgili ilk bilgilere 14. yüzyýl kayýtlarýnda

rastlanýyor. II.Mahmud zamanýnda daha çok asker ayakkabýsý yap-

mak amacýyla kurulan Sümerbank-Beykoz Deri ve Kundura

Sanayii Müessesesi, ayakkabý üretiminde elden makineye geçiþin

baþlangýcý olarak gösteriliyor. Fabrika Sümerbank'a devredildikten

sonra, asker ayakkabýsý yanýnda her türden ayakkabý yapmaya

baþladý. Beykoz Ayakkabý Fabrikasý, 1942 yýlýnda makineleþti ve

yýlda 3 milyon çift ayakkabý yapabilecek kapasiteye ulaþtýrýldý. 

Cumhuriyetin ilanýndan 1950'lere kadar olan dönem ýsmarlama

ayakkabý dönemi olarak biliniyor. Ayakkabýcýlýk makineleþmeye

yöneldi, üretim önceki döneme göre ciddi yükseliþ gösterdi. 
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Makineleþmiþ ve yarý makineleþmiþ tesislerin artmasý, ihracattaki

sýçrama ve devletle iliþkilerin fazlalaþmasý bu döneme rastladý.

1980'li yýllarda uygulamaya baþlanan liberal ekonomi politikalarý

ve ithalatýn kolaylaþmasý, çoðu sektör gibi ayakkabý sektöründe

de geliþmelere yol açtý. 1990'lý yýllara gelindiðinde sektör pazarla-

ma ataðýný gerçekleþtiremedi. 1990'lý yýllarýn baþýnda ihracat, özel-

likle Rusya'ya yapýlýrken, bu ülkede 1990'lý yýllarýn 2. yarýsýnda

yaþanan ekonomik kriz, Türk ayakkabý sektörüne büyük darbe

vurdu. Son yýllarda sektörde uluslararasý teknolojiye uyum saðla-

mak için yenileme projeleri devam etmekle birlikte, ülkemizin

yaþadýðý Kasým 2000 ve Þubat 2001 ekonomik krizleri üretimi

hemen hemen durma aþamasýna getirdi.

Antakya'da Ayakkabý Üretimi

Ayakkabý imalatçýsý (saya), kendi baþýna ve belirli bir süre

içerisinde, tabii ve yapay deriler ile tekstil veya benzeri ürünlerden

belli bir stampa üzerine kesilen ayakkabýnýn üst parçalarýný hazýr-

lama, regola ve dikiþ iþlemlerini yaparak saya haline getirme bilgi

ve becerisine sahip nitelikli kiþi olarak tanýmlanýyor. Antakya'da

ayakkabý üretimi, derinin ya da meþin adý verilen taklit derinin

tabanýyla, aynasýyla, yüzüyle, astarýyla ayakkabýya dönüþtüðü bir

süreci kapsýyor. Ayakkabýnýn yüzünü diken "sayacý", el dikiþlerini

atan "saraç", ayakkabýya son halini veren, deriyi ya da meþini

kalýba çeken "kunduracý" bu sürecin birer parçasý olarak birlikte

çalýþýyorlar. 

Türkiye'de ayakkabý imalatýnda çalýþanlar, üretimin aþamalarýna

göre farklý uzmanlýk alanlarýna ayrýlmýþlardýr. Özellikle sayacýlýk

mesleði, gün geçtikçe ayakkabý imalatçýlýðýnýn çatýsýnýn altýndan

çýkarak baðýmsýz iþletmelerde gerçekleþtirilmektedir. Büyük ve

orta ölçekli ayakkabý fabrikalarý ayakkabýlarýn sayalarýný (üst

kýsýmlarýný) fason olarak fabrika dýþýnda yaptýrmayý tercih etmek-

tedir. 

16
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Ayakkabý üretiminde makineleþme giderek artmakta ancak say-

acýlýk hala bir meslek olma özelliðini korumaktadýr. Büyük üreticil-

erde, iþbölümünün doðal gereði olarak, sayacýlar traþçý, regolacý ve

dikiþçi olmak üzere üçe ayrýlarak görevlendirilebilmektedir. Ancak,

meslek genelinde bu tür bir uzmanlaþma yaygýn olarak

görülmemektedir.

Yüzyýlý aþkýn zamandýr Antakya'da ayakkabý üreten, genel anlam-

da 'ayakkabýcýlýk' ya da 'kunduracýlýk' olarak tabir edilen meslekle

uðraþanlar, son yýllardaki gözle görülür olumsuz geliþmeler

nedeniyle güç durumda. Zaman içinde, teknolojik olanaklar

dahilinde günümüze dek çeþitli ayakkabýlar üreten esnaf, son yýl-

larda ekonomik nedenlerden dolayý 'kalitesiz ayakkabý' üretimine

dek varan bir deðiþim geçirdi. Hala ayakkabý üretiminin her aþa-

masýný gerçekleþtiren ayakkabýcýlar, özellikle ekonomik nedenler-

den dolayý çeþitli arayýþlar içerisine girmiþ durumdalar...

Son yýllara kadar Rusya'ya, Romanya'ya, Bulgaristan'a ve Arap

ülkelerine ayakkabý ihraç eden Antakya esnafý, artýk üretimini

satamadýðý için, ucuz iþçilikle ürettiði ucuz ayakkabýlarý ancak iç

piyasada eritmeye çalýþýyor. Çin'den ithal edilen ucuz ayakkabýlar-

la pazarlarý daha da daralan ayakkabýcýlar, çareyi Çin malý taklit

derilerle ayakkabý üretmekte bulmuþ. Tabakhane'de hala kaliteli

deri ayakkabýlar üretilirken, sayýlarý tam olarak bilinmeyen

yüzlerce ayakkabýcý kalitesiz üretim gerçekleþtirerek para kazan-

maya çalýþýyor.

Ayakkabýcýlar Derneði'ne, vergi kayýtlarý olmadýðý için üye ola-

mayan sayacýlar, saraçlar ve imalatçýlarýn sayýsý tam olarak belir-

lenemiyor. Onlarca pasajda, onlarca dükkanda çalýþan ve sayýlarý

tam bilinmeyen ayakkabýcýlar, genellikle taklit deriden (meþin)

ayakkabýlarý çok ucuza üretip, yine çok ucuza satýyor. Bu durum 

onlarýn iþçilik ücretlerinin de düþük olmasýný beraberinde getiri-

yor. Sayacýlar, saraçlar ve kunduracýlar parça baþýna düþük ücretler
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Sayacýlar, saraçlar ve kun-
duracýlar parça baþýna düþük
ücretler alýyor. Düþük iþçilik
karþýlýðýnda günde 15-16 saat
ve yýlýn en fazla 6 ayýnda zor
koþullarda çalýþabilen esnaf,
doðal olarak halinden mem-
nun deðil, çoðunun sigortasý
ya da herhangi bir sosyal
güvencesi yok. Kötü koþullar-
da, havalandýrmasý olmayan
dükkanlarda uçucu yapýþ-
týrýcýlarý soluyarak çalýþan
ayakkabýcýlarýn saðlýklarý da
ciddi risk altýnda. Harcanan bu
emeðin karþýlýðý ise 5 ile 8
ytl'ye satýlan ayakkabýlardan
elde edilen ve sayacýlarýn,
saraçlarýn, kunduracýlarýn ve
imalatçýlarýn pay aldýðý gelir.
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alýyor. Düþük iþçilik karþýlýðýnda günde 15-16 saat ve yýlýn en fazla

6 ayýnda zor koþullarda çalýþabilen esnaf, doðal olarak halinden

memnun deðil, çoðunun sigortasý ya da herhangi bir sosyal

güvencesi yok. Kötü koþullarda, havalandýrmasý olmayan dükkan-

larda uçucu yapýþtýrýcýlarý soluyarak çalýþan ayakkabýcýlarýn saðlýk-

larý da ciddi risk altýnda. Harcanan bu emeðin karþýlýðý ise 5 ile 8

ytl'ye satýlan ayakkabýlardan elde edilen ve sayacýlarýn, saraçlarýn,

kunduracýlarýn ve imalatçýlarýn pay aldýðý gelir.

"Fukara Ayakkabýsý"

Antakya'daki ayakkabý sektörünün her gün kötüye gittiðini düþü-

nen esnaf, meslek onurlarýnýn dahi kalmadýðýný ifade ediyor.

Zanaatkarlarýn çeþitli mesleklere kaymasýna neden olan

geliþmelere dur demek için hükümetlerden yardým isteyen, fakat

bugüne dek olumlu bir geliþme görmediðini söyleyen esnaf,

"Býrakýn sosyal hayatý, bizim bir Bað-kur güvencemiz bile yok!"

diyerek tepkilerini dile getiriyor. "Bizde vergimizi vermeyi isteriz,

bizde sigortalý çalýþmayý isteriz ama ayakkabýlarýmýzý satabile-

ceðimiz kanallar yaratýlmadýðýnda, ayakkabýlarýmýzý satamýyoruz.

Mecburen ucuz ayakkabý üretiyoruz. Kaliteli ayakkabý üretsek

dahi pazarlayamýyoruz." diyen esnaf, ayný zamanda ürettikleri

ayakkabýnýn saðlýða zararlý olduðunu belirtiyor ve ekliyor, "Bunlar

fukara ayakkabýsý. Beþ nüfusluk bir aile babasý bir çift ayakkabý

yerine beþ çift alýyor. Saðlýklý olmasa da alabileceði ayakkabý

ancak bu!".

Öte yandan, meslek tanýmlarýnda yeri olmayan ve bu nedenden

dolayý tanýnmayan fakat ayakkabý üretiminin önemli bir parçasý

olan sayacýlar ve saraçlar, geçmiþ yýllarda dernek ya da kooperatif

kurmak için çaba harcamýþ fakat çoðunun vergi kaydýnýn dahi

olmamasý nedeniyle birlikte hareket edememiþler. Ayakkabýcýlar

Derneði'ne de ayný sebeplerle giremeyen sayacýlar ve saraçlar,

herhangi bir sorunlarý olduðunda dahi muhataplarýný bulamamak-

tan þikayetçi. "En azýndan bir derneðimiz olsa, birlikte hareket

edebilirdik." diyen sayacýlar, "ayakkabýcý" diye tanýnmanýn dahi

kendilerini ortaya koymalarýna engel olduðunu düþünüyor. 

Mesleðin Geleceði Umutsuz Görünüyor

Antakya'da ayakkabý üretimini gerçekleþtiren ya da bu üretime

destek veren malzemeciler de dahil olmak üzere kimse, ayakkabý

sektörünün geleceðini "parlak" görmüyor. En yoðun çalýþtýklarý

sezonlarda dahi parça baþý 60 yeni kuruþ ile 80 yeni kuruþ arasýn-

da para alabilen esnaf, ne çalýþmaktan vazgeçebiliyor, ne de

temel ihtiyaçlarýný tam olarak karþýlayabiliyor. Kötü koþullarda

çalýþmalarýna karþýn para kazanamamaktan þikayetçi olan esnaf,

en çok iþ ürettiklerinde dahi, en fazla yýlýn dokuz ayý düzenli

çalýþabiliyor. Aralarýndan birçoðu, "Asgari ücretle bile çalýþýrým,

yeter ki düzenli bir gelirim olsun. Burada parça baþý çalýþýyoruz.

Haftalýðýmýzý aldýðýmýz zaman ihtiyaçlarýmýzý ancak gideriyoruz.

Elimizde bir kaç kuruþ kalsa da bütün yýl ara vermeden çalýþsak

yine iyi" diyor.

Ýlk zamanlarda özel sipariþ ayakkabýlar, körüklü çizmeler üreten

esnaf, her geçen gün bir çýkmaza doðru ilerliyor. "Önceden ihraç

ettiðimiz ayakkabýlarý artýk üretemiyoruz. Üretsek de kime, nasýl

satacaðýz?" diye soran esnafa hak vermemek de elde deðil.          
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2003 yýlýndan bu yana kültür, sanat, eðitim, ve saðlýk alanlarýn-

da faaliyet gösteren Suna ve Ýnan Kýraç Vakfý’nýn bir kültür-

sanat projesi olan Ýstanbul Araþtýrmalarý Enstitüsü, Ýslam tari-

hinin en büyük mistik þairlerinden olan Mevlana Celaleddin

Rumi’nin, 800. doðum yýldönümü nedeniyle, Ýstanbul’un

tasavvuf tarihine ýþýk tutan bir sergi hazýrladý. Unesco tarafýn-

dan tüm dünyada ilan edilen “Mevlana Yýlý”nda tertip edilme-

si bakýmýndan büyük onem taþýyan “Saltanatýn Derviþleri,

Derviþlerin Saltanatý: Ýstanbul’da Mevlevilik” sergisi, 2008

yýlýnýn Mart ayý sonuna kadar sevgi ve hoþgörü ikliminde

yoðrulmak isteyen sanatseverleri aðýrlayacak… 

Osmanlý Ýmparatorluðu’nun görsel arþivinde önemli bir yer

tutan Ýstanbul Mevleviliði’ne ait levha, gravür, fotoðraf ve gün-

delik hayata iliþkin objelerden oluþan, küratörlüðünü Ekrem

Iþýn’ýn, danýþmanlýðýný Prof. M. Baha Tanman’ýn yaptýðý sergi,

sema eden, ney üfleyen derviþlerin büyülü zikir atmosferini ve

Mevleviliðin kültür birikimini günümüze taþýyor.

Saltanatýn DDerviþleri,
Derviþlerin SSaltanatý

Melis ÞENOL

Osmanlý Ýmparatorluðu’nun görsel arþivinde önemli yer tutan Ýstanbul Mevleviliði’ne ait levha, gravür,
fotoðraf ve gündelik hayata iliþkin objelerden oluþan “Saltanatýn Derviþleri, Derviþlerin Saltanatý: Ýstanbul’-
da Mevlevilik” sergisi, sanatseverleri, evrenin sýrlarýna doðru gizemli bir yolculuða çýkarýyor.

Levha, Destarli Mevlevi Sikkesi 
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Ýstanbul Mevlevileri

13. yüzyýl sonlarýnda, toplumsal ve kültürel kökleri açýsýn-

dan Ýslam ortaçaðýna ait mistik bir kurum olan

Mevlevilik, Fatih Sultan Mehmed’in Ýstanbul’u

fethiyle Konya’dan Ýstanbul’a uzanan yolda,

Ýstanbul’un Avrupa rönesansýna dönük yüzü

nedeniyle dünya üzerindeki yerini alýr.

Yüzyýllar boyunca süren tarihsel süreklilik

içinde, Asya kökenli bir zihniyet olmaktan,

Doðu-Batý arasýnda entelektüel ve tinsel

bir köprü olmaya giden Mevlevilik,

1491’de kurulan Galata Mevlevihanesi’yle

birlikte Balkanlar ve Akdeniz coðrafyasýna

yayýlma imkaný bulduysa da, Ýstanbul

Mevleviliði’nin temelleri 17. yüzyýl ortalarýndan

itibaren Ýstanbul’daki Mevlevi þeyh aileleri

tarafýndan atýlýr.

Ýstanbul, insanlýðýn Babil Kulesi’dir. Dinler ve dillerin, gelenek-

ler ve zihniyetlerin birbiriyle kaynaþtýðý bu hayat mahþerinde

Ýstanbul Mevlevîleri, sözün zerafetini, kalbin evrenselliðini ve

ruhun yüceliðini temsil etmiþlerdir. Ýmparatorluk merkezinin

incelmiþ zevkine, siyasetin sonsuz labirentine, toplumsal

görgünün binbir türlü ayrýntýsýna kazýnmýþ Mevlevî

damgasý, Ýstanbul’un kimlik sembolü olmuþtur. Bu

baðlamda denilebilir ki; Mevlevîler Ýstanbul’u, Ýstanbul da

Mevlevîleri yaratmýþtýr.

Ýstanbul’un uygarlýk atlasýnda, insanýn insanla, kültürün

kültürle buluþtuðu beþ Mevlevî dergâhý yer alýr:

Galata (1491), Yenikapý (1598), Beþiktaþ-

Bahariye (1622 / 1877), Kasýmpaþa (1631) ve

Üsküdar (1793) mevlevîhâneleri. Her biri

Osmanlý kubbesini ayakta tutan bu

temel direkler, toplumsal hayata

anlam katan sanatçýlarýn ve düþünce

insanlarýnýn yetiþtikleri birer okul

olmuþtur. Bu mevlevîhânelerde öðre-

nilen ders, bize miras býrakýlan Tanrý

aþký ve insan sevgisidir.

Sergi küratörü Ekrem Iþýn, Ýstanbul

mevleviliðinin kültürel boyutlarý konusunda

þöyle diyor; “Ýstanbul Mevlevîliðinin tarih içinde

oynadýðý siyasî rol kadar, Osmanlý kültür dünyasýný

þekillendiren kültürel üretim boyutu da ayrýca önemli bir

baþlýktýr. Merkezî iktidar tarafýndan saðlanan geniþ desteðin

kültürel planda bir Mevlevî üslubu inþa etmesi bu noktada

dikkat çekmektedir. Bu üslup, daha 15. yüzyýl sonlarýnda

Âbid Çelebi tarafýndan temsil edilen Mevlevî-Nakþî

geleneði içinde þekillenmiþ Mesnevî yorumculuðuna

damgasýný vurmuþ, Hoca Hüsameddîn Efendi ve Elif

Efendi gibi farklý tarikatlara mensup þeyhlerin kiþi-

liðinde 19. yüzyýl sonlarýna kadar etkisini sürdür-

Aski

Levha, Destarli Mevlevi SikkesiMutteka detay
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tabakasýný meydana getiren Melâmî ve Nakþî kökenli aydýn zümre

içinde etkin rol oynamalarý, Ýstanbul’a özgü bir manevî kültür sen-

tezinin de baþlýca belirleyicisi olmuþtur. Mesnevî þarihi Sarý

Abdullah, þair Nedim, hattat Cevrî ve tarihçi Raþid’in yetiþmesinde

bu kültür sentezinin önemli payý vardýr. Musýkîden hat sanatýna,

edebiyattan mimariye uzanan çizgi üzerinde þekillenmiþ impara-

torluk üslubu, büyük ölçüde Ýstanbul Mevlevîliði bünyesinde

temelleri atýlan rafine kültür geleneðinin doðal bir sonucudur.”

Sözün zerafetini, kalbin evrenselliðini ve ruhun yüceliðini temsil

eden Ýstanbul Mevlevileri, ortaçað tasavvuf kültürü içinde þekillen-

miþ Mevlevi sembolizmini, gündelik hayatýn dokusuna yayarak,

maddeye ruh veren çabayla, giyim kuþamdan sýradan eþyaya,

sanat eserinden konuþma diline kadar geniþ bir kültür yel-

pazesinin mimarlarý olmuþlardýr.

Önce gravür sanatçýlarýnýn, ardýndan fotoðrafçýlarýn geleceðe miras

býraktýklarý Ýstanbul Mevlevîliðine ait görüntüler, Osmanlý Ýmpara-

torluðu’nun görsel arþivinde önemli bir yer tutar. Ýstanbul’u

ziyaret eden her sanatçý, karþýlaþtýðý bu zarif insanlarýn büyüsüne

kapýlmýþ, onlarla birlikte evrenin sýnýrlarýna doðru gizemli bir yol-

culuða çýkmýþtýr. Semâ eden, ney üfleyen derviþlere ait bu çizgiler,

kaybettiðimiz bir uygarlýktan bize miras kalmýþ son görüntülerdir.

“Saltanatýn Derviþleri, Derviþlerin Saltanatý: Ýstanbul’da Mevlevilik”

sergisinde, Sadberk Haným Müzesi, Sakýp Sabancý Müzesi,

Süleymaniye Kütüphanesi, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Yýldýz

Þehir Müzesi, Galeri Alfa, Suna ve Ýnan Kýraç, Baki Baykara, Ayþe

22

Levha “Ya Hazret-i Mevlânâ Kaddese Sýrrahu’l-Azîz” (Sami Efendi)
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Yetiþkin Kubilay, M. Baha Tanman, Ekrem Iþýn ve Emin Barýn kolek-

siyonlarýndan derlenen toplam 76 orijinal eser yer alýyor. Bu eser-

ler içerisinde deðer biçilemeyen levhalar, sikkeler, defterler ve

semazen kýyafetleri de bulunuyor.

Suna ve Ýnan Kýraç Vakfý Kültür ve Sanat Ýþletmesi Genel Müdürü

Özalp Birol, “Tüm dünyada Mevlana Yýlý olarak kutlanan 2007

yýlýnýn sonlarýnda, Ýstanbul Araþtýrmalarý Enstitüsü olarak, Ýstanbul

ve Ýstanbul Mevleviliði’ni mercek altýna almaktan, benzersiz bir

uygarlýk ve kültürün bizlere miras kalmýþ son görüntülerini Ýstan-

bullularla paylaþmaktan farklý bir heyecan duyuyoruz. Ýstanbul

Araþtýrmalarý Enstitüsü’nün sergi katýna yayýlan 76 adet obje,

gravür ve fotoðrafýn, özellikle de Þeyh Galib’in Hüsn-ü Aþk ve

Hamamizade Ýsmail Dede Efendi’nin Kudüm’ünün büyük ilgi çeke-

ceðini düþünüyoruz. Bu serginin, gelecekteki daha geniþ ölçekli

projelerin müjdecisi olduðunu düþünüyorum.” diyor.

Ýki bölümden oluþan serginin ilk bölümünde, Mevlevi sanatçýlarýn

elinden çýkmýþ sanat eserleri sergilenirken, ikinci bölümde ise

Ýstanbul Mevleviliðine ait görüntüler günümüze yansýyor.

Derviþlerin kullandýklarý giyim eþyalarý, yabancý ressamlarýn Ýstan-

bul mevleviliðini anlatan eserleri de bu bölümde bulunuyor. 

Sergi, Ýstanbul’a tarihi ve mistik açýdan bakmak isteyen herkesin

görmesi gereken bir sanat þöleni olarak ziyaret edilmeyi bekliyor…

Þeyh Ahmed Celaleddin Efendi Derviþ Tahir, Derviþ Ali ve Derviþ Sami

Kudüm
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Aþkla YYanan SSanat KKenti KKonya
Yazý: Dilek CAN

Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Felsefesi ile dünyaya ýþýk tutan Mevlana’nýn çaðrýsý duyulur sokaklarýnda… Bozkýrýn ortasýnda açan
çiçek, aþkýn diðer adýdýr Konya… Yüzlerce yýllýk el sanatlarýný yaþatýr baðrýnda… Geleneklisi ayrý
güzeldir sanatýnýn, maharetli insanlarýnýn elinde biçimlenen yöreseli ayrý…
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Adý, sevgiyle, hoþgörüyle, aþkla kýsacasý Mevlana ile özdeþleþen

Anadolu’nun þirin kenti Konya, sayýsýz tarihi, kültürel ve doðal

güzellikleri ile bozkýrýn ortasýnda açan nadide bir çiçektir. Konya,

Hitit, Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma, Bizans, Selçuklu,

Karamanoðullarý ve Osmanlý dönemlerini tüm þaþaasý ile yaþamýþ,

bu dönemlerden kalan eserleri asýrlardýr kalbinde taþýmýþtýr.

Konya'da Türk-Ýslam döneminden önce yapýlan eserlerin

günümüze pek fazla ulaþamadýðý söylenir ancak bu görünümü ile

bile Konya adeta bir müze þehir hüviyetindedir. 

Konya, Selçuklulara iki asýrdan fazla baþkentlik yapmasý hase-

biyle, Türk mimarisinin gözde yapýlarý sayýlan eserlerle süslen-

miþtir. Selçuklu ve Osmanlý mimarisinin en güzel örneklerini yan-

sýtan türbeleri, camileri, medreseleri, çeþmeleri ve Konya’nýn sem-

bolü olan Mevlana Müzesi sayesinde kent, her yýl yüz binlerce

turisti kendine çeker.

Konya’yý keþfe gelenler için ilk durak, Mevlana Müzesi’dir.

Mevlana’nýn babasý Bahaddin Veled’e, Selçuklu Sultaný tarafýndan

hediye edilen gül bahçesine 1274 yýlýnda Mimar Bedrettin Tebrizi

tarafýndan inþa edilen türbe,  Kubbe-i Hadra (En Yeþil Kubbe) adýy-

la anýlýr. Bu ad, türbenin, 16 dilimli külahý, turkuaz renkli çinilerle

kaplandýðý için verilmiþtir. Türbe ve çevresindeki binalardan

oluþan müzede Mevlana’nýn sandukasý, derviþ mezarlarý, tarihi

Kur’anlar, el yazmalarý, levhalar, sema törenlerinde kullanýlan

enstrümanlar, derviþ kostümleri, dönemin yaþayýþý ile ilgili bilgiler

içeren metinler ve Mevlana’nýn kiþisel eþyalarý sergilenir. Türbenin

içine girdiðiniz anda baþlayan huzur iklimi, insan ve yaratýcý

sevgisiyle dolup taþan bir yüreðin, yüzyýllarý ve milyonlarý saran

ruhunu iliklerinize kadar hissetmenizi saðlar. O dönemin derviþ-

lerinin yaþamlarýný, bakýþlarýný, tattýklarý ruhani lezzetleri anla-

maya çalýþýr, günümüz dünyasýndaki ruhi erozyonlarýn enkazýnda

sizi de aydýnlatacak bir ýþýk ararsýnýz adeta… 

17 Aralýk 1273 olan rahmet gününü ‘Þeb-i Arus’ yani düðün gece-

si olarak niteleyen Mevlana’yý ziyaret etmek için, Aralýk ayý

içerisinde düzenlenen etkinleri beklemek de oldukça isabetli

karar olur. O günlerde dünyanýn dört bir yanýndan gelmiþ olan

ilahi aþkýn yolcularý ile Konya deyim yerindeyse tam bir kültür

mozaiði haline gelir. 

Konya, Alaeddin Camii, Aziziye Camii, Ýnce Minareli Medresesi,

Karatay Medresesi, Akþehir Müzesi, Etnografya Müzesi, Koyunoðlu

Müze ve Kütüphanesi, Ereðli Müzesi, Ývriz Kaya Anýtý, Sille Aya

Elena Klisesi, Eflatunpýnar Hitit Anýtý, Sultan Hamamý, Ýplikçi Camii,

Sahip Ata Camii ve Külliyesi, Tavusbaba Türbesi gibi yapýlarý ile

tarih ve sanat gezginleri için bir cennettir. Yeryüzünde insanlarýn

yerleþik düzene geçip ilk kurduklarý kentlerden olan Çatalhöyük,

eski tarihlerde kuyumculukla uðraþan azýnlýklarýn yaþadýðý,

mimarisi ve doðasý ile göze çarpan Sille, büyüleyici görüntüsüyle

pek çok resme konu olan Meke Krater Gölü, Türkiye’nin en büyük

tatlý su gölü Beyþehir Gölü, dünyaca ünlü þifalý kaplýcalarýyla Ilgýn,

taþ evleri ve kayalara oyulmuþ yapýlarýyla Kapadokya’yý hatýrlatan

Kilistra, Konya’nýn çevresinde görülebilecek güzelliklerden…

Dünyanýn orta yerini merak edenler için ise çevresi açýk olduðu

halde kapýsý kilitli bulunan Akþehir’deki Nasreddin Hoca Türbesi’ni

görmelerini tavsiye edebiliriz.

Bozkýrýn Sanatlarý

Selçuklular Konya’da pek çok yapýya attýklarý deðerli imzanýn yaný

sýra el sanatlarýnda da kendi adlarýný baki kýlmýþlardýr. Konya ile

ilgili çeþitli kaynaklarda, dokumacýlýk, aðaç iþçiliði, dericilik, bakýr-

cýlýk, keçecilik, halýcýlýk, kaþýkçýlýk ve kuyumculuk gibi sanatlarýn

Selçuklularla baþladýðýný ve zaman içinde geliþtiðini görmekteyiz.

Yine eski belgelere göre, bu dönemde el sanatlarý ile uðraþan bir

esnaf kesimi türemiþ ve çarþýlar kurulmuþtur. Sanata büyük önem

ve deðer atfeden Selçuklu sultanlarýnýn himayesinde çini, hat,

kündekari gibi büyük emek gerektiren geleneksel sanatlar da

yükselme dönemine girmiþtir. Þu anda da Konyalý usta eller ve o

ellerin yetiþtirdiði çýraklar bu sanatlarýn izlerini sürmeye devam

etmektedirler. Öyle ki, Mevlana semti olarak tanýnan müzenin

arkasýndaki mahallede yer alan restore edilmiþ taþ konaklarýn

büyük bölümünde hat, çini, ebru ve tezhip kurslarý verilmektedir.

Konya’da sýk sýk açýlan el sanatlarý sergilerinde hat, tezhip, ebru,

çini, seramik, vitray, minyatür, sim sýrma, tespih, oya, baston, kün-

dekari, keçecilik ve hakkak (aðaç oyma) gibi sanatlarýn göz

kamaþtýrýcý örnekleri sergilenir. Elbette ki tüm el sanatlarýnda

olduðu gibi teknolojideki geliþmeler, makineleþmenin insan

emeðinin yerini almasý gibi sebeplerden dolayý el sanatlarý

ürünlerine karþý talebin gittikçe azalmasý

sorunu Konya’da da yaþanmaktadýr.

Ancak pek çok yöremizden daha az

yaþandýðý muhakkaktýr.
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“Türbenin içine girdiðiniz anda baþlayan
huzur iklimi, insan ve yaratýcý sevgisiyle

dolup taþan bir yüreðin, yüzyýllarý ve milyon-
larý saran ruhunu iliklerinize kadar hisset-

menizi saðlar. O dönemin derviþlerinin
yaþamlarýný, bakýþlarýný, tattýklarý ruhani

lezzetleri anlamaya çalýþýr, günümüz
dünyasýndaki ruhi erozyonlarýn enkazýnda

sizi de aydýnlatacak bir ýþýk ararsýnýz adeta…” 

“Türbenin içine girdiðiniz anda baþlayan
huzur iklimi, insan ve yaratýcý sevgisiyle

dolup taþan bir yüreðin, yüzyýllarý ve milyon-
larý saran ruhunu iliklerinize kadar hisset-

menizi saðlar. O dönemin derviþlerinin
yaþamlarýný, bakýþlarýný, tattýklarý ruhani

lezzetleri anlamaya çalýþýr, günümüz
dünyasýndaki ruhi erozyonlarýn enkazýnda

sizi de aydýnlatacak bir ýþýk ararsýnýz adeta…” 
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Konya’nýn el sanatlarýna kýsaca deðinmek gerekirse; Konya'ya

Büyük Selçuklular zamanýnda giren ve Anadolu Selçuklular

zamanýnda en iyi örneklerini veren halýcýlýk, Ladik, Sille, Akþehir,

Karapýnar, Saray, Kavak ilçe köylerinde halen yapýlmaktadýr. Özel-

likle Karapýnar’da dokunan tülü kilimleri, çarpýcý renkleri ve peluþu

andýran görünümüyle en çok aranan kilimlerin baþýnda yer

almaktadýr. El ipi ve kök boyanýn kullanýldýðý el yapýmý halý ve

kilimler, Ýngiltere, Almanya, Ýsveç, Ýtalya, Danimarka ve ABD aðýr-

lýklý olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Konya

halýlarýnda iþlenen þekiller, çizgiler, renkler belli bir düzen

içerisinde kendini göstermekte ve izleyenleri kendine hayran

býrakmaktadýr. Öyle ki 1200’lerin sonuna doðru kenti ziyaret eden

Marco Polo’nun seyahatnamesinde bile Konya'da dünyanýn en iyi

ve güzel halýlarýnýn dokunmakta olduðunu yazdýðý söylenir.

Ýnce Minareli Medrese
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Konya’da genellikle þimþir, armut, gürgen, kavak gibi aðaçlardan

yontularak yapýlan kaþýklar, Türk kaþýkçýlýk sanatý içerisinde

önemli bir yer tutar. Konya kaþýklarý daha çok aðýz ve sap kýsým-

larýnda bulunan zengin süslemeleri ile ilgi çeker. Bu kaþýklarýn

yapýmý kýsaca þöyledir; beceriyle oyularak þekillendirilen kaþýklar,

ustalar tarafýndan boyanýr, motiflendirilir. Sonra sir denilen reçineli

ilaçlarla cilalanýr ve kurumaya býrakýlýr. Ýyi cilalanmýþ kaþýklar uzun

yýllar bozulmadan kullanýlabilmektedir. Konya kaþýklarýnda

bitkisel süsleme yanýnda, yazýlý süslemeler de yapýlýr. Konya

düðünlerinin vazgeçilmezi olan ve oyuna hoþ bir ahenk de katan

kaþýklar, turistik eþya olarak en çok pazarlanan el ürünleri arasýn-

da yer alýr.

31

Akþehir Nasreddin Hoca Camii Aziziye Camii Minaresi
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“1930’lu yýllara kadar tuz üretimi yapýlan, içiçe patlayan iki yanardaðýn oluþturduðu “Meke Krater Gölü”, dünyanýn
nazar boncuðu olarak biliniyor. Üstten bakýldýðýnda týpký bir nazar boncuðu görünümü olan Meke Krater Gölü bin-
lerce yýldýr curuhtan oluþmasý ve yaðan yaðmurun ve karýn hiç aþýndýrma yapmadan dibe süzülmesi sebebiyle hiç
bozulmadan kalabilmiþ.”
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Tarih boyunca Anadolu'nun önemli keçe yapým merkezi olan

Konya’nýn merkezinde ve Akþehir ilçesinde bu sanatýn yapýmý

halen devam etmektedir. Özellikle yurtdýþýnda büyük ilgi gören

keçe sanatý ile çeþitli ev döþemeleri, seccadeler, yolluklar, paltolar

yapýlabilmektedir. Eskiden binek ve koþum hayvanlarýnýn eðer ve

semerlerinde kullanýlan keçenin yapýmý ise þöyledir; yünler te-

mizlendikten sonra hasýr üzerine (renk isteniyorsa desenli bir þe-

kilde) düzgün olarak serpiþtirilir, yünler baskýyla sýkýþtýrýlýr. Rulo

haline getirilen hasýr birkaç kiþi tarafýndan ayaklarýyla yerde

yuvarlanýr. Sonra keçeler sýcak su ile yýkanýr ve keçeye son hali

verilir.

Konya tüfekçilikte de adýný duyurmuþtur. Konya iline baðlý Huðlu

kasabasýnda dünyaca ünlü el icrasý av tüfekleri yapýlmaktadýr. Av

tüfekleri düz oyma þeklinde yapýlabildiði gibi pirinç veya gümüþ

kaplama üzerine hayvan motifli de üretilir. Beyþehir ilçesine baðlý

Üzümlü kasabasýnda da tüfek imalatý yapýlmaktadýr. Almanya,

Fransa, Yeni Zellanda, Lübnan ve Kýbras'a gönderilen av tüfekleri

yoðun ilgi görmektedir.

Oya ve nakýþ iþleri, Konya’nýn maharetli hanýmlarýnýn ellerinde

nadide bir sanata dönüþmektedir. Gergef, kasnak gibi el tez-

gahlarýnda, kumaþ ve dokuma bezler üzerine çeþitli renk ve

“Konya Kulu ilçesi sýnýrlarý içerisindeki Kulu Gölü, artýk sayýlarý iyice azalan flamingolarýn göç yolu üzerinde
bulunan önemli bir üreme merkezi almasýna raðmen küresel ýsýnma nedeniyle yok olma tehlikesi ile
karþýkarþýya. 2007 baþýnda çekilen bu fotoðrafa can veren eþsiz güzellikteki göl, yýl sonuna gelindiðinde
büyük ölçüde sularýný kaybetti.”

Selçuklu Sultanlarý tarafýndan yazlýk mekan olarak kullanýlan Beyþehir Gölü’nde gün batýmý.Selçuklu Sultanlarý tarafýndan yazlýk mekan olarak kullanýlan Beyþehir Gölü’nde gün batýmý.
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motiflerle süslenmiþ seccade, yastýk, bohça, çevre, mendil, örtü,

yaþmak, kese yapýlabilmektedir. Konya’da iðne iþlerinden çin iðne-

si, balýksýrtý, ciðer deldi, mürver iðne iþleri, þahmeran, mavili muska

gibi oyalar çok meþhurdur. Oya ve nakýþ iþleri turistik eþya satan

dükkanlarda satýlmaktadýr.

Konya aðaç iþçiliðinde de önde gitmektedir. Toroslarýn, çam, ladin,

meþe, ve sedir aðaçlarýnýn keresteleri hammadde olmuþtur yýllar-

ca bu kente. Özellikle Bozkýr ilçesi Toroslara olan yakýn konumu

nedeniyle, Konyalý aðaç ustalarýnýn mekanýdýr. 
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Testiler, desenli kaplar, çiçekli saksýlar Anadolu’nun pek çok

kentinde olduðu gibi Konya’da da motif motif, renk renk yapýla

gelmektedir. Bu konuda uzmanlaþmýþ ilçelerin baþýnda da

Doðanhisar gelmektedir. 

Konya, bu ve bunun gibi pek çok el sanatý, doðal ve tarihi zengin-

likleri, dünyayý ayaðýna getiren dini motifleri ile Anadolu’nun

gözbebeðidir. 

Bu güzelliklerin sonsuza dek daim kalmasý dileklerimizle…
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Ýstanbul’da
Aþk YYolunun SSanat YYolcularý

Neþe SÝMSARLAR

Mevlana Celaleddin Rumi’nin,  800. doðum yýldönümü münasebetiyle ilan edilen “Mevlana Yýlý”, tüm sene
boyunca çeþitli etkinliklerle kutlanýrken; pirin aþkýyla ýþýldayan fikrî hazine, sanatçýlara da ilham kaynaðý
oluyor. Tezhipten minyatüre, çiniden hatta kadar pek çok sanatýn kalbine iþlenen figürler, birlik, beraberlik,
kardeþlik, barýþ ve sevgi mesajlarý veriyor. ÝSMEK de düzenlediði yarýþmalar ve sergilerle bu sürece deðerli
katkýlarda bulunuyor.

“Aþk geldi; damarýmda, derimde kan kesildi. Beni kendimden aldý sevgiyle doldurdu. Bedenimin bütün cüzlerini sevgili kapladý.

Benden kalan yalnýz bir ad, ötesi hep 0......” der gönüller sultaný Mevlana, deðerli satýrlarýnda… Ve öðüt verir tüm zamanlarýn insan-

larýna; “Aþk’sýz olma ki ölü olmayasýn, aþk’ta öl ki diri kalasýn…”
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“Aþk olmayýnca neþe ve sevinç artmaz. Aþksýz olursa en güzel

vücut bile salýnamaz. Buluttan denize yüz damla düþer ama aþk

harekete gelmedikçe hiçbiri sedefte inci olamaz. Dünyanýn her

parçasý aþktýr. Eðer gökyüzü aþýk olmasaydý göðsü gönlü böyle saf

lekesiz olur muydu? Eðer güneþ de aþýk olmasaydý onun yüzünde

bir parýltý bu ýþýk olur muydu? Yeryüzü ve dað aþýk olmasalardý her

ikisinin gönlünden bir ot bile bitmezdi. Eðer deniz aþktan habersiz

olsaydý böyle dalgalanabilir miydi? Elbet bir yerde donar kalýrdý.”

diyen Mevlana, bütün güzellikleri aþka baðlamýþ, onunla açýk-

lamýþtýr. Çaðlar boyu kitleleri aþka doyuran Mevlana, sanat

dünyasýna da, “varlýðýn sebebi” saydýðý aþkýn soluðunu katmýþtýr.

Birleþmiþ Milletler (BM) Eðitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)

tarafýndan ilan edilen “2007 Mevlana Yýlý”, Türkiye’de ve dünyada,

sema gösterileri, söyleþiler, konferanslar, sergiler, yarýþmalar gibi

dikkat çekici, göz alýcý ve yanký uyandýran organizasyonlara sahne

oldu. Sanatkârlar konularýný “Mevlana” olarak belirledi, onu,

yaþamýný, felsefesini iþaret eden çok deðerli eserlere imza attý.

Düzenlenen sergiler vasýtasýyla sanatseverlerle buluþan bu eser-

ler, çoðu zaman yarýþmalar yoluyla seçildi ve sanatseverlerle

buluþtu.

ÝSMEK (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi

Kurslarý) de Dünya Mevlana Yýlý etkinliklerine katkýda bulunmak

amacýyla Taký Tasarýmý, Kýrkyama, Kurdele Nakýþý, Makine Nakýþý,

Resim, Ebru, Tezhip, Çini, Minyatür ve Hat branþlarýnda el sanatlarý

yarýþmasý düzenledi. Tüm Ýstanbullulara açýk olan yarýþma ile

Ýstanbullularýn el sanatlarýna olan ilgisini artýrarak, sanatsal

faaliyetlere katkýda bulunmalarýný saðlamak, ekonomik destek

vermek, “Dünya Mevlana Yýlý” etkinlikleri kapsamýnda uluslararasý

bir tanýtým organizasyonun yapý taþlarýndan birini oluþturmak ve

Türkiye’nin dünyaya açýlan gözü olarak renkli bir kültür mozaiði

sunmak hedeflendi. ÝSMEK’in el sanatlarý yarýþmasý,  mevcut etkin-

liklere katký saðladýðý gibi ayný zamanda Ýstanbullar arasýnda

Mevlana’nýn çaðrýsýnýn özü olan “sevgi, saygý, hoþgörü ve dayanýþ-

ma”nýn yayýlmasýnda önemli fonksiyonlar icra etti.
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“Aþk olmayýnca neþe ve sevinç artmaz.
Aþksýz olursa en güzel vücut bile salýnamaz. 
Buluttan denize yüz damla düþer ama 
aþk harekete gelmedikçe hiçbiri sedefte inci
olamaz. Dünyanýn her parçasý aþktýr. Eðer
gökyüzü aþýk olmasaydý göðsü gönlü böyle
saf lekesiz olur muydu? Eðer güneþ de aþýk
olmasaydý onun yüzünde bir parýltý bu ýþýk
olur muydu? Yeryüzü ve dað aþýk
olmasalardý her ikisinin gönlünden bir ot bile
bitmezdi. Eðer deniz aþktan habersiz olsaydý
böyle dalgalanabilir miydi? Elbet bir yerde
donar kalýrdý.” diyen Mevlana, bütün
güzellikleri aþka baðlamýþ, onunla açýk-
lamýþtýr. Çaðlar boyu kitleleri aþka
doyuran Mevlana, sanat dünyasýna
da, “varlýðýn sebebi” saydýðý aþkýn
soluðunu katmýþtýr.”
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ÝSMEK, 2007-2008 eðitim döneminin baþýndan

itibaren, Mevlana konulu el sanatlarý yarýþmasýnda

dereceye giren eserler ile diðer baþarýlý bulunan

eserlerden seçilen ürünlerle Mevlana konulu

sergiler açmaya baþladý. Sergiler, Ýstanbul'da Ekim

ayýnda Bakýrköy Carousel Alýþveriþ Merkezi'nde,

Kasým ayýnda Haramidere Carrefoursa Alýþveriþ

Merkezi'nde, Maltepe Carrefoursa Alýþveriþ

Merkezi'nde, Mecidiyeköy Cevahir Alýþveriþ

Merkezi'nde, Aralýk ayýnda Etiler Akmerkez

Alýþveriþ Merkezi'nde, Ocak ayýnda da Beylikdüzü

Beylicium Alýþveriþ Merkezi'nde düzenlendi. Ýstan-

bul içinde açýlan bu sergilerin yaný sýra 20-24 Eylül

2007 tarihleri arasýnda Almanya'da, 1-7 Aralýk

2007 tarihleri arasýnda da Konya'da, Þubat ayýnda

Japonya’ da Mevlana konulu sergiler tertip edildi.

Tezhip, Hat, Ebru, Çini, Minyatür, Taký, Mefruþat,

Kurdele Nakýþý, Makine Nakýþý gibi branþlardaki el

emeði göz nuru eserler, Mevlana öðretisinin sevgi,

dostluk, barýþ ve kardeþlik gibi temalarýný bu

sayede tüm sanat- severlerle buluþturmuþ oldu.    
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Bir Gül Vesilesiyle Sübjektif Güzelden 

Yazý: Yrd. Doç. Dr. Aynur CAN*

Fotoðraflar: Muhammet ALTINTAÞ

Mutlak GGüzele MMetaforik BBir YYolculuk

GGüüzzeellee nniiççiinn ggüüzzeell ddeerriizz?? GGüüllüü,, ggüüll kkookkuussuunnuu nneeddeenn ggüüzzeell bbuulluurruuzz?? BBiizzee sseevvddiirriilleenn bbuu ggüüzzeelllliikklleerrii kkaayynnaaððýýnnddaa
ffaarrkk eettmmeekk,, eesstteettiikk hhaazzzzýýnn zziirrvveeyyee uullaaþþttýýððýý nnookkttaayyýý iiþþaarreett eeddeerr.. BBuu yyaazzýýddaa mmeettaaffoorriikk bbiirr ddüüþþüünnmmee bbiiççiimmii iillee ssöözz
kkoonnuussuu ggüüzzeelllliikk ööllççüüttlleerriinnii iiççiinnddee ttaaþþýýyyaann bbiirr yyoollccuulluukk aannllaattýýllmmaakkttaaddýýrr.. 
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Bilindiði gibi estetik bilimi çerçevesinde, güzel ve güzelliðin nitelik-

lerinin okunabileceði ölçütler ortaya konmuþtur. Güzel ve güzellik

atfedilen bir nesnenin özellikleri içsel/içeriksel ve dýþsal/biçimsel

özellikler olarak ikiye ayrýlmaktadýr. Bunlardan dýþsal nitelikler

orantý ve simetri, ahenk (uyum), çoklukta birlik ve ekonomi ilkesi

olarak belirlenmiþtir. Ýçsel nitelikler ide, tür ve tip’e uygunluk,

yetkinlik, canlýlýk ve anlatým (ifade) unsurlarý ile temsil edilmekte-

dir. Renkler, kokular, biçimler aþýldýðýnda içeriksel özelliklere yol

alýnmaktadýr. Bu soyut, anlamsal kategorilerle biçimler harmanlan-

makta ve ontolojik bir bütünlük içinde estetik haz yaþanmaktadýr.

Meramýný metaforlarla anlatmaya çalýþan yolculuðun öznesi, Ýstan-

bul’da tarihi yarýmadada gezinen bir kadýn ve elinde taþýdýðý aslýna

sadýk, deðiþime duyarlý bir gül nesnesidir. 

Ýnsana Sevdirilenler 

Bir kadýn ki olabildiðince sade, soðuk, maðrur ve cesur.

Korkmuyor gecenin karanlýðýndan, zihni ve yüreði gün gibi aydýn.

Biliyor ki gecenin en zifiri karanlýðý, güneþin doðumu ile yýrtýlýr.

Biliyor ki günün doðma vakti geldiðinde gecenin, ürkütücü karan-

lýðýný örtmeye mecali kalmaz. Kadýn Vefa’da durmuþ, kitabesiz bir

mezar taþý baþýnda aðlýyor, yitirdikleri için kendisinin ve ait olduðu

toplumunun. Ne kadar aðlayabilir ki yitiklere ve umutsuzluða.

Ýnsan umut baðýmlý bir varlýk. Hatýrlatýyor aklý ve baþýný yukarýya

kaldýrýyor. Gökyüzü yýldýzlarla ýþýmýþ ortada küskün bir ay, hilal

biçimini almýþ. Solgun ýþýk yüreðini ýsýtýyor ve ona bir yol tarif edi-

yor, yýldýzlarýn arasýndan. Bir umut, bir sýcaklýk hissedince biraz

mahcup olup indirdiðinde baþýný önüne, fark ediyor yapraðýna ýþýðý

deðmiþ gülün beyazýný. Niye önce fark etmedim ki diye kýzýyor

kendisine, sanki evvel görecekmiþ gibi. (Sezgisi gülümser zekâsý-

na…) Elimizde tuttuðumuz gülü bize ait olmadýðý için, ait olduðu

yerde güzel olduðu için severiz belki de. Görünüþte (zahirde) bize

duygusallýk penceremizden ulaþan bu küçük çiçek, hiçlik

köprüsünden geçerek aklýmýzý aþarak gönlümüze kavuþur. Geçici

bir görünüþ, aldatýcý bir saný olarak yaþayan göz alýcý gül, ken-

disinin hep var olduðunu söyleyen ve yaþayan tek varlýða

kavuþarak ait olduðu yerde, özde, asýl olanda (batýn) varlýk

kazanýr. Reel ile ideal arasý küçük bir seyir sunan zavallý, fani ve

geçici, azýcýk hükmü olan bir çiçekçik ona karýþýr, ondan selam

getirir ve ona selam götürür. Biz de insan olduðumuzu hatýrlarýz

tüm duruluðu ve yüceliði ile. Yani mutlak güzellik aðacýnýn ince-

cik bir dalýna konmuþ küçük bir kuþ gibi, kâinatýn ahengine

katýlýveririz. Konuveririz, uçuveririz, göçüveririz ve yeniden doðarýz

defalarca Yunus’un dediði gibi, bizden kim usanasý. 

Ýnsan, ayný zamanda hata baðýmlý.  Hata yapar, bazen bilerek

bazen de bilmeyerek. Ýþte bir gaflet aný, kadýn gülü koparýyor

dalýndan. Benim diyor bak böyle, benim ellerimde daha güzel

görünüyor, yakýþýyor bana, toprak kadar belki ondan da fazla. Gül

çiçeðini taþýyan incecik yeþil dal sýmsýký avucunda, gül kokusu ten

kokusuna karýþýyor. Benim diye öyle sýkmýþ ki ellerini genç kadýn,

yorulmuþ bitap düþmüþ Baðdat gülü, salývermiþ boynunu kýble

yönünde. Su versem gelir kendine ve bana daha çok ait olur belki

diye, hýzla yürümüþ kadýn. Süleymaniye’ye çýkarken sabah ezaný

ile ferahlamýþ yüreði ama derdi gül ve kendisi ya, bir çýrpýda

geçmiþ Köprülü mescidini ve kendisini, II. Mahmut Türbesi önünde

akar bir çeþmede bulmuþ, yaþlý bir çýnarýn gölgesinde. Su þükür-

müþ bilirmiþ eskiden beri, yýkanma, arýnma, korunma ve huzura

hazýrlýk demekmiþ. Eðilip suyun akýþýna, su serpmiþ gülün körpe

tenine, hafifçe. Canlanmýþ gül. Suda matematiði aþan bereket, su

da þükür, temizlik, iman ve huzurda oluþ. Su onun huzurunda,

kadýn suyun huzurunda, elindekileri kaybetmek korkusu içinde

dilinde yapmacýk bir þükür. Dönmüþ yolun baþýna, köþede biri

oturmuþ bekliyor. Eskilerin pîr-î mugan dedikleri ihtiyar mey-

haneci, ellerini açmýþ gülümsüyor. Bir elinde inci, diðerinde çakýl

taþý. Kavuþturuyor ellerini bir avuç yapýyor. Ne farký var bunlarýn

birbirinden? Düþün, durduðun yerden. Bulduðunu elindeki güle

biçtiðin deðerle kýyas et. Hangisi kýymetli? Hangisi senin, hangisi

benim? Yoksa hiç mi? Hiçbirisi mi deðil bizim? Diyor gözleri kadýnýn

içine iþleyen derinliklerden adeta bir ok. Kadýnýn uzun uzadýya

düþünmek deðil niyeti, sadece canlandýrmak elindeki kendisinin

olaný ve daha uzun kýlmak faniliði. Hafifçe gülümsüyor ihtiyar,

sezgisi gibi kendisine. Kadýn ihtiyarýn karþýsýnda küçüldüðünü

hissediyor ve önünde yok olmamak için aklýna sýðýnýyor ve uzak-

laþýyor. Bu kez gerçekten ihtiyarýn gözlerinde ve kendi benliðinde

küçülüyor kadýn ve iniyor yokuþ aþaðý Sultanahmet’e. 
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Ýstanbullu Kimdir?

Görününce altý minare, hicaz bir ikindi ezaný yükseliyor. Hem de

hoparlörsüz. Göklerden gelen haber, yine göklere eriþtiriliyor.

Hüzün, gurbetlik yoksa bu bir veda þarkýsý mý, kadýnýn yüreðini

acýyla yoðuran. Vakit dar, ömürler hep kýsa bu devirde, koþuyor

kadýncaðýz hýzla. Sirkeci, Eminönü derken bir bakmýþ ki

Zindankapý’da, Ahi Çelebi Camii avlusunda.  Ýçerde neler olup bit-

tiðini bilmiyor. Evliya Çelebi elindeki gülü ve rengini iþaret ediyor.

Kadýn hayretler içinde nasýl olur kýrmýzýya dönmüþ, ihtiyardan

sonra pembeleþti farkýnda deðilsin diyor Evliya. Evet, gerçekten

farkýnda deðil kadýn olup bitenden, sanki kan damlýyor, rengi

kanýyor gülün derken yanýldýðýný fark ediyor, gözyaþý deðil mi bu?

Evliya, içerdeki misafirlerin iþi olmalý diyor, gülün ruhuna üflediler.

Ne yapsýn zavallýcýk. Kadýn renkler, biçimler deðiþiyor ama öz ayný

kalýyor diye düþünürken, galiba gülün de dili sürçüyor ve seyahat

istiyor canü gönülden ve düþüveriyor kadýnýn elinden. O da ne,

yine rengi deðiþmiþ. Bu þeffaf, bu renksiz, nasýl desem camýn ve

suyun rengi. Yani renksizliðe bürünmüþ ama ayný kokuyu saçýyor.

Kokusu aklý týrmanýyor, yüreði aþýyor ve teslim oluyor. Ayrýlýk

vakti. Kadýn yerden alýyor gülü ve Haliç’in dingin suyuna

býrakýveriyor, incecik yeþil bir dal, tabut misali. Neyi arýyorsan, onu

bulursun diye fýsýldýyor kulaðýna Mevlana yüzyýllar öncesinden.

Tüm gücüyle sesleniyor kadýn. ‘Önce Ya Vedud Sultan’a uðra,

sonra Eyüp Sultan’a misafir ol’. Su akýyor, hayat akýyor. Ýhtiyaçlar

ve biçimler deðiþiyor suya vuran renkler ve sürekli dans eden ton-

larý gibi, ayný kalan onun niteliði hayal, kurgu ve gözyaþý ile yüklü

oluþu. Ölümün ak pak gerçekliði. Aklýn zekâtý olarak bölüþülüyor

hüzün ve can buluyor bu topraklarda hüznün estetiði. Bir tür

gurbetlik, kavuþma bekliyor, vefa ve sebat istiyor aslýna, asli

duruþuna.  Ýþte o an fark ediyor, bir eþikte sendelediðini kadýn ve

okuyor, huzurunda huzur duyulan hanýmefendilerin ve beye-

fendilerin hal tercümelerini. O eþikten hiç ayrýlmadýklarý içinmiþ

meðer. Varlýk ile hiçlik, ideal ile reel arasý eþikte saðlam bir tartý

kurmuþlar Ýstanbul’da, darasýz tartmýþlar sözü, þiiri, müziði,

mimariyi hepsinden önce de kendilerini. Dinlerinin altýncý þartý

bilmiþler, haddi aþmamayý, hatrý kýrmamayý. Ýþte bu yüzden den-

geye vurmuþ ölçüleri. Komþularýný kendilerinden çok düþün-

44

40-45.qxd  10.03.2008  10:21  Page 6



45

müþler, yetimleri çocuklarý gibi. Ayýrmamýþlar, deliyi bir tutmuþlar veli ile. Kýyamamýþlar kýrýk kanatlý leyleklere, merhametle kucak-

lamýþlar yeryüzündekileri. Onlarýn, bu hoþgörü ve þefkatlerine karþýlýk olsa gerek hayalleri zenginleþmiþ, rüyalarý güzelleþmiþ ve masal

tadýnda yaþamýþlar dünyalarýný, coþku dolu masum ve özgür çocuklar gibi. Bize yalan gelir, belli ki onlara gerçek. Ýþte bu düzen duygusu

içinde fark etmiþler çoklukta birliði, orantý ve simetriyi, ahengi yakalamýþlar ve arka yapýnýn derinliklerine sürprizlerle gizlemiþler ve

böylece her tabakada kat kat artarak yaþadýklarý estetik hazzý ikram etmiþler kendilerinden sonrakilere, katýksýz edep ve sonsuz vefa

ile.  

Bir Ümit Iþýðý

Biz mi ne yapmalýyýz? Önce kâbustan uyandýrmalýyýz kendimizi, özenle besleyip büyüttüðümüz benliðimizi ve belki o zaman yaþatabi-

liriz, þehrimizin -silikleþmeye yüz tutan- asli karakterini. Kim bilir? 

*Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öðretim Üyesi
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Toplumun imarýnda bilim adamlarý, liderler, düþünürler,

mimarlar, mühendisler kadar ona yön veren, ruh mayasýna

manalar katan sanatkârýn payý da büyüktür. Sözü söylerken

duygulu, manalý bir tarzda ifade-i meram eden, duygulara ter-

cüman olan þair, yazar, fikir adamý nasýl geleceðe dair hedefler

gösterecekse, sanatkâr da bu oluþumda; estetik, bedii zevk

yüklü eserleri ile toplumu yönlendirir. Bu bilinçle eser veren

bir sanatçýnýn baþta kendi toplumu ve daha sonra da tüm

dünya adýna getireceði açýlýmlar, açacaðý ufuklar gerçek

anlamda birer fetih olacaktýr.

Estetiðin ele aldýðý en önemli konulardan birisi de herhalde

sanatçýdýr. Çünkü sanatçý olmasaydý, sanat doðmazdý.

Sanatçýda diðer insanlardan farklý olarak kurgu gücü, duyarlýk

ve duygu üstünlüðü, çaðrýþým zenginliði ve özgün bir algýlama

yeteneði vardýr. Peki, toplumsal olarak böylesine önemli bir

konumda olan sanatçý kimdir? Neden bir sanat eseri yapar,

nasýl üretir? Onu eser vermeye yönelten þey nedir? Sanatçý

denince aklýmýza gelen model nedir? Baþýnda beresi, aðzýnda

piposu çýplak modeller çizen bir ressam mý, her gün birçoðu

parlayýp sönen þarkýcýlar mý?

Açýkçasý bu sorularýn tek bir doðru cevabý yok, daha doðrusu

cevaplar kiþilerin bakýþ açýsýyla belirlenir. Popüler kültürün

yönlendirdiði gündelik sýð ortamý aþýp daha derinlerde yatan

sanatçý imajý ve onun düþünce biçimini sorgulayacak olursak

bu noktada çerçeveyi biraz geniþletmemiz ve biraz suya

sabuna dokunmamýz gerekir. Çünkü bu sorularýn cevabýný

uzunca bir süredir bize öðretildiði gibi kabulleniyoruz,

günümüzün dar perspektifinden bakarak büyük düþünemi-

yoruz veya maalesef hiç merak etmiyor ve sorgulamýyoruz.

Türkiye’de sanat ve sanat tarihi eðitimini Osmanlýnýn son

dönemlerinden itibaren Batýlý sanat ve düþünce tarzý biçim-

lendirmiþtir. Batý medeniyeti kendi sanat çizgisini maðara

devri resimlerinden, antik Yunan sanatýna, oradan Rönesans’a

ve modern Batý sanatýna baðlar. Batý sanatý temelinde paga-

nist (putperest) Antik Yunan düþüncesini benimsemiþtir, ona

öykünür, özlem duyar. Batý medeniyetini biçimlendiren aydýn-

lanma çaðýnda bu temelden yola çýkýlarak insan her þeyin

önüne ve merkeze yerleþtirilir. “Ýnsan bir þeyi yapmak veya

elde etmek istediðinde yerde ve gökte onu engelleyecek

hiçbir gücün olamayacaðý” kabul edilir. Bu anlayýþta insaný

yaratýcýnýn yerine koyan, insanda onun gücünü ve hâkimiyeti-

ni gören yakýþýksýz bir ima vardýr. 

Bu düþünce siste-

minde sanatçý duruþunda

hep bir itiraz, karþý oluþ,

tepki, inkâr ve meydan okuma

esastýr. Sanatçýlarýn yaptýðý her ürün

için ýsrarla “yaratma” ifadesi kullanýlýr, hatta

bu büyük bir cesaret olarak nitelenir, sanatçýnýn

cüretkârlýðý bir marifet olarak yüceltilir ve bu anlayýþý

kabul ettirmek üzere baský kurulur. Rönesans’ýn ünlü

sanatçýlarýndan Michelangelo’nun Musa heykelini yapýp

bitirdikten sonra, heykelin canlý duruþundan çok heyecan-

landýðý, nihayet elindeki çekici heykele doðru fýrlatýp "Ne

duruyorsun konuþsana!” diye baðýrdýðý anlatýlýr.  

Batý sanatý aslýnda bir tepkiler sanatýdýr ve dönüþümlü olarak

devam eder. Rönesans’ýn akýlcý, idealist, klasik çizgisine tepki

olarak son derece incelmiþ, detaylanmýþ, coþkulu ve artýk son

noktasýna ulaþarak kendini tekrarlayan konumdaki barok

sanatý geliþir. 18. yüzyýldan sonra ise sanatýn merkezi Ýtalya’

dan Fransa’ya Paris’e geçer ve birbiri ardýna sanat akýmlarý

doðar. Barok’a tepki olarak yeniden Antikite sanatýna öykünen

klasizm akýmý ortaya çýkar. Bunu materyalist görüþü redde-

derek duyguyu ön plana çýkaran romantizm, doðaya açýlarak

alýþýlmýþ resim kurallarýna karþý çýkan empresyonizm, sana-

yileþme sonrasý yaþanan geliþmelerle insan ve tabiatla ilgili

Sanatçý KKimdir?
Prof. Dr. Ýlhan ÖZKEÇECÝ*

Ne yalanlarda var ne hakikatte
Gözümü yumdukça gördüðüm nakýþ
Boþuna gezmiþim yok tabiatta
Ýçimdeki kadar iniþ ve çýkýþ
N. F. Kýsakürek
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olaylarý gerçekçi

bir ifadeyle ele alan

realizm, antik sanat anlayýþýna

bir tepki olarak geliþen ve geleceði konu

alan futurizm, empresyonizme tepki olarak ortaya çýkan,

biçimi ön plana çýkararak objeleri küp, koni, küre vb. biçim-

lendiren kübizm, figürleri gerçek görüntülerinin aksine hayal âle-

minde ve asla var olmayacak, düþsel bir ortamda resmeden sür-

realizm gibi pek çok yeni akým izlemiþtir. Tahmin edileceði üzere

günümüze kadar ulaþan bu kadar çok ve farklý sanat anlayýþý

sanat dünyasýnda tam bir karmaþaya ve yoðun eleþtirilere yol

açmýþtýr. Modern sanatý -yine Batý sanat dünyasýnda- anlaþýlmaz,

manasýz, çirkin, tahrip edici, barbarca, hasta, karmakarýþýk olarak

nitelendiren hatta modern sanatçýlarý dünya suikastçýlarý olarak

görenler ve kýyasýya eleþtirenler de vardýr. Aslýnda bu sanat akým-

larý kesinlikle toplumsal geliþme ve deðiþmelerden etkilenerek

doðmuþtur. Batýnýn gerçekleþtirdiði, coðrafi keþifler, sömürgeler,

sanayi devrimi, ekonomik deðiþmeler, hýzlý kentleþme, I. ve II.

Dünya savaþlarý ve tüm bu deðiþimlerin doðurduðu yeni devasa

sorunlar, sosyal sarsýlmalar, iç huzursuzluklarý ve karmaþa doðal

olarak sanata yansýmýþtýr. 20. yüzyýlýn baþlarýn-

dan itibaren endüstri (sanayi) devrimi ile

geliþen kapitalist sistem bütün dünyayý et-

kilemiþtir. Ýmparatorluklar yýkýlmýþ, dini, ahlaki,

kültürel deðerler deðiþmiþ, baþta ekonomi

olmak üzere, aile, eðitim, hukuk, siyaset gibi

bütün büyük kurumlar köklü deðiþimlere

uðramýþtýr. Bu yeni materyalist dünya düzeni

belli kurallar ve deðerler çerçevesinde, sarayýn

ve sanatseverlerin himayesinde eser veren

sanatçýya da yeni bir konum verir. Sanatçý artýk

din ve saray dýþýnda,  tamamen kiþisel görüþ-

lerini yansýtan eserler üretir. 

Bir tek inanç etrafýnda toplanmak yerine birçok

görüþün parçaladýðý toplumda, sonuçta bir-

leþtirici unsurlar arama çabasý söz konusudur.

Bu arada bindiði dalý keserek, kendinden bir

sonraki nesle bile hiç bir þey býrakmak istemi-

yormuþçasýna tabiatý mahveden bir anlayýþ

“ilerleme” olarak görülmektedir. Toplumsal

deðiþmelerle paralel geliþen sanat ortamý da bu

görüntüden farklý deðildir. Baþlangýçta toplum-

daki olumsuzluklara ve çarpýklýklara dikkat

çekmeyi amaçlayan çaðdaþ sanat zamanla bu

çizgiden uzaklaþmýþ ve anlamýný yitirmiþtir.

Sonu gelmeyecekmiþ gibi hýrsla sürüp giden

teknolojik yenilikler insaný kaygýlandýran bir bi-

linmeyene sürükler görünmektedir. Birey birey

parçalanan, aile mefhumunu bile yitiren, hatta

bireyin kendi içinde tutarsýzlaþtýðý bir toplumsal

ortamda hiçbir þeyle uzun süre meþgul olamayan,

sabýrsýz, çok beklentili, umursamaz, bencil, duyarsýz,

hiçbir þeyle tatmin olmayan bir insan tipi ortaya çýk-

mýþtýr. 

Bilimsel teknoloji çaðý olarak adlandýrýlan çaðýmýzda ise bu

karmaþýk sanat ortamýnda sanatçýlar görülenin arkasýndaki

deðiþmeyen deðerleri keþfetmek kaygýsýndadýr. Bu arayýþlarla

Batýda ortak bir sanat dili -binlerce yýldýr doðuda hem de felsefe-

siyle var olan- soyut sanat geliþmiþtir. Tüm deðerlerini yitiren

materyalist bir görüþ temelinde sadece tüketici konumunda

olmaktan bunalan insanlar, günümüzde yeniden kültürel, manevî

ve ahlaki deðerlerine daha çok önem vermeye baþlamýþtýr. Bir

yandan da uluslararasý deðerler ve standartlara önem verilmesiyle

oluþan evrensel çizginin oluþturduðu tekdüzelik içinde yerel

kültürler, renkler, tatlar, özgünlükler aranmaktadýr. Ýnsanlar kök-

lerini araþtýrma, diðer toplumlardan kendini ayýracak özgün

kültürel, sanatsal zenginlik ve miras arayýþýna girmiþtir.

Temelinde bu zihniyetle geliþen modern batý sanatýnýn seyrini bu

þekilde deðerlendirdikten sonra gelelim bizim sanat dünyamýza…

Son dönemlerinde büyük yenilgiler ve sorunlarla boðuþan

Osmanlý devleti ve onun yýkýlýþýndan sonra kurulan genç Türkiye

Cumhuriyeti çözümü Batý medeniyetini benimsemede görmüþtür.

Her alanda Batýlýlaþma yaþanýrken Batý resmi ve sanat anlayýþý 19.

yüzyýlda Osmanlý toplumuna girmiþtir. Ancak bahsettiðimiz akým-

larýn içine doðduklarý þartlarýn hiçbiri bizim toplumuzda mevcut

deðildi. Biz bu sanatý taklit ederken bunun ne kadar farkýndaydýk

veya þimdi ne kadar farkýndayýz? O dönemlerde Fransa’ya giden

ve orada hangi akým güçlü veya revaçta ise o tarz resimler yap-

mýþ olan Türk sanatçýlarýn bu düþünsel alt yapýyý kavramýþ olduk-

larýndan emin deðilim. 
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Doðal olarak batýlý eserleri taklit eden bu ithal sanatý toplumun

benimsemesi mümkün olmadý. Zira sanat düþünceyle biçimlenir

ve sonra düþünceleri biçimlendirir. Bu bir döngü gibidir, sanatçý

toplumdan, onun kültüründen, inancýndan güç alarak eser verir;

onun ürettiði eser de toplumu daha ileri ufuklara taþýr, yarýnýna

yön verir. Dolayýsýyla bir toplumun düþünce sistemini, deðerlerini

ve ahlak anlayýþýný deðiþtirmesi kolay deðildir. 

Benliðinden baþka bir benliðe baðlanmanýn bedelinin toplumda

nelere mal olduðu görüldü; kendi kültüründe var olan tüm güzel

sanatlarý yok etme hiç deðilse aþaðýlama. Sanatçý ile halkýn sanat

anlayýþýnda uçurumlar meydana geldi ve sanatýn toplumdan kop-

tuðu görüldü. Bu yüzden de bu yabancý sanat anlayýþý bir türlü

oturmadý, geniþ kitlelerce benimsenmedi, iliþik, yapmacýk, kaldý

toplum onda kendine ait hissettiði bir mana, bir ruh bulamadý.

Sonuçta toplumda eski sanat anlayýþýndan bütünüyle kopamayan

ama onu da tam olarak ifade edemeyen,  yeni sanat anlayýþýnda

yerel özgünlükler yakalamaya çalýþan modern ve geleneksel

olarak isimleri dâhil her yönden tartýþmalý ikili bir sanat anlayýþý

geliþti.

Çaðýmýzýn ve yaþadýðýmýz ortamýn sanatýna gelince, maalesef -en

hafif ifadeyle- çok daðýnýk. Gerçek sanat eseri nadirdir, süslenip

püslenmeye, kendini beðendirmeye ihtiyaç duymaz. Ben yaptým

oldu kabilinde çalýþmalar bazý çevrelerde raðbet görüyor olsa da

sanat eseri olamaz. Sanatçýnýn eserinde bir deha ýþýltýsý, bir eþsiz-

lik, sýra dýþýlýk, hiç deðilse saygýdeðer bir hüner görülmeli. Çok

kalýcý, kesin kurallarý olan sanat ve estetik konusunda, bu kural-

larý kavrayýp özümseme ile yeni bir þeyler yapabilme arasýndaki

hassas dengeyi kurabilmek gerçekten üstün bir yetenek gerek-

tirir. Ama günümüzde sanat eserleri –istisnalar kaideyi bozmaz-

süslü, satýlýk, iþlevsiz, amaçsýz, tüketicileri olunduðu sürece bol, Çin

malý gibi ucuz, kalitesiz, popüler olana yönelik, neredeyse basit

hobi veya hediyelik eþya hüviyetinde görünüyor. Popüler olan

mutlaka yozlaþmayý beraberinde getiriyor. Popülariteden besle-

nen kesim farkýnda olmadan insani duygulardan ve özünden

uzaklaþýyor. Kavramlarýn içi boþalýyor. Maalesef sanat eseri de

ticari meta gibi daha çok maddi olarak deðerlendiriliyor.

Peki, uzun süre yumurtadan çýkýp kabuðunu beðenmeyen bir

havayla reddi miras yapmýþ olsak da binlerce yýllýk bir sanat

mirasýna sahip olan bir toplum olarak daha önce bizde sanatçý

imajý nasýldý? En önemlisi Türk toplumunun düþünce biçiminde

insana, topluma, tabiata bakýþ nasýldý?

Sanatýn çýkýþ noktasý inançtýr.  Bizim düþünce sistemimizdeki insan

anlayýþý Batý düþüncesinden çok farklý, hatta onun tam tersidir.

Bize göre her þeye hâkim olan insan deðil yaratandýr. Her þey

O’nun elindedir, ama insana da bir irade ve insiyatif vermiþtir, yani

insan hem kaderine hâkimdir, hem deðildir ve bu bilinçle yaþar.

Bizim düþüncemiz sevgi üzerine kuruludur.

“Yaradýlaný hoþ gör yaradandan ötürü” 
“Ben gelmedim dava için/ Benim iþim sevi için”
“Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz”

diyen Yunus Emre’nin þiirleriyle ölümsüzleþtirdiði gibi sanatýn da

temelinde sevgi ve güzellik esastýr. Sanatçýnýn inancý

toplumunkinden farklý deðildir ve sanat aykýrýlýk, karþý oluþlar, tep-

kiyle deðil güzel olana, iyi olana katkýda bulunarak geliþir; daha

iyisini yapabilme çabasýyla geliþir. Sanatçý tabiata da sevgiyle

bakar, onunla mücadele etmez, yaratýcýnýn eseri olarak ondan

ilham alýr. Baþta tabii çevre olmak üzere, etrafýný gözlemleyen bir

zihinle yola çýkan sanatkâr, sýradan insanýn fark edemediði detay-

larý yakalar. Belki de hiç dikkati çekmeyen bu detay bilgileri bir

sanat eserinin üretiminde ne kadar da mühimdir. Kendini farklý

seziþler ve kapsamlý yetilerle teçhiz edilmiþ hisseden sanatkâr

ayrý mana âlemlerinde yaþar ona tevdi edilen bedii hissiyat,

estetik sezgi onu toplumun diðer bireyleri içerisinde ayrý bir

dünyanýn güzelliklerine elçi yapar.

48
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Yüce Yaratýcý’nýn ona bahþettiði üstün sezgi kabiliyetini, kavrayýþ

ve deðerlendirme ayrýcalýðýný kendi hayatýnda tatbik ederek mey-

dana getirdiði eserler birer rehber niteliðindedir. Sanatçý sanat

eseri verirken;

Doðru gözlem
Kod belleði
Rutinin üstüne çýkma
Sürat-intikal 
Fayda temini
Ýnsan ve toplum ihtiyaçlarý
Yorumlama
Soyutlama 
Sadeleþtirme
Üsluplaþtýrma-özetleme-detaylarý ve teferruatý atarak manaya ve
öze nüfuz edebilme,

Sadelikte çok þeyi ifade edebilme çabasýndadýr.

Maddeden çok manaya yönelen, yüce, aþkýn, ulvi olana heves

eden ve sürekli güzeli arayan bu sanat anlayýþýnda yýkýlmayan,

pörsümeyen, eskimeyen ve ölmeyene raðbet vardýr. Sanatçý,

maddeye, mevkiye, mansýba,  ikbâle, refaha önem vermez, bun-

larý bir ön þart olarak kabul etmez. Rahat bir mevki ona yetmez,

sýradan insanlarýn makbulü olan þatafatlý mekânlar, meskenler,

vasýtalar, mal-mülk, þöhret onda bir tatmin ve doyum meydana

getirmez, o sürekli iyiliðin, güzelliðin arayýþý içindedir. “Nasibi rýzký

yaratan ya erdem verir ya talih demiþler.”  Gerçekten de kiþi neyi

diler neyin peþinden koþarsa eline geçen o oluyor. Sanatçý da gün-

lük hayattaki geliþmelerden ister istemez etkileniyor tabii ki, ama

yine de gerçek bir sanatçý; sýradan insanlardan farklý, daha deli

veya çýlgýn diyebiliriz, gözü kara, gemileri yakýp arkasýna bak-

madan gidebilen, baþkalarý baþýný sokacak ev, yeni model araba,

oðlum, kýzým derdindeyken o idealleri için çok þeyden fedakârlýk

edebilen, zamanýný, enerjisini, aklýný, fikrini, hatta elindeki tüm

maddi imkânlarýný vefasýz sevgili gibi ömrünü verdiði sanat için

harcayan kiþidir. Tecrübeyle sabit, bence gerçek sanatçý böyle

oluyor.

Bu tariflerimiz, günümüzde pek bulunmayan ve adeta tarihte

kalmýþ kiþilikleri yansýtýyor gibi olsa da bunun içini dolduran

sanatkâr kimlikleri de günümüzde hala vardýr. Þahsiyetini vakarla

koruyan, sanatýna her þeyden çok ehemmiyet veren, gururu ve

ümidi öz deðerlerinin yaþamasý yolunda hayat bulan, yaþayan

sanatkârlarýmýz var olmaya devam edecektir. Çünkü teknoloji ne

kadar geliþirse geliþsin el ile yapýlan, insanî olan, insanýn tabiatýna

hitap eden þeyler hiç deðiþmez ve hiç eskimez. Bu güzel þeyler

kýymetini bilsek de bilmesek de, farkýnda olsak da olmasak da bir

biçimde bizle de bizden sonra da devam edecektir. Sanat ortamý

ne kadar yozlaþmýþ veya daðýlmýþ gibi görünse de zaman iyi, güzel

ve doðru olaný ayýklar; köksüzler ot gibi kurur gider, layýk olanlar

kalýr. Önemli olan ilkemizi doðru belirlemek, çözümleri doðru

tespit edebilmektir. Mehmet Akif’in dediði gibi “Yeni, yeni olduðu

için alýnmaz iyi ise alýnýr; eski, eski olduðu için atýlmaz kötü ise

atýlýr.” ilkesi sanat için de geçerlidir. Sanatýn iþlevsel, simgesel

boyutlarýyla ve kültürel arka planýyla birlikte seyredilen bir obje

olmaktan çýkarak yeniden hayatýn içinde yer almasý gerekmekte-

dir. Ýnsan eliyle biçimlenmiþ bir çevrede yaþamak zorunda olan

çaðdaþ insanýn bu yapay ve sorunlu çevrede daha doðal ve estetik

görünümlere ruh saðlýðý açýsýndan da acilen ihtiyacý vardýr.

Pek çok sanatçý Türk sanatýnýn geleceðini ve baþarýsýný çaðý

yakalamakta görmektedir.  Çözüm çaða yetiþmek falan deðil

bence, çað ne ki dünya ne çaðlar görmüþ. Asýl çözüm gerçeði

görmek, insan olmak. Sanatý bir anlamda eþyanýn hakikatini

görme ve gösterme anlamýnda kabul ederek, sözümüzü Hz.

Peygamberin (AS) duasýyla bitirelim: “Ya Rab! Bize eþyanýn hakika-

tini göster.” 

*Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi
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Tarak’sýz TTaraklý…
Yazý: Yusuf ILGIN

Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Sakarya’nýn þirin ilçesi Taraklý, doðal manzaralarý, tarihi dokusu, camileri, çeþmeleri, Osmanlý evleri,
Arnavut kaldýrýmlý sokaklarý ile mutlaka gezilip görülmesi gerekenler listesinde ilk sýralarda yer alýyor. Ýlçeye
adýný veren tarakçýlýk bölgede halen devam ettirilemese de kaþýkçýlýk, semercilik, dokumacýlýk, demircilik,
mutafçýlýk, bastonculuk, pabuççuluk, saraçlýk gibi el sanatlarý yaþatýlmaya çalýþýlýyor.

Tarak’sýz TTaraklý…
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Sakarya’nýn güney ucunda yer alan ve Ýstanbul’a sadece 2 saatlik uzaklýkta bulunan Taraklý, sanki bambaþka bir dünyanýn uzantýsý gibi,

bekliyor seyyahlarýn keþiflerini… Ýnsan eli deðmemiþ güzellikteki yemyeþil doðasý, Osmanlý’nýn zarafetini taþýyan inci misali dizilmiþ asýr-

lýk evleri, mimari harikasý Kurþunlu Camii ve tüm ilçeye hakim Hýdýrlýk Tepesi, Taraklý denildiðinde ilk akla gelen güzelliklerden… Ayrýca

Hisar Tepe’deki kale kalýntýlarý, su sarnýçlarý, tarihi hamamý, Taraklý Haný, Kil Hamamý Kaplýcasý, Kara Deðirmeni, Karagöl Yaylasý,

Belengerme Tepesi, Kemer Köprüsü, Acýsu, Hamza Pýnarý, Çile Pýnarý, Dört Oluk, Güngörmez Þelalesi, Gürleyik Suyu, Ak Çeþme, Çoban

Çeþmesi ve Hark Kanyonu diðer görülesi yerlerden… 
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Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde Taraklý’dan þöyle bahseder;

"Osman Gazi’nin fethi olan Taraklý, Bursa Tekfuru tarafýndan yap-

týrýlmýþtýr. 150 akçeli kazadýr. Halen kalesi virandýr ama baðlý,

bahçeli, 500’e yakýn mamur evi, üzeri tahta ve kiremitlerle örtülü

þirin bir kasabadýr. 11 camii ve 7 mahallesi vardýr. Çarþý içindeki

camii (Yunuspaþa Camii) çok güzeldir. Bir hamamý, beþ haný, altý

mahalle mektebi ve 200 dükkaný vardýr. Hemen herkes, kaþýk ve

tarak yaptýðýndan, bu þehre ‘Taraklý’ derler. Daðlar safi þimþir aðacý

kaplý olduðundan halký bunlarý iþleyip Arap ve Acem’e gönderirler.

Suyu ve havasý çok güzeldir. Bütün daðlar ormanlarla kaplý av

yeridir. Deresi içinde aktýktan sonra, diðer bir nehir vasýtasýyla

Sakarya Nehri’ne kavuþur." Þu andaki Taraklý, belki Evliya

Çelebi’nin anlattýðý güzelliklerin hepsine sahip deðil elbet ancak

tarihi dokusu, sivil mimarisi, Arnavut kaldýrýmlý sokaklarý,

muhteþem doðal manzaralarý ve geleneksel hayat tarzý ile

geçmiþin izlerini taþýmaya devam ediyor…

Ünlü gezginin satýrlarýnda da bahsi geçtiði gibi, adýný bölgede

yoðun olarak yapýlan taraklardan alan ilçede, tarak yapýmý hala

sürdürülmese dahi kaþýkçýlýk, semercilik, dokumacýlýk, demircilik,

mutafçýlýk, bastonculuk, pabuççuluk, saraçlýk gibi el sanatlarý

yaþatýlmaya, geleneksel dokuya destek olmaya çalýþýyor…

Cennetten Bir Köþe 

Antik çaðlarda Dablais, Doris, Deblis ve Dablai isimleri ile bilinen

Taraklý’dan, Frigler, Lidyalýlar, Persler, Makedonyalýlar, Bizanslýlar,

Selçuklular gibi pek çok medeniyet gelip geçmiþ... Taraklý’nýn

Osmanlý Beyliði’ne katýlmasý konusunda ise tam bir tarih belli

olmamakla birlikte bazý kaynaklarda 1289 ile 1293 yýllarý belir-

tilmektedir. Joseph Von Hammer ''Osmanlý Devlet Tarihi'' isimli

eserinde Taraklý'nýn fethini Osman Bey'in ilk fetihleri arasýnda

göstermektedir.  Osmanlý döneminde kaza olan Taraklý,

Cumhuriyet’in ilanýndan sonra bucak olmuþtur. 1954 yýlýnda

belediye teþkilâtý kurulan Taraklý, 1987’ye kadar Geyve Ýlçesi’ne

baðlý bir kasaba iken, bu tarihten itibaren Sakarya Ýli’ne baðlý bir

ilçe merkezi haline gelmiþtir.

Taraklý, güleryüzlü ve sevecen yöre halký ile sohbetimizden

öðrendiðimiz kadarýyla ekonomik sebeplerden dolayý büyük

þehirlere yoðun bir göç vermiþ. Bu göç, mevcut homojen kültürü

korumakla birlikte yaþlý nüfusun yoðunlaþmasýna sebep olmuþ.

Ancak son dönemlerde doðal ve kültürel güzellikleriyle adýný

duyuran þirin ilçe, iç turizm yoðunluðu ile adeta yeniden hayat

bulmuþ…
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Safranbolu ve Beypazarý ilçeleri gibi evleri ile meþhur olan ve tu-

ristlerin büyük ilgisini çeken Taraklý’daki evlerin genel karakteris-

tiði, Osmanlý þehir dokusunu oluþturan üç katlý ev biçimi. Tarihi

evlerin kimilerinin yaþlarý 3 asrýn üzerinde. Taraklý evlerinin bulun-

duðu alan SÝT alaný ilan edilmiþ ve korumaya alýnmýþ. Bu alanda

yaklaþýk 120 tarihi ev bulunuyor. Osmanlý devleti, topraklarýna

kattýðý her yerleþim yerine çýnar aðacý dikme geleneðini Taraklý’da

da sürdürmüþ. Taraklý’nýn Yusufbey Mahallesi’nde bulunan yak-

laþýk beþ asýrlýk çýnar aðacý Kültür Bakanlýðý tarafýndan Doðal Anýt

olarak tescillenmiþ…

Yavuz Sultan Selim’in Mýsýr Seferi sýrasýnda Vezir-i Azamý Yunus

Paþa tarafýndan 1517 yýlýnda Mimar Sinan'a yaptýrýlan Yunus Paþa

Camii (halk arasýnda “Kurþunlu Camii” diye bilinir) bir mimarlýk

harikasý. Sadece bu yapýyý görmek için bile ilçeyi ziyaret edenler

bile var. Kare planlý ve tek minareli klasik üslupta inþa edilen

camii, tarih boyunca pek çok yýkýcý depreme maruz kalmasýna

raðmen hala sapasaðlam ayakta... 

Yunus Paþa Camii'nin en büyük özelliði, inþaatýnda harçtan çok

eritilmiþ kurþun kullanýlmasýymýþ. Koca Sinan, yapýya taþ bloklarý

yerleþtirirken, her iki taþý ortalarýndan oyup, demir çubuk yer-

leþtirdikten sonra, üzerine harçtan çok eritilmiþ kurþun döktür-

müþ. Camii, yanýnda bulunan tarihî hamamdan döþenen tesisatla

yaklaþýk 5 asýrdýr alttan ýsýtýlýyor.

Çam aðaçlarý ile kaplý olan Taraklý’nýn hakimi Hýdýrlýk Tepesi adýný,

Anadolu’ya gelen alperenlerden olan Hýdýr Dede Türbesi’nden

almýþ. Mesire yeri olarak düzenlenen tepede her yýl Haziran ayýnýn

ilk hafta sonu geniþ katýlýmlarla düzenlenen Hýdýrlýk Pilavý

Etkinlikleri yapýlýyor ve katýlanlara etli pilav ve ayran ikram

ediliyor. Taraklý’nýn neredeyse tüm köylerinde bahar sonunda

yapýlan “hayýr pilavlarý” geleneði de çok uzun yýllardan beri

sürdürülüyor. Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte etrafý

tamamen çam, kayýn, köknar, meþe ve þimþir aðaçlarý ile kaplý gür

ormanlýk olan Karagöl Yaylasý, yemyeþil tabiatý, bol oksijenli

havasý ve þifalý içme sularýyla tam bir doðal bir tedavi merkezi. Ýlk-

baharda köylüler burada yaylaya çýkýyorlar. Yayla evleri tamamen

ahþaptan yapýlmýþ ve iki katlý. Her yýl binlerce kiþinin kamp kurup

konakladýklarý yayla, yerli dizilere bile konu olmuþ. Karagöl’e gelip

de Belengerme Tepesi’nden Karagöl Yaylasý’ný seyretmemek

olmaz. Belengerme Tepesi’nde güneþin batýþýný seyretmek en az

Nemrut Daðý’ndaki manzarada sarhoþ olmak kadar zevkli…

53
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Taraksýz Kalmýþ Taraklý’nýn Yaþayan El Sanatlarý

Taraklý, adýndan da belli olduðu üzere bir zamanlar taraklarý ile

ünlü olan bir yer imiþ. Yerli halktan öðrendiðimiz üzere,

“tarakçýlýk” günümüzden 80-90 yýl öncesine kadar Taraklý Çarþýsý’-

nda 2-3 dükkanda yapýlmaktaymýþ. Tarakçý Mehmet ve Tarakçý

Ahmet bu sanatýn bilinen en önemli ustalarýymýþ. Taraklar, þimþir,

gürgen, armut ve iyi cins ceviz aðacýndan yapýlýrmýþ. Ancak þimþir

aðacý beyaz renk, sert ve dayanýklý olduðundan daha çok tercih

edilirmiþ. Þu anda ilçede tarak yapýmý devam etmiyor olsa da aðaç

oyma iþler ustalarýn maharetli ellerinde hayat buluyor. Ýlçede

yapýmý devam eden maket Taraklý evleri, turistler tarafýndan çok

ilgi görüyor.

Kaþýkçýlýk, ilçenin Alballar, Kemaller, Esenyurt ve Uðurlu köy-

lerinde hala yaþatýlýyor. 200’e yakýn aktif ustasý ile kaþýkçýlýk, böl-

genin en yaygýn geleneksel el sanatlarý arasýnda. Kaþýkçýlýk

geleneði onlarca “Kaþýk Evi/Kaþýk Odasý”nda sürdürülüyor. (Kaþýk

odalarý, evlerin bitiþiðinde yapýlan 1,5 metre yüksekliðinde ve 3

metre geniþliðinde alanlardýr. Bu mekanlarda genellikle 3 kaþýk

ustasý birlikte çalýþmaktadýr.) Ustalar kaþýklarýn yapýmýnda genelik-

le þimþir ve kayýn aðacý kullanýyorlar. Þimþir aðacýndan yapýlan

kaþýk diðer aðaçlarýn kaþýklarýna göre daha deðerli. Kaþýklar kepçe,

yemek kaþýðý ve mama kaþýðý olarak üç boyda imal ediliyor. Kaþýk

odalarýnda, kaþýðýn yanýnda kepçe, þekerlik, çerezlik, çeþitli hay-

van figürleri, çeyiz sandýðý, sehpa, telefonluk resim çerçevesi,

tepsi, rahle, nihale, abajur, ekmek sepeti, peçetelik de yapýlýyor.

Semer yapýmý, genel olarak Sakarya’nýn Taraklý, Geyve ve

Pamukova ilçelerinde usta-çýrak iliþkisiyle yetiþmiþ birkaç usta

tarafýndan halen yapýlýyor. Bu geleneksel sanat, semerin kullaným

alanýnýn azalmýþ olmasýndan dolayý günümüzde turistik amaç

kapsamýnda minyatür biçimde üretiliyor.
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Taraklý’da dokumacýlýk çok eski tarihlere dayanan bir el sanatý.

Evlerde kurulu aðaç dokuma tezgahlarýnda, eskisi kadar yoðun

olmasa da yer döþemesi olarak “pala bezi” dokunuyor. Kadýnlarýn

baþ örtü olarak kullandýklarý “örtü bezi,” giysi olarak kullandýklarý

“bezdon” yapýlýyor, bezdondan da þalvar, gömlek, çarþaf ve yastýk

örtüsü…

Taraklý’da sýcak demir ustalarý tarafýndan demir atölyelerinde

geleneksel olarak Türk savaþ malzemelerinden miðfer, zýrh ve

kalkanýn yaný sýra, kartal, tavþan, at, yýlan, yaprak ve üzüm vb. gibi

hayvan ve bitki figürlerinin göz alýcý örnekleri, ahize, þamdan,

sehpa, fener, merdiven korkuluðu, balta, keser, kazma vb. birçok

süs ve kullaným eþyasý üretiliyor. Bu el sanatýn en güzel örnekleri-

ni ise ilçenin Yenidoðan (Ýðdelik) Mahallesi’nde bulmak mümkün.

Mutafçýlýk, keçi kýlýndan kýlçan, kilim, çuval, heybe, yem torbasý,

urgan, kolan ve benzeri eþyalarýn dokunarak üretilmesi anlamýna

geliyor. Bugün Taraklý’da yaþayan ve nadirde olsa bu iþi zaman

zaman yapan birkaç usta var. Günümüzde bu eþyalarýn sentetik

ve benzeri maddelerden yapýlmasý ve yörede keçi sayýsýnýn da

azalmasý nedeniyle pek de raðbet görmüyor.

Taraklý’da ayrýca tamamen el emeði göz nuru olan bastonculuk,

geleneksel el sanatý olarak yaþatýlmaya çalýþýlan pabuççuluk,

“kösele” denilen kalýn deri ve ince deri ile hayvan koþum takým-

larý, kemer, silah kýlýfý, mermi kýlýfý, çanta gibi avcý gereçlerinin

yapýldýðý saraçlýk az da olsa yapýlmaya devam ediyor.
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Divân-ý Lügati’t-Türk için en veciz deðerlendirmelerden biri Ali

Emîrî Efendi’ye aittir: “Bu kitap deðil, Türkistan ülkesidir. Türkistan

deðil, bütün cihandýr. Türklük, Türk dili bu kitap sayesinde baþka

revnak kazanacak.” Bir baþka sözünde, “Türk dilinde þimdiye

kadar bunun gibi bir kitap yazýlmamýþtýr. Bundan sonra da yazýla-

maz. Bu kitaba hakiki kýymeti verilmek lazým gelse, cihanýn

hazineleri kafi gelmez.” 

Benim Ali Emîrî Efendi’ye hayranlýðým Millet Kütüphanesi emekli

müdürlerinden Mehmet Serhan Tayþi Bey’le tanýþmam ile olur.

Eski Türk Edebiyatý yüksek lisans öðrencisi olduðum 1996 yýlýna

rastlar. Yoðun bir ödevim var ve Halvetî tarikatýný araþtýrmaktay-

dým. Lisans’dan hocam olan Prof. Dr. Mustafa Çiçekler bana (kulak-

larý çýnlasýn) “O ödevi ancak Millet Kütüphanesi Müdürü’nün

yardýmlarý ile çözebilirsin” demiþti. Þaþýrmýþtým. Mehmet Serhan

Tayþi Bey’le görüþmemde hocamýn ne denli haklý olduðunu

gördüm. Bende bu görüþmeden sonra “Millet Kütüphanesi, Ali

Emîrî, Kaþgarlý Mahmut ve o efsanevî kitap Dîvânu Lügâti’t- Türk

aþký baþlamýþ oldu. 1999 depreminden sonra Millet

Kütüphanesi’nde bulunan yazma eserler Beyazýt Devlet

Kütüphanesi’ne taþýnmýþ ve bu mekanda geçici olarak hizmet ver-

miþtir. Beyazýt Devlet Kütüphanesi’nde sergilendiðinde Millet

Kütüphanesi müdiresi Melek Gençboyacý’nýn ÝSMEK kursiyerlerine

Divân-ý Lügati’t-Türk adlý eseri inceleme fýrsatý vermesi ve

medeniyetimizin zengin mirasýna sahip çýkma adýna gösterdiði

gayretler örnek gösterilmesi gereken bir vefa tablosudur. Eser

Divân-ýý LLügati't-TTürk
Ali EEmîrî EEfendi vve

Sabiha TAK*

Kaþgarlý Mahmut, 2008’de dünya çapýnda anýlacak. UNESCO 2008-2009 yýllarýný Türk kültür ve tarihinin bu büyük
þahsiyetine ayýrdý. Kültür tarihimizin büyük bekçisi Ali Emîrî Efendi, þair, tarihçi, biyografi yazarý ve yayýncýmýzdýr.
En büyük arzusu Osmanlý-Türk geçmiþini gelecek nesillere tanýtmaktý. 
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nerede ÝSMEK orada. Beyazýd Devlet Kütüphanesi’nde

sergilendiðinde ÝSMEK Çalýþlar tekâmül sýnýfýyla sergideydik. Pera

Müzesi’nde sergilendiðinde ÝSMEK Çalýþlar, Yeþilova ihtisas kursi-

yerleriyle oradaydýk. Ýhtisas öðreticisi olduðum ÝSMEK Çalýþlar,

Yeþilova Osmanlýca ihtisas kursiyerleri ile birlikte, önemli bir saha

çalýþmasý gerçekleþtirdik. Bu saha çalýþmasýnda “Ali Emîri Efendi ve

Dünyasý” adlý sergiyi gezdik ve yerinde incelemelerde bulunduk.

Bu deðerli sergi üzerine edindiðim intibalarý ve aldýðým notlarý

kaleme almayý arzu ettim. Ýstanbul Araþtýrmalarý Enstitüsü ve Pera

Müzesi salonlarýnda sunulan “Ali Emîrî Efendi ve Dünyasý” sergisi

üç ana bölüme ayrýlýyor: 

Birinci bölümde, Kanuni’den Sultan Reþad’a uzanan 500 yýllýk bir

dönemin tuðra, hat ve tezhip þâheserleri olan ve bugüne kadar

günýþýðýna  çýkmamýþ 49 adet ferman  ve berat yer alýyor.

Ýkinci bölüm ise hat sanatýnýn büyük ustalarýna ait 31 adet kýt’a

levhayý kapsýyor. Þeyh Hamdullah, Hafýz Osman, Yedikuleli Seyyid

Abdullah, Þeyhülislam Veliyüddin Efendi, Ýsmail Zühdî, Mahmud

Celâleddin ve Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi’nin kaleminden çýkma

hatlar, Osmanlý estetiðinin ulaþtýðý baþ döndürücü zirveyi gözler

önüne seriyor. 

Hat sanatýnýn büyük ustalarýna ait 31 adet levhayý hüsn-i hat

hocasý Taner Kaygýsýz, kýt’a özellikleriyle, yazý türüyle, istiflerin

yazýlýþ yöntemiyle ilgili bilgilerini vererek anlattý. Hattatlarýn el

maharetlerini kaybetmemek ve kendilerini geliþtirmek için

yazdýklarý karalama örneklerini tanýttý. Çünkü bu karalamalarda

günümüz modern bakýþý ile mücerred (soyut)  resim algýlamasý

varken, kendilerinden sonraki hattatlar için ise onlarda inkiþafa

yol açacak önemli bir miras vardýr. 

Üçüncü ve son bölüm, Ali Emîrî Efendi’nin bütün ömrü boyunca

topladýðý muhteþem ve nadir yazma kitaplardan bir seçme.

Osmanlý padiþahlarýna ait dîvânlar; týp, coðrafya, tarih ve tasavvuf

konulu bu geniþ yelpazede 69 adet kitap sergileniyor. Ali Emîrî

Efendi’nin 1914’te keþfettiði ve dünyadaki tek nüshasý Millet

Kütüphanesi’nde olan, 11. yüzyýlda Kaþgarlý Mahmud’un yazdýðý

efsane kitap Divân-ý Lügati’t-Türk ise, ilk defa bu sergide  yer

alýyor. Divân-ý Lügati’t-Türk, Kaþgarlý Mahmud’un Karahanlýlar

zamanýnda meydana getirdiði (Türkçe-Arapça ) en eski Türkçe

sözlük-ansiklopedi olma özelliðini taþýyor. Türkmen, Oðuz, Yaðma,

Kýrgýz ve Çiðil Türklerinin kelime hazinesinin yanýnda, Bizans

sýnýrýndan Çin sýnýrýna kadar uzanan Türk boylarýnýn þivelerini de

verme özelliðine sahip. Kaþgarlý Mahmud, ünlü Arap dili âlimi  el-

Halil’in Kitabû’l-Ayn’ýndaki usûlünü kullandýðýndan bahseder. Eser

Arapça filolojisine göre düzenlenmiþtir. Eser,  kelimelerin özellik-

lerine göre sekiz kitaba, her kitap da  kelimelerin isim ya da fiil

oluþlarýna göre iki kýsma ayrýlýr. Yazarýmýz, Türk fonetiði ile Arap

fonetiði arasýndaki nüansý açýklar.

Dîvan’ýnda Türk dilinin grameri yanýnda, Türk yer adlarý, Türk

damgalarý ve Türk topluluklarýný da etraflý þekilde anlatýr. Ayrýca

Türklerle ilgili hadislere de yer verir. Buhârâlý imamlar arasýndaki

bir güvenilir kaynaktan ve Niþabur halkýnýn bir imamýndan iþittim:

Her ikisi de aþaðýdaki hadisi aktardý, ve ikisinin de isnat zinciri

Resûlullâh’a (s.av.) dayanýyor. Kýyamet alâmetlerinden ahir zaman

azaplarýndan ve Oðuz Türklerinin ortaya çýkýþýndan söz ediyordu.

Dedi ki: “Türklerin lisanýný (Osmanlýca) öðrenin, çünkü onlarýn

saltanatý uzun sürecektir.” Uygur alfabesini Arapça karþýlýðý ile

verir. Hattâ Oðuz boylarýndan bahsettiði sayfalarda Arapça rakam-

larý ile Türk ongularýný karþýlýklý kullanýr. Bazý Türk kabilelerinin

yerleþmesi üzerine hemen hemen tek kaynak olan bu efsanevî

eserin sonunda Türk dünyasýna ait  bilinen ilk harita yer alýr.

Haritanýn her bir köþesinde renklerin ne anlama geldiðini gösteren

Arapça kelimeler vardýr. Bu bir lejant haritadýr. Yani yeþil renk,

denizleri; hâkî renk, nehirleri;  kýzýl renk, daðlarý; bakýr renk de çöl-

leri gösterir.

Kaþgarlý Mahmud’un Araplara Türkçe’yi öðretmek ve Türkçe’nin

de Arapça kadar önemli bir dil olduðunu ispatlamak gayesi ile

yazdýðý Divân-ý Lügati’t-Türk kitabýnda bulunan harita günümüze

ulaþan en eski Türk haritasýdýr. Kaþgarlý Mahmud, haritayý

Türkler’in yaþadýðý bölgeleri göstermek için çizdiðini belirtir.

Kaþgarlý Mahmut, ömrünün sonlarýna doðru memleketi Kaþgar’a

döner. Tahminen 1090’da burada vefat eder.

Saha çalýþmasýnda ilk Türk haritasý ile Türk Oðuz boylarýna ait say-

falar da okunup þerh edildi. Ali Emîrî Efendi Fatih Camii haziresinde

medfundur. Kitâbesi hattat Hâmid Aytaç tarafýndan yazýlmýþtýr.

Darýsý Zemahþerî’nin Mukkaddimetü’l- Edeb Fi’l- Luga (Dil Bilimine

Giriþ) Arapça-Türkmence-Farsça sözlüðünün baþýna.

Divân-ý Lügati’t-Türk’ten bahsedenler arasýnda Kâtib Çelebi’nin

Keþfu’z Zunûn ile Antepli Mahmud Bedreddin’in Ikdu’l cüman fi

târihi ehli’z zamân adlý eserleri sayabiliriz. Eserin elde mevcut

yegâne nüshasý bir tesadüf sonucu Ali Emîrî tarafýndan bulunmuþ-

tur. Kaðýdý kalýn ve saðlam, yazýsý kötü bir nesih kýrmasýdýr. Bu

nüsha Sâve kasabasý halkýndan olup sonradan Þam’a yerleþtiði

anlaþýlan Muhammed b. Ebû Bekr bini Ebü’l-fethü’s-Sâvî

Sümme’ed-Dýmýþkî tarafýndan1266 tarihinde, Kaþgarlý Mahmud’un

kendi el yazýsý ile yazdýðý asýl nüshadan çekilmiþtir. Eserde yer alan

kayda göre Kaþgarlý Mahmud kitabýn yazýmýna H. 464 yýlý

Cemaziyel evvelinin gurresinde (ilk gününde; M. 25 Ocak 1072)

baþlamýþ, dört defa tashihten sonra 10 Þubat 1074 günü tamam-

lamýþtýr. 

Ýlk Türk Haritasý

Kaþgarlý Mahmud’un Araplara Türkçeyi öðretmek ve Türkçe’nin de

Arapça kadar önemli bir dil olduðunu kanýtlamak amacý ile yazdýðý

Divân-ý Lügati’t-Türk kitabýnda bulunan harita günümüze ulaþan

en eski Türk haritasýdýr. Kaþgarlý Mahmud, haritayý Türkler’in

yaþadýðý bölgeleri göstermek için çizdiðini belirtir: “ Bundan baþka

her boyun bulunduðu yeri de bildirdim. Bizans ülkesine en yakýn

olan boy Becenek’tir (Peçenek), sonra Kýpçak, Oðuz,Yemak,

Baþgýrt, Basmil, Kayý, Yabaku, Tatar, Kýrgýz gelir. Kýrgýzlar Çin ülke-

sine yakýndýr. Bu boylarý hepsi Rum ülkesi yanýndan doðuya doðru

þöyle uzanýr, gider: Çiðil, Tohsi Yaðma, Uðrak, Çaruk, Çomul, Uygur,

Tangut, Kýtay. Kýtay ülkesi Çin’dir. Bundan sonra Tavgaç gelir. Orasý

Maçin’dir. Bu boylar güney ile kuzey arasýnda bulunurlar. Bunlarýn

her birini þu degrede (dairesel haritada) birer birer gösterdim.
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Bilinen Ýlk Türk Haritasý

Haritada Türk boylarýna komþu olan yerler de görülür. Doðu ve

Batý Avrupa, Habeþistan, Hind, Çinhindi, Çin ve Japonya’nýn yer

aldýðý haritanýn merkezine Karahan hükümdarlarýnýn oturduðu

Balasagun kenti oluþturur. Haritada Yarkent, Kaþgar, Ýkiöküz,

Ötüken, Talas gibi Türk kentleri de yer alýr. Merkezini Türklerin

oluþturduðu bir dünya haritasý olarak kabul edilir. Dairesel dünya

haritasýnýn etrafýndaki çember üzerinde, saat göstergesi yönünde

sýrasýyla Güney, Batý, Kuzey, Doðu yazýlýdýr. Doðu, haritanýn

tepesindedir. Haritanýn her bir köþesinde renklerin neyi ifade ettiði

belirtilir. Bu bir tür lejanttýr. 

Buna göre yeþil renk denizleri, haki renk nehirleri, kýzýl renk

daðlarý, bakýr rengi de çölleri gösterir. Yapýlýþ amacý ve yapýldýðý

yer olan Baðdat dikkate alýndýðýnda,  haritanýn o yýllarda Ýslam

ülkelerinde yaygýn ve geçerli tarz olan dairesel þekli seçmiþ

olduðu görülür.

Kaþgarlý’nýn haritasý ilk ve ortaçaðdan beri inanýlan karalarýn bir

okyanusla çevrili olduðu düþüncesini yansýtýr. Buna gore,

Kaþgarlý’nýn tanýmladýðý karalar deniz ile çevrilidir. Bunun dýþýnda

Yecüc ve Mecüc ülkesi, Zülkarneyn, Adem’in ayak izi gibi mitolo-

jik ögeler, vahþi hayvanlar  ve Nasnas adý verilen þeytansý yaratýk-

lar da haritada kendine yer bulur. (Atlas, 2005) 

Divân-ý Lügati’t-Türk

Türk; Allah’ýn selamý üzerine olsun Tanrý yarlýgayasý Nuh’un oðlu-

nun adýdýr. Bu, Tanrýnýn, Nuh oðlu Türk’ün oðullarýna verdiði bir

addýr. Nitekim Tanrýnýn “Hel etâ ale’l-insâni hînun mine’d-dehr

(“insanýn üzerinden, (henüz kendisinin anýlan bir þey olmadýðý)

uzun bir süre geçmedi mi” (k.76:1)) ayetteki insan kelimesi ”Adem”

anlamýna gelmiþtir; burada yalnýz bir tek kiþiyi bildirir. Türk sözü,

Nuh’un oðlunun adý olduðunda bir tek kiþiyi bildirir, oðullarýnýn adý

olduðunda, “beþer” kelimesi gibi çokluk ve yýðýn bildirir. Þu ayette

olduðu gibi; Legad halagne’l-insâne fî ahseni takvîmin sümme

radadnâhu esfele sâfilîn ille’l-lezîne âmenû ve amilû’s-sâlihât [“Biz

insaný en güzel biçimde yarattýk, sonra onu aþaðýlarýnýn aþaðýsýna

çevirdik. Yalnýz inanýp iyi iþler yapanlar hariç...” (k.95:4-6)] topluluk

(cemi) adý olarak kullanýlmýþtýr. Zira kimse bu sözcüðün kapsamý

dýþýnda deðildir. Yani bu kelime, müfret ve cemi yerine kullanýlýr,

nitekim “Rum” kelimesi Tanrý yarlýgayasý Ýshak’ýn oðlu Iysu,

Iysu’nun oðlu Rum’un adýdýr; oðullarý da bu adla anýlmýþtýr, Türk

kelimesi de böyledir.

Biz “ad olarak Türk adýný Ulu Tanrý vermiþtir” dedik. Çünkü bize

Kaþgarlý Halef oðlu Ýmam, Þeyh Hüseyin, ona da Ýbn Garkî denilen

kimse, Ýbn Ebî Dünyâ aþ-Þeyh Ebû Bekr al-Mugîd al-Cercerâî den-

mekle tanýlan âhýrzaman üzerine yazmýþ olduðu kitabýnda (el-

muellef fî âhiri’z- -zamân) isnad zinciri Ulu Yalavac’a (Peygambere

(s.a.v)) dayanan bir hadise göre Allahu Teâlâ “Benim bir ordum

vardýr, ona “Türk” adý verdim, onlarý doðuda yerleþtirdim. Bir ulusa

kýzarsam Türkleri, o ulus üzerine musallat kýlarým” diyor. 

Kaynak:

1. Divân-ý Lügati’t-Türk (Robert DANKOFF, James KELLY; türkçe çeviri Serap Tuba
YURTSEVEN ve Seçkin ERDÝ) Kabalacý Yayýnevi, Ýstanbul 2005.
2. Atlas, Nisan 2005

*ÝSMEK Osmanlýca Ýhtisas Usta Öðreticisi  
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Doç. Dr. Faruk TAÞKALE*

Büyüleyici görüntüsü ve eþsiz doðasýyla dünyanýn en
güzel yerlerinden biri olan ve insanlýk tarihi boyunca birçok

uygarlýða ev sahipliði yapmýþ olan Kapadokya’da ilk göze çarpan; peri-
bacalarý, yeraltý þehirleri ve vadileri bir yandan öbür yana katedip duran

güvercinleridir.

Roma imparatoru August zamanýnda Antik dönem yazarlarýndan Strabon, 17

ciltlik Geographika adlý kitabýnda (Anadolu XII, XIII, XIV) Kapadokya’nýn sýnýr-

larýný güneyde Toros daðlarý, batýda Aksaray, doðuda Malatya ve kuzeyde Doðu

Karadeniz kýyýlarýna kadar uzanan geniþ bir bölge olarak belirtir. Bugünkü

Kapadokya; Nevþehir, Aksaray, Niðde, Kayseri ve Kýrþehir illerinin kapladýðý alandýr.

Daha dar bir alan olan kayalýk Kapadokya ise Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp,

Derinkuyu, Kaymaklý, Ihlara ve çevresinden oluþmaktadýr.

Antik dönemde adý Nyysa olan Nevþehir’in Osmanlý dönemindeki adý Muþkara idi. Osmanlý

Padiþahý III. Ahmed’in damadý ve sadrazamý olan Damat Ýbrahim Paþa (1660-1730) doðup

büyüdüðü küçük bir köy olan Muþkara’ya ayrý bir özen göstermiþtir. 18 hanelik bu

köyde camiler, medreseler, kütüphaneler, imaretler, hamamlar ve taþ evler

yaptýrmýþtýr. Daha sonra çevredeki Türkmen halkýný Muþkara’ya yer-

leþtirerek bu küçük köyü kaza yapmýþ ve adýný Nevþehir

olarak deðiþtirmiþtir. 1867 yýlýnda Konya’nýn Niðde

sancaðýna baðlanan Nevþehir, 1902’de Ankara

sancaðýna baðlanmýþ ve 1954 yýlýnda il

olmuþtur.

Büyüleyici Bir Açýk Hava Müzesi 
Nevþehir

Büyüleyici Bir Açýk Hava Müzesi 
Nevþehir
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Damat Ýbrahim Paþa, 1717 yýlýnda III. Ahmet Han’ýn kýzý Fâtýma Sultan’la evlenmiþ

ve  vezîriâzamlýða getirilmiþtir. Enderûn-i Hümâyûn’da yetiþen sadrazamlarýn on üçüncüsü

ve Osmanlý sadrazamlarýnýn yüz otuzuncusu olan Ýbrahim Paþa, ilk matbaanýn tesisi ve sanayi

tesislerinin kurulmasýný gerçekleþtirmiþtir. Ýstanbul’da Çini, Çuha ve Hatayî ismi verilen kumaþ fab-

rikalarýnýn kurulmasý Ýbrahim Paþa’nýn gayret ve çalýþmalarýyla gerçekleþmiþtir. Ýstanbul’da esnafta

bulunan nadide kitaplarýn ucuz fiyatlarla satýn alýnýp Avrupa’ya gönderildiðini öðrenen Ýbrahim Paþa, bu

eserlerin yurtdýþýna çýkmasýný yasaklayýp birçok kütüphane kurarak bu deðerli kitaplarý koruma altýna

almýþtýr. Zevcesi Fâtýma Sultan ile birlikte Ýstanbul’da Þehzade Camii yakýnýnda Düralhadîs, talebe odalarý, sebil ve

kütüphane yaptýrmýþ, Lâle Devri’nde önem kazanan park ve bahçeciliðin geliþmesini saðlamýþtýr. Ancak, 1730 yýlýnda

Patrona Halil Ýsyaný’nda öldürülmesiyle birlikte yýkýlýp yok edilen bahçelerin benzerleri daha sonra Avrupa’da yapýlmaya

baþlanmýþtýr.

Nevþehir; doðanýn bir heykeltýraþ titizliðiyle hazýrladýðý peribacalarý, kaya kiliseleri ve eþsiz manzarasýyla bir açýkhava müzesi

görünümündedir. Bu masalsý müze, üzüm baðlarý ve iðde aðaçlarýyla süslenmiþtir. Peribacalarý ve kayalara oyulan yerleþim alanlarý

doðal ve kültürel merkezlerdendir. Kayalarda yaþam, nesiller boyu devam etmiþ ve sonraki yüzyýllarda inzivaya çekilen keþiþler için

uygun bir barýnak ve ibadet yeri olmuþtur.

Yeraltý da bir baþka güzelliktedir Nevþehir’de. Kapadokya geçmiþte sýk sýk çeþitli saldýrýlarla karþý karþýya kaldýðýndan dolayý halkýn

tehlike anýnda geçici olarak sýðýnmasýný saðlamak amacýyla yeraltý þehirleri yapýlmýþtýr.

Bu gizemli þehirde gökyüzü; gündüz ve gece en az yeryüzü ve yeraltý kadar güzel ve etkileyicidir. Gündüz gökyüzünde

güvercinler uçar durur ve pamuk gibi bulutlar adeta bulut gösterisi yaparlar. Gece ise

gökyüzü sanki yýldýzlarýn istilasýna uðramýþtýr. Sýk sýk yýldýz kaymalarý-

na tanýk olmak mümkündür. Ay ýþýðýyla aydýnlatýlmýþ periba-

calarý bir baþka gizemlidir geceleri.
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Dört mevsimde birbirinden çekici görüntüye bürünen

Kapadokya’da kýþ mevsiminde yaðan kar, peribacalarýný beyaz bir

tülle örter adeta. Baharda ise açan gelincikler, yabani badem ile

kayýsý çiçekleri ve çiçek açmýþ iðde aðaçlarýnýn sýcak bir rüzgâr

estiðinde yayýlan kokusu insanýn içini yaþama sevinciyle doldurur.

Peribacalarý; vadi yamaçlarýndan inen sel sularýnýn ve rüzgârýn

tüflerden oluþan yapýyý aþýndýrmasýyla oluþmuþtur. Sel sularýnýn

dik yamaçlarda kendine yol bulmasý, sert kayalarýn çatlamasýna

ve kopmasýna neden olmuþtur. Alt kýsýmlarda bulunan ve daha

kolay aþýnan malzemenin derin bir þekilde oyulmasýyla yamaç

gerilemiþ ve üst kýsýmlarda yer alan þapka ile aþýnmadan korunan

konik biçimli gövdeler ortaya çýkmýþtýr. Daha çok Ürgüp civarýnda

bulunan þapkalý peribacalarý konik gövdeli olup, tepe kýsýmlarýnda

bir kaya bloku bulunmaktadýr. Þapkayý oluþturan kaya türünün

gövdeyi oluþturan kaya türüne göre daha dayanýklý olmasý perib-

acasýnýn oluþumu için ilk koþuldur. Peribacalarýnýn dýþýnda vadi

yamaçlarýnda yaðmur sularýnýn oluþturduðu ilginç kývrýmlar bölg-

eye ayrý bir özellik katmaktadýr.

Peribacalarý en yoðun þekilde Ürgüp, Uçhisar ve Avanos üçgeni

arasýnda kalan vadilerde, Ürgüp-Þahinefendi arasýndaki bölgede,

Nevþehir Çat Kasabasý civarýnda, Kayseri Soðanlý Vadisi’nde ve

Aksaray Selime Köyü civarýnda bulunmaktadýr.

Büyük bir kýsmýnýn yumuþak tüfün aþaðý doðru derinlemesine

oyulmasýyla yapýlan yeraltý þehirlerinin tarihi, M.Ö. IV. yüzyýla

kadar gider. Yunanlý Ksenefon’un Anabasis adlý kitabýnda;

Helenler’in bu gizemli þehirlerde yaþadýklarýna dair hikâyeler yer

alýr. Ancak birçok araþtýrmacýya göre yeraltý þehirlerini ilk inþa

edenler Hititler’dir. Bu ilginç ve gizemli þehirlerin bölgede bulunan
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Nevþehir Kalesi ve Kale Mahallesi

Kaymaklý Yeraltý Þehri
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çoðu evle gizli geçitlerle baðlantýlarý bulunmaktadýr. Yaklaþýk 7

katlý olan yer altý þehirleri yüzlerce odadan oluþmaktadýr ve odalar

birbirine uzun galeriler ve labirent gibi tünellerle baðlanmýþtýr.

Katlar arasýndaki mekânlarý birbirinden ayýran, savunma amaçlý

sürgü taþlarý bulunmaktadýr. Yeraltý þehirlerinin en eski katlarý

genelde giriþ katlarý olup, bu katlar daha çok hayvan barýnaðý

olarak kullanýlmýþtýr. Kýþ ve yaz ýlýk olan yeraltý þehirlerinde mut-

fak ve þýrahaneler de üst katlardadýr. Mutfaklarda günümüzde

Kapadokya kasaba ve köylerinde halen yemek piþirmek amacýy-

la kullanýlan tandýr adý verilen yere oyulmuþ ocaklar bulunmak-

tadýr. Katlar arasýnda odalarýn tavan ve duvarlarýnda iletiþim saðla-

mak amacýyla yapýlmýþ 5-10 cm arasýnda haberleþme delikleri

bulunmaktadýr. Bu delikler sayesinde halk, uzun tünellerden

geçmeden, zorunlu durumlarda kolay ve çabuk bir þekilde birbir-

leriyle haberleþmekteydiler. En yaygýn kullanýmý Bizans dönemine

ait olan yeraltý þehirlerinde, kanalizasyon sisteminden havalandýr-

ma bacalarýna, odalarý ve þehirleri birbirine baðlayan tünellerden,

yiyecek depolarýna kadar birçok detayýn düþünüldüðü muhteþem

bir sistem geliþtirilmiþtir. 

Nevþehir’de; Derinkuyu, Kaymaklý, Özlüce köyü, Tatlarin, Özkonak

ve Mazý, yeraltý þehirleri restore edilip Kültür Bakanlýðý tarafýndan

turizme açýlmýþtýr.

Nevþehir’i yüksekten seyreden iki önemli kalesi bulunmaktadýr.

Bunlardan biri þehir merkezinde bulunan ve yapýmý Selçuklu

döneminde gerçekleþen Nevþehir Kalesi’dir. Kale, Damat Ýbrahim

Paþa tarafýndan onarýlmýþ ve 1979 yýlýnda tekrar onarýlarak tahrip

olmaktan kurtarýlmýþtýr. Nevþehir merkezi ve civarýnýn, gün doðu-

mu ve batýmýnýn en güzel izlenildiði kale, ayný zamanda Kale

Mahallesi ile merkezin en eski ve en yüksek yerleþim yeri konu-

Peribacalarý ve güvercinler

Akþam üzeri belediye kavþaðýnda bir görünüm
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mundadýr. Bölge; Nevþehir Belediyesi tarafýndan ýslah edilerek,

Nevþehir’e yaraþýr bir yerleþim merkezi haline getirilmek üzere

proje dahiline alýnmýþtýr. 

Yerden yüksekliði 179 metreye ulaþan Uçhisar Kalesi,

Kapadokya’nýn en önemli seyir noktalarýndan biridir. Bizanslýlar

tarafýndan þato olarak kullanýldýðý belirtilen kale, ilk çaðýn doðal

gökdelenlerinden birisi olarak bilinmektedir. Üçhisar Kalesi

içerisinde bulunan çok sayýdaki odalar birbirine merdivenler,

tüneller ve koridorlarla baðlanmýþtýr. 

Nevþehir Kalesi’nden merkeze doðru göz gezdirildiðinde ilk göze

çarpan anýt gibi yükselen minarelerdir. Damat Ýbrahim Paþa

Külliyesi 1726-1727 yýllarýnda Ýbrahim Paþa tarafýndan yaptýrýlmýþ

olup, külliye; halk arasýnda Kurþunlu Camii olarak bilinen Camii

Kebir, medrese, kütüphane, imaret, sýbyan mektebi, hamam, ker-

vansaray ve çeþmelerden ibarettir.

1202 yýlýnda, Selçuklu Sultaný Alaaddin Keykubat tarafýndan

Avanos ilçesinde yaptýrýlan Alaaddin Camii, 1887’de ilk onarýmýný,

1956’da ise ikinci onarýmýný görmüþtür. 1948’de ise Meccanlý

Athem Ýlhan Usta tarafýndan Türk tarzý bir minare yapýlmýþtýr.

Ürgüp ilçesi, Damsa Köyü merkezinde yer alan Taþkýnpaþa Camii,

Karamanlýlar döneminde yaptýrýlmýþtýr. Caminin kakma tekniðiyle

cevizden yapýlmýþ mihrabý Ankara Etnografya Müzesi’nde

sergilenmekte olup, tek örnek olmasý açýsýndan önemlidir.

Kaymaklý Kasabasý’nda bulunan Camii Kebir, Damat Ýbrahim Paþa

tarafýndan Osmanlý Sarayý’na aþçý olarak alýnýp daha sonra

aþçýbaþýlýða yükselen Kaymaklý’lý yeðen Hacý Abdullah Aða tarafýn-

dan 1732 yýlýnda yaptýrýlmýþtýr.

Gülþehir ilçesinde bulunan Silahtar Seyit Mehmet Paþa Camii
Kurþunlu Camii - Cami-i Kebîr

Kurþunlu Camii avlusundaki þadýrvan
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1777’de Karavezir Silahtar Seyit Mehmet Paþa tarafýndan inþa

ettirilmiþtir.

1716 yýlýnda Ýbrahim Paþa tarafýndan Nevþehir merkezde yap-

týrýlan Kara Camii ve 1814 tarihli Ürgüp Espelli Camii Nevþehir’in

önemli camilerindendir.

Nevþehir’de dikkati çeken diðer yapýlar da kiliseden çevrilen ve

ayný amaç için hizmet veren camilerdir. Bunlarýn baþýnda

Derinkuyu ilçesine baðlý eski adýyla Zile olan Özlüce Köyü’nde

bulunan, halk arasýnda Kilise Camii olarak bilinen ibadethane gelir. 

1849 yýlýnda kilise olarak yaptýrýlmýþ ve 1930 yýlýnda camii olarak

ibadete açýlmýþ olan camii, mimari yapýsýyla, pencere üzeri ve ön

giriþ duvarý üzerinde bulunan haçlar, giriþ kapýsýnýn sað ve solun-

da bulunan ve acil restorasyona ihtiyacý olan Azizler ve Hz. Ýsa’nýn

doðumunu tasvir eden resimler ve minaresiyle adeta bir kilise-

camidir. Bugün bir mihrap ve minare ilave edilerek camii olarak

kullanýlan bu ibadethanenin camiye dönüþtürülmeden önceki

kitabelerinden birinde yöre aðzýyla “Aziz Vasiliostan bahþiþtir.

Zilelilere ne mutlu. Gelipte gören gezenlere, kalfasýna yapturan-

nere ýrahmet olsun ecdatlerine. Portatu Ayiu Vasiliu (Aziz

Vasileos’un Kapýsý)” ve diðerinde “Bu çok mukaddes ve pek güzel

kilise, 12 Havariler Kilisesidir. Hristiyanlýða baðlý olan Ortodoks

Hristiyanlarý arkasýna alan Konya ve yöresi despotu Neofitos’un ve

halkýn büyük baðýþ ve gayretleri ile Sultan Mecid’in saltanatý

devrinde inþa edildi. Ýsa Mesih’e asýrlarca þan versin diye. Mübarek

sene 1849, Mart 16” yazýlýdýr. 

Çeþitli dinlere ait insanlarýn hoþgörü içerisinde bir arada yaþadýðý

Nevþehir’de Osmanlý dönemindeki Hýristiyanlar da kiliselerini inþa

ettiler. Bunlar barýþ ve hoþgörünün güzel bir örneðidir.

Güvercin; Ýslam inancýnda aileye baðlýlýðýn ve barýþýn, Hýristiyan

Anýtpark Kavþaðý

Çan Kulesi

Avanos’da çömlek yapan bir genç
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inancýnda ise Tanrý’nýn ruhunun simgesidir. Güvercinler, kursak-

larýna doldurduklarý tahýl tanelerini sindirebilmek için sýk sýk su

içme ihtiyacý duyduklarýndan “su pýnarlarýnýn koruyucu kuþu”

olarak da anýlýrlar.

Kapadokya yöresi çiftçileri tarafýndan nesilden nesile bað ve

bahçelerde verimi arttýrmak için güvencin gübresi kullanýlmýþ ve

bu nedenle çok sayýda güvercinlik yapýlmýþtýr. Güvercinliklerin

yüzeyi çoðu kez yapýldýðý dönemin gelenek ve sosyal yaþantýsýna

uygun olarak süslenmiþtir. Bazen de güvercinliklere yapým tarihi,

maþallah Allah gibi kelimeleri ihtiva eden kitabeler de ilave

edilmiþtir. Bugün Nevþehir insaný için güvercin beslemek bir

gelenek ve hobidir. Yöre güvercinlikleri en yoðun biçimde Uçhisar,

Göreme-Kýlýçlar, Ürgüp-Üzengi, Ortahisar-Balkan Deresi, Kýzýlçukur

ve Çat vadilerinde bulunmaktadýr.

XIX. yüzyýl Kapadokya evleri yamaçlara, ya kayalarýn oyulmasý

suretiyle ya da kesme taþtan inþa edilmiþtir. Bu þekilde yapýlmýþ

en güzel örnekler Göre ve Göreme’de bulunmaktadýr. Bölgenin

tek mimari malzemesi olan taþ, yörenin volkanik yapýsýndan

dolayý ocaktan çýktýðýnda yumuþaktýr. Dolayýsýyla rahat

iþlenebilmekte ve havayla temasý sonucunda sertleþerek çok

dayanýklý bir malzemeye dönüþmektedir. Ýstanbul, Ýzmir, Ankara

gibi büyük kent mimarlarýnýn bu taþý halen keþfetmemiþ olmasý

büyük bir kayýptýr. Kullanýlan malzemenin bol ve çeþitli olmasýn-

dan dolayý bölgeye has olan iþçiliði geliþerek mimari bir gelenek

halini almýþtýr. Kemerli olarak yapýlan kapýlarýn üst kýsýmlarý stilize

bitki ve geometrik motiflerle süslenmiþtir. Evlerde çok sayýda

oturma ve yatak odasý, misafir odasý, mutfak, kiler, depo, tandýr,

pekmez ve þýra yapma bölümleri bulunmaktadýr. Yöresel

mimarinin en ilginç örnekleri XIX. yüzyýl ile XX. yüzyýl baþlarýna

aittir.

Kapadokya’da yeni yapýlan yapýlar çoðunlukla yöre mimarisine

uygun olarak kesme taþtan inþa edilmektedir. Bu yeni yapýlarýn

en güzel örneklerini Ürgüp, Göreme, Avanos, Derinkuyu, Kaymaklý

ve Özlüce Köyü’nde görmek mümkündür.

Yöreye özgü klasik mimari özelliklerin Nevþehir merkezinde en

güzel yansýmasýný 2006 yýlýnda 34.790 m2’lik bir alanda inþa edilen

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi ile restoran olarak kullanýlan

Nevþehir Konaðý’nda görmek mümkündür.

Ayrýca, Aksaray yönünden Nevþehir’e girerken yolcularý karþýlayan

Þehitler Parký ile Barýþ Anýtý ve þehir merkezine doðru devam

edildiðinde Borsa Kavþaðý’nda yapýlan Borsa Anýtý, Nevþehir

Belediyesi tarafýndan yöre taþlarýyla yaptýrýlmýþ anýtlardýr.

Nevþehir yedi ilçeden oluþmaktadýr. Acýgöl ilçesi, M.Ö. 1800-2000

yýllarý arasýnda yerleþim merkezi olmuþ ve 1987’de Nevþehir’e

baðlanmýþtýr. Antik adý Venessa olan Avanos ilçesi bölgenin

çanak-çömlek merkezidir. Ýlçede çanak-çömlek yapýmý

Hititler‘den bu yana süregelmektedir. Çömlek, küp, testi, güveç

form ve boyutlarý ihtiyaca ve çamur türüne göre þekillenir.

Geleneksel üretim, boylarý 20 cm’den 1,5 m’ye kadar deðiþen süs

ve kullaným eþyalarýdýr. Son yýllarda Hitit ve Frig seramikleri baþta

olmak üzere, Anadolu’nun en eski formlarýný tekrarlayan hediye-

lik eþya üretimi baþlamýþtýr. Günümüzde büyük kentler ve

Avrupa’nýn birçok kentinde hediyelik eþya satan maðazalarýn vit-

rinlerini süsleyen Avanos yapýmý testiler, antik çanak-çömlek

reprodüksiyonlarý, bölgenin en önemli gelir kaynaklarýndan biri

haline gelmiþtir.

Avanos’a 5 km. uzaklýkta, peribacalarýnýn en yoðun bir þekilde

bulunduðu Zelve, adeta bir peribacasý kenti görünümündedir.

Yaþamýn ne zaman baþladýðý bilinmeyen bu açýkhava müzesi,

özellikle IX. ve XIII. yüzyýl hýristiyanlarýnýn en önemli yerleþim ve

dini merkezlerinden biri olmuþtur. Yamaçlarýn dibinde yer alan

Direkli Kilise, Zelve’deki manastýr hayatýnýn ilk yýllarýna aittir.

Balýklý, Üzümlü ve Geyikli kiliseler Zelve’nin diðer önemli

kiliselerindendir.

Eski adý Melegobia olan Derinkuyu ilçesi, akarsu ve gölü bulun-

madýðýndan dolayý bu ilçenin içme suyu 60-70 m. derinlikteki

kuyulardan temin edildiði için Derinkuyu adýný almýþtýr. En önemli

özelliði, oldukça geniþ bir alana yayýlmýþ yeraltý þehri bulun-

masýdýr. Turizme açýk yeraltý þehirlerine sahip Kaymaklý Kasabasý

ve Özlüce Köyü de Derinkuyu’ya baðlýdýr. Ýlk kez Hititler’e ev

sahipliði yapmýþ olan Gülþehir ilçesi tarih boyunca Frigyalýlar,

68
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Yaz mevsiminde kayýsý aðaçlarý arasýnda peri bacalarý bir baþka güzelliktedir.
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Lidyalýlar, Persler, Makedonya Krallýðý, Romalýlar, Bizans Ýmparator-

luðu ve Osmanlý Ýmparatorluðu egemenliðinde kalmýþtýr.

Açýksaray ören yeri, volkanik tüflerden oyulmuþ evler, kiliseler ve

manastýrlarla adeta bir kaya köyü görünümündedir.

Eski adý Suluca Karayüyük olan Hacýbektaþ,1954 yýlýnda Nevþehir’e

baðlanarak ilçe olmuþtur. Kurtuluþ Savaþý’nýn ilk yýllarýnda Mustafa

Kemal Atatürk Sivas’tan Ankara’ya giderken, 1919 yýlýnda

Hacýbektaþ ilçesini ziyaret etmiþ ve burada bir gece kalmýþtýr.

Daha sonra konakladýðý ev, Kültür Bakanlýðý tarafýndan onarýlarak

Atatürk Evi olarak ziyarete açýlmýþtýr.

Ýlçe her yýl 16 Aðustos’ta Hacý Bektaþ

Veli anma töreni ve kültürel etkinlik-

lerine ev sahipliði yapmaktadýr. 

Kozaklý; adý Selçuklular döneminde

yaþamýþ Kozakoðlu adýnda bir kiþi-

den geldiði söylenen bir ilçedir. Sýcak

suyuyla bilinmektedir ve 1954 yýlýn-

da ilçe olmuþtur.

Ürgüp ilçesi Kapadokya’nýn en

önemli merkezlerindendir. Tarih

boyunca birçok isme sahip olmuþtur.

Bizans döneminde Osiana (Assiana),

Hagios Prokopios; Selçuklu döne-

minde Baþhisar; Osmanlý döneminde

Burgut Kalesi ve Cumhuriyetin ilk yýl-

larýnda Ürgüp adýný almýþtýr. Bizans

döneminde önemli bir dini merkez

olan Ürgüp; köy, kasaba ve vadi-

lerindeki kaya kiliselerinin ve ma-

nastýrlarýn piskoposluk merkeziydi.

1515 yýlýnda Osmanlý topraklarýna katýlan Ürgüp, XVIII. Yüzyýlda

Damat Ýbrahim Paþa’nýn kadýlýk makamýný doðduðu yer olan

Muþkara’ya baðlamasýyla ikinci planda kalýr. Ancak Ýbrahim Paþa,

Ürgüp halkýný maðdur etmemek için Kavak köyünden 20 km’lik

bir yeraltý yolu ile su getirir. Sokak ve meydanlara çeþmeler yap-

týrarak, kitabelerin þiirlerini dönemin en iyi þairlerine yazdýrýr.

Ürgüp’te diðer önemli bir yapý da 1909’da tamamlanan Rum

Hamamý’dýr. Ürgüp de Göreme gibi Nevþehir’in kültür, turizm ve

eðlence merkezidir. El yapýmý ünlü Kapadokya bez bebeklerinin

yapým merkezi, Ürgüp’e 50 km uzaklýktaki Soðanlý Köyü’dür. 
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Gece Camii ve Kaya Kilisesi

Yöreye özgü taþlardan yapýlmýþ tarihi bir konak
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Nevþehir tarih boyunca birçok önemli þahsiyet yetiþtirmiþtir.

Hünkâr Hacý Bektaþ Veli, aþka dair söylemlerini, insan sevgisini ve

ýþýðýný bu topraklardan yaymýþtýr. Osmanlý döneminin ünlü

sadrazamý Damat Ýbrahim Paþa Nevþehir’de doðmuþ ve modern

Nevþehir’in temelini atmýþtýr. 1867’de Ürgüp’te doðan Þeyhülislam

Hayri Efendi, Adliye Nezareti (Adalet Bakanlýðý)’nde görevleri ve

medreselerdeki fiziki düzenlemelerin yaný sýra ders programlarý

üzerinde yaptýðý yenilikler (Teþkilat-ý Hayriye) ile bilinmektedir.

Ayrýca, Medresetü’l Vaizîn, Medresetü’l-Hattatîn ve Medseretü’l

Kudad adýnda yeni medreseler kurmuþ, medreselerde dini ders-

lerin yaný sýra sosyal ve teknik derslerin de okunmasýný

saðlamýþtýr. Ünlü ressam Prof. Dr. Neþet Günal Nevþehir’e baðlý eski

adýyla Kýzýncil olan Özyayla Köyü’nde dünyaya gelmiþ, Ýstanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlýðý yap-

mýþ, resimleriyle “Anadolu Efsanesini yazmýþ” önemli bir figüratif

ressamdýr. 

Nevþehir’e özgü yiyecek ve içeceklerin baþýnda düðün çorbasý,

sütlü çorba, sulu köfte, kabak çiçeði dolmasý, çömlek peyniri,

köylerde taþ fýrýnlarda yapýlan köy ekmeði, üzüm þýrasý, pekmez

ve sütle kavrulmuþ kabak çekirdeði gelir. Küfeki taþýndan yapýlan

peribacasý maketleri, bez bebekler ve Avanos üretimi çanak-çöm-

lekler en çok ilgi çeken hediyelik eþyalardandýr. 

Nevþehir; kültür turizmine, inanç turizmine, spor, kongre, eðlence,

atlý ve yaya doða turizmi türleri ile termal turizme uygun tarihi

eserlere, doðal güzelliklere ve modern bir altyapýya sahiptir. Kent;

Vali M. Hacý Mustafaoðlu ve Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan

Ünver’in proje ve çalýþmalarýyla tarihi ve doðal dokusu korunarak

hýzla geliþmekte ve Dünya’nýn “barýþ merkezi” haline gelmektedir.

Ürgüp’te halýcýlýðý sembolize eden kadýn figürleri ve Kapadokyalý gençler
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Kaya Kilisesi resimleri

Nevþehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi

Kaynakça:

Nevþehir Kültür ve Tarih Araþtýrmalarý, 2004-2007, Sayý: 1-7.

www.nevsehir.gov.tr - www.cappadocia.gov.tr

Fotoðraf konusunda yardýmlarýndan dolayý Kapadokya Kültür ve Sanat

Merkezi Müdürü Celal Korkmazer’e teþekkür ederim.

*MSGÜ Geleneksel TÜrk Sanatlarý  Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalý Baþkaný
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ÝSMEK SSanatevi’nden 
Göz AAlýcý EEserler

Rana KAYACIK

Beþ yýldan bu yana çini, tezhip, porselen
boyama, ahþap boyama, mefruþat, makine
nakýþý, el nakýþý, kurdele nakýþý gibi el sanat-
larýnýn nadide branþlarýnda eþsiz sanat eser-
leri ortaya koyan ÝSMEK Sanatevi,

bünyesindeki ustalarýn maharetli elleriyle
Ýstanbullu sanatseverlere ulaþýyor.

Sanatevi’ndeki eserler, sergi ve
tanýtým amaçlý üretildiði gibi,

makul fiyatlar üzerinden
sipariþ üzerine de

çalýþmalar
yapýlýyor.
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2003 yýlýnýn Mayýs ayýnda Bayrampaþa’da açýlan ÝSMEK Sanatevi, 2005 yýlýndan bu yana Fatih’teki

binasýnda sanatseverlerin keþfini bekliyor. Eski bir Ýstanbul evinin restore edilmesi ile sanat

dünyasýna kazandýrýlan yapý, ara sokaklarda olmasýna raðmen isteyenlerin kolayca ulaþabilecek-

leri bir nitelik taþýyor. En alt katý depo olmak üzere dört katlý bir binada üretim yapan ÝSMEK

Sanatevi’nin giriþ katýnda mefruþat-kurdele nakýþý atölyesi, birinci katýnda el nakýþý-makine

nakýþý atölyesi, ikinci katýnda ahþap boyama-porselen boyama-çini-tezhip atölyesi, üçüncü

katýnda ise ürün teþhir bölümü bulunuyor. Hep birlikte ÝSMEK Sanatevi’ni gezmeye

baþlýyoruz…

ÝSMEK Sanatevi’nin giriþ katýnda mefruþat-kurdele nakýþý atölyesi bulunuyor.

Atölyede neredeyse her yaþtan usta var. Çoðu ÝSMEK’te kumaþ boyama,

ahþap boyama, mefruþat, rölyef, folyo gibi branþlarda

eðitim almýþ, ardýndan usta öðreticilik dahi yapmýþlar

ÝSMEK’te. Atölyede kutu kaplamalar, kýrlentler,

boncuk iþleri, kurdele nakýþý panolar, sehpa

örtüleri iþleniyor. Çoðunluðu sipariþ

olan bu eserlerin satýþý da

yapýlýyor. Keselerde 5 ytl’den

baþlayan fiyatlar, özel

týðlarla yapýlan boncuk

iþlerinde 250 ytl’ye

kadar çýkýyor.
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Birinci kat, el nakýþý ve makine nakýþýna ayrýlmýþ durumda. El nakýþýn-

da genellikle Türk iþi eserler üretiyor. Türk iþi uzun örtülere talebin

yoðun olduðunu belirten ustalar, modellerine göre fiyatlarýn da

deðiþtiðini söylüyor. 300 ytl’den baþlayan fiyatlar, çift yönlü iþleme-

lerde 3 milyara kadar çýkýyor. Makine nakýþýnda görev alanlarýn sayýsý

ise daha fazla. Atölyede makine nakýþýnda, örtü, heybe, þal, baþörtüsü,

çanta, kese, pano, cepken, kaftan, tablo, kýyafet gibi eserler ortaya

koyuyor. Çoðunlukla Maraþ iþi çalýþýlýyor. Keselerde fiyatlar 7,5 ytl’den

baþlýyor, kaftanlarda ise fiyatlar 3 milyara kadar varabiliyor. Bu

atölyede de önce ÝSMEK’te eðitim alan sonra hocalýk yapan ya da

sadece kursiyer olan ve usta öðreticilik yaptýktan sonra buraya

gelen ÝSMEK’li ustalar bulunuyor.

Ýkinci katta ahþap boyama, porselen boyama, çini ve tezhip

branþlarýnda eserler üretiliyor. Tezhip branþýndaki eserler

genellikle sergilerde, tanýtýmlarda kullanýlýyor ve pro-

tokole hediye ediliyor. 4 sene boyunca ÝSMEK’te

eðitim aldýktan sonra 7 yýldýr bu iþi yapan tezhip

ustasý, “Bu eserler seri üretimler olmadýðý için çok

özel anlamlarý var. Biz burada sanat yapýyoruz,

ticari anlamda bir üretim merkezi deðil o

nedenle özgün tasarýmlar ve eþi olmayan

çalýþmalar çýkýyor ortaya…” þeklinde

konuþuyor.  ÝSMEK’te çini branþýnda 4 yýl

boyunca eðitim aldýktan sonra

Sanatevi’nde eserler üreten usta ise,

bu branþta çoðunlukla tabaklara ilgi

olduðunu söylüyor. Vazo, þekerlik,

pano, ayna gibi pek çok objenin

yapýldýðýný, çinide tabaklarda

fiyatlarýn 30 ytl’de baþlayýp

panolarda 1000 ytl’ye

kadar çýktýðýný da

ek l iyor .
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“ÝSMEK Sanatevi’nin ahþap boyama, porselen boyama ve
tezhip branþlarýnda eserler üretilen bölümünde
göz alýcý eserler ortaya konuyor. Vazo,
þekerlik, pano, ayna gibi pek çok
objenin yapýldýðý atölyede ürünler
dikkat çekici ve yenilikçi çizgi-
lerinin yanýnda kaliteli iþçilik-
leri ile fark oluþturuyor.”
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Sanatevi’nde ahþap boyama branþýnda masa, sandalye, dolap,

tepsi, raf, konsül, sandýk gibi objeleri süsleniyor; seramik branþýn-

da þekerlik, vazo, küp, þamdan gibi objelerin üzerine Türk Ýslam

motifleri ile craft desenleri uygulanýyor. Bu bölümde eski eþyalar

da yenileniyor. Þöyle ki; eski mobilyalarýn vernikleri sökülerek

yeniden motifleme yapýlýyor. Porselen bölümündeki ustalar,

porselende akademik bir eðitimin olmadýðýný, öðrencilerin a-

tölyelerde yetiþerek ustalaþtýðýný anlatýyor. Ustalar daha çok kul-

laným ve dekor amaçlý yemek takýmý, çay fincaný, þekerlik, saat,

ibrik, abajur gibi porselenler ürettiklerini söylüyorlar. 20 ytl’den

baþlayan porselen fiyatlarý 1750 ytl’ye kadar çýkýyor. 1750 ytl’lik

ürün aþure güðüm ve tabaðýndan oluþan enfes bir takým…

ÝSMEK Sanatevi’nin en üst katý ise ürün teþhir yeri olarak hazýr-

lanmýþ. Atölyeyi ziyaret eden misafirler burada aðýrlanýyor ve

eserler burada görücüye çýkarýlýyor. 

Sanatevini gezerken bir yandan da ürünlerin sanatseverlere

ulaþýmý hakkýnda bilgi alýyoruz. “Eserlerimiz sergi ve fuarlarda

bazen görümlük bazen satýþ amaçlý görücüye çýkarýlýyor. Ancak

sipariþ üzerine de çalýþýyoruz” diyen ÝSMEK Sanatevi yöneticisi, þu

ana kadar Kültür AÞ, Anchor, Zeytinburnu Belediyesi gibi kurum

ve kuruluþlarýn yaný sýra kiþiye özel üretimler de yaptýklarýný

söylüyor. “Kimi eserlerin üzerinde öyle emek var ki satmaya

kýyamýyoruz, en azýndan bir sergi görsün diye bekletiyoruz”

diyen yönetici, “Ama elbette ki burada her þey satýlýk” demeden

de geçemiyor.
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Basýnda padiþah piþudeleri projeleri ile sýkça yer aldýklarýný

söyleyen yönetici, Ýstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüðü’nün

padiþah sandukalarýnýn üzerlerindeki yýpranmýþ tarihi puþidelerin

yok olmalarýný engellemek amacýyla depolara kaldýrdýðýný, boþ

kalan sanduka üstleri için de puþide arayýþýna giren müdürlüðün

ÝSMEK ile çalýþmayý seçtiðini anlatýyor gururla… Ýlk aþamanýn

Süleymaniye’deki Kanuni Türbesi’nde yatan Kanuni Sultan

Süleyman, 2. Süleyman, 2. Ahmet’in puþideleri olduðuna dikkat

çekiyor ve puþidelerin ipek kadife üzerine, taban derisi dolgu

malzemesi olarak kullanýlarak, Maraþ iþi tekniði ile hazýrladýklarýný

da sözlerine ekliyor.

2007 yýlýnýn Mevlana Yýlý ilan edilmesiyle dolayýsýyla, bu konsept

dahilinde pek çok çalýþmaya imza atan ÝSMEK Sanatevi, þu anda

Ýstanbul’un 2010 yýlý Avrupa Kültür Baþkenti olmasý þerefine

düzenlenecek etkinlikler için eserler üretiyor. Sultanahmet,

Ayasofya gibi kültürel deðerlerimiz iþlendiði çalýþmalar gerçekten

göz alýcý, týpký Sanatevi’ndeki bütün çalýþmalar gibi… Ustalarýmýza

çalýþmalarýnda baþarýlar dilerken, Ýstanbullu sanatseverlerin

büyülü bir dünyanýn keþfi ÝSMEK Sanatevi’ne muhakkak uðra-

malarý gerek diyoruz…
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Ýstanbul'da ilk rasathane, Sultan III. Murad zamanýnda 1577 yýlýnda kurulan Takýyeddin Rasathanesi'dir.1 Ýstanbul Rasathanesi adýy-

la da bilinen bu rasathane, Tophane üstündeki tepede, Fransýz Sefareti'nin bulunduðu yerin yakýnýnda kurulmuþtur. Ömrü pek ký-

sa olan rasathane, 1780 yýlýnda yapýlan Ýstanbul planýnda görülmektedir.2 Bu rasathane, 1260 yýlýnda kurulan Meraðe ve 1420 yý-

lýnda kurulan Semerkant Rasathaneleri'nden sonra Türk-Ýslam tarihinin en önemli rasathanesi olup, her üçünün de Batýdaki as-

tronomi bilimine faydalý etkileri olmuþtur. Þöyle ki, Ýstanbul Rasathanesi ile ayný tarihlerde Uranienborg'da kurulan Tycho Brahe

Rasathanesi ile 1584 yýlýnda kurulan Stjerneborg Rasathanesi'nde bu üç Ýslam rasathanesinde yer alan astronomi aletlerinin kul-

lanýldýðý görülmüþtür.3

Ýstanbul'daki ikinci rasathane ise Sultan Abdülaziz zamanýnda 1868 yýlýnda Pera'da (Beyoðlu) Della Suda Eczanesi'nin karþýsýnda

kurulmuþtur. 74 metre rakýmlý bir tepenin üzerinde kurulan bu rasathane, "Rasathane - i Amire" adý ile anýlmýþ, aletleri ise, Av-

rupa'nýn birinci sýnýf fabrikalarýndan satýn alýnmýþtýr. Rasathanenin Ýzmir, Gelibolu, Trabzon, Varna, Köstence, Kavala, Selanik, Bey-

rut, Baðdat ve Fav gibi Osmanlý Ýmparatorluðunun önemli merkezlerinde þubeleri vardý. Bu þubeler her

gün hava durumunu, denizlerdeki rüzgâr

ve fýrtýna durumlarýný telgraf

aracýlýðýyla merkeze

bildirirlerdi.

Kandilli RRasathanesi’nin     

Dr.Tahsin Ömer TAHAOÐLU*

Kandilli Rasathanesi Müzesi'nde kuruluþ yýllarýndan itibaren  kullanýlan ve bugün tarihi eser sayýlan teodo-
lit, kronograf, sismograf, saat, sekstant,  teleskop  gibi astronomi, deprem, meteoroloji, manyetik,  jeodezi
aletlerinin yaný sýra, Türk - Ýslam bilim ve teknoloji tarihine ýþýk tutan, sanat tarihi bakýmýndan büyük önem
taþýyan rubu tahtalarý, usturlablar, kýblenümalar, küreler, güneþ saatleri ve gök haritalarý sergilenmektedir.

Müze Binasý

Gizli HHazineleri
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Ayrýca Rasathane - i Amire her gün Paris, Berlin, Roma, Viyana ve

St. Petersburg rasathaneleriyle bilgi alýþveriþinde bulunurdu ve 5

kýtada 42 rasathane ile irtibat halindeydi.4 Rasathanenin ilk mü-

dürü ise, Fransýz Aristide Coumbary olmuþtur. Daha sonra M.Leku-

an müdür olmuþ, onu da Türk bilim adamý Salih Zeki Bey takip et-

miþtir. Ancak Salih Zeki Bey'in Darülfünun Genel Müdürlüðü'ne

atanmasý üzerine, Rasathane - i Amire Taþkýþla'ya, Topçu Oku-

lu'nun karþýsýndaki binaya nakledilmiþ, 1909'a kadar burada etkin-

liklerini sürdürmüþtür. 

12 Nisan 1909'da kurulan yeni hükümetin Milli Eðitim Bakaný Em-

rullah Efendi, 21 Haziran 1910 tarih ve 1076 sayýlý yazýsý ile Fatin

Gökmen Hoca'yý Rasathane - i Amire Müdürlüðü'ne atar ve bu

müessese için yeni bir yer seçmesini ister.5 Bunun üzerine Fatin

Hoca uzun araþtýrma ve incelemeler sonucunda, bugün Kandilli

Rasathanesi'nin bulunduðu yer olan, Ýcadiye Tepesi'ni seçer ve ra-

sathaneyi buraya taþýr. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda, resmi yazýþma-

larda burasý için Rasathane - i Amire adý devam etmiþtir. Bazen de

rasathaneye gönderilen yazýlarda, Kandilli veya Vaniköy adlarý

geçmiþtir. 1928'den sonra, Maarif Vekaleti, Heyet ve Fiziki Arzi Ýs-

tanbul Rasathanesi adýný almýþtýr. 1936'da ilk kez resmi olarak

Kandilli Rasathanesi adýyla anýlmýþtýr. 1940'tan sonra ise, Kandilli

Rasathanesi, Astronomi ve Jeofizik adýný almýþtýr. Rasathane 1982

yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi'ne baðlanarak, Kandilli Rasathanesi ve

Deprem Araþtýrma Enstitüsü olmuþtur. Rasathanenin kurulduðu

yer olan Ýcadiye Tepesi'ni, Boðaz tarafýndan Kuleli, Kandilli ve Va-

niköy, kara tarafýndan ise Talimhane sýnýrlamaktadýr. Yaklaþýk dört

yüz dönümlük bir alaný kapsayan bu  tepenin denizden en yük-

sek noktasýnýn rakýmý 136 metredir. Rasathane'nin bulunduðu

alanda 1911 yýlýndan günümüze kadar 20'den fazla bina inþa edil-

miþ ve Kandilli Kampüsü meydana gelmiþtir.

Türkiye'de ilk ve tek olan bir Rasathane Müzesi'nin kurulmasýna

2004'te Boðaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi yönetimi ta-

rafýndan karar verilmiþ ve  kampüsün en güzel binasý olan, teme-

li 1930'da atýlan ve 1934'te yapýmý tamamlanan Sismograf Binasý

seçilmiþtir. 2005 sonbaharýnda bu tarihi binada orijinal þekli koru-

narak restorasyon iþleri baþlatýlmýþ ve 21.06.2006 günü müze ola-

rak hizmete açýlmýþtýr. Türk mimarisinin güzel örneklerinden biri

olan bu  bina  Ýcadiye Tepesi'nin Bebek'e karþý olan yamacýnda ya-

pýlmýþtýr. Kagir ve iki katlý olup, iki bölümden oluþur. Birincisi ön ta-

rafýndaki büro bölümüdür, ikincisi ise aletleri içeren (Kav) bölümü-

dür. Büro bölümü altta üç, üstte beþ olmak üzere sekiz odadan

oluþur, Kav bölümü ise, ara katta bulunur, dört oda ve büyük bir

salondan oluþur. Öndeki iki oda mekanik kaðýtlarýný iþlemek ve

tespit etmek ile fotoðraf kaðýtlarýnýn banyosunu yapmak için ay-

rýlmýþtýr. Ýs bacalarý ve ýþýða karþý renkli cam ve su tertibatý vardýr.

Diðer iki odaya fotoðrafik yazýcýlar konmuþtur. Büyük salona da

dördü mekanik, dördü eloktromagnetik olmak üzere sekiz adet

sismograf kurulmuþtur. 

Cephe mimarisi ve çini süslemeleri ile Osmanlý Türk Mimarisinin

özelliklerini yansýtan bu tarihi binanýn ön cephesi basýk kemerli bir

giriþ, içinde iki kanatlý ahþap kapý ve üstünde dikdörtgen bir kar-

tuþ içinde lacivert, firuze, yeþil, bordo ve beyaz renklerin kullanýl-

dýðý, çiçek ve bitki motiflerinin hâkim olduðu, ortada ise bir astro-

nomi aleti olan rubu tahtasý desenli bir çini pano, bunun üstünde

ise, içi sekizgen yýldýz motifleri ile süslü ve lacivert, firuze ve bor-

do renklerin kullanýldýðý beþ adet kare þeklinde çini levha dizisi yer

alýr. Bunun üstünde ise, düz atkýlý büyük bir pencere, üzerinde ise

bitki yapraklarýndan ve çiçek motiflerinden oluþan, firuze, lacivert,

bordo, yeþil ve beyaz renklerin hâkim olduðu dikdörtgen çini pa-

no yer alýr. Giriþin saðýnda ve solunda altta basýk kemerli birer

pencere, üstlerinde ikinci katta sivri kemerli birer pencere, bunla-

rýn üzerlerinde ise, çiçek ve bitkisel motifli lacivert, firuze ve yeþil

renkli dikdörtgen þeklinde birer çini pano yer alýr. Binanýn güney

cephesi ise, altta basýk kemerli bir pencere, yanýnda yine basýk

kemerli bir ufak pencere ile depoya geçit veren basýk kemerli dar

bir kapý yer alýr. Bu cephenin bitiþiðinde ise, ara katta bulunan Kav

kýsmýnýn öndeki odasýna ait basýk kemerli iki ufak pencere yer alýr.

Üstte ise sivri kemerli bir pencere, yanýnda çifte sivri kemerli bü-

yük bir pencere yer alýr. Üst pencerelerin üzerinde birer çini pano

yer alýr. Binanýn kuzey cephesi ise, altta iki basýk kemerli pencere,

üstlerinde ise iki sivri kemerli ikinci kat pencereleri, bunlarýn üze-

rinde de ayný renklerin hâkim olduðu, çiçek ve bitkisel motifli çini

panolar yer alýr. Bu cephenin bitiþiðinde ise, ara katta bulunan Kav

kýsmýnýn öndeki odasýna ait basýk kemerli iki ufak pencere yer alýr.

Binanýn arka cephesinde ise, üstte ufak bir pencere bulunur. Bina-

nýn üç cephesinde bulunan alt kat pencereler demir parmaklýklý-

dýr. Binanýn etrafýný üstten Osmanlý sivil mimarisinin önemli unsur-

larýndan biri olan geniþ bir saçak çepeçevre dolaþýr. Binanýn içine

gelince, giriþ koridorunun saðýnda bir oda, banyo ve bahçeye ka-

pýsý olan bir depo, solunda ise iki oda yer alýr. Giriþin karþýsýndaki

sekiz basamaklý bir merdivenle ana binanýn arka tarafýnda yer

alan ve Kav kýsmýný oluþturan ara kata çýkýlýr. Buradaki koridorun

saðýnda ve solunda birer oda vardýr. Koridordan dar bir giriþle da-

ha ufak bir koridora geçilir, bunun da iki tarafýnda ölçüm aletleri-

nin bulunduðu penceresiz iki ufak oda bulunur. Bu ufak koridor-

dan döner bir kapý ile tarihi sismograflarýn bulunduðu Kav kýsmýný

oluþturan büyük salona girilir. Ara kattan ana binanýn ikinci katý-

na yine sekiz basamaklý bir merdivenle çýkýlýr. Bu katta saðda ve

solda ikiþer oda, ortada ise giriþin üstünde ve cepheye nazýr ufak

bir oda bulunur.

Müze Binasý - giriþ cephesi

79

Giriþ üzerindeki çini süsleme
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Bu müzede Rasathane - i Amire'nin kuruluþ yýllarýn-

dan itibaren  kullanýlan ve bugün tarihi eser sa-

yýlan teodolit, kronograf, sismograf, saat,

sekstant, oktant,  barograf, teleskop  gi-

bi astronomi, deprem, meteorolojii,

manyetik,  jeodezi aletlerinin yaný

sýra, Türk - Ýslam bilim ve teknolo-

ji tarihine ýþýk tutan ve Türk - Ýs-

lam sanat tarihi bakýmýndan bü-

yük önem taþýyan rubu tahtala-

rý, usturlablar, kýblenümalar,

küreler, güneþ saatleri ve gök

haritalarý sergilenmektedir. Bu

eserlerin üzerinde Arapça ve Os-

manlýca olarak yapan kiþilerin ad-

larý ve yapýlýþ tarihlerinin yazýlmasý

bu eserlere tarihi belge niteliði ka-

zandýrmakta olup, deðerini artýrmakta-

dýr. 

Rubu tahtasý bir dairenin çeyreði þeklinde olup gök

cisimlerinin eðim açýsýný ölçmek için kullanýlýr. Tahtadan yapýl-

mýþ olan bu alet düþey düzlemde tutularak bir kenarý üzerinde

gözleme düzeni ile hedefe bakýlmakta ve daire merke-

zinden aþaðýya doðru sarkan bir çekülün bölüm-

lemedeki deðeri okunmaktadýr.6 Ayrýca her

rubu tahtasýnýn üzerinde yapan kiþinin

ismi ve tarih yazýlýdýr. Bu alet eski Türk

- Ýslam rasathanelerinde kullanýldýðý

gibi Osmanlý devrinde de kullanýl-

mýþ olup, Rasathane - i Amire'nin

kurulmasýyla Avrupa'dan mo-

dern astronomi aletlerinin ithal

edilmesinden sonra da yapýmýna

ve kullanýmýna devam edilmiþtir.

Müze koleksiyonunda en eski

rubu tahtasý 1713 yýlýnda yapýl-

mýþtýr. En son rubu tahtasý ise Ah-

med Ziyaeddin tarafýndan 1916 yý-

lýnda yapýlmýþtýr. Burada tahta üzeri-

ne iki taraftan birer kaðýt tabakasý ya-

pýþtýrýlmýþ ve çizimler kaðýt üzerine yapýl-

mýþtýr. Bu rubu tahtasý bir astronomi aleti oldu-

ðu kadar, üzerinde resmedilen ve kitap cildini andý-

ran renkli motifler sayesinde bir sanat eseri haline getirilmiþtir.

(Resim 1) Usturlab ise, bir yýldýzýn belli bir yükseklikte, genellikle
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Resim: 4 (Kýblenüma) Resim: 5 (Kýblenüma)    

Resim: 1 (Rubu Tahtasý)

Resim: 3 (Kýblenüma)
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60 derecede, ufkun üstünden geçiþ anýný saptamaya yarayan bir

astronomi aletidir. Pirinçten yapýlan bu alet genellikle yuvarlak

þeklinde olup üst üste rabtedilmiþ üç parçadan ibarettir. Genellik-

le usturlablarýn üzerinde burçlarýn adlarý Arapça olarak yazýlýdýr.

Bunun dýþýnda cetveller, çizimler ve yapan kiþinin adý ile tarih bu-

lunur. Müze koleksiyonunda en eski usturlab el - Belevi tarafýndan

1687 tarihinde yapýlmýþtýr. Ýsim ve tarih üst kýsým-

daki dilimli üçgenin içinde yazýlýdýr. Bu-

rada tarih ebced hesabýyla veril-

miþtir. (Resim 2a/2b)

Müzeyi süsleyen

eserler arasýnda

Ýslam tarihi

boyunca kullanýlmakta olan Kýblenümalar da bulunmaktadýr. Kýb-

lenüma kýble yönünü göstermek için pusula görevini yapan bir

alettir. Bu aletler bile Türk - Ýslam medeniyetinde birer sanat ese-

ri haline dönüþtürülmüþtür. Bunlarýn en estetik örneði 1738 yýlýn-

da El-Baron El-Muhteri tarafýndan Ýstanbul'da yapýlan yuvarlak ku-

tu þeklindeki Kýblenüma'dýr. (Resim 3) Kutunun kapaðýnda içten

üstte Mekke'deki Harem-i Þerif resmedilmiþtir. Etra-

fýnda üçer þerefeli minarelerin bulundu-

ðu yeþil kubbeli revaklar çevrele-

diði avluda  Ka'be-i  Müþer-

refe, Hacer-i Esved, Ma-

kam-ý Maliki, Ma-

kam-ý Hanifi,

M a k a m - ý
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Resim: 2a (Usturlab)

Resim: 6 (Gök Haritasý - Mirâtüs-Semâ)

Resim: 7 (Kýblenüma- Güneþ Saati)  Resim: 2b (Usturlab)
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Resim: 9 (Erzurumlu Ýbrahim Hakký’nýn  MARÝFET-NAME’si - Dünya Haritasý) 
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Hanbeli, Makam-ý Þafii, Makam-ý Ýbrahim, Minber-i Þerif, Bab-ý Se-

lam-ý Atik, Nerdiban-ý Kabe (Kabe Merdiveni) ve Bir-i Zemzem

(Zemzem Kuyusu); Harem-i Þerif'in dýþýnda sol tarafta Mescid-i

Müzdelife, Cebel-i Nur, Cebel-i Kubay; sað tarafta ise yine yeþil

kubbeli Ýmaret binasý görülmektedir. Altta ise kýblenümanýn icadý

ve kullanýþý ile ilgili bilgiler verilmiþ, yapan kiþinin adý, hicri tarih ve

yapýldýðý yer yazýlýdýr. (Resim 4)

Kutunun ana kýsmýnda ise içten üstte cam içinde ufak bir pusula

þekli ve dünya haritasý, altta ise 20 adet dikey sütun içinde yuka-

rýdan aþaðýya doðru þehir adlarý yazýlýdýr. Tam ortaya da pusulanýn

ibresi yerleþtirilmiþtir. (Resim 5)

Ayný zaman güneþ saati görevini de yapan diðer bir kýblenüma ise

tahtadan yapýlmýþ daire þeklindedir. Dairenin ortasýnda kenarda

sekiz ayrý kartuþ bulunmaktadýr. Ancak beþ tanesinin içindeki ya-

zýlar okunmaktadýr. Ancak beþ tanesinin içindeki yazýlar okun-

maktadýr. Yazýlar; poyraz, karayel, batý, lodos ve kýble þeklindedir.

Bunun etrafýnda sað tarafta dikdörtgenler içerisinde þehir isimleri,

solda ise Kabe-i Müþerrefe'nin resmi bulunmaktadýr. Orta yuvar-

laðýn içinde ise pusulanýn iðnesi bulunmaktadýr. (Resim 7) 

Müzedeki diðer bir güzel eser ise gezegenlerin yerlerini gösteren

ve üzerinde eseri yapan kiþinin adýnýn Tahsin olduðu yazýlý Gök

Haritasý'dýr. (Resim 6) Bu eser üst üste birbirine rabtedilmiþ iki mu-

kavva parçasýndan ibarettir. Alt parça yuvarlak þeklinde olup, üst

parça ise alt kýsmýn üzerinde dönen bir hilal þeklindedir . Mavi ze-

minli olan alt kýsým ortasýnda gökyüzündeki yýldýzlar, etrafýnda ise
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Resim: 8 (KÝTAB-I BAHRÝYE (Piri Reis - PORTALAN) Resim: 12 (OSMANLI DEVRÝ

YAZMA TAKVÝMLERÝ)
Resim: 11 (OSMANLI DEVRÝ 

YAZMA TAKVÝMLERÝ)

Resim: 10 (Erzurumlu Ýbrahim Hakký’nýn  MARÝFET-NAME’si)  

78-85.qxd  07.03.2008  13:56  Page 8



rumi aylar gösterilmiþtir. Hilalýn ortasýnda ise (Asitane-i Aliyye),

(Mirâtüs-Semâ) ve yapan kiþinin adý yazýlmýþtýr. Bunun etrafýnda

ise burçlarýn adlarý, vakitler ve konu ile ilgili bilgiler yazýlýdýr.

Ayrýca rasathane arþivinde bulunan, astronomi, astroloji, matema-

tik ve coðrafya konulu yazma eser koleksiyonundan bazý eserler

de müzede sergilenmiþtir.7 Bu eserler Türk - Ýslam bilim tarihine

ýþýk tutmasýndan dolayý çok deðerli olduðu gibi bazýlarýnýn ciltleri,

tezhipli yapraklarý ve renkli þekilleri sanat tarihi bakýmýndan bü-

yük önem gösterir. Müzede sergilenenler arasýnda þu eserler yer

alýr:

KÝTAB-I BAHRÝYE (PORTALAN) (Resim 8)

Yazarý: Piri Reis, Telif Tarihi: 1520, Ýstinsah Tarihi bilinmiyor.

Yazý Türü: Nesih, Ýçeriði: Yavuz Sultan Selim'e ithaf edilmek üzere

yazýlan bu kitapta Akdeniz kýyýlarý, kalýntýlarý, limanlarý, sularý ve

adalarý anlatýlmaktadýr. 

MARÝFET-NAME  (Resim 9, Resim 10) 

Yazarý: Ýbrahim Hakký Erzurumlu, Telif Tarihi: 1756, Ýstinsah 

Tarihi: 1834-35 Yazý Türü: Nesih, Ýçeriði: Kitapta yeryüzündeki var-

lýklarýn yaratýlýþý, bitkiler, hayvanlar, cansýzlar, su, toprak, hava,

ateþ, anatomi, psikoloji, geometri, dünya yuvarlaklýðý, gezegenler,

enlem-boylam ve astronomi konularý iþlenmiþtir.

OSMANLI DEVRÝ YAZMA TAKVÝMLERÝ

1559-60 Yýlý Takvimi, Hazýrlayan: Müneccim baþý Yusuf es-Saati.

(Kanuni Sultan Süleyman’a ithaf edilmiþtir.)  (Resim 11) 1754-55,

1763-64, 1767-68, 1755-56 Yýllarý Takvimleri ve 1772-73 Yýlý Takvi-

mi, Hazýrlayan: Müneccim baþý Fethiyeli Halil Efendi. III.Sultan Mus-

tafa'ya ithaf edilmiþtir. (Resim 12)

Müzede ayrýca 1794 - 1893 tarihleri arasýnda Ýstanbul için hazýrlan-

mýþ  aharlý deri üzerine yazýlmýþ mihrabiyeli ve tezhipli rulo þek-

linde takvimler de sergilenmektedir.

Yukarýda zikredilen yazma kitaplarýn yaný sýra, müzede çok deðer-

li ve nadir matbu eserler de sergilenmektedir. Bunlarýn en eski ta-

rihlisi Atlas-i Cedid adýyla tabedilen Dünya Atlasý'dýr. 

ATLAS-Ý CEDÝD (YENÝ ATLAS)  (Resim 13 ve 14)

Devlet Matbaasý, Üsküdar 1804 Ýçeriði: Üzerinde Osmanlý Devle-

ti'nin Armasý ve III. Sultan Selim'in Tuðrasý bulunan Atlasta ASYA,

AVRUPA, AFRÝKA ve AMERÝKA kýtalarýnýn HARÝTALARI karþýlýklý iki

sayfaya resmedilmiþ olup, coðrafya bilimi, yeryüzü, güneþ, ay, yýl-

dýzlar, yönler, kuzey, güney, doðu ve batý yarým küreleri ve Os-

manlý devletinin yayýldýðý bölgeler gösterilmiþtir. Harita ve þekille-

rin çoðu renkli olarak çizilmiþtir.

Dipnotlar:

1- Detaylý bilgi için bkz. ÜNVER, SÜHEYL : Ýstanbul Rasathanesi, Ankara
1969
2- GÖKMEN, FATÝN : Rasýd Takýyeddin, cumhuriyet Gazetesi, Ýstanbul 1925,
S.4                  
3- HASSAN, AHMED : Taqi-al-din and Arabic Mechanical Engineering, Alep-
po 1976, S.21 
4- OSMANLI DEVLETÝ SALNAMESÝ, Ýstanbul 1877, S. 606 - 609
5- ERKMAM, H.KEMAL : Kandilli Rasathanesi 50 Yýl 1911-1961, Ýstanbul 1961,
S. 4                                         
6- Detaylý bilgi için bkz. DÝZER, MUAMMER : Rubu Tahtasý, Ýstanbul 1987
8- Detaylý bilgi için bkz. KUT, GÜNAY ve Diðerleri : Kandilli Rasathanesi El
Yazmalarý 1 , Ýstanbul 2007

* B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Öðretim Görevlisi
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Resim: 13 (ATLAS-Ý CEDÝD- Dünya Atlasý) Resim: 14 (ATLAS-Ý CEDÝD- Dünya Atlasý)
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Böylece 1987 yýlýnda Kerim Bey’in danýþmanlýðýnda yüksek lisans programýna baþlayarak Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü’ne

adým atmýþ oldum. Yüksek lisans eðitimim süresince Kerim Bey’in verdiði Tezhip-Minyatür Tasarýmý, Türk Tezhip Desenleri ve

Tezhip Araþtýrmalarý derslerine katýldým. 1999 yýlýnda Kerim Hoca’nýn yönettiði “Tezhip Sanatý ve Tezhip Sanatýnda Rikkat Kunt

Ekolü” konulu araþtýrmam ile yüksek lisans programýný tamamladým. Sanatta yeterlik programýnda ise aldýðým diðer derslerin yaný

sýra Kerim Bey’in Tezhip Minyatür Tasarýmý ve Türk Tezhip Üsluplarý derslerine girdim.

Zaman Iþýk Hýzýyla Geçiyor...
Prof. KKerim SSilivrili’nin AArdýndan…

Doç. Dr. Faruk TAÞKALE*

Kerim Silivrili hocayla 1987 yýlýnda Mimar Sinan Üniversitesi, Rektör Yardýmcýlýðý görevi yaptýðý sýrada tanýþtým. 1983-1987 yýllarý

arasýnda Geleneksel Sanatlar ve Kitap Sanatlarý restorasyonu konusunda yararlandýðým Prof. Emin Barýn (1913-1987), 1984 yýlýnda

Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ýngilizce Bölümü’nden mezun olmamdan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü Tezhip Anasanat Dalý’nda yüksek lisans yapmam konusunda beni teþvik etmiþti.

Ayrýca, 1984 yýlýnda Topkapý Sarayý Tezhip Atölyesi’nden mezun olduktan sonra, ayný yýl Rikkat Kunt (1903-1986) Hanýmefendi’yle

tanýþmama ve öðrencisi olmama vesile olmuþtu. Emin Bey, Kerim Bey’den bizzat benim için randevu alarak çalýþmalarýmdan

oluþan bir dosya ile Kerim Bey’i üniversitedeki odasýnda ziyaret etmemi saðladý. Kerim Bey onca iþinin arasýnda benimle ilgilen-

di, çalýþmalarýmý inceledi ve mutlaka yüksek lisans programýna baþvuruda bulunmam gerektiðini söyledi.

Kerim Silivrili ve eþi Neriman Silivrili çerçeve tezhibi: Kerim Silivrili
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1989 yýlýnda Tezhip Anasanat Dalý’nda Araþtýrma Görevlisi olarak

çalýþmaya baþladýktan sonra, Yrd. Doç. Turgay Korun ile birlikte

Türk Desenleri dersinde Kerim Bey’e asistanlýk yapmaya baþladým.

Birlikte bu çalýþmamýz 1998 yýlýna kadar uyum içinde devam etti.

Türk Desenleri dersi Perþembe günleri öðleden önce ve öðleden

sonra olmak üzere iki oturumda yapýlmaktaydý. Öðleden önce

Kerim Hoca hat, tezhip minyatür, çini, cilt ve halý sanatlarýnýn en

güzel örneklerini ihtiva eden dia gösterisi ile hepimizi hayran

býrakan bilgi ve konuþmasýyla; motif, desen ve Türk

Sanatlarý ziyafeti verirdi. Çok kalabalýk bir katýlým-

la gerçekleþen bu gösteriye çoðu zaman

bölüm öðretim üyelerinden de katýlanlar

olurdu. Öðleden sonra ise, uygulamalý

motif ve desen derslerini yürütürdük.

Çoðu zaman Kerim Bey, ders verme

konusunda tecrübe kazanmamýz

ve öðrencilerle kaynaþmamýz için

çizim derslerini bize býrakýrdý. Ýki

yarýyýl süren Türk Desenleri der-

sinde rûmî, hatayî ve bulut

motifleri ile geçmeler detaylý

bir þekilde iþlenir ve kom-

pozisyonlar çizilirdi. Neþeli ve

verimli geçen derslerle iyice

kaynaþan öðrenciler, en güzel

deseni çizmek için adeta birbir-

leriyle yarýþýrlardý. Kerim Bey bu

durum karþýsýnda çok neþelenirdi.

Zaman zaman öðrencileri Geleneksel

Türk Sanatlarýnýn en güzel örneklerini

görmeleri için müze ve kütüphanelere

götürürdük. Özellikle Büyükdere’de Sadberk Haným

Müzesi ziyaretimiz, dönüþte Emirgan’daki çay molasý

nedeniyle çok neþeli geçerdi.

Kerim Bey; bilgisi ve arþiviyle adeta ayaklý bir kütüphaneydi. Sahip

olduðu bilgi ve görsel malzemeleri bizden esirgemezdi. Bölümde;

Yrd. Doç. Hüseyin Gündüz’den Prof. Dr. Sitare Turan Bakýr’a,

Yrd. Doç. Pýnar Doðu’dan Prof. Dr. Çiçek Derman’a kadar hepimizin

üzerinde emeði bulunmaktadýr. Ayrýca bir eserle ilgili rapor

yazarken ya da idari iþlerle ilgili bir sorunumuz olduðunda ilk

baþvuracaðýmýz kiþi Kerim Bey olurdu. Her sorun için mutlaka

pratik bir çözüm bulurdu.

1995 yýlýnda yardýmcý doçentlik sýnavý jürimde, Prof. Kerim Silivrili

baþta olmak üzere, Prof. Ýlhami Turan, Prof. Dr. Muhittin Serin ve

Prof. Dr. Ali Alparslan (yedek) bulunmaktaydý. 

2006 yýlý sonlarýna kadar Kerim Bey bölümdeki der-

slerini sürdürdü ve biz kendisinden istifade

etmeye devam ettik. Bir bilgi, resim ve

desene ihtiyacýmýz olduðunda mutlaka

en az bir örnek bulunurdu arþivinde.

Girdiði dersleri çoðu zaman keyifle

dinlediðimiz anýlar, hikâyeler ve

anekdotlarla ilgi çekici hale getirir-

di. Dolayýsýyla dikkati daðýlma

ihtimali olan öðrencinin ilgisini

tekrar derse çekmiþ olurdu.

Son bir yýldýr hastalýðý nedeniyle

dýþarý çýkma imkâný sýnýrlý olan

Kerim Bey’i, Moda’daki anýlarla ve

kitaplarla dolu evinde ziyaret eder

ve yardýmcýsý Lena’nýn yaptýðý çayý

yudumlarken sohbet ederdik.

Ziyaretine gittiðimizde en çok

beðendiði hediyeler olan kitap ve

makalelerimizin yayýnlandýðý dergileri incele-

mekten büyük keyif alýrdý.

Vefat etmeden iki gün önce telefonla konuþtuðumuzda beni

görmek istediðini belirtti ve 15 Kasým 2007’de Araþtýrma Görevlisi

Atilla Yusuf Turgut’la beraber kendisini ziyaret ettik. Son birkaç

haftasýný geçirdiði, kýzlarý Gülderen ve Nesteren’nin kendisi için

hazýrladýklarý özel odasýnda dinlenmekteydi. Sað tarafýnda,

yataðýnýn kenarýndaki sandalyeye oturdum ve elimi sýký sýký tuttu

dakikalarca. Birkaç cümle dýþýnda hiç konuþmadý. 

Ta’lik besmele Hat: Necmettin Okyay, Tezhib: Kerim Silivrili
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Ertesi gün vefat haberini aldým. Zaman ýþýk hýzýyla geçiyor. Öðren-

cisi ve asistanlýðýný yaptýðým 20 yýl boyunca kýzgýn yüzünü hiç

görmediðim, devamlý güleryüzüyle bildiðim Kerim Hoca, anýlarýný

da yanýna alarak çok sevdiði eþi Neriman Haným’la buluþmak

üzere 16 Kasým 2007’de son yolculuðuna baþladý. Vefatýndan 3

gün sonra, 19 Kasým Pazartesi günü Mimar Sinan Üniversitesi’nde

bir tören yapýldý ve Erenköy, Galip Paþa Camisi’nde ikinci namazýný

müteakip kýlýnan cenaze namazýndan sonra Sahray-ý Cedid

Mezarlýðý’nda, eþi Neriman Haným’ýn yanýna defnedildi.

Kerim Silivrili, 23 Nisan 1921 tarihinde Ýstanbul’da doðdu. Babasý

Kuvay-ý Milliyeci Hüseyin Kazým Bey, annesi Behice Haným’dýr.

Kendisine çocuk yaþlarda Yunus Emre ilahilerinin çoðunu öðreten

babaannesiyle birlikte ziyaret ettiði müze ve camilerdeki çinileri

hayranlýkla izler, sýk sýk Topkapý Sarayý Çinili Köþk’e götürmesi için

babaannesine ýsrar edermiþ. Þimdiki adý Endüstri Meslek Lisesi

olarak bilinen ve Türkiye’de ilk defa açýlan Tekstil Okulu’ndan

mezun olduktan sonra, 1941 yýlýnda Güzel Sanatlar Akademisi

Türk Süsleme Sanatlarý Bölümü’ne girdi ve 1945 yýlýnda pekiyi

dereceyle bitirdi. Hocalarý; Ýsmail Hakký Altunbezer (1873-1946),

Necmettin Okyay (1883-1976), Halim Özyazýcý (1898-1964) ve

Feyzullah Dayýgil (?-1949)’di. Kerim Silivrili mezun olduðunda Nuri

Korman (1868-1951), Tahirzade Behzat (1889-1947), Muhsin

Demironat (1907-1983), Prof. Emin Barýn (1913-1977) Akademi’de

derslere girmekteydiler ve Rikkat Kunt (1903-1986), 1944 sen-

esinde Kerim Silivrili’den bir yýl önce mezun olmuþtu.

Kerim Silivrili ve Faruk Taþkale

Kerim Silivrili ve arkadaþlarý

Kerim Silivrili ve kýzlarý Nesteren ile Gülderen
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Kerim Bey, 1946 yýlýnda Akademi’de Ýsmail Hakký Altunbezer ve

Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in öðrencisi Neriman Haným’la evlendi.

Kýzlarý Gülderen Haným, Akademi’nin Mimarlýk Bölümü’nden

Nesteren Haným ise Resim Bölümü’nden mezun olmuþtur.  1946-

1947 yýllarý arasýnda Çanakkale-Ezine’de yedek subay olarak

askerliðini yaptý. 1949 yýlýnda Güzel Sanatlar Akademisi Türk

Süsleme Bölümü Türk Çini Desenleri Atölyesi öðretmenliðine

atandý. 1951-1969 yýllarý arasýnda Akademi Müdür Muavinliði

yaptý. 1968 yýlýnda Profesörlük ünvanýný aldý. 1972-1975 yýllarýnda

Yüksek Resim Bölümü Baþkanlýðý, 1977-1982 yýllarý arasýnda

Temel Sanat ve Bilimler Bölümü Baþkanlýðý ve Dekanlýðý görevleri-

ni sürdürdü. 1982-1988  yýllarý arasýnda Mimar Sinan Üniversitesi

Rektör Yardýmcýlýðý görevinde bulundu ve 1988 yýlýnda emekli

oldu. Emekli olduktan sonra da 2006 yýlýna kadar Geleneksel Türk

Sanatlarý Bölümü’nde Türk Çini Desenleri, Türk Süsleme Desenleri

ve tüm anasanat dallarýnda yüksek lisans ile sanatta yeterlik

programlarýnda tasarým, uygulama ve seminer derslerini verdi.

Kerim Silivrili, 1936 yýlýnda Akademiye baðlanan, ama

1960’larda öðrencisi olmadýðý için kapanan Türk Süsleme

Bölümü’nün yeniden açýlmasý için uðraþ vermiþ; bölümün

1976 yýlýnda tekrar açýlmasý, programlarýn hazýrlanmasý ve

bölümde çalýþacak öðretim üyeleriyle ilgili çalýþma yapmak

üzere, Üniversite Senatosu tarafýndan görevlendirilmiþtir. Kerim

Silivrili’nin Türk Çini Sanatlarý üzerine yayýnlanmamýþ iki çalýþ-

masý, Ýstanbul Þiþli Camisi’nde bir tavan uyarlamasý, Maliye

Bakanlýðý’nca bastýrýlmýþ pul tasarýmlarý bulunmaktadýr. Kerim

Silivrili birçok levhâ, kýt’a ve hilye tezhiplemiþtir. Bunlarýn baþýnda

Mehmet Aziz Rýfâi Efendi’nin (1872-1934) sülüs-nesih hatlarýyla

yazdýðý [(S.H.M.nr.15512Y 105), (Hilye-i Þerîfe, Faruk

Taþkale, Hüseyin Gündüz. sh.60)] ve

Mehmet Kamil Ülgen tarafýndan sülüs-nesih hatlarýyla yazýlmýþ

hilyeler gelir (Hilye-i Þerîfe, Faruk Taþkale, Hüseyin Gündüz, sh.

287).1950 yýlýnda Mehmet Nuri Sabuncu tarafýndan Adana’da yap-

týrýlan Çifte Minareli Camii’sinin iç süslemeleri de 1970’li yýllarýn

sonunda Kerim Bey denetiminde yapýlmýþtýr.

Kerim Bey, Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü’nün kuruluþunu ve

Akademi’ye giriþ serüvenini þöyle anlatmaktadýr:           

“Güzel Sanatlar Akademisi’ne Ekim 1941’de girdim. Þimdi

Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü dediðimiz Türk Süsleme

Bölümü’ne, 1941 Ekim ayýnda öðrenci olarak girdim. Geleneksel

Türk Sanatlarý Bölümü, Akademi’nin beþin-

ci bölümü olarak Temmuz 1936’da

Akademi’ye baðlandý. Ama kuru-

luþu 1914’tür. Yani Resim,

Heykel, Mimarlýk, Tezyini

Sanatlar ve Geleneksel,

beþinci olarak… Kuruluþu

1914’tür. Ve hat sanatý öðre-

timi için Medreset-ül

Hattatin adý altýnda, yazýnýn

etrafýnda toplanan bütün

sanat dallarýný da öðretmek

amacýyla kurulmuþtur. Þimdi

biliyorsunuz, bizde bütün

süsleme sanatlarý ya

yazýnýn etrafýna toplanýr

ya da yapýnýn.

Kerim Silivrili (Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotoðraf arþivinden
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Bölüm, yazýnýn etrafýnda toplanan sanatlarý; yani cilt,

tezhip, minyatür, Türk çiniciliði, hakkâklýk, kýymetli taþlar

üzerine kakmalar, sedefkârlýk –ebru gibi-  sanatlarý bir

araya toplamak amacýyla kurulmuþtur.

Bu mektep, harf inkýlâbýna kadar faaliyetlerini sürdür-

müþtür. Daha doðrusu Medreset-ül Hattatin adý, Öðretim

Birliði Kanunu  kabul edilip medreseler kapatýlýncaya

kadar sürmüþtür. Medreseler kapatýldýktan sonra, bu

okul Þark Tezyini Sanatlar Mektebi adýný almýþtýr. Sonra

da mektep üyeleri 1933’te Ankara’da açýlan bir sergiye

katýlýrlar. O sergiyi gezen Atatürk onlarýn  yaptýklarý iþleri

beðenir, hepsine ilgi gösterir ve: “Hepiniz yerinize adam

yetiþtirin!” talimatýný verir. Ve ondan sonra, 1933-1936

yýllarý arasýnda bu bölümün Akademi’ye baðlanmasý için

yapýlan çalýþmalar sürer ve 1936 Temmuz’unda, Türk

Süsleme Bölümü adý altýnda bölüm, Akademi’ye

baðlanýr.

1936’da Akademi’ye baðlanan, 1954’e kadar da öðreti-

mini sürdüren, bugün Geleneksel Türk Sanatlarý

dediðimiz bölüm, Türk Süsleme Bölümü,  öðrenci

gelmediði için durduk yerde kapalý durumuna girmiþti.

Bölüm var, imtihan açýyoruz; öðrenci yok. Gelen öðrenci,

galeri hocalarý tarafýndan yahut Akademi’deki

arkadaþlarý tarafýndan: “Bu bölüme gitseniz ne olacak?

Ayný imtihanlardan geçiyoruz, ayný barajlarý aþýyoruz; siz

oraya gidiyorsunuz… Siz gelin Tekstil’e girin, Resim’e

girin, Grafik’e girin… vesaire. Yani Akademi’nin çaðdaþ

sanatlar öðretimi yapan herhangi bir bölümüne girin”

diye baþka bölümlere yönlendirildiler. Ve bizim bölüm

aþaðý yukarý öðrencisiz kaldýðý için kapalý duruma geçti.

Sadece öðrencisiz kalmadý, hocasýz da kaldý. 1976’da

bölümü yeniden kurduðumuz vakit, bölümün kadrolu

tek öðretim elemaný ben kalmýþtým. Ondan evvelkilerin

kimi baþka yere geçmiþti,  kimi ölmüþtü. Zaman her

90

Desen: Kerim Silivrili Tezhip: Neriman Silivrili Fotoðraf: Ýsmail Hakký Altunbezer

Zerendüd-Muhakkak Besmele Tuðrakeþ: Ýsmail Hakký Altunbezer, Tezhib: Kerim Silivrili
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þeyin çaresini buluyor. Bir ben kalmýþtým. Ama sadece benim

çabamla 1976’da Geleneksel Türk El Sanatlarý bölümü yeni baþtan

kuruldu ve kurulur kurulmaz da öðrenci bulduk. Akademi’nin

diðer  bölümlerinin birinci devresini baþarýyla bitirmiþ olanlardan,

isteyenler bu bölüme gelebilir dedik. Bölümün kadrolarý hemen

doldu. Ondan sonra giriþ sýnavlarýyla öðrenci almaya baþladýk.

Bölümün öðrenci sorunu kalmadý. Kadro oluþturmaya gelince…

Baþta ben vardým. Emin Barýn vardý. Emin Barýn aslýnda Þark

Süsleme Bölümü Dekoratif Sanatlar Bölümü’ndeydi. Onu da bizim

bölüme aldýk. Sonra eski hocalardan, emekli olmuþ Muhsin

Demironat’ý getirdik ve bunun dýþýnda diðer dersler için elemanlar

bulduk. Bölümde tezhip, hat, minyatür, çini, lake, ebru ve Türk

çiniciliði eðitim ve öðretimi verilmekteydi. Daha sonra 1982’de

Akademi, Mimar Sinan Üniversitesi haline getirildikten sonra ilave

olunan Halý, Kilim, Eski Türk Kumaþlarý Anasanat Dalý ile birlikte

beþ anasanat dalý olarak eðitimine devam etmeye baþladý. 

Söyledim; Türk Süsleme Bölümü 1936 Temmuz’unda katýlmýþtýr.

Cumhuriyet’in 10. yýlýnda Ankara’da, þimdi opera binasý olan

Ankara Sergi Salonu’nda –mimarý Þevki Vanlý- bir genel sergi

açýlmýþtýr. Medreset-ül Hattatin, sonra Þark Tezyini Sanatlar

Mektebi, sonra da Türk Tezyini Sanatlar Mektebi oraya katýlmýþlar.

O sergiyi gezen Atatürk, Ekim 1933’te, Cumhuriyet Bayramý’ndan

sonra oradaki sanatçýlarý tebrik etmiþ, takdirlerini belirtmiþ. Onun

karþýsýnda, ileride Etnografya Müzesi vardýr. Etnografya Müzesi’ni

göstermiþ ve “Böyle müzelere böyle yerden gidilir” demiþ. Muhsin

Demironat’tan bir adet tezhip edilmiþ tabak satýn almýþ, 500 lira

mukabilinde; o tarihte 6 Cumhuriyet altýný… Ve: “Hepiniz yerinize

göre adam yetiþtirin. Bu sanatlar kaybolmasýn” demiþ. Onun üzeri-

ne Milli Eðitim Bakanlýðý, Geleneksel Türk Sanatlarý adý altýnda
Sülüs Besmele Tezhib: Kerim Silivrili
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Hilye-i Þerîfe Hat: Mehmed Aziz Rifâî Efendi, Tezhib: Kerim Silivrili (58.5x39 cm - SHM.koleksiyonu
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Celi Sülüs Levha Hat: Tuðrakeþ Ýsmail Hakký Altunbezer, Tezhib: Kerim Silivrili
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andýðým bölümün Akademi’ye baðlanmasý için teþebbüse geçiyor. Ve 1936’da sonuç veriyor ve bu bölüm

Akademi’ye baðlanýyor. 1936’da Akademi’ye baðlanan Geleneksel Türk Sanatlarý Bölümü kadrolarý

tam usta-çýrak zihniyeti ile yetiþmiþ insanlardan oluþu-yordu. Ve bunlardan bugünün

gereksinimine cevap verecek bir öðretim tarzý benimsemelerini yahut devam

ettirmelerini beklemek abesti. Mesela en basiti öðrenciye desen çizmek öðretilmez.

Desenleri hocalar belirler, renkleri de hocalar söylerlerdi. Ama bunun çýkar bir yol

olmadýðýný erken fark edenler oldu. Bölüm içerisinde görev yapanlardan mesela

Feyzullah Bey, Muhsin Demironat, Rikkat Kunt ve onlardan sonra da ben

gelirim.  Onlarýn teþvikiyle belki, bunun çýkar yol olmadýðýný gördük. Kendi

desen üretimimize kendimiz baþladýk ve ben bunun yanlýþ olduðuna kani

deðilim. Klasik devrin en baþarýlý örneklerinden esinlenmek suretiyle

desen üretmeye, tezhip yapmaya, cilt yapmaya yahut çini tasarla-

maya yöneldik.”

Öðrencileri olarak yokluðunu her zaman hissedeceðimiz Kerim
Hocamýzý rahmetle anýyoruz.

Kaynakça:

Kerim Silivrili’den naklen
Nesteren ve Gülderen Silivrili’den naklen
Ahmet Öner Gezgin, Akademi’ye Tanýklýk 3, Ýstanbul, 2003, sh. 69-131.

*MSGÜ Geleneksel TÜrk Sanatlarý  Bölümü  Tezhip Ana Sanat  Dalý Baþkaný
Hatâyî desen: Kerim Silivrili
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Zarif Caminin Zarif Hatlarý

Yazý: Dr. Süleyman BERK

Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Nusretiye Camii’nde, hat sanatýnda XIX. asrýn, mektep (ekol) sahibi iki önemli hattatýnýn celî yazýlarý mevcuttur. Celî sülüs’te ekol

olmuþ Mustafa Râkým ile celî ta’likte ekol sahibi Yesârizâde Mustafa Ýzzet Efendi’nin yazýlarýný birlikte bu camide görme imkâný-

na sahibiz. Her iki üstadýn yazýlarýnýn mermere mahkûk olmasý, yazýlarýn bozulmadan zamanýmýza kadar gelmesini mümkün

kýlmýþtýr. Ayrýca, Nusretiye Camii'nin zarif iki minaresi tesbih ustalarýna, tesbih imâmesi olarak ilham kaynaðý olmuþtur. 

Nusretiye CCamii YYazýlarý

Fotoðraf: Kâzým ZAÝMFotoðraf: Kâzým ZAÝM
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Barok üslûpdan ampir üslûba geçiþi temsil eden Nusretiye Camii,

Sultan II. Mahmud tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.(1) Caminin bulunduðu

alanda daha evvel, III. Selim tarafýndan yaptýrýlan Tophâne-i Âmire

Arabacýlar Kýþlasý Camii bulunmaktaydý. Bu cami 1823 yýlýndaki

Firuzaða yangýnýnda harap olmuþ, inþasýna 1823 yýlýnda baþlanan

Nusretiye Camii ise 1826 yýlýnda tamamlanmýþtýr.(2) Caminin mimarý

Kirkor Balyan’dýr. Bu eserde, ampir üslûp Avrupa’dan farklý olarak,

Türk zevk ve anlayýþýna uygun bir þekilde ele alýnmýþtýr. Dört

kemer üzerine oturan kubbesi ve yarým daire þeklinde çýkýntýlý

mihrabý, Nuruosmaniye Camii’ne benzemektedir. Kubbesi yüksek

bir kasnak üzerine oturmuþ, etrafý kuleciklerle çevrilmiþtir.(3) Cami

inþasý tamamlandýðýnda, minarelerin kýsa kaldýðý ve kurulan

mahyanýn deniz tarafýndan görülmediði fark edilince, minareler alt

þerefeye kadar yýktýrýlarak, þimdiki zarif ve narin haline geti-

rilmiþtir. Nusretiye Camii, 1955- 1958 yýllarý arasýnda esaslý tamir

görmüþ, 1980 yýlýnda da kýsmen restore edilmiþtir. Restorasyon

çalýþmalarý 1992 yýlýnda tekrar baþlamýþtýr. Merhum Ord. Prof. Dr.

Süheyl ÜNVER, caminin klâsik Osmanlý mimarisiyle alâkasý olma-

masý sebebiyle “Nusretiye, Râkým yazýsýnýn mahfazasýdýr”

demiþtir.(4) Nusretiye Camii’nde, hat sanatýnda XIX. asrýn, mektep

(ekol) sahibi iki önemli hattatýnýn celî yazýlarý mevcuttur. Celî

sülüs’te ekol olmuþ Mustafa Râkým ile celî ta’likte ekol sahibi

Yesârizâde Mustafa Ýzzet Efendi’nin yazýlarýný birlikte bu camide

görme imkânýna sahibiz. Her iki üstadýn yazýlarýnýn mermere

mahkûk olmasý, yazýlarýn bozulmadan zamanýmýza kadar gelmesi-

ni mümkün kýlmýþtýr. Sadece, Yesârizâde’nin caminin giriþ kapýsý

üzerinde bulunan celî talik yazýsý, kapý kanatlarýný 1999 yýlýnda

yakýlmasý sonucu epeyce bozulmuþtur. Camide bulunan yazýlarýn

varak altýný, 1996 yýlý içerisinde yenilenmiþtir.  

Caminin içini kuþak þeklinde çevreleyen celî sülüs Amme suresi

(Kur’ân-ý Kerîm/78) Mustafa Râkým Efendi’ye ait olup, kuþaðýn

sonunda Râkým’ýn istifli imzasý bulunmaktadýr. Caminin iç

mekânýnda ve dýþýnda çeþitli kapýlar üzerinde bulunan âyet ve

hadislerin Râkým’a ait olduðu belirtilse de, yazýlar üslûp ve tavýr

olarak farklýlýk arz etmektedir. Kaldý ki, kuþak yazýsýnýn sonlara

doðru olan kýsmýnýn da Râkým’a ait olduðu þüphelidir.(5)Caminin

giriþ kapýsý, muvakkithane ve sebil üzerinde bulunan celî ta’lik

yazýlarý   Yesârizâde Mustafa Ýzzet Efendi ( ?- 1849)(6)’ye aittir.

Yesârizâde’nin celî ta’lîk yazýlarýnýn bulunduðu Nusretiye

Muvakkithâne ve sebîli aslýnda caminin karþýsýnda bulunmaktay-

dý. Sultan Abdülaziz döneminde, þimdiki yerlerine taþýnmýþlardýr.  

Nusretiye Camii iç görünümü 

Nusretiye Camii’nde bulunan Hattat Mustafa Râkým’a ait Celî Sülüs kuþak yazýdan detay
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Nusretiye Camii’nde bulunan Hattat Mustafa Râkým’a ait Celî Sülüs kuþak yazýdan detay

Nusretiye CCamii’nin mmuhtelif yyerlerinde bbulunan ccelî ssülüs yyazýlar

ve iibareleri þþöyledir:  

-Kuþak yazýsý: celî sülüs hat ile Amme Sûresi’nin tamamý

yazýlmýþtýr. ( 60 cm. x 41 m. ölçülerindedir.)

-Mihrap üstünde, celî sülüs hat ile: 

“Fenâdethu’l-mmelâiketu vve hhuve kkâimun yyusallî ffi’l-mmihrâb”(7)

Ayrýca ccaminin iiç vve ddýþ kkapýlarý üüzerinde oon bbeþ aadet mmuhtelif,

celî ssülüs hhatla yyazýlmýþ ââyet-ii kkerîme vve hhadîs-ii þþerifler bbulun-

maktadýr. YYazýlar, ttaþa mmahkûk vve aaltýnla vvaraklanmýþ vvaziyette-

dir.(8)

Âyet-i kerîme ve hadis-i þerîflerin ibareleri ve camide bulunduk-

larý yerler þöyledir: *Yan sol revaklara, cami dýþýndan açýlan kapý

ön cephede, celî sülüs hat ile:

“Efdalü’l-aa’mâli ees-ssalâtü ffî eevveli vvaktiha”(9)

*Yan sað revaklara, cami dýþýndan açýlan kapý ön cephede, celî

sülüs ile:

“Etý’ kkule eemîrin vve ssýl hhalfe kkulli  iimâmin”(10)

*Yan sað revaklara, cami dýþýndan açýlan kapý ön cephede, celî

sülüs hat ile:

“Tuhfetü’l-mmelâiketi ttecmîru’l-mmesâcid”

*Yan sol revaklara, cami dýþýndan açýlan kapý arka cephede, celî

sülüs hat ile:

“Men ssalle’l- bberdeyni ddahale’l-ccennete”

*Yan sol revaklara cami içinden açýlan kapý dýþ cephede, celî sülüs

hat ile: 

“Ýnnemâ yya’muru mmesâcidallâhi mmen ââmene bbillâhi vve’l-yyevmi’l-

âhiri”(11) 

*Yan sol revaklara cami içerisinden dýþa açýlan kapý (Ýmam Odasý

üzeri) üzerinde celî sülüs hat ile: 

“Hâfizû aale’s-ssalavâti vve’s-ssalâti’l-vvustâ”(12)

*Yan sað revaklara cami içinden açýlan kapý dýþ cephede, celî

sülüs hat ile:

“Ýnne’s-ssalâte ttenhâ aani’l-ffahþâi vve’l-mmünker”(13)

*Yan sað revaklara cami içinden açýlan kapý iç cephede, celî sülüs

ile:

“Ýnne’s-ssalâte kkânet aale’l-mmü’minîne kkitâben mmevkûtâ”(14)

*Üst kat, sað Paþa Dairesi’ne açýlan kapý iç cephede, celî sülüs hat

ile: 

“Kale’n-nnebiyyu aaleyhi’s-sselâm: EEþrâfu üümmetî hhameletü’l-

Kur’ân”(15)

*Üst kat, sað Paþa Dairesi’ne açýlan kapý dýþ cephede, celî sülüs hat

ile:

“Kale’l-llâhu ttaâlâ: ÝÝnnâ ccealnâke hhalîfeten lli’n-nnâsi”(16)

*Üst kat, sol Paþa Dairesi’ne açýlan kapý iç cephede celi sülüs hat

ile:

“Kale’n-nnebiyyu aaleyhi’s-sselâm: EEfdalü’l-iibâdeti kkýrâtü’l-KKur’ân”(17)

*Üst kat, sol Paþa Dairesi’ne açýlan kapý dýþ cephede celi sülüs hat

ile:

“Kalennebiyyu aaleyhisselam: eel-ccennetu ddâru’l-eeshiyâi”(18)

*Üst kat Hünkâr Mahfili giriþ kapýsý, dýþ cephe üzerinde celi sülüs

hat ile:

“Kâlallahu tteâlâ: ““innî ccâilun ffi’l-aarzi hhalîfeten”(19)

*Üst kat, Hünkâr Mahfili giriþ kapýsý, iç cephe üzerinde, celi sülüs

hat ile:

“Es-SSultânu zzillulahi ffi’l-aardi”(20)

*Hünkâr mahfiline, dýþ kýsýmdan, kýble tarafýndan açýlan kapý

üzerinde, celî sülüs hat ile:

“Rabbi eenzilnî mmünzelen mmübâraken vve eente hhayru’l-mmünzilîn”(21)

Ketebehu MMustafa RRâkým [[1] 2241 
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Nusretiye Camii’nde kuþakta “Deve Boynu” olarak isimlendirilen kýsýmlar
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Hattat MMustafa RRâkým EEfendi’nin NNusretiye CCamii YYazýlarý HHakkýnda

Deðerlendirme

Râkým’ýn vefat yýlý içerisinde h. 1241/1826 yýlýnda yazdýðý

Nusretiye Camii kuþaðý, h. 1234/1819 tarihli Fatih Nakþýdil Türbesi

kuþak yazýsý seviyesinde olmasa da(22) istif mükemmeliyeti ve

harflerin tenâsübü yönünden mükemmeldir. Râkým, bu kuþaðý,

sol tarafý felçli olduðu halde talebeleri Mehmed Hâþim(23) ve

Mehmed Þâkir Recâi(24) efendilerin yardýmýyla, yataðýndan yan

dönerek yazdýðý rivayet olunur(25). Amme suresinin tamamýnýn

yazýlý olduðu kuþak, 41 metre uzunluðunda, 60 cm. enindedir.(26)

Râkým, “Euzubillahissemîi’l-a’lîmimineþþeytânirracîm”den sonra

istifli besmele ile kuþaða baþlamýþtýr. Râkým bu kuþaðýnda, istifte-

ki ustalýðýný göstermiþ, harfleri gayet dengeli bir biçimde daðýt-

mýþtýr. Özellikle de dik harflerin dengeli daðýlýmýna dikkat etmiþtir.

Daha önceki istiflerinde sýkça kullandýðý harf tetabuklarýna bu

kuþakta yer vermemiþtir. Yalnýz, kuþak sonundaki istifli imzada

bol tetabuk kullanarak, istif dehasýný ortaya koymuþtur. Ömrünün

son zamanlarýnda ve hasta halinde yazmasýna raðmen harflerin

tenâsübü ve yazýnýn istifi oldukça güzeldir. Kuþak, “mihrab

sofasý”na(27) kadar düz bir kanal þeklinde ilerlerken, sofanýn

baþlangýcýnda yükselerek, sofanýn bitiminde ise tekrar eski

seviyesine inerek devam etmiþtir. Bu iniþ ve çýkýþa “Deve Boynu”(28)

adý verilmiþtir. Hattat Sâmi Efendi bu kýsým için “Þu deveboynu çift

dönüþ yok mu Allah Allah!” diyerek hayranlýðýný ifade etmiþtir.(29)

Deveboynu denilen kýsýmda harfler, duruþlarýný bozmadan kat kat

terkip edilerek, istif üst kýsma çýkarýlmýþtýr. Ayný þekilde iniþ kýs-

mýnda da, harfler kat kat istif edilerek, yazý eski seviyesine

indirilmiþtir. Harfler, Râkým tarafýndan ilk defa baþarý ile bu þekilde

istiflenmiþtir. Râkým, sanat anlayýþý bakýmýndan gayet cesur ve

yeniliklere açýk bir yapýya sahiptir. Baþlangýcýndan beri, her

yazýsýnda bir öncekinde bulunmayan özellik ve nükteyi görmek

mümkündür. Bu durum, Mustafa Râkým’ý diðer hattatlardan ayýran

en belirgin vasfýdýr. 

Râkým Efendi, Nusretiye Camii kuþaðýnda istifi, harf gövdeleri ile ön

plana çýkarmýþtýr. Bunun yanýnda bol miktarda hareke ve tezyinî

iþaretleri de kullanmýþtýr. Ancak hareke ve tezyinî iþaretlerde kul-

landýðý kalem kalýnlýðý, harflere göre cýlýz kaldýðý görülmektedir.

Zaten, hareke ve tezyinî iþaretler, estetik güzelliðine, Rakým yol-

unda ayrý bir þîve sahibi olan hattat Sâmi Efendi’de kavuþ-

muþlardýr. Buradaki kuþak istifinde sonlara doðru bir sýkýþma göze

çarpar. Bu durum, yazýnýn bu kýsýmlarýnýn Râkým’ýn elinden çýk-

mamýþ olabileceði ihtimalini akla getirdiði gibi, hastalýðýn

tesirinden olabileceði de ihtimal dâhilindedir. Caminin kuþak

yazýlarý hariç, diðer celî sülüs yazýlarýnýn Râkým’a ait olmama ihti-

mali yüksektir.(30) Hattat Râkým Efendinin hat sanatý tarihi içerisin-

deki önemi, kendisine gelinceye kadar celî sülüs hattýnda harf ve

terkip mükemmeliyetinde ulaþýlamayan güzelliði yakalamasýdýr.

Evvelâ celî sülüste kalem kalýnlýðý ile harfin büyüklüðü arasýndaki

uyumu yakalamýþ, harfleri istif içerisinde, göze hoþ gelecek uygun

yerlere koymayý baþarmýþtýr. Denebilir ki, istif Osmanlý’da Râkým

Efendi ile geliþme yoluna girmiþtir. Baþlangýcýndan itibaren, tarihi

seyri içerisinde celî sülüs yazý tetkik edildiðinde, Râkým’ýn celî

yazýya kazandýrdýðý estetik bâriz bir þekilde görülebilir. Aklâm-ý

Sitte’de (sülüs, nesih, muhakkak, reyhani, tevkii ve rikaa) daha

Osmanlý’nýn baþlangýç yýllarýnda bir üslûp oluþturulmasýna raðmen,

celî sülüste üslûp oluþturma çabasýnda, Râkým’a kadar baþarý

saðlanamamýþtýr. Bir diðer ifadeyle, estetik geliþim çok aðýr bir

seyir takip etmiþ, Râkým’la birlikte bu zincir kýrýlmýþtýr. 

Nusretiye Camii Hünkâr Mahfili Kafesi

Nusretiye Camii Kuþaðý’nýn Mihrab Sofasý’ndaki kýsmý
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Bu sebeple, hattatlarca Râkým Efendi’nin yazýlarý pek makbul

sayýlmýþ ve daima örnek alýnmýþtýr. Özellikle, Nakþýdil Türbesi

Hazîresi yazýlarý ile kuþak yazýsý ve Nusretiye Camii kuþak yazýsý

hattatlarýn önemli ziyaretgâhlarýndan olmuþtur ki, bugün de bu

durum aynen devam etmektedir. Çünkü bu yazýlarda, celî sülüsün

önemli nükteleri bulunmaktadýr.(31) Tabii bu meyanda, Râkým’ýn

Eyüpsultan Türbesi Hazîresinde bulunan ve Çelebi Mustafa Reþîd

Efendi için yazdýðý celî sülüs mezar taþý kitabesini de unutma-

mamýz gerekmektedir. Râkým mektebini olgunlaþtýrmak ve

geliþtirmek, Sâmi Efendi’ye nasip olmuþtur. Harekeler Sâmi

Efendi’de daha derlenmiþ, toplanmýþ ve istif içerisinde daha fazla

kullanýlmýþtýr. Râkým yazýlarý istifte, harf yapýlarý ile ön plana

çýkarken, Sâmi Efendi istifi hareke ve tezyinî iþaretlerle tamam-

lamýþtýr. 

Nusretiye Camii celî sülüs yazýlarýnda iki yerde Râkým imzasýna ve

hicrî 1241 tarihine rastlanmaktadýr. Caminin ana mekânýnýn üç

tarafýný dolanan kuþak yazýnýn sonunda, caminin sol duvarýndaki

kuþak bitiminde ve dýþarýda hünkâr giriþi kapýsý üzerinde imza ve

tarih konulmuþtur. Kuþak yazýnýn sonunda beyzî madalyon

içerisindeki istifli imza dikkat çekici özelliktedir. Ýmzada ilginç

tetabuklara (Ýki ayrý harfin bazý kýsýmlarýnýn tek çizgide gösterilme-

si) rastlamak mümkündür. Meselâ, ketebehu fiilinin “kef” harfinin

sereni, Mustafa isminin “sad” harfinin baþ kýsmýný oluþturmuþ; yine

ayný ismin “tý” harfinin içerisine “fe” harfinin baþ kýsmý gayet güzel

bir þekilde yerleþtirilmiþtir. Ýstifin üst kýsmýnda, iki elif harfi paralel

bir þekilde âdeta sarkýtýlmýþtýr. Bu imzada “Ketebehu Mustafa

Râkým gufire lehû 1241” ibaresi bulunmaktadýr. Ýmza istifi, bu þek-

liyle ilk defa görülen bir örnektir ve kendinden sonra gelen hat-

tatlara örnek olmuþtur. Hattat imzalarýnýn üslûplaþmasý (stilize)

Râkým ile baþladýðý gibi, istifli imza geleneði de Râkým ile

baþlamýþtýr.(32) Nusretiye Camii’nde bulunan diðer Râkým imzasý,

hünkâr giriþi kapýsý üzerindedir. Bu imzada sadece

“Ketebehu Râkým [1]241” ibaresi bulunmaktadýr. 

Nusretiye Camii’nin giriþ kapýsý, sebil ve muvakkithanesi üzerinde,

devrin önemli ta’lik üstadý, Türk ta’lik ekolunun kurucusu

Yesarizâde Mustafa Ýzzet Efendi’nin yazýlarý bulunmaktadýr.

Ta’lik yazýnýn tarihi geliþimi açýsýndan önem arz eden

kitâbelerin metinleri þöyledir:   

Caminin ggiriþ kkapýsý üüzerinde, HHattat YYesarizâde MMustafa ÝÝzzet

Efendi hhattýyla ccelî tta’lik kkitâbenin mmetni þþöyledir:

Topdan Tophâne’yi âbâd kýldý pâdiþâh

Mýsrâ’ýyla eylemiþdim vasf-ý âsâr-ý behîn

Câmi’i kalmýþdý ancak aný da tekmîl edüb

Secde-i þükr etdi Mevlâ’ya cünûd-ý müslimîn

Görmedik mislin bi-Rabbi’l-Ka’be bu nev câmi’in

Ýþte dünyâ iþte âsâr-ý selâtîn-i güzîn

Varsa çarhýn beyt-i ma’murý bu da sânîsidir

Ba’d-ezîn eflâke fahr etse nola rûy-ý zemîn

Eyledi mihrâbýna çâk-i girîbân âsumân

Oldý mânend-i þefîk ol matla’-ý nûr-ý mübîn

Minber oldý arþ-ý Rahmâna mu’allâ nerdubân

Gelse þâyandýr hitâbet etmeye Rûhu’l-emîn

Oldu her bir necm-i zerkârî birer mihr-i felek

Ziynet kürsîsidir reþk-i sipihr-i çârümîn

Ýki serv-i bâð-ý dîn oldý minâreyn-i bülend

Sernigûn-i reþkidir tûbâ-yý firdevs-i berîn

Câmi’-i Nusret ola nâmý bu vâlâ ma’bedin

Eyleye bânîsini mansûr Rabbü’l-âlemîn

Haþredek dergâhýný zâtýyle Mevlâ eylesin

Kýble-i ikmâl-i âlem muktedâ-yý ehl-i dîn

Vaktini hayr u gazâya sarfdan dûr olmadý 

Kýþlada bu ma’bedinden fark eder ehl-i yakîn

Ýzzet ol beyt-i Hudâ’nýn söyledim târihini 

Câmi’-i Mahmûd Hân oldý mutâ-fý mü’minîn

el- Fakîr Yesârizâde Mustafa Ýzzet ðufirilehumâ

1241(33)
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Nusretiye Sebili’nin genel görünümü
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Muvakkithane üüzerinde bbulunan, HHattat YYesarizâde MMustafa ÝÝzzet

Efendi hhattýyla, ccelî tta’lik kkitabenin mmetni iise þþöyledir:

Bu rastgâh-ý cihana necm-i baht-ý hüsrevân

Ýstemem þehnâme-i güzîn dinlemem efsâneyi

Gayretinden dîn uðrunda eder canýn fedâ

Fer verildin görmedi Mahmud Hanýn þevketin

Kim açar Anka yanýnda mâkiyanýn sohbetin

Din uðrunda gören ol þehriyarýn gayretin

Ýrtifa-ý menzilet kesbetti sadýk kullarý

Sâye-veþ yerlerde kaldý bilmeyenler nimetin

Bir ocaðý kaldýrýp yüzbin ocaðý kýldý þen

Dest-i düþmandan halas etti Muhammed ümmetin

Yoluna etmez mi dünya topdan îsâr-ý cân

Sairi gördükçe topçu kullarýna raðbetin

Þânýna lâyýk mýdýr Tophane yaptýrdý demek

Eyledi ihya o hakan-ý Âl-i Osman-ý devletin

Varmadan üç mâha mansur oldu avn-i Hakla

Cami-i Tophane’nin koymuþdu nâm-ý nusretin

Bilmeyen var ise sâhib-i vakti eylesün ba’d-ezîn

Bu muvakkithâne imâ etti þân u þöhretin

Lutfun yetti bütün dünyaya nýsf fazlasý

Ceyb-i ihsanýndan almaz mý muvakkit kýsmetin

Kefçe-i mîkatî tevbih etmeðe baþ salar

Padiþâhân-ý zaman bilsin ýyâr-ý sutûtun

Asýlýrdý bu muvakkitgâha mîkat-ý felek

Görse mâh-ý revzede Tophanenin cemiyyetin

Yol verirse Hak geçer Hurþîd ber süver-i ahden

Aný remz eyler yazanlar irtifâýn hikmetin

Etse çok mu mihr-i re’yi kafdan kafa güzâr

Bir þehinþâhýn ki Mevlâ bast edince kudretin

Hýytý tahrîk edemez bâd-ý muhalif ba’dezîn

Rub’ý meskûn çekmez artýk rüzigârýn mihnetin

Bilmeyen sâim sanýr günler kýsaldý revzede

Halka iftarýn Felek çektirmez oldu hasretin

Tevbe etti devr-i nâ-hemvârýna girdûn dahi

Korkudan terk eyledi herkes muhalif adetin

Baþýna dönsün dönerse böyle hurþîd-i efserin

Aklý var ise Felek bilsin o þahýn kýymetin

Lâyýkýyla padiþah þartýnca zýllullahdýr

Gün be gün müzdâd ede Allah zýll-i re’fetin

Ýki târih-i mücevher arz eder her gün Felek

Bilse Ýzzet sana ol mihr-i cihanýn himmetin

Dâver-i devrân yaptýrdý muvakkithâneyi

Mülki ihya etmenin ol þâh buldu saatin

el-Fakîr Yesârizâde Mustafa Ýzzet ðufirelehuma 

1241

Nusretiye Sebili’nin Hattat Yesârizâde Mustafa Ýzzet Efendi’ye ait 

Celî Talik Kitabesi’nden görünüm Nusretiye Camii’nin yan revaklara geçiþ kapýsý kitâbesii

Nusretiye Camii’nde Hattat Mustafa Râkým’a ait Celî Sülüs kuþak sonun-

daki istifli imza
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Sebil üüzerinde bbulunan HHattat YYesarizâde MMustafa ÝÝzzet EEfendi

hattýyla ccelî tta’lîk kkitabenin mmetni iise þþöyledir:

Kýldý hayyâz himmete þâh-ý cihân icrâ sebil

Yapdý rýyâz-ý nusrete bir gül gibi rânâ sebîl

Âb-ý revâný bendinin resm-i latîfi kendinin

Þîrinî âlem kandinin olmaz mý yâ a’la sebîl

Yokdur cihanda su be su boþ boþuna bir katre su 

Ol hüsrev hayrat cûya çeþme yapdý yâ sebîl

Ey kâse-i hurþîd boþ gezme bu âbý eyle nûþ

Tophanede kýldý hurûþ mânende-i deryâ sebîl

Oldu o þâhýn bendeler seyrâb-ý lutfý serbeser

Bir katre içemem yapsa ger Ýskender u dârâ sebil

Yok had nevval-i cûdýna gâyet kemâl-i cûdýna

Yetmez zülâl-i cûdýna ger olsa bu dünya sebîl

Cudýn gören ins u melek derya kýyas etmek gerek

Emvâc-ý lutfundan felek kendin sanýr gûya sebîl

Þek eylemem kim þâh cem etmezdi meyle def’i gâm

Yapýlmýþ olsaydý o dem böyle neþat efza sebil

Ýkisinin bir safveti bil kîm muraccah lezzeti

Âb-ý hayata þirketi etmezmi yâ da’vâ sebîl

Teþbih olundu yeksere zer taslar taliblere 

Vermekde nass-ý kevsere tefsir ile ma’na sebîl

Þîrin zebândýr lûlesi azbu’l-beyândýr lûlesi

Güya lisandýr lülesi atþâna der kim mâ sebil

Camiine bir firdevs ola ümmet gelip saf saf dola 

Bulsa civarýnda nola teseyyümden mecrâ sebil 

Bakma zülâlin lafýna benzer mi âb-ý sâfýna

Gayet budur evsafýna a’la sebîl a’la sebil

Mâdem aka âlemde mâ buldukça bu gülþen-numâ

Âb-ý bekâya dâimâ þâha ede Mevla sebîl

Mabedle Ýzzet ol zaman tarîhîn etmiþdim beyân

Yapdý civar-ý camie Mahmud Han bâlâ sebîl

el-Fakîr Yesârizâde Mustafa Ýzzet ðufirelehumâ 

1242 
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Nusretiye Muvakkithanesi’nin genel görünümü

Nusretiye Camii kapýsý üzerinde, Hattat Yesârizâde Mustafa Ýzzet

Efendi'nin Celî Ta'lîk hattýyla yazdýðý kitâbeden detay (Bu kitâbe, kapýnýn

1999 yýlýnda yakýlmasý sonucu bozulmuþtur.)

Nusretiye Muvakkithanesi’nin Hattat Yesârizâde Mustafa Ýzzet Efendi’ye ait Celî Talik Kitabesi’nden görünüm 
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Bursa denince akla ilk gelen eserlerdendir; Yeþil Cami külliye-

si. Külliyenin bir bölümü olan Yeþil Türbe, Ulu Cami’den sonra

Bursa’nýn simgelerinin baþýnda gelir. Yeþil Türbe’nin dýþýndaki

çini süslemeler sebebiyle cami günümüzde ikinci planda

kalmýþ olmakla birlikte görebilenler için kapýsýndaki mermer

iþlemeler bile tek baþýna estetik ihtiþamýný ortaya koymaya

yeterlidir.. Yeþil Cami’yi benzersiz kýlan özelliklerinin baþýnda

ise; yüksek kalitedeki çini, taþ, kalem iþi ve alçý bezemeleri

gelir.

Erken dönen Osmanlý yapýlarýndan olan külliye; medrese,

imaret, hamam ve türbeden oluþmaktadýr. Medrese

günümüzde Türk Ýslam Sanatlarý Müzesi olarak kullanýlmak-

tadýr. Cami, Sultan Çelebi Mehmed tarafýndan Hacý Ývaz Bin

Bayazid’e 1413-1420 yýllarý arasýnda yaptýrýlmýþtýr. 

Yeþil Cami daha giriþinden itibaren süsleme sanatlarýndaki

görsel çekicilikle karþýlar ziyaretçilerini. Giriþ alýnlýðýnda,

pencerelerde ve iki yandaki küçük mihraplarda kaliteli mer-

mer kabartmalar yer almaktadýr. Bu süslemelerde rumi mo-

tifler belirgindir.

Türk ahþap oymacýlýðýnýn en güzel örneklerinden olan giriþ

kapýsýnýn yanlarýna iki Bizans sütunu yerleþtirilmiþtir.

Birbirlerine benzemeyen bu sütunlara ayný yüksekliði vere-

bilmek için kaidelerine bir takým ilaveler yapýlmýþtýr. Giriþin iki

yanýndaki merdivenlerle de Hüdavendigâr ve Yýldýrým Beyazýt

camilerinde olduðu gibi üst kata çýkýlmaktadýr. 

Süsleme Sanatlarýnda Zirve
Yeþil CCami

Yazý: Emine  UÇAK

Fotoðraf: Adnan ERDOÐAN

Yeþil Camii, çini, taþ, kalem iþi ve alçý bezemelerinin en yüksek kalitede buluþtuðu bir tarihi eserdir.
Yeþil Cami’yi benzersiz kýlan özelliklerinin baþýnda ise; yüksek kalitedeki çini, taþ, kalem iþi ve alçý
bezemeleri gelir.

Yeþil CCami
Süsleme Sanatlarýnda Zirve
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Ýbadet mekaný, ayný eksen üzerinde kubbeli iki ayrý mekan ve

bunlardan giriþ kapýsý yanýnda bulunan iki yanýna bitiþik kubbeli

küçük mekanlardan oluþmuþ bir plan düzenine sahiptir. Böylece

caminin ters T planý ortaya çýkmýþtýr. Ýki ana mekanýn üzerleri 12.50

m. çapýnda iki ayrý kubbe ile örtülmüþtür. Her iki kubbeyi bir-

leþtiren büyük bir kemer ile kilit taþý Mimar Hacý Ývaz Paþa’nýn bir

harikasýdýr. Duvarlardan kubbeye geçiþi ise stalaktitli tromplar

saðlamýþtýr. Bu iki ayrý mekandan mihrap tarafýndaki, þadýrvanlý

mekandan üç basamak daha yüksektedir. Böylece Erken Ýslâm

camilerindeki geleneðe uyularak þadýrvanlý avlu içeriye alýnmýþtýr.

XIX.yüzyýlda ibadet mekanýný geniþletmek ve her iki bölümü ayný

seviyeye getirmek için þadýrvanlý avlu toprakla doldurulmuþtur.

Ahmet Vefik Paþa’nýn Bursa Valiliði sýrasýnda þadýrvan meydana

çýkarýlarak cami eski haline getirilmiþtir. 
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Çinnilerrde TTeknnik KKussurrssuzzluk

Caminin mihrabý yaklaþýk 10 m. yükseklikte, stalaktitler,

geometrik desenler ve bunlarýn arasýndaki çiçek dekorlu bir yazý

frizi ile ilginç bir görünüme sahiptir. Ortasýnda beþ köþeli, beyaz,

açýk ve koyu mavi, siyah ve altýn renkli kabartmalar vardýr. Ayrýca

çini karolarýn üst kýsýmlarýnda yer alan rûmi ve hatai motifleri de

dikkat çekicidir. Mihrap çinilerinin renk ve desenleri Timur döne-

minde Meþhet, Herat ve Semerkant’ta yapýlmýþ benzerlerini andýr-

maktadýr. Böylesine yakýn benzerlikler ayný ekolü benimsemiþ

iþçilerin her iki tarafta da çalýþmýþ olduklarýný akla getirmektedir.

Ayrýca mihrabýn solunda Gülistan’dan alýnma bir beyit ile saðýnda

Fatiha süresi yazýlýdýr. 

Caminin yan mekanlarýnda niþler, alçý ocaklar ve dolaplar vardýr.

Buradaki pencere ve kapý üzerindeki çini yazýlarda da Çelebi

Sultan Mehmet’in, Osmanlý Devletinin geçirdiði tehlikeler ve bu

konuda yapýlmasý gereken el birliðine deðinilmektedir. 

Yeþil Cami mimarisi ile olduðu kadar çinileri ile de ün yapmýþtýr.

Giriþteki duvarlar altý köþeli lacivert çinilerle kaplanmýþtýr. Yan

mekanlarýn duvarlarý ise yerden iki metre yüksekliðe kadar altý

köþeli koyu yeþil çinilerle bezelidir. Bu altý köþeli çinilerin arasýnda

kalan üçgen yüzeyler firuze renkte küçük çini parçalarý ile doldu-

rulmuþtur. 

Külliyenin çini süslemeleri gerek mozaik çiniler gerekse renkli sýr

tekniðindeki çinileriyle o döneme kadar Türk çini sanatýnda

görülmeyen bir teknik kusursuzluða ulaþmýþtýr. Burada kullanýlan

kýrmýz renk Osmanlý çini sanatýnda 16. yüzyýlda ortaya çýkan mer-

can kýrmýzýsýnýn önemli bir adýmý olarak deðerlendirilir. Yeþil

Cami’de renkli sýr tekniðinin saðladýðý olanaklarla bitkisel mo-

tiflerde büyük bir çeþitliliðe ulaþýlmýþtýr. Yapýdaki süslemenin

tamamýndan sorumlu olan Nakkaþ Ali bin Ýlyas Ali’nin adý ise

hünkar mahfilinin üst kýsmýndaki kitabede yer almaktadýr.

Yeþil Cami’nin ilginç bölümlerinden biri de bu hünkâr mahfelidir.

Giriþten oldukça dar merdivenlerle çýkýlan hünkar mahfeli caminin

þadýrvan avlusu üzerinde, mermer balkonlu olarak içeriye hakim

bir biçimde yerleþtirilmiþtir. Böylece Osmanlý mimarisinde hünkâr

mahfeli ilk defa Yeþil Cami’de ortaya çýkmýþtýr. Buradaki çini

bezeme caminin diðer bölümlerindekileri aratmayacak kadar

güzeldir. Duvarlar 3 m. yüksekliðine kadar altý köþeli yeþil, açýk ve

koyu mavi arasýnda deðiþen çinilerle kaplanmýþtýr. Yapýldýðý yýldan

günümüze deðin solmadan rengini koruyan bu çiniler üzerinde de

onlarý yapan Mecnun Mehmet’in imzasý bulunmaktadýr. 
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Dünya sanat mozaiðine renk veren el sanatlardan biri de origa-

mi’dir. 1980’lerin televizyon çocuklarý, TRT ekranlarýnda tanýþmýþ-

týr origami ile. Kâðýttan kuðularýyla, kurbaðalarýyla zihnimizde her

ne kadar kâðýdýn oyuncaða dönüþmesi olarak kalsa da, origami,

geçmiþi çok uzun yýllar öncesine dayanan ve dünyaca üne kavuþ-

muþ önemli bir sanattýr. En kýsa tarifi ile origami; makas ya da ya-

pýþtýrýcý kullanmadan, sadece kare bir kâðýdýn katlanmasýyla figür-

ler oluþturma becerisidir.

Origami pek çok insan için bir hobi olmaktan ziyade günümüzde

Japonya’da alzheimer hastalarýnda rehabilitasyon amaçlý kullanýl-

maktadýr. Türkiye’de de bazý özel eðitim kurumlarýnýn yaný sýra

TURPON (Türk – Japon Dostluk Derneði)’da origami dersleri veril-

meye baþlanmýþtýr. 

Türkiye’de yaþayan origami öðreticisi Japon Chika Oshima Açýkbaþ

ile bu sayýmýz için özel bir röportaj gerçekleþtirdik…

Origaminin Ýlgi Çekici Geçmiþi

Çinliler, M.Ö. 250’de, yazýnýn icadýndan sonra insanlýk tarihi için çok

önemli olan kâðýdý bulmuþlardýr. Origaminin ilk çýkýþ yerinin de bu

baðlamda Çin olduðu tahmin edilmekte ve Budist rahipler tarafýn-

dan Japonya’ya getirildiði düþünülmektedir. Origaminin tek

ve temel maddesi kâðýt, ilk bulunduðu dönemlerde pa-

halý olduðundan bu sanatla sadece zenginler ilgilen-

miþlerdir. Zaman içerisinde kâðýt üretiminin art-

masý sonucu maliyetinin düþmesi ile origami

daha geniþ kitlelere yayýlma fýrsatý bul-

muþtur. Origaminin özellikle Japon-

ya’da ilgi görmesinin sebebi Ja-

ponlarýn kâðýda verdikleri

öneme baðlanmýþtýr.

Asýl geliþim yeri Ja-

ponya olan ori-

gaminin 

ismi de

Japonya’da ori (katlamak) ve gami (kâðýt) kelimelerinin birleþme-

sinden doðmuþtur. Ayný zamanda yazýlýþý farklý olsa da okunuþ

olarak kami (Tanrý) kelimesiyle sesteþtir. 

Origaminin ilk kullaným alanlarý þimdikinden biraz farklý idi. Örne-

ðin, Origami Tsuki ismi sertifika, diploma anlamýnda kullanýlýrdý. Bu

da Japonlarýn eskiden bu tür belgeleri farklý katlama teknikleri ile

katlamasýndan ileri geliyordu. Bunun nedeni ise

belgelerin taklit edilmesinin ön-

lenmesiydi. Örneðin öðrenimini

tamamlayan bir Japon kýlýç

ustasý, kazandýðý belgenin

taklit edilmemesi için

belgeyi kendine özgü

bir katlama ile alýrdý.

Japonya’nýn kültür,

sanat alanýnda-

ki en par-

lak dö-

Kaðýda RRuh KKatan SSanat
Kahraman SARI

80’li yýllarýn çocuklarýnýn hayal oyuncaklarýydý kaðýttan kuðular, kurbaðalar, kuþlar, filler, dinazorlar, kediler, kayýk-
lar, þapkalar… Origamiydi adý, yani kaðýt katlama sanatý… Türkiye’de yaþayan origami ustasý Chika Oshima Açýkbaþ
ile gerçekleþtirdiðimiz keyifli þöyleþi ile o günlere dönüyoruz yeniden…
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nemi olan Heian döneminde (785–1185) origami, festivallerde, tö-

renlerde tapýnaklara süsleme amacýyla kullanýlmýþtýr. Günümüzde

bile bazý Japon tapýnaklarýnda kullanýlmaktadýr. Japonya’da günü-

müze kadar gelen bin katlama tekniði “Senba Orizuru” yapýldýðýn-

da dileklerin gerçek olacaðý geleneðinin de bu dönemde baþladý-

ðý düþünülmektedir. O dönemde kâðýdýn çok deðerli olmasý nede-

niyle düðün törenlerinde “sake” denilen Japon içkisini origami ile

kelebek biçiminde katlanarak yapýlmýþ bardaklarda gelin ve da-

mada ikram ederler ya da origamiden yapýlmýþ çiçeklerle hediye-

leþirlerdi. Muromachi döneminde (1338–1573) kaðýdýn daha düþük

maliyete temin edilmesiyle origami yayýlmýþ, Japonya’da samu-

raylarýn devam ettiði “Ise” ve halkýn ilgi gösterdiði “Ogasawara”

isimli origami okullarý açýlmýþtý. Fakat bu dönemde bile bu sanat,

yazýlý kaynak ile deðil görerek öðrenme yoluyla hayatta kalmýþtý.

Origami hakkýnda bilgilerin çoðu Edo döneminden (1603–1867)

kalmýþtýr. Ýlk yazýlý kaynaklar olan  “Hiden Senba Orizuru Orikata”

(1000 turna katlama) 1797; Kan No Mado 1845 eserleri bu dönem-

de yazýlmýþtýr.

Origami sanatýnda adýndan çok söz ettiren kiþilerden biri de Akira

Yoshizawa’dýr. Elli binden fazla çalýþmasý olduðu sanýlan Yoshiza-

wa, origami tariflerinde kullanýlan sembolleri icat etmiþtir. Birçok

eseri olan Yoshizawa’nýn eserlerinin çoðunun tarifi maalesef mev-

cut deðildir. Ýpekyolu ticareti, kâðýdý batý dünyasýna taþýmýþ bu

yolculuk sýrasýnda origami de Batýya açýlma fýrsatý bulmuþtur. Av-

rupa origamiyi ilk defa Ýspanya’yý fetheden Müslümanlardan öð-

renmiþtir. Ýslam’da insan ve

hayvan figürleri yasak-

lanmýþ olmasýndan

dolayý desen ve geometrik formlar ön planda idi. Ýspanyollar ori-

gamiyi sevmiþ ve birçok yeni figür kazandýrmýþlardýr. Ýlk origami

okulunu Unamuno ismiyle Ýspanya’da Miguel Unamuno tarafýn-

dan açýlmýþtýr. Batý dünyasý zamanla origamiyi benimsemiþ, bu sa-

nat üzerine Paper Magic isimli bir kitap dahi yazmýþlardýr. Bu da Ja-

ponya’nýn geleneksel sanatý olmaktan çýkmýþ dünyada sevilerek

yapýlan her yaþtan her meslekten insanýn hobisi durumuna gel-

miþtir. Bazý ülkelerde origami kulüpleri dahi açýlmýþtýr.

Origami Teknikleri

Origami günümüze gelene kadar doðuda ve batýda çok farklý geli-

þim evreleri geçirmiþtir. Almanya ve Amerika bu sanata çok ilgi

gösteren ülkelerdir. Klasik origamiden daha ziyade üç boyutlu ça-

lýþmalara aðýrlýk vermiþlerdir.

Origami klasik ve parçalý (modüler) olarak ikiye ayrýlmaktadýr. Tek

parçadan oluþan origami klasik, iki ya da üç parçada yapýlan ise

parçalý origamidir. Klasik origamide nadiren de olsa parça kullaný-

larak hayvan ve eþya figürleri yapýlýr. Parçalý origami (modüler ori-

gami) genelde üç boyutlu görüntüler elde etmek için kullanýlýr ve

geometrik þekiller için kullanýlýr. Fakat günümüzde sanatýn geliþi-

mi ile üç boyutlu hayvan figürleri de oluþturulmaktadýr. Parçalý

origamide katlanan parça sayýsýnda sýnýr yoktur. Birçok parçayý

birbirine geçirerek farklý figürler oluþturulabilir. Günümüzde kulla-

nýlan birçok temel figür, Japonlarýn 1200 yýl önce oluþturduklarý

formlardýr. Bu formlar, Japonlar için dini deðerler taþýmaktaydý. 

Günümüzde sanat geliþmiþ mimari,

pop up, kirigami, gibi modern hal al-

mýþtýr. Modern origamide kaðýt,

makas kullanmakta sakýnca gö-

rülmemiþtir.

105-109.qxd  10.03.2008  12:00  Page 2



107

Türkiye Aþýðý Bir Origami Ustasý

Chika Oshima Açýkbaþ, 10 yýldýr Türkiye’de yaþayan bir Japon. Asýl

branþý Ýngilizce öðretmenliði olmasýna raðmen þu anda özel bir

eðitim kurumunda Japonca öðretiyor. Chika Haným, ayný zamanda

bir origami hocasý. Yine özel bir kurumda origami dersleri veriyor.

Ayrýca bir televizyon kanalý için 100 bölümlük bir origami progra-

mý hazýrlayan Chika haným, bu konuda çok mütevazi; “Bu iþin pro-

fesyonelleri Japonya’da. Gerçekten çok usta sanatçýlar var. Makas,

yapýþtýrýcý kullanmadan çok karmaþýk ve çok güzel üç boyutlu ob-

jeler yapýyorlar.” diyor.

“Bir defa hangi milletten olursanýz olun origami öðrenmek için dil

gerekmiyor. Sadece görmeniz yeterli. Bu büyük kolaylýk oluyor.

Bunun yanýnda bir kâðýdý þekillendirmek, onu kâðýt görüntüsünün

dýþýnda bir hale bürümek çok eðlenceli. Ayrýca masrafý da yok. Ya-

ni hem maliyetsiz, hem öðrenmesi kolay, hem kýsa zamanda pra-

tik olarak yapabildiðiniz bir sanat.” þeklinde bir taným yapan Chi-

ka Haným, bu nedenlerden dolayý origaminin tüm dünyada yapý-

lagelen bir sanat olduðunu söylüyor.

Origaminin baþlangýcýnýn zarf þeklindeki objeler olduðunu söyle-

yen Chika haným, “Her þeyden önemlisi katlanacak kâðýdýn kare

olmasý.” diyor ve ekliyor; “Origami, her türlü kâðýttan yapýlabilir

ama yýrtýlmamasý önemli. Origami sanatýnda kullanýlmak üzere el-

le imal edilen Japon kâðýdý (washi) üzeri dokulu, hafif kabartmalý

ve dayanýklýdýr.. Üç boyutlu karmaþýk þekiller için özellikle bu tür

kâðýtlarý tercih ediyoruz.” Sanatsal (asýl) origaminin yapýmýnda ku-

ral olarak makas ve yapýþtýrýcý olmadýðýný söyleyen Chika Haným,

“Çocuklarýn yapabilmesi için temel tekniklerin kullanýldýðý basit þe-

killerden baþlama uygun olmakta. Örneðin 5. sýnýf öðrencilerine

turna kuþunu yaptýrmayý denedim; 40 dakika sürdü. Dolayýsý ile

öðretme iþi kademeli olarak güçleþtirilmeli. Bu yöntemle karma-

þýk þekilleri dahi yardýmcý malzemeler kullanmadan yapabilmeyi

baþarabilecekler.” diyor.

Origami sanatýnýn dünyadaki geliþimine de deðinen Chika haným,

“Bu sanat için Çin’de çýkmýþ deniliyor, fakat benim bildiðim kadarý

ile Çin’de daha çok kaðýt kesme sanatý (kirigami) ön plana çýkmýþ

durumda. Origaminin kökeninin nereden kaynaklandýðý tam olarak

bilinememektedir.  Almanya özellikle origami geliþiminde pay sahi-

bi. Sistemli çalýþmalarý nedeniyle origamiyi eðitim haline getirdiler.

Avrupa þu anda origamiyi üç boyutlu çalýþýyor. Farklý figürler üzerin-

de yoðunlaþmýþlar. Japonya daha sanatsal bakýyor origamiye mese-

la bir kâðýttan melek nasýl yapýlýr diye uðraþýyor ama Avrupa geo-

metrik üç boyutlu objeler üretiyor ve tek parça deðil, çok par-

çalý çalýþýyorlar. Eðitiminin verildiði kurslarý var. Fakat gele-

neksel katlamadan öte yenilik peþindeler. Kitaplar yazý-

yorlar. Origamiyi benimsemiþler.”

þeklinde sözlerini özetliyor.

Bu sanatýn Japonya’daki durumu soruyoruz Chika Hanýma, onu ise

þöyle açýklýyor; “Japonya’daki üniversitelerde bu sanatla ilgili bir

bölüm duymadým. Ancak, mimarlýk gibi üç boyutlu düþünmenin

gerekli olduðu dallarda origaminin kullanýldýðý seminer oturumlarý

düzenlenmekte. Aslýnda bu sanata dair kalan þeylerin çoðu Edo

döneminden kalan þeyler. Þu anda Japonya’da bu sanatla ilgili iki

dernek var. Ayrýca temel eserler de mevcut. Origami o kadar ge

ama mercekle baktýðýnýzda turna kuþu olduðunu görüyorsunuz. O

kadar küçük bir turna kuþu yapmýþlar. Gerçekten çok þaþýrdým.”

Turna kuþunun hikayesini anlatmasýný istiyoruz Chika hanýmdan,

hüzünlenerek anlatmaya baþlýyor; “Japon geleneðine göre turna

kuþu origamisinden bin tane yaparsanýz dilekleriniz kabul olur.

Turna kuþu, þu anda dünya barýþýna mesaj veren bir objedir. Sada-

ko Sasaki, 11 yaþýnda lösemi hastasý küçük bir kýz. Atom bomba-

sýnýn etkisiyle lösemi hastasý olmuþ. Ýkinci dünya savaþý bittikten

on sene sonra vefat etmiþ. Hasta iken geleneðe uygun olarak bin

adet turna kuþu yapmaya baþlamýþ, fakat 644 adedini tamamla-

maya ömrü yetmiþ. Kalan 356 adedini arkadaþlarý tamamlayýp

mezarýna býrakmýþlar. O olay-

dan sonra her yýl 6 Aðus-

tos Barýþ Günü’nde
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dünyanýn dört bir yanýndan origami turna kuþlarýný

çocuklar Hiroshima’ya gönderirler. Orada 1958 yýlýnda

dikilmiþ barýþ anýtý vardýr bu anýtýn üzerinde turna ku-

þuyla Sadako Sasaki’nin heykeli vardýr.” 

Chika Haným, özelikle çocuklarýn küçücük elleriyle bu

sanatý daha güzel icra edebildiklerine deðiniyor ve ori-

gamiye genç yaþta baþlayanlarýn daha çok ilerleme

kaydettiklerine dikkat çekiyor. Oðlu Fatih Shoichi-

ro’nun bazý origamileri kendinden bile güzel yaptýðýný

da itiraf etmeden geçemeyen sanatçý, yapýlan araþtýr-

malarda origaminin beyin geliþiminde çok etkili bir

sanat olduðunu, çocuklarýn yaný sýra ihtiyarlarda da

büyük önem taþýdýðýný söylüyor. 
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Günümüz þartlarýnda, yoðun stres altýnda yaþayan in-

sanlarýn yeniden geleneksel sanatlara önem vermeye

baþladýklarýný hatýrlatarak, Japonya’daki durumu soru-

yoruz. “Japonya’da da aslýnda biz çok þey kaybettik. Es-

kiden çok güzel teknikler vardý. Zamanla kaybolmuþ

bazý þeyler ama þimdi týpký buradaki gibi bir dönüþ var

o sanatlara. Özellikle bahçe sanatýna dönüþ fazla. Origa-

miyle de ilgilenenler çok…” diyor.

Chika Oshima Açýkbaþ’a, bizi 80’li yýllarýn büyülü dünya-

sýna götüren bu keyifli sohbetinden ve sýcacýk söyleþi-

miz sýrasýnda gerçekleþtirmiþ olduðu baþarýlý origami fi-

gürlerinden dolayý gönül dolusu teþekkürlerimizi sunu

yoruz.
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Tarihi çok eski dönemlere dayanan ve “Peygamberler Diyarý”

olarak da bilinen Þanlýurfa, sýnýrlarý içerisinde barýndýrdýðý eser-

ler ile arkeologlarýn, sanat tarihçilerinin, bilim adamlarýnýn ve

turistlerin uðrak mekaný… Balýklýgöl'ün yaný baþýnda yapýlan

kazýlarda ortaya çýkan ve Þanlýurfa Arkeoloji Müzesi'nde

sergilenen 11 bin 500 yýllýk dünyanýn en eski heykeli, þehir

merkezine 17 km. mesafedeki Göbeklitepe'de ortaya çýkan 11

bin 500 yýllýk dünyanýn en eski tapýnaðý bunlardan sadece ilk

akla gelenler… Tarihsel birikimi ile birçok uygarlýða beþiklik

eden; din, dil, ýrk, kültür ve medeniyetlerin buluþtuðu, kay-

naþtýðý, bir hoþgörü diyarý olan Þanlýurfa, sahip olduðu eþsiz

mozaikleri ile de “mozaikler þehri” ünvanýnýn hakkýný veriyor.

Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Selami Yýldýz, Urfa mozaikleri

hakkýnda, “MÖ 300’lü yýllara dayanan Edessa Krallýðý, Urfa tari-

hi ve mozaik tarihi açýsýndan büyük önem taþýr. Edessa

kentinde kültür ve sanat doruk noktasýna ulaþmýþtýr. Þanlýurfa

merkezdeki Halil’ür-Rahman Gölü’nün yaný baþýnda, gecekon-

dular altýnda kalan Antik Edessa Kenti’nin Grek kültür kalýn-

týlarýndan en önemlisi, çok renkli ve usta bir üslûpla yapýlan

Haleplibahçe mozaikleridir.” diyor. Haleplibahçe kazýlarýnda

“Savaþçý Amazon Kraliçelerinin Mozaiðe Resmedilmiþ

Dünyadaki Ýlk Örnekleri”ne rastlanýldýðýný söyleyen Yýldýz,

uzmanlarýn, Haleplibahçe mozaiklerini, tekniði, sanatý, ebadý,

Fýrat Nehri’nin orijinal taþlarýndan yapýl-

masý ve benzeri özelliklerinden dolayý, dünyanýn en kýymetli

mozaiði olarak tanýmladýklarýna da dikkat çekiyor. 

Dünyanýn en kýymetli mozaiklerinin dünyanýn en çok konuþu-

lan, bilinen ve hayal edilen söylencesi olmasýna da þaþmamak

gerek aslýnda. Amazonlarýn izlerine yalnýzca destanlarda deðil,

coðrafyacý ve tarihçilerin kitaplarýnda da rastlanýr. Ýlkçað insan-

larýndan kalan eserlerde Amazonlardan bahsedilir. Homeros

onlarýn Truva Savaþlarý’na katýldýðýný yazar. Heredetos,

Diodoros ve coðrafyacý Strabon onlardan söz eder. Herakles ve

Achilleus efsanelerinde de Amazonlar'dan bahis geçer.

Sokrates ve Platon Amazonlar'ýn Atina'ya saldýrdýklarýný bir

gerçeklik olarak kabul eder. Söylenceye göre, Amazonlar,

Anadolu'da yaþamýþlar ve birçok kent kurmuþlardýr.

Amazonlar'ýn kurduðu kabul edilen kentler; Ephesos/Selçuk,

Smyrna/Ýzmir, Kyme, Gryneion, Pitane, Ege bölgesindeki

kentlere ilaveten Midilli adasýndaki Mytilana, Marmara ve

Karadeniz yörelerinde ki Myrleia, Sinope/Sinop'tur. Bunlara

yine Ege bölgesindeki Elaia, Anaia, Latori kentlerinde de ekle-

memiz gerekir. Ephesos'taki Artemis Tapýnaðý da Amazonlar

tarafýndan baþlatýlmýþtýr. Ephesos'taki kazýlarda savaþçý kadýn-

lara ait, tanrýça Artemis'e hizmet eden heykelcikler bulunmuþ-

tur.

Urfa  Mozaiklerinde  
Amazon EEfsanesi

Nuri COÞAR

Adý “Mozaikler Þehri” olarak anýlmaya baþlayan Þanlýurfa’da bu yýl yapýlan kazýlarda günümüzden 3000 yýl
öncesinde ait Amazon Kraliçeleri Mozaikleri bulundu. Haleplibahçe’de ortaya çýkarýlan, efsanevi savaþçý
kadýnlarýn mozaiðe resmedilmiþ ilk örnekleri, dünyanýn en kýymetli mozaiklerinden biri olarak kabul ediyor.
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“Tarihsel birikimi ile birçok uygarlýða beþiklik eden; din, dil, ýrk, kültür ve medeniyetlerin buluþ-
tuðu, kaynaþtýðý, bir hoþgörü diyarý olan Þanlýurfa, sahip olduðu eþsiz mozaikleri ile de “mozaikler
þehri” ünvanýnýn hakkýný veriyor.”

“Tarihsel birikimi ile birçok uygarlýða beþiklik eden; din, dil, ýrk, kültür ve medeniyetlerin buluþ-
tuðu, kaynaþtýðý, bir hoþgörü diyarý olan Þanlýurfa, sahip olduðu eþsiz mozaikleri ile de “mozaikler
þehri” ünvanýnýn hakkýný veriyor.”
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Harran Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Baþkaný Yrd. Doç Dr. Cihat

Kürkçüoðlu, Haleplibahçe’de arkeoloji dünyasýnýn gündemine otu-

ran sanat harikasý Amazon Kraliçeleri Mozaikleri’nin bulunuþ

hikayesini ise þöyle anlatýyor: “Haleplibahçe'nin üçüncü derece sit

alaný olmasý nedeniyle hafriyatlarda arkeolojik buluntularýn çýkma

olasýlýðýný göz önünde bulunduran ve meslek sevgisinin verdiði

merak nedeniyle hafriyat sýrasýnda dozer kepçesinin açtýðý her

çukuru günlerce dikkatle izleyen Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat

Fakültesi Arkeoloji Bölüm Baþkaný Yrd.Doç.Dr.Bahattin Çelik bu

merakýnýn semeresini aldý. Sayýn Çelik, bir gün kepçenin açtýðý

çukurda ancak dikkatli bir arkeologun fark edebileceði mozaik

kesitini gördü. O sýrada kazýlara nezaret eden müzede görevli

Arkeolog Ali Uygun'u bilgilendirdi ve durum Müze Müdürlüðü’ne

bildirildi. Böylece Haleplibahçe’deki sanat harikasý Arkeolog Yrd.

Doç. Dr. Bahattin Çelik tarafýndan keþfedilmiþ oldu.” Kürkçüoðlu

Haleplibahçe’deki mozaiklerle ilgili olarak “Haleplibahçe Amazon

Kraliçeleri Mozaiði büyük bir olasýlýkla Büyük Ýskender ile birlikte

Makedonya’dan Urfa’ya gelen ünlü bir sanatçý tarafýndan impara-

torluk üslubuyla yapýlmýþ olmalýdýr.” diyor.

3000 yýl önce Ege’den, Karadeniz’e ve Anadolu’nun içlerine

uzanan kültür havzasýnda, erkek egemenliðine karþý savaþan

kadýnlarýn av sahnesi mozaiði çok etkileyici olduðunu, savaþçý

Amazon kadýnlarý bu havza içerindeki devletlerin ve milletlerin

mitoloji, tarih ve edebiyatýnda efsanevi olarak anlatýldýðýný açýk-

layan Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Selami Yýldýz, mozaikler hakkýn-

da bilgi veriyor: “Av sahnesi mozaiðinin kenar bordürlerinde,

geometrik motifler, bitki desenleri, güvercin, kanatsýz Eros, sincap,

ördek, kaplan, keklik, ceylan ve tazý figürlerine yer verilmiþtir.

Mozaiði çevreleyen bordürün köþelerinde ise ‘Edessa Güzeli’ diye
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kamuoyuna yansýyan, genç kýz maskýna yer verilmiþtir. Ayrýca

mozaiðin genelinde doðadaki tüm renklerin kullanýlmasý, ayný ren-

gin farklý tonlarý kullanýlarak verilen gölgelendirmeler, kýsacasý

renklerin zenginliði, taþlarýn küçüklüðü, üst seviyedeki sanatýn

mozaiklere resmedilmesi görenleri büyülemektedir. Ana sahnede

dört amazon kraliçesi Hippolyte (Bu adý taþýyan kadýn kahraman-

larýn en ünlüsüdür. Herakles’in kemerini ele geçirmek için ülke-

sine gittiði amazonlar kraliçesidir. Ares’in kýzýdýr. Herakles tarafýn-

dan öldürülmüþtür), Antiope (Irmaklar Tanrýsý Asaopos’un kýzý),

Melanipe (Helen’in oðlu Aiolos I’in kýzýdýr. Herakles tarafýndan esir

alýnan Melanipe, Hippolite tarafýndan kurtarýlmýþtýr. Telemon

tarafýndan öldürülmüþtür) ve Penthesileia (Ares’in kýzý. Akhilleus

tarafýndan öldürülmüþtür) savaþçý amazon kadýnlarýna özgü giysi-

leriyle, tek göðüslü olarak at üstündeki av sahneleri tasvir edilip,

Grekçe isimlerine yer verilmiþtir. Bu sahneler bugüne kadar rölye-

flere resmedilmiþti, kraliçelerin Grekçe isimleri ile yer aldýðý av

sahnesinin mozaiðe resmedilmesi dünyada ilk defa Urfa’da

Haleplibahçe’de ortaya çýkmýþtýr.” 

Haleplibahçe’de ilk etapta 100 m2’lik mozaiðin gün ýþýðýna

çýkarýldýðýný söyleyen Yýldýz, “Alanýn tamamýnda tarama yapýlýp

varsa diðer mozaikler de ortaya çýkarýlacak ve belki de buluntu

yerinde koruma altýna alýp sergilenecektir.” diyor ve can alýcý bir

konuya deðiniyor: “Urfa’ya ait mozaiklerin bir kýsmý kayýp, bir

kýsmý meraklý kiþilerin koleksiyonunda, kayda geçenler ise

Þanlýurfa ve Ýstanbul Ayasofya Müzeleri’nde sergileniyor.” 

Haleplibahçe’nin batýsýndaki Mance Deresi, Kýrk Maðara, Yakubiye,

mahalleleri ile Eyyubiye ve Þehitlik mahallelerinde yer alan M.S.

I.III. yüzyýllara ait (Osrhoene (Abgar) Krallýðý dönemi) yüzlerce kaya

mezarýndaki döþeme mozaiklerinin yeterli önlem alýnmadýðýndan

gecekondular altýnda kalarak günden güne kaybolup gittiðini

söyleyen Yrd.Doç Dr. Cihat Kürkçüoðlu ise “Buralardaki kaya

mezarlarý hazýr foseptik çukurlarýna dönüþtürülerek mozaikler,

freskler, rölyefler tahrip edildi. Bazýlarý da eski eser kaçakçýlarý

tarafýndan sökülerek yurt dýþýna kaçýrýldý.” diyor. Uzun çalýþmalar

sonucunda yüzlerce kaya mezarý, rölyef ve mozaiklerin koru-

nabilmesi amacýyla çok geniþ bir alaný birinci derece arkeolojik sit

alaný olarak tescil edilmesini saðladýklarýný söyleyen akademisyen,

yasak olduðu halde buralarda binlerce gecekondunun türediðini

belirtiyor. Bu konuda oldukça üzgün olduðu gözlenen Kürkçüoðlu

bir anekdot anlatmadan da geçemiyor: “1952-1956-1959-1961 ve

1966 yýllarýnda Urfa’yý ziyaret eden Ýngiliz Tarihçi Prof.Dr. J.B. Segal

bu bölgede saptayabildiði onlarca mozaiði ‘Edessa the Blessed

City’ adlý eserinde fotoðraf ve çizimleriyle yayýnladý. Prof. Segal,

1970’li yýllarýn sonlarýnda son kez geldiði Urfa’da bu bölgenin

gecekondular altýnda kaldýðýný, daha önce saptadýðý kaya

mezarlarýnýn, mozaiklerin ve rölyeflerin tahrip edilmiþ olduðunu

görünce ‘siz neler yapmýþsýnýz’ diyerek oturup aðlamýþtýr.”

Kürkçüoðlu, “Urfa'nýn zengin mozaik potansiyeli yeterince koruna-

madýðýndan yok olup gitti. Bu mozaikler korunabilseydi bugün

Urfa dünyanýn önde gelen mozaik müzelerinden birine sahip olur-

du. ‘Ölenle Ölünmez’ diye bir söz vardýr. Giden gitmiþtir. Burada

bizlere düþen en önemli görev elde kalanlarý kurtarmak olacaktýr.”

diye sözlerini noktalýyor. 
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Deniz KKokan SSanat

Zeki SAATÇÝ

Nedim Celkan, pina adý verilen dev midyelere, tablolara ve heykellere yazýyor denizin þiirini… Her þey gizem-
li bir bütünü oluþturmak için bir araya gelmiþ gibi; iskorpitler, mezgitler, kefaller, yosunlar, yengeçler, deniz
hunileri… Hayret verici güzellikteki eserlerin doyumsuz seyri, ustanýn hayalinde yaþattýðý mitolojik kahra-
manlarýn zuhuru sanki…

Sanatçý Nedim Celkan ve eþinin can yoldaþý, tek yardýmcýsý Arsev Haným. Ýki güzel insan… Büyükçekmece’deki mütevazi evlerine

konuk oluyoruz. Kapýdaki samimi karþýlama esnasýnda, onlardan önce arka fondaki tablolar buyur

ediyorlar odaya bizi, büyülenmiþ gibi yaklaþýyoruz yanlarýna. Dokunmakla kokla-

mak isteði arasýnda gidip geliyoruz ama zarar veririm endiþesiyle dokun-

madan koklamakla yetiniyoruz. Kokmuyor... Bunca deniz ürünü bir

odada ama kokmuyor. Soruyoruz, çok özel iþlemlerden geçerek bu

aþamaya geldiðini anlatmaya baþlýyor Nedim Bey. Bu kadar zah-

metli bir iþe ömür veren aþka imreniyoruz… Aþkýn adý iki

kelimeden oluþuyor; deniz ve resim…

Su Ürünlerinden Sanatsal Yapýtlar

Nedim Celkan 1945 Ýstanbul doðumlu. 15 yaþýndan beri

balýkadam. Küçük yaþlardan itibaren de resim yapýyor.

Güzel sanatlar okumamýþ ancak 1965’lerde sinema

afiþçiliði ile adým atmýþ çizim sanatýna. TV’nin sinema

karþýsýndaki galibiyeti ile iþler azalmýþ ve çizgi romanlara

baþlamýþ Nedim Bey. 2 sene çizmiþ, Caðaloðlu mekaný

olmuþ. Matbaa ressamlýðý da yapmýþ bir süre, ardýndan

yaðlý boya tablolar. Bu süreç içerisinde dalmayý hiç býrak-

mamýþ, her gün yeni yeni dünyalar keþfetmiþ diplerde.

Klasik modern sanatýn dýþýnda, farklý bir þeyler yapmak daha

doðrusu yapýlmamýþý yapmak, mavi derinliklerdeki eþsiz güzel-

likleri tanýtmak gayesiyle bu sanata baþlamýþ. Adýný da kendi

koymuþ sanatýnýn; su ürünlerinden sanatsal yapýtlar…

Ýlk sergisini 1989 yýlýnda Emlak Bankasý Tünel Sanat Galerisi’nde

açmýþ. Þu ana kadar 52 sergi çalýþmasý olmuþ. Genellikle

Marmaris, Bodrum ve Datça’da sergiler açýyor Nedim Bey.

Þimdilerde ise Almanya’da bir sergi açmayý planlýyor. 18

senede 250 tabloya ruhunu katmýþ… “Yarýsýna

yakýnýný sattým” diyor usta ve çoðunu da yurt-

dýþýna… 15 büst yapmýþ, samur saçlarý

bildiðimiz deniz yosunundan…
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Nedim usta, yýllarýný verdiði þaþýrtýcý ve göz alýcý sanatý hakkýnda bir iddi-

ada da bulunuyor; “Açtýðým sergilerle uzak yol kaptanlarý da dahil olmak

üzere dünyanýn her memleketinden insanla tanýþtým diyebilirim. Hepsi

hayran kaldýlar eserlerime ve ilk defa böyle bir þeyle karþýlaþtýklarýný

söylediler. Araþtýrmalarým yaþamým boyunca sürdü, izine rastlaya-

madým. Rahatça diyebilirim ki; dünyada bu sanatý yapan tek kiþi benim”

Denizin Altýnda Saklý Mitoloji

Eskiden dalarmýþ Nedim Bey hem de tüpsüz, ancak þimdi dalmýyor, en

son Datça’da vurgun yemiþ. “Hem tansiyonum var, yaþlandým” artýk

diyor usta. “Malzemeleri yazýn toplar, kýþýn da çalýþýrdým, depolamadan

olmaz bu iþ… Marmaris, Bodrum, Datça ve Marmara’dan malzemeler-

im. Karadeniz’de hiç dalmadým.” diye ekliyor. Bu malzemelerin nasýl bir

araya geldiðini merak ediyoruz, gülümseyerek cevap veriyor; “Balýðýn

etini yerken bile düþünürüm bunu nasýl kullanabilirim diye…”

“Denizin altý bambaþka bir dünya ve çok gizemli, bana mitolojiyi

çaðrýþtýrýyor” diyen Nedim ustanýn eserlerinin her karesinde bu

kahramanlara rastlamak mümkün. Ayrýca Kýzýlderililer, yerli

kabileler ve savaþçýlar her tablodan ayrý bakýyorlar olmayan

yüzleriyle gözlerinize… Mesela bir Kýzýlderili kabilesi olan

Siyular… Gözlerini ve bakýþlarýný biz hayal ediyoruz

hikayelerini anlatýrken Nedim Bey. Bu oturan boða

diyor, þu kýzlarý, yandaki de damadý. “Hangisi damadý?”

diyorum. “Birgün o, baþka birgün de diðeri. Sen

hangisini istersen o” diyor, gülüþüyoruz. Ýtina ile

açýklýyor tablodaki malzemeleri. “Çamlar dil balýðý

sýrtý, tepeler iskorpit balýðý, gövde ve kollar pavurya

(pavurya, yengecin büyüðü), saçý kýrlangýç balýðý

kanatlarý, pantolonunun püskülü lapin balýðý sýrtý…”

Deniz dünyasýna o kadar yabancý olan benim için

bu kelimeler o kadar anlaþýlmaz ki. “Hangi balýk,

adýný tekrarlar mýsýnýz, nasýl bir balýktýr, peki ya

tadý…” sorularýma bir bir sabýrla cevap veriyor usta. 
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Malzemeler öylesine ilginç ki hepsini saymak istiyorum ancak

mümkün deðil. Gene de bazýlarýný paylaþmak istiyorum; Amazon

savaþçýlarý adlý tabloda savaþçýlar yengeç, ejderha dragonya balýðý

(Nedim Bey’den öðrendiðimize göre çok tehlikeli bir balýkmýþ),

köpek balýklarý leopar köpek balýðý yavrusu, kuþlar ise karagöz

balýðýnýn alt kanatlarý… 

Avustralya yerlileri tablosunda, mask kurbaða balýðý kuyruðu ve

kanatlarý kullanýlarak yapýlmýþ. Onun dýþýnda tabloya hayat veren

diðer elemanlar ise; deniz yýldýzý, mezgit, kefal, deniz salyangozu,

deniz örümceði, dil balýðý sýrtý, leopar, deniz hunileri… Mýzraklar

ýstakoz anteni, gövdeler pavurya, ayaklar mavi yengeç, kolyeler

ve saçlar deniz yýldýzý kesitleri…

Deniz tanrýsý Poseidon’un kýlýcý, müren balýðý üstüne, istakozdan

kabza, iskorpit, su yýlaný ve deniz hunilerinin birleþiminden oluþu-

yor. 

Anibal büstünde sakallar Marmara yosunu, gövde deniz salyan-

gozu, miðfer ve yüz iskorpit derisi, Yakup taraðý muhtelif  deniz

kabuklarý.

Deniz kýzý büstünde de saçlar yosun, yüzü ve vücudu dil ve isko-

rpit balýðý, apoletler Yakup taraðý ve saçlar deniz yýldýzlarý ve orta-

da lapin balýðý yavrusu…

Bu arada tüm tablolardaki beyaz rengin dil balýðý altýndan elde

edildiði dip notunu beynime kazýyorum. Tablolarda ve büstlerde

özel malzemeler de kullanýlýyor; koku gidericiler, dolgular ve

Avrupa ilaçlar gibi... 

Peki bu eserler ne kadar zamanda soluk almaya baþlýyorlar?

Sorumuza aslýnda beklediðimiz bir cevap geliyor ustadan; “Yapým

zamaný her  esere göre deðiþiyor. Mesela 2. Ramses üç ayýmý aldý.

Hareket fazlalaþýnca zaman uzuyor.” 

Eserlerinde sadece deniz ürünleri kullanmaya özen gösteren

Nedim Bey,  bazýlarýnda farklý malzemeler de eklemek zorunda

kalýyor, sebebini þöyle açýklýyor; “Örneðin 2. Ramses. O dönemde

altýn çok olduðu için mecburen sarý metal kullandým tabloda.”  

Ustam Olmadý Talebem de…

“Günümüzde insanlar yaptýklarý iþin hemen paraya dönüþmesini

istiyorlar ancak bu iþte mümkün deðil. Para getirecek bir sanat

deðil açýkçasý. Fuarlarda, sergilerde görüyorlar, ilginç geliyor,

öðrenmek isteyenler oluyor ama çok birikim ve emek gerektiren

bir sanat bu. Kostüm bilgisinden resim ve deniz bilgisine kadar

pek çok þeye hakim olmanýz gerek. Malzemelerim ise bir

hazinedir benim için. Bir de büyük bir atölye lazým.

Öðrenmek isteyenleri Yalova’daki atölyeme davet

ediyorum ama gelen yok…” diyor Nedim usta

ve ekliyor; “Ustam olmadýðý gibi talebem de

olmadý benim…”
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Büstlerin yapýmýnýn zorluðuna deðinen usta,

yýllarýný verdiði eþsiz eserlerin artýk yapýmýný

durduðunu, emeðe kýymet verilmediði için

çok yorulduðunu ve yýprandýðýný söylüyor.

Röportajýmýzýn sonlarýna doðru Nedim Bey'in

müzikle de ilgilendiðini anlýyoruz. Sanatýn her

türünü sevip, saygý duyan usta, musikinin eþsiz

týnýlarýnýn insaný alýp farklý diyarlara

götürdüðünü, ruhlara sükûnet verdiðini ve

her daim sonsuz güzelliklere gebe olduðunu

ifade ediyor. Ancak TV'lerdeki yozlaþmanýn

altýný çiziyor ve "beste yapsan ne yap-

masan ne kalitenin farkýnda deðil hiç

kimse" diye bir serzeniþte bulunuyor…

Ustalarý sanata küstüren bu duyarsýzlýðýn

sanata dokunmakla, ona sahip çýkmakla

mümkün olacaðýný düþünüp üzülerek

ancak tadý damaðýmýzda kalan bir sohbetin

sýcaklýðý ile Nedim Bey ve bizi sevgiyle aðýr-

layan Arsev Haným'a teþekkür edip,

evlerinden ayrýlýyoruz…
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Balkanlardaki OOsmanlý MMirasý
Ahmet KUÞ*

Balkanlar, tarih boyunca farklý medeniyetlere yurt olmuþ çok önemli bir coðrafyadýr. Osmanlý Devleti, 14. yüzyýlýn
ortalarýndan 20. yüzyýlýn baþlarýna kadar tam beþ asýr boyunca Balkanlar’da hüküm sürerek, büyük ve köklü bir
miras býrakmýþtýr. Ecdat yadigârý bu yetim coðrafyanýn diðer bir ismi de Rumeli’dir. Bir dönem Osmanlý hâkimiyeti
içerisinde yer alan Rumeli þehirlerinin çoðunluðu her türlü tahribata raðmen hâlâ Osmanlý kimliðinden izleri
barýndýrýyor…
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Bizim için Balkan macerasý, 14. yüzyýlýn ortalarýnda baþlar.

Genellikle Balkanlar veya Balkan Yarýmadasý diye isimlendirilen

güneydoðu Avrupa’daki bu bölge, Arnavutluk, Makedonya,

Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Sýrbistan, Karadað, Bosna Hersek

ve Trakya’dan oluþur. Ayrýca Romanya, Hýrvatistan, Slovenya ve

Moldova’yý da Balkan yarýmadasýnda bir miktar topraðý olduðu için

bu gruba dahil edebiliriz. 

Osmanlý Devleti’nin Balkanlar’daki hâkimiyeti 1912 yýlýna kadar

devam etti. Ýlk ayrýlma 1829 yýlýnda Yunanistan ile baþladý ve en

son 1912 yýlýnda Arnavutluk’un Osmanlý Devleti’nden ayrýlmasý ile

Balkan hâkimiyetimiz sona erdi. Ortak bir geçmiþ ve ortak bir

coðrafya olduðu için bu ayrýlýþ hiçbir zaman sýnýrlar gibi keskin bir

çizgi ile olmadý. Her ne kadar Osmanlý’dan ayrýlan bu topraklarda

çok sayýda devlet kurulsa da bu ülkelerdeki soydaþlarýmýzla hep

gönül baðýmýz oldu. Zaten söz konusu ülkelerde yaþayan azýnlýklar

ile ayný soya ve ayný dine mensuptuk. Bu Osmanlý bakiyesi halk-

lardan ne zaman birisinin baþý sýkýþsa Türkiye’nin kapýsý çalýndý.

Yakýn tarihte bile milyonlarca kardeþimiz ülkemize göç etti. Bir

kýsmý doðu bloðu diye isimlendirilen siyasi komünist blok

içerisinde olan bu ülkeler seneler boyunca kardeþlerimize zulüm

etti. 1990’lý yýllarýn baþýndaki özgürlük hareketi sonucu baðýmsýz-

lýðýný kazanan bu ülkelerin tamamý demokrasiye geçti. Bu süreç

içerisinde soydaþlarýmýz demokratik haklara kavuþtu, örgütlenme

hakký elde etti ve hürriyetleri daha da geniþledi. Artýk eski dö-

nemlere göre bu ülkelerden bazýlarý Avrupa Birliði üyesi olduðu

için veya demokratik geliþmeler sebebiyle Balkanlardaki kardeþ-

lerimizin durumu eskiye nazaran daha iyi bir durumdadýr. 

Balkanlar, tarih boyunca farklý medeniyetlere yurt olmuþ, çok

önemli bir coðrafyadýr. Osmanlý Devleti, 14. yüzyýlýn ortalarýndan

20. yüzyýlýn baþlarýna kadar tam beþ asýr boyunca Balkanlar’da

hüküm sürerek, büyük ve köklü bir miras býrakmýþtýr. Bu miras

Balkanlar’da yaþayan toplumlarýn sosyal yaþamýna, mimarisine,
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Gazi Kasým Paþa Camii - Peç - Macaristan

Sultan Camii - Berat - Arnavutluk - 2007
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diline, musikisine, sanatýna, folkloruna, mutfak kültürüne kadar

birçok alanda derin izler býrakmýþtýr. Ecdat yadigârý bu yetim

coðrafyanýn diðer bir ismi de Rumeli’dir. Osmanlý döneminde bu

topraklar için genellikle Rumeli ismi kullanmýþtýr. Bir cihan devleti

olan Osmanlý, bu topraklarý fethettikten sonra yoðun bir imar

faaliyetine baþlamýþtýr. Eski þehir merkezlerini ihya ettiði gibi yeni

þehirler kurup camiler, tekkeler, medreseler, kütüphaneler,

çarþýlar, türbeler, köprüler, su kemerleri ve imaretler inþa etmiþtir.

Osmanlý Devleti, Rumeli’de kaldýðý beþ yüz yýl süresince Osmanlý

medeniyetini Rumeli þehirlerine bir nakýþ gibi iþlemiþtir.

Türkiye ile bu ülkeler arasýnda bir kader ve gönül birliði vardýr.

Durum ne olursa olsun orada ki geliþmelere hiçbir zaman ilgisiz

kalamayýz. En azýndan büyük bir ülke olmanýn sorumluluðu, bu

ülkeler ile yakýndan ilgilenmeyi gerektirir. Türkiye ile Balkan

ülkeleri arasýndaki beþ yüz yýllýk tarihi birliktelik sebebiyle

Balkanlar ile Türkiye’yi ayrý düþünmek mümkün deðildir.

Balkanlar, Avrupa’ya açýlan kapýmýz olduðu için stratejik öneme

sahiptir. Bu ülkeler ile ekonomik iliþkilerimizde oldukça geliþmiþtir.

Tüm bunlarý bir kenara býraksak bile oradaki kardeþlerimizin en

güvendiði ülke Türkiye’dir. Zaten Balkanlar’da ne zaman bir huzur-

suzluk çýksa olayýn direkt taraflarýndan biri Türkiye olmuþtur.

Onlarýn bize söylediði en önemli söz ise “Türkiye ne kadar güçlü

bir ülke olursa, biz burada o kadar rahat ederiz”. Evet, sýnýrlar

deðiþse de kader ve gönül birliði hâlâ sürüyor. Balkan ülkeleri

etnik olarak çok karmaþýk bir yapýda olduðu için iç savaþlar ve

kavgalar hiç eksik olmuyor. Çok deðil 12 yýl önce biten son Bosna

Savaþý bile hâlâ hatýrýmýzda… O günleri unutmak mümkün deðil.

Her zaman olduðu gibi o zamanda Bosnalý kardeþlerimizin

yardýmýna koþan yine bizlerdik. Oradaki acýyý bizde aynen burada

hissettik, dualarýmýz, yardýmlarýmýz onlar içindi. Türkiye o yýllarda

yapýlmasý gerekeni yaptý ve Bosna-Hersekli kardeþlerimizin gön-

lünde taht kurdu. Þimdi Türkiye’den Bosna-Hersek’e kim giderse

gitsin olaðanüstü bir ilgi ve sevgi ile karþýlanýr. 
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2006 ve 2007 yýllarý içerisinde bölgeye yaptýðýmýz geziler sýrasýnda

özellikle bazý þehirlerde Osmanlý Devleti’nin çok önemli yatýrýmlar

gerçekleþtirdiðini gözlemledik. Tabii ki bizim görebildiklerimiz

tahribat ve yýkýmdan kurtulabilen eserlerdi. Çok farklý ülkelerde

çok farklý kesimlerden insanlarla konuþtuk.

Aþaðý yukarý bu insanlarýn tamamýna yakýnýnýn ortak görüþü

“Osmanlý’nýn adil bir devlet olduðu” idi. Bir de bölgede Osmanlý ve

Türk olmak hâlâ itibarlý bir durum. Ýnsanlar her þeye raðmen

Osmanlý devlet yapýsýna güveniyor ve o yapýnýn burasý için huzur

ve barýþ kaynaðý olabileceðine inanýyorlar. Türkiye sevgisi de had

safhada. Yine o ülkelerde birçok dostumuz ayný þeyi anlatýyor.

Güney Kore ve Japonya’da oynanan 2002 FÝFA Dünya Kupasý

maçlarý sýrasýnda Türkiye Milli Takýmý’nýn elde ettiði her maç son-

rasý Türklerin yaþadýðý þehirler bayram yerine dönüþüyormuþ.

Zaten Türk Milli Takýmý’ný ve Galatasaray’ý neredeyse tanýmayan

yok. Milli takýmýn kazandýðý her baþarý, ayný þekilde kutlanýyor-

muþ. Futbolun nerede olursa olsun milli duygular üzerindeki et-

kisi çok büyük. Kitleleri birbirine yaklaþtýrýcý bir unsur. Ne yazýk ki

Osmanlý Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte

Rumeli’deki mimarî yapýlar da depremler, yangýnlar, geçici iþgaller

ve isyanlar sonucu yok olmuþtur. Bu yapýlarýn bazýlarý yeni

devletler tarafýndan kasýtlý olarak yýkýlmýþ, bazýlarý ise saydýðýmýz

afetler sonucu yok olmuþtur. Tabi ki bu tahribat esnasýnda dini

faktörlerde etkili olmuþtur. Bir dönem Osmanlý hâkimiyeti

içerisinde yer alan Rumeli þehirlerinin çoðunluðu her türlü tahri-

bata raðmen hâlâ Osmanlý kimliðinden izleri barýndýrýyor. Zaten

gezilerdeki amacýmýzda “Rumeli'deki Osmanlý Ýzleri”ni belgele-

mekti. Kýsmet olursa bu ülkelerinde çektiðimiz fotoðraflar ayný

isimle kitap haline gelecek. Bir sergiyle baþlayan Balkan projemiz

üç ciltlik bir kitap ile devam edecek. Birinci cildi 2007 yýlýnda

yayýmlanacak olan kitabýn ikinci cildi önümüzdeki yýl ve üçüncü

cildi ise 2009 yýlýnda basýlacak. Çalýþmalar sýrasýnda gördük ki

Osmanlý nerede bir þehir varsa oraya camiler, kervansaraylar, su

kemerleri, kaleler, köprüler, medreseler, türbeler, çeþmeler inþa

etmiþ. Adeta hakimiyetine geçen þehirleri ihya etmiþ. Akla hayale
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Murad Hüdavendigar Camii - Filibe - Bulgaristan - 2006
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gelmeyen tepelere kaleler, nehirler üzerine köprüler inþa etmiþ.

Öyle bir medeniyet oluþturmuþ ki hayran olmamak mümkün

deðil… Oralara hem adaleti hem de medeniyeti götürmüþ. Osmanlý

aldýðý ülkeleri sömürmemiþ, bilakis oralara huzur ve adalet götür-

müþ. Günümüzde bu yetim coðrafya hâlâ Osmanlý’dan kopuþun

sarsýntýlarýný atlatabilmiþ deðil. 

Balkan ülkeleri hakkýnda genel bir deðerlendirme yapacak olur-

sak önümüze þöyle bir tablo çýkar. Müslüman nüfusun yoðun

olarak yaþadýðý Kosova, Bosna-Hersek ve Makedonya’da Osmanlý

mimarî yapýlarý daha iyi korunmuþtur. Türklerin azýnlýkta kaldýðý

Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan’da ise eserlerin çoðu

yýkýlmýþtýr veya bakýmsýz bir haldedir. Saðlam olanlar ise amaçlarý

dýþýnda kullanýlmaktadýr. Müslümanlarýn nüfus olarak çok az

kaldýðý veya tamamen terk ettiði Macaristan, Sýrbistan, Hýrvatistan

ve Karadað gibi ülkelerde ise çok az sayýda Osmanlý yapýsý

günümüze kadar ulaþabilmiþtir. Bulgaristan ve Yunanistan’ýn

Türkiye’nin Trakya bölgesine yakýn kýsýmlarýnda Müslüman – Türk

azýnlýðýn yaþadýðý köylerde özellikle camiler büyük ölçüde korun-

muþtur. Buna raðmen Bulgaristan’da Komünist dönemde tahribat

bir hayli fazla olmuþtur. Bu iki ülkede Avrupa Birliði üyesi olduk-

tan sonra azýnlýklarýn dini hürriyetleri daha da geniþlemiþtir.

Böylelikle tarihî özelliði olan ibadethanelerinde korunabilmesi

daha kolay bir hal almýþtýr. Avrupa Birliði süreci oradaki eserlerin

korunmasý konusunda çok olumlu neticeler doðurmuþtur.

Bu konudaki en önemli sorunlardan bir tanesi de yapýlarýn tamir

edilirken tarihî özelliklerinin korunmamasýdýr. Özellikle camilerin

çoðunda ehil olmayan kiþilerce yapýlan tadilatlar sonucunda çok

büyük hatalar yapýlmýþtýr. Tarihi eser statüsü olan yapýlarýn

tamirinin de bir proje dahilinde profesyonel ekiplerce yapýlmasý

gerekir fakat orada yaþayan Müslüman cemaatlerin fazla imkâný

olmadýðý için bugüne kadar meselenin bu yönü hep ihmal

edilmiþtir. Ne yazýk ki birçok cami betonla sývanarak tarihi özellik-

lerini yitirmiþtir. Rumeli’deki eserler bugüne kadar bu küçük

çabalar sonucu korunmuþtur. Bundan sonra yapýlacak restoras-

yonlarda Türkiye mutlaka proje konusunda katký saðlamalýdýr.

Restorasyon konusunda son yýllarda çok baþarýlý çalýþmalarda

bulunmaktadýr. Bu baþarýlý çalýþmalara Bulgaristan’ýn Filibe

þehrinde yer alan Murad Hüdavendigar Camii’ni örnek olarak

gösterebiliriz. Caminin restorasyonu 2006 yýlýnda Ýstanbul

Büyükþehir Belediyesi tarafýndan baþlatýlmýþtýr. 25 Kasým 2005 ta-

rihinde Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Meclisi tarafýndan

restorasyon kararý alýnan caminin tamiri geçtiðimiz günlerde

tamamlandý ve bu ay içerisinde açýlýþa hazýr hale getirildi.

Bulgaristan’daki Osmanlý eserlerinin en önemlilerinden birisi olan

Murad Hüdavendigar Camii’nin restorasyonu baþarýlý ve örnek bir
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Hasan Baba Camii - Haziredemezar taþý detayý - Manastýr - Makedonya

Fethiye Camii - Atina - Yunanistan 
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Kavala Su Kemeri - Kavala - Yunanistan 
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Banyabaþý Camii - Sofya - BulgaristanBanyabaþý Camii - Sofya - Bulgaristan

“Bulgaristan ve Yunanistan’ýn Türkiye’nin Trakya bölgesine yakýn kýsýmlarýnda Müslüman – Türk azýnlýðýn yaþadýðý
köylerde özellikle camiler büyük ölçüde korunmuþtur. Buna raðmen Bulgaristan’da Komünist dönemde tahribat
bir hayli fazla olmuþtur. Bu iki ülkede Avrupa Birliði üyesi olduktan sonra azýnlýklarýn dini hürriyetleri daha da
geniþlemiþtir. Böylelikle tarihî özelliði olan ibadethanelerinde korunabilmesi daha kolay bir hal almýþtýr. Avrupa
Birliði süreci oradaki eserlerin korunmasý konusunda çok olumlu neticeler doðurmuþtur.”

118-127.qxd  07.03.2008  15:14  Page 10



127

çalýþmadýr. Rumeli’deki Osmanlý yapýlarý ile ilgili projeye baþlarken

bu konuda yapýlan yayýnlarýn az ve yetersiz olduðunu tespit ettik.

Daha sonra dört beþ tane daha araþtýrma yapýlmasýna raðmen

hâlâ en iyi çalýþma Rahmetli Ekrem Hakký Ayverdi’nin “Avrupa’da

Osmanlý Mimarî Eserleri” isimli eserdir. Hocanýn çok zor bir

dönemde olaðan üstü bir gayret sonucu hazýrladýðý bu eser daha

sonra hazýrlanan kitaplarda hep kaynak olarak zikredilmiþtir.

Ayverdi Hoca bazý yapýlara ulaþamasa da bu konudaki en kap-

samlý çalýþmaya imza atmýþtýr. Eserin hazýrlandýðý yýllarýn zor þart-

larý göz önüne alýnýp bu eksikliklerde normal karþýlanmalýdýr. Yine

de Balkanlar’daki Osmanlý eserleri hakkýnda en kapsamlý kitap bu

çalýþmadýr. Sonradan yapýlan çalýþmalarýn çoðunluðu eksik veya

yüzeyseldir.

Ülkemizin her zaman öncelikli bir Balkan politikasý mutlaka

olmalýdýr. Oradaki geliþmeleri çok iyi takip etmeliyiz. Þayet siyasi-

lerimiz iç politikadan fýrsat bulabilirlerse sýk sýk oralara gitmeliler.

Onlar bizi kardeþ olarak biliyorlar. Bizde bu kardeþlik hukukunun

gereðini yapmalýyýz. Türkiye Osmanlý’nýn varisi olduðu için

Balkanlar’daki, Ortadoðu'daki, Afrika'daki geliþmelere kulaðýný

týkayamaz, týkamamalý… Ýçine kapanýp, dünyadan bihaber yaþa-

mak bizim gibi büyük bir devlete yakýþmaz. Allah’a hamdolsun ki

çok sayýda ülkeyi görme imkânýmýz oldu. Ýnanýn samimiyetle

söylüyorum, Yunanistan’da dahil birçok ülkeden çok daha

geliþmiþ bir ülkeyiz. Hatta bizim ülkemiz doðal güzellik, insan

kalitesi, yaþam standartlarý gibi ölçülerde diðer ülkelerin çoðuyla

mukayese bile edilemez. Her ne kadar bize kurulan tuzaklar

nedeniyle içeride birbirimizin boðazýný sýkmaya çalýþsak ta dýþarý-

dan bakýnca biz çok büyük ve geliþmiþ bir ülkeyiz…

Dünya çapýnda birçok ülkede göðsümüzü kabartan güzel çalýþ-

malara imza atan TÝKA (Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi

Baþkanlýðý), Deniz Feneri Derneði, Kimse Yok mu Derneði ve Türk

Kolejleri Balkanlar’da da en faal kurumlar. Gittiðimiz her yerde bu

kurumlardan biri veya birkaçý mutlaka vardý. Bu kurumlar bulun-

duklarý ülkede ya bir Osmanlý yapýsýný restore ettiriyorlar, ya da

oradaki halka yardým ediyorlar. Zaten Türk kolejlerinin yurt dýþýn-

daki eðitim hizmetleri hepimizin malumu. Ana faaliyeti eðitim

sektörü olmasýna raðmen bir Türk elçiliði gibi çalýþan okullarýn

Türkiye’nin tanýtýmýna yönelik katkýlarý da bir hayli fazla. Türk

kolejleri faaliyet gösterdikleri ülkelerde en itibarlý eðitim kurum-

larý. Birçok devlet yöneticisinin çocuklarý hatta varlýklý kesimin

çocuklarý bile bu okullarda eðitim görüyor. Burada isimlerini

zikrettiðimiz gerek devlet kurumlarýna gerekse sivil toplum kuru-

luþlarýna yurt dýþýnda yaptýklarý hizmetlerden dolayý ne kadar

teþekkür etsek azdýr. Karamsar olmaya gerek yok… Çalýþmak ve

sabýrlý olmak her zaman baþarýyý getiriyor.  

*Fotoðraf Sanatçýsý        

Ethem Bey Camii - Tiran - Arnavutluk - Makedonya

Hasan Baba Camii - Hazirede bir mezar taþý detayý - Manastýr - Makedonya
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Rahman ve azamet sahibi olan Allah’a yaklaþtý, o Allah ki

alemlerdeki bütün varlýklarýn sahibidir. O Allah’ýn izzeti ve

þerefiyle þereflenmiþ mülklerin sahibi, Allah’ýn yeryüzündeki

milletler üzerindeki gölgesi, Acem ve Arabýn sultaný, sultanlar

sultaný Ebu’l Muzaffer Selim’in oðlu Sultan Murat Han -Allah

onun saltanatýný sonsuza dek daim kýlsýn- bu güzel yapýlý camii

tesis etti. Varlýklarýn ve coþar denizlerin maliki Hicaz, Rum ve

Irak ülkelerinin þahý, bir camii yaptýrdý. Onun yapýmýnýn

baþlangýcý 991’in Muharrem ayýdýr. Bir gönül ehli ziyaret için

geldi ve tarihini þöyle dedi: Aþýklarýn Kabesi, yazmakta camii

kitabesinde. Bu yapýnýn bitiþi 994 senesinin Zilhiccesi’dir.

Kitabe cami giriþ kapýsýnýn iki yanýndaki niþler üzerinde uzanýr.

Caminin yapýmýna H. 991 muharreminde 1583’te baþlanmýþ;

doðusundaki niþ üzerinde H.994 zilhiccesinde 1586’da biti-

rildiði yazýlýdýr. 

Külliye, Saruhan Bey Mahallesi’nde Murat Caddesi’yle Uygur

Sokaðý’nýn kesiþtiði yerdedir. Cami medrese, imaret, dükkanlar,

çeþme ile sonradan ilave edilen kütüphaneden oluþur. III.

Murat’ýn þehzadeliði döneminde, bugünkü camiinin yerine

önce bir zaviye inþa edilmiþ, muhtemelen 1570’de baþlanmýþ,

1572’de bitirilmiþtir. Bugünkü cami, medrese imaret, dükkan-

lar, han ve tabhaneden oluþan külliyenin planýný Mimar Sinan

çizmiþtir,  uygulamasýný ise Mahmut Aða yapmýþtýr. Mahmut

Aða’nýn aniden ölümü üzerine yerine, Sultan Ahmet Camii’nin

mimarý Mehmet Aða getirilmiþtir.

Külliyenin imaret kýsmý, ilk camiinin mevcut olduðu 1581’de

faaliyete geçmiþ, sonraki inþaat sýrasýnda ise geniþletilmiþtir.

Medrese ise 1585’den sonra inþa edilmiþ, 1592’de Osman

Efendi’nin tayini ile eðitime baþlanmýþtýr. Nihayet 1593’te

binalarýn etrafýna kaldýrým döþenmesi ve 1602’de camii etrafý-

na duvar çekilmesiyle inþaat faaliyetleri sona ermiþtir.

Camii’nin bugün Vakýflar Genel Müdürlüðü’nde tarihsiz bir

vakýf kaydý bulunmaktadýr. Muradiye Camii’ne 1687-1688’deki

deprem nedeniyle 1689-1690’da onarým için keþif yapýlmýþ,

muhtemelen keþif sonrasý da onarýlmýþtýr. Daha sonra, 1780

ve1819’da onarým görmüþ, doðu taraftaki minaresi bir yýldýrým

isabetiyle hasara uðradýðýndan demir çember ile takviye

edilmiþtir. Bu restorasyonlardan en kapsamlýsý, Karaosmanza-

de Hacý Ahmet Aða’nýn, 1782  yýlýnda baþlayýp, 1786 yýlýnda

bitirdiði onarýmdýr. Ayrýca mihrabýn sað üst ortasýndaki

pencere kýrýlmýþ ve 1740-1741’de tamir edildiði altýndaki “kýrýk

týkta bu cam olundu ihya dahi evvelkinden merbubu ziba”

tarih ve yazýdan anlaþýlmaktadýr. Vakýflar Genel Müdürlüðü

tarafýndan 1952-1964 tarihleri arasýnda minarelerin her ikisi

yýkýlarak aslýna uygun olarak tekrar yapýlmýþtýr.

Bugün saðlam ve ibadete açýk olan yapý, enine dikdörtgen

planlý ve üç bölümlüdür. Doðu ve batý bölümleri boyuna

dikdörtgen planlý, üzeri kubbemsi yarým çapraz tonozla, orta

bölüm ise, kare planlý üzeri kubbeyle örtülüdür. Kubbeye pan-

dantiflerle geçilir. Ana kubbe, iki yönde atýlan üç aský kemerle

kuzey duvardaki duvar payeleri üzerine oturur. Caminin

Aþýklar Mekâný; 
Muradiye CCamii

Dr.  Hatice AKSU*

Osmanlý sultanlarýnýn baþkent dýþýnda yaptýrdýðý son eserlerden birisi olan Sultan
Murat Han tarafýndan yaptýrýlan Manisa Muradiye Camii, plan þemasý bakýmýndan
Mimar Sinan’ýn Ýstanbul’da yaptýðý Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’ne (1547-1548),
kuzey dýþ cephedeki basamaklý kemer görüntüsüyle de, Ýstanbul Edirnekapý
Mihrimah Sultan Camii’ne (1562-1566) çok benzer.
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kuzeyinde, doðu batý duvarýna kadar uzanan bir üst mahfil bulun-

makta ve aský kemerler arasýnda yer alan kýsmý, mihraba doðru

balkon gibi çýkýntý yapmaktadýr. Bu çýkýntý kare kesitli dört ince

sütun tarafýndan taþýnmakta ve ajur tekniðiyle yapýlmýþ geometrik

þebeke örgülü  mermer korkulukla çevrilmiþtir.

Camii’nin kuzeyindeki üst mahfilden baþka yan kanadýn güney-

doðu köþesinde Hünkar mahfili vardýr. Hünkar mahfilini duvardaki

üzengiler, iki serbest sütün üzerine oturan üç sivri kemer taþýr.

Hünkar mahfilinin güneybatý köþesine bitiþik küçük bir vaiz

kürsüsü yer alýr. Kürsü, sivri kemerlerle birbirine baðlanan mukar-

nas baþlýklý dört sütün tarafýndan taþýnýr. 

Mihrap çokgen gövdelidir. Etrafýný beyaz mermer kaval silme

dikdörtgen oluþturacak þekilde çerçeveler bu çerçeve tonoz

eteðindeki mukarnaslý korniþe kadar yükselir. Mihrabýn iki

köþesinde kum saati motifli baþlýk ve kaidesi olan somaki gömme

sütünce bulunur. Mihrap niþi dikdörtgen þeklinde dýþarý taþar.

Minber mihrabýn batýsýndaki duvar payesi önünde yani orta

mekanýn güneybatý köþesindedir. Mermerden yapýlmýþtýr.

Camii’nin köþesinde beþ bölümlü son cemaat yeri bulunur.

Birbirlerine sivri kemerlerle baðlanmýþ altý tane mermer sütunla

taþýnmaktadýr. Sütunlar yuvarlak kaideli, mukarnas baþlýklýdýr. Son

cemaat yerinin üzerini, orta bölüm hariç, pandantif geçiþli kubbe-

ler, orta bölümün üzerine ise aynalý tonoz örter. Orta bölümün örtü

sistemindeki farklýlýk, revak cephesinde de bir yükselti ile kendini

gösterir. Son cemaatle iki pencere arasýnda çokgen gövdeli birer

mihrap yer alýr. Mihraplar altý sýra mukarnaslýdýr. 

Külliyenin etrafýný, kesme taþtan yapýlmýþ alçak bir alçý duvar

çevirir. Bu duvarýn camii dolaþan kýsmýnda kuzey, güney ve batý

yönlerinde kapý açýlmýþtýr. Külliyenin esas giriþi, kuzeyde, camii ile

medrese arasýnda ve üzerinde Kelime-i Þahadet yazýsý bulunan

kemerli bir kapýdan olur. Camii’nin kuzeyinde yer alan avlunun

ortasýnda, son cemaat yerinin önünde, Vakýflar Genel Müdürlüðü

tarafýndan 1956 yýlý onarýmýnda yapýlan bir þadýrvan bulunur. Bu

þadýrvan devrinin mimari geleneðine uygun sekizgen planlý, geniþ

saçaklý sivri külahlýdýr. Geniþ saçaðýný köþelerindeki sütünceler taþýr. 

Süsleme örnekleri, yapý içinde; çini, kalem iþi, alçý, ahþap, maden

ve mimarý elemanlarla yapýlan taþ süsleme ile yapý dýþýnda renkli

taþ iþçiliði görülür. 

Çini süslemeleri, mihrap duvarý ile mihrabýn iki yanýnda doðu ve

batý duvarlar üzerinde son cemaat pencere alýnlýklarýnda görürüz.

Mihrap duvarý ve yan duvarlar tonoz altýndaki mukarnaslý silmeye

kadar tamamen renkli sýr altý tekniðiyle yapýlmýþ Ýznik çinileriyle

kaplanmýþtýr. Mihrap üzerinde lacivert zemin içinde hat yazýsý ve

bunun etrafýný çerçeveleyen motifli bordür kuþaðý dolanmaktadýr.

Üst pencerelerin kenarlarý iki ince, bir geniþ bordür tarafýndan

çevrilmektedir. Camii’nin yapý içindeki tüm alt pencerelerin

üstünde ve son cemaat yeri pencereleri dahil olmak üzere ayet

yazýlý panolar yer almaktadýr. Çini panolarda, stilize edilmiþ

geometrik motifler, hatai, penç, rumi, gül, çiçek  motifleri  ve saz

yapraklarý görülür. Hünkar mahfili ve mihrabýnýn doðu alanýnda

son cemaat pencere alýnlýðýnda çini panolar içinde hat yazýlarý yer
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alýr. Çinilerin üzerinde, 16.yy’ ýn en önemli rengi mercan kýrmýzýsý-

nýn yaný sýra  türkuvaz , mavi , beyaz,  yeþil  renkler ve tahrir rengi

olarak siyah renk kullanýlmýþtýr. Muradiye Camii’nin diðer önemli

bir özelliði de, bu camide pencere alýnlýklarýnda kullanýlan çinilerin

Ýstanbul Mesih Ali Paþa Camii’nde pencere alýnlýklarýndaki çinilerle

ayný olmasýdýr. Mesih Ali Paþa Camii mihrab çinilerinin aynýsý, Sultan

Ahmet Camii kadýnlar mahfili duvarlarýndaki çiniler ile benzerdir.

16. yy’da sanatta üslup birliðinin olduðunu ve üretilen çinilerin

depolandýðýný daha sonra kullanýldýðýný görüyoruz.

Kalemiþlerine kubbe içlerinde ve aslan göðüslerinde, kemer alt-

larýnda pencere kenarlarýnda, son cemaat yeri kubbesinde, pencere

alýnlýðýndaki panolar ile iç pencerelerin tavanýnda   rastlanýr. 

Camii’nin kalemiþi süslemeleri hassa nakkaþlarýndan Mehmet

Halife ve maiyetindeki on iki nakkaþ tarafýndan yapýlmýþtýr.

Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlan son restorasyon

(1952-1964) sýrasýnda 19. yy’dan kalma barok kalemiþleri raspala-

narak altýndan orijinal kalemiþleri ortaya çýkarýlmýþtýr. Kubbe

ortasýnda daire içinde lacivert zemin üzerine beyaz sülüs hatla

“ayet” yazýlmýþtýr, ikinci süslemeli bir bordürden sonra dendan ve

týðlarla sýnýrlanmýþ rumi tasarýmlý bölüm yer alýr. Daha sonra

yuvarlak madalyon süslemeler bulunmakta ve kubbe eteðine

rumi motifleriyle geçilmektedir. Kasnak pencerelerinin etrafýna

kenar sularý yapýlmýþ aradaki bölümler ise kandil motifleri ile

bezenmiþtir. Yarým kubbe içleri rumi tezyinat ile bezenmiþ,

lacivert zemin üzerine sülüs hatla dört halifenin isimleri

yazýlmýþtýr. Doðu ve batý kapýlarý iç alýnlýklarýnda ve onlarýn üze-

rine gelen, üst mahfil altlarýnda  hatai, penç ve yapraklardan

oluþan süslemeler bulunmaktadýr. Hünkar ve üst mahfilin,  kün-

dekari tekniðiyle yapýlmýþ hissi veren, ahþap alt tavanlarýnda

kalemiþinin edirnekari tekniði uygulanmýþtýr. Kündekari geçiþ yer-

lerinde zencerek motifi, hatai, penç, saz yapraðý, lale motifleri

kullanýlmýþtýr. Bu motifler, lacivert, kýrmýzý, sarý, yeþil ve beyaz

renklerle iþlenmiþtir. Kalemiþi süslemelerle, çini süslemeler, motif,

desen renk ve karakterleriyle birbirine benzerler.

Alçý süsleme üst pencerelerde ve mihrap alanýndaki mukarnas

dizisinde görülür. Ahþap iþçiliði kapý kanatlarýyla pencere kepenk-

lerinde görülür.  Ceviz aðacýndan yapýlmýþ taç kapýsý, iki kanatlý ve

üç bölümlüdür. Madeni süsleme kapý ve pencere kepenklerinde

ve orta kapýnýn kapý tokmaðýnda görülür. Kapý ve pencere kaba-

ralarý, bronzdan, ajure tekniðiyle yapýlmýþ çok ince bitkisel

süslemelidir. Taþ süsleme ise camii içinde minberde ve mahfil

korkuluklarýnda ayrýca mimari elemanlarla yapýlmýþ; mahfil altýn-

daki kemer ile eyvan kemerlerinde renkli dilimli bir þekilde

karþýmýza çýkar. 

Minber ve mahfil korkuluklarýyla minber yan aynalýðýnýn orta

bölümü mermerden ajure tekniðiyle geometrik bir þebeke þek-

linde yapýlmýþtýr. Minber mermerdendir. Minber kürsüsü, çokgen

gövdeli, dört ince sütünce üzerine oturur. Sütünceler arasýnda sivri

kemerler atýlýdýr.  Alt pencereler dikdörtgen üzerleri dýþtan sivri

kemer alýnlýklýdýr. Alýnlýklar ajure tekniðiyle yapýlmýþ geometrik

þebekelidir. Köþelerde gülbezekler bulunur. Orta kat pencereleri

tek sivri kemerli alýnlýk içine alýnmýþ ikiz pencerelidir. Kuzeydeki

taç kapý oldukça sadedir. Etrafýnda kaval silmeli bir profil çevirir,

kapý niþi, köþelerde yer alan kum saati motifli gömme

sütüncelerin üzerinden itibaren sarkýt þeklinde stalaktitli bir örgü

ile sonuçlanýr. Camii dýþtan enine dikdörtgen planlý ve üç bölümlü

görülür. Orta bölüm dikdörtgen seklinde güneye doðru çýkýntý

yapar. Orta bölümün üzerine örten kubbe üç yönde, kubbemsi

yarým çapraz tonozlarla desteklenir. Kubbe kasnaðýna on sekiz

pencere açýlmýþtýr. Pencereler birbirine dikdörtgen silmelerle

ayrýlmýþtýr. Kasnaðýn dört bir köþesinde yer alan aðýrlýk kuleleri,

sekizgen gövdeli ve üzeri kubbe ile örtülüdür. Minareler, son

cemaatin köþelerinde, kare kaide üzerine oturan, üçgen topuklu,

çokgen gövdelidir. Çokgenin kenarlarý kaval silmelerle belirmiþtir.

Tek þerefeli olan minare þerefeleri sarkýt içimli mukarnaslýdýr.

Osmanlý sultanlarýnýn baþkent dýþýnda yaptýrdýðý son eserlerden

birisi olan Sultan Murat Han tarafýndan yaptýrýlan Manisa Muradiye

Camii, plan þemasý bakýmýndan Mimar Sinan’ýn Ýstanbul’da yaptýðý

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’ne (1547-1548), kuzey dýþ

cephedeki basamaklý kemer görüntüsüyle de, Ýstanbul Edirnekapý

Mihrimah Sultan Camii’ne (1562-1566) çok benzer.
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Kalem iþi, Arapça “kalem”, Farsça “kâr” (iþ) kelimelerinin

birleþmesiyle oluþan, fýrçayla renkli olarak yapýlan

mimari bezemedir. Altýn varaðýn bolca kullanýldýðý ince

kýllý kalem tabir edilen fýrçalarla yapýlan bu nakýþlar,

yapýldýklarý malzemelere göre sýva üzerine yapýlan

(Ödekan, s. 933) kalemiþleri, ahþap üzerine yapýlan

kalemiþleri þeklinde adlandýrýlýrlar. Bu  sanatla uðraþan-

lara “nakkaþ” veya “kalemkâr” denilir.

Anadolu Türk dini mimarisinde iç süslemede çeþitli

bezeme türleri denenmiþtir. Bunlardan biri olan, Kalem

iþi diye adlandýrýlan boyalý nakýþlardýr. Bu nakýþlarýn

kökeni, Uygurlar'a dayandýrýlabilir. Hatta ahþap

malzeme üzerine kullanýmýný Hunlar'a kadar indirebiliriz.

Noin-Ula Bölgesi'nde açýlan Hým Kurgan'larýnýn içlerinde

bulunan boyalý ahþap eþyalar, bunu doðrulamaktadýr.

Anadolu'da gerek Selçuklu,  gerekse Osmanlý  mimarileri

içinde veya dýþýnda kullanýlan kalem iþlerinin farklý

malzeme ve teknikte  uygulandýðý bilinmektedir. Ne var

ki, Büyük Selçuklu ve kýsmen de Anadolu Selçuklu döne-

minden, günümüze özgün olarak gelebilen örnekler iki

elin parmaklarýný geçmez. Buna neden olarak, ya   adý

geçen   devletlerin   bu   süsleme   biçimini   az   kullan-

malarýný, ya kalem iþlerinin dayanýksýzlýðýný ya da sývayla

dökülüp yok olmasýný gösterebiliriz. 

Günümüze gelebilen erken örnekler arasýnda, Afyon Ulu

Camii (1272), Sivrihisar Ulu Camii (1275), Konya Beyþehir

Eþrefoðlu Camii'nin (1297-99) süslemelerini sayabiliriz.

Bunlarýn dýþýnda Konya-Beyþehir Bayýndýr Köyü Camii

(1365), Kastamonu Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii

(1366), ayrýca Ankara'da yer alan Eyüp, Örtmeli, Geneði,

Poyracý, Sabunî Mescitleri, Ýznik Kýrgýzlar Türbesi bulunur.

Bu örneklerin ortak özellikleri, hepsinin de doðrudan

doðruya ahþap üzerine yapýlmýþ olmalýdýr.

Daha sonra, Bursa'da 1419-24 tarihli Yeþil Camii, Þehzade

Ahmet Türbesi'nde, Edirne Beylerbeyi, Muradiye, Üç

Þerefeli Camii'ndeki kalem iþlerini (Demiriz 1988, s.465),

“Klasik Dönem” camilerindeki zengin motifli kalemiþleri

takip eder. Klasik dönem kalem iþlerinde ortak özellik

bütün tekniklerde örneklerin olmasýdýr.

Anadolu Dini Mimarisinde
Kalem ÝÝþi

Ahmet Hamdi BÜLBÜL*

Anadolu'da gerek Selçuklu,  gerekse Osmanlý mimarileri içinde  veya  dýþýnda   kullanýlan   kalem iþlerinin
farklý   malzeme   ve   teknikte  uygulandýðý bilinmektedir. Ne var ki, günümüze özgün olarak gelebilen örnek-
ler iki elin parmaklarýný geçmez. Buna neden olarak, ya  adý  geçen   devletlerin   bu   süsleme   biçimini   az
kullanmalarýný,   ya   kalem iþlerinin dayanýksýzlýðýný  ya da sývayla dökülüp yok olmasýný gösterebiliriz.
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Kalem Ýþi Teknikleri

I - Sýva üzerine yapýlan kalem iþleri

a) Yaðlýboya ile yapýlan kalem iþleri,

b) Sulu tutkallý boyalarla yapýlan süslemeler (Edirne Muradiye, Tire

Yeþil Ýmaret  Camii)

2- Taþ üzerine yapýlan kalem iþleri

Bu türün görüldüðü eserlerde, kabartma biçiminde taþ oyulur ve

oyulan þeklin boyanmasý ile oluþur. Genellikle altýn yaldýz ve kýr-

mýzý renk, bu motiflerde en çok kullanýlan renklerdir. (Firuz Aða,

Amasya 11. Bayezit Camii son cemaat yerinde, Kadýrga Sokullu

Mehmet Paþa Camii)

3- Malakâri tekniðinde uygulanan kalem iþleri

Kaba sýva üzerine 0,5-1 cm. kalýnlýðýnda alçý sýva çekilir, motife

uygun olarak boþaltýlacak alanlar, özel býçaklarla kesilerek zemine

kadar boþaltýlýr ve zemin fýrça ile boyanýr. (Ülkücü, s.43)

Malzemenin dayanýksýzlýðý, örneklerin nispeten ayrýlýðýnýn sebe-

bidir. Nemli yerlerde kolayca bozulan malakâri süslemenin yerini

zamanla tamirler de yapýlmýþ, geç devir süslemeler almýþtýr.

(Demiriz 1988, s.474)

4-Ahþap üzerine kalem iþleri

Ahþap malzemeye kalemiþi süslemelerin yapýmýnda ilk önce,

ahþabýn üzerine kaynamýþ bezir yaðý (Osmanlý beziri), Ýngiliz beziri,

üstübeç (istidaç) ve bir miktar murdesenk karýþýmý, (Kandarcýoðlu

1992; s.45) ile hazýrlanan macun sürülerek ahþabýn yüzeyi düzgün

hale getirilir (Nemlioðlu 1993, s.63) ve istenilen motif boyanýr.

Desenler önceden kâðýt üzerine çizildikten sonra bu çizgiler

delinerek kömür tozuyla (Sözen 1983, s.117) silkeleme tabir edilen

metod ile zemine geçirilir. Boya olarak da Arap zamký toprak bo-

yalar kullanýlýr. (Ýrteþ 1990, s.173) Ahþap üzerine yapýlan kalem

iþleri üç þekilde yapýlýr:

a) Zemin ince çýtalarla, çeþitli geometrik þekillere bölünür.

Buralarda oluþan boþluklara motifler boyanýr. (Ankara Ýki Þerefeli

Camii, Ýstanbul Sultan Ahmet Camii) 

b) Doðrudan doðruya ahþap üzerine yapýlan kalem iþleri (Beyþehir

Eþrefoðlu, Kastamonu Kasaba Köyü Mahmud Bey Camii, Ankara

Örtmeli, Sabunî, Eyüp, Geneði, Poyracý) 

c) Kündekâri  tekniðiyle yapýlan tavanlarýn, renkli  boyalarla boy-

anmasýyla oluþan kalem iþleri  (Üsküdar Atik  Valide,  Manisa

Muradiye,  Eminönü Rüstem Paþa  Camii) 

5- Ahþap Üzerine Deri Gerilerek Yapýlan Kalem iþleri

Amaç pürüzsüz ve kalýcý bir zemin hazýrlamaktýr. Deri pahalý bir

malzeme olduðu için az kullanýlan bir tekniktir. (Kýlýç Ali Paþa

Camii)

Kalem Ýþlerinin Kullanýldýðý Yerler

Kalem iþleri, kullanýldýðý tekniklere göre yapýnýn farklý yerlerinde

görülebilir. Ancak insan boyunun yetiþtiði seviyeler sürtünmeler-

den etkilendiði için, bu yerlerde kalem iþlerine rastlanmaz. Buralar

genellikle çini vs. gibi, sürtünmelerden kolayca etkilenmeyen bir

süsleme programýna sahiptir.

Kalem iþleri kimi örneklerde göbek bezemesi ýþýnsal olarak

yayýlan çiçekli bezeme þekilleriyle, kubbe kasnaðýna varýr. Kubbe

eleði kalemkâri bezemenin yoðunlaþtýðý bir bölgedir. (Ödekan;

s.934) Kubbenin eteklerinin oturduðu geçiþ öðelerinin (küresel

bingiler, pandantif) yüzeyleri, duvarýn kemerle buluþtuðu yerler,

kemer kavsaralarý, kemer aralarýnda kalan boþluklar, kalem iþinin

sýva üzerinde en çok görüldüðü yerlerdir. Son cemaat yeri ve avlu

revaklarýnýn kubbelerinde, geçiþ öðelerinin yüzeylerinde de

yaygýn olarak görülür. Ayrýca bu pencerelerin çevrelerinde de

kalemiþi bezeme görülür.

Ahþap üzerinde görüldüðü yerler ise, erken dönem ahþap direkli

cami ve mescitlerin tavanlarýnda, kiriþ üzerinde veya aralarýnda,

dolap ve pencere pervazlarýnda, mahfil tavanlarýnda, kiriþ

üzerinde veya aralarýnda, dolap ve pencere pervazlarýnda, mahfil

tavanlarý kapý kanatlarý ve bazý minberlerin üzerinde görülür.

Malakâri tekniði ise, avluya doðrudan giriþi saðlayan, ufak bölüm-

lü yerlerin kubbesinde ve pandantiflerde genellikle yapýlarýn

içlerinde deðil de, giriþ bölümlerinde yer almaktadýr.

132

Ýstanbul Rüstem Paþa Camii kalem iþlerinden.Topkapý Takkeci ibrahim Çavuþ Camii kalem iþlerinden.

Rüstem Paþa Camii kalem iþlerinden.
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Kalem Ýþlerinde Görülen Motif Kompozisyon ve Renk

Anadolu Türk dini mimarisinde kalem iþinin bulunduðu yapýlarýn

hepsinde, bitkisel bezemenin hakim olduðu görülmektedir. Erken

dönem örneklerin görüldüðü yerlerin ahþap olmasý, bize kul-

lanýlan renkler açýsýndan saðlýklý bilgi vermektedir. Çünkü ahþap,

üzerine sürülen boyayý emer ve kalýcý olmasýný saðlar. Bu dönem

nakýþlarýnýn en önemli özellikleri, kompozisyon ve zemin rengidir.

Ýki motif belirlenmiþ ve bunlar sýrasýyla birbirini takip etmiþtir. Bu

kompozisyon düzeni genellikle, erken dönem örneklerinde

görülür. Bu dönemde görülen bir nokta da, zemin renginin kýrmýzý

veya turuncu renk oluþudur. Uzmanlar bu durumu erken

dönemde aþý boyasýnýn kullanýlmýþ oluþuna baðlarlar. Ayrýca mo-

tifler naturalist ve basit formlardan oluþtuðu da göze çarpar. Fakat

kontürler sürekli bir renkle (siyah veya kahverengi) belirginleþti-

rildiði görülmektedir. Daha sonraki dönemlerde devam eden bu

þemaya ek olarak, madalyon olarak tabir edilen biçimler içine

yerleþtirilmiþ bitkisel motiflerin, geçme motiflerle birbirlerine

baðlanmasýndan oluþan kompozisyonlar kullanýlmaya baþlanýr.

Kýrmýzý, turuncu zemin renginin yerini de, koyu yeþil ve kahveren-

gi almýþtýr. Ayrýca motiflerde özellikle sarý rengin tonlarý ile birlik-

te, çokça kullanýldýðý dikkati çekmektedir.

Motif açýsýndan her iki dönem örneklerin de geleneksel þakayýk,

nar çiçeði, hatayi, rumî, palmet, lotus ve kývrýk dallarý kul-

lanýlmýþtýr. Ancak geç dönem örneklerinde lâle, karanfil motifler-

ine de yer verilmiþtir. Motif açýsýndan tek fark, geç dönemde bun-

larýn biraz daha stilize oluþudur.

Kalem iþlerinde görülen motiflerin benzerlerine, ayný dönemde

var olan, diðer el sanatlarýnda, çini, tezhip, minyatürlerde rastlanýr.

Görülüyor ki, Türk dini mimarisinde süsleme, süsleme içinde de

kalemiþi, sevilerek kullanýlan bir bezeme türüdür. 17. yüzyýl

baþlarýna kadar sürekli bir geliþme gösteren örneklerden, hiçbir

restorasyona maruz kalmadan günümüze gelebilen örnekler çok

azdýr. Mimarinin çeþitli yerlerinde ve deðiþik tekniklerle uygulanan

kalem iþlerine genellikle yapýlarýn iç bölümlerinde mahfillerin

tavanlarýnda, kubbe ve kemer yüzeylerinde rastlýyoruz. Bir kýsým

örneklerde de revaklý avlunun kubbelerinde ve giriþ revaklarýnýn

saçaklarýnda rastlanýr. Göze hoþ gelen, insan tabiatýnda aþýrý bir

etki uyandýrmayan, birbirleriyle uyumlu renklerin hakim olduðu

bu bezemelerde motif ve kompozisyonlarla kullanýlan renklerle

bir uyum içerisindedir.

Anadolu'da erken örneklerinin Afyon Ulu Camii (1272), Sivrihisar

Ulu Camii (1275), Beyþehir Eþrefoðlu Camii( 1297-99), Kasaba Köyü

Mahmut Bey Camii (1366) görüldüðü bu bezemelerde motif ve

kompozisyonlar sürekli bir geliþme içindedir. Beyþehir Eþrefoðlu

Camii'nde, Kasaba Köy Mahmut Bey Camii'nin ve Ankara'da ört-

meli, Gereði, Poyracý Mescitleri’nin tavan mahfil parmaklýklarý ve

kiriþlerinin üzerinde görülen zencerek motifleri 16. yüzyýl cami-

lerinde sevilerek kullanýlmýþtýr.

Eþrefoðlu ve Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii'nin mahfil sütun-

larýnýn desteklerini þekillendiren bezemeler Selimiye Camii ve

Cedid Ali Paþa Camii'nde karþýmýza çýkar. Ankara Poyracý Mescidi

kiriþlerini süsleyen, hatayiler ve kývrýk dallar, 16. yüzyýl cami-

lerinde bordur süsü olarak iþlev kazanmakta, yine Ankara Sabunî

Mescidi'nin tavanýnda yer alan motiflerin benzerleri, Kýlýç Ali Paþa

Camii'nde (1580) de yer almýþtýr. Görülen örneklerde dikkatimizi

çeken þey, kompozisyon ve motiflerde bitkisel süsleme öðelerinin

kullanýlmýþ, hemen hemen hepsinde kündekâri tekniði veya

çýtalarla oluþturulan geometrik düzenlemelerde, küçük geometrik

parçalarýn aralarý da rumî, hatayý türünde naturalist motiflerle

bezenmiþtir. Geometrik bezemeye, Kasaba Köyü Camii'nde konsol

üzerleri ve aralarýnda, Rumî Mehmet Paþa Camii'nin kubbe kas-

naðýnda, Takkeci Ýbrahim Camii'nde ise bordur aralarýnda,

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paþa Camii'nde kapý pencere alýnlýk-

larýnda rastlanýr.

Nadir görülen bir motif de hayvan motifleridir. Bu türün tek örneði

de Afyon Ulu Camii (1272) görülen stilize kuþlardýr. Motif ve kom-

pozisyonlar, erken dönemde serbest fýrça darbeleri ile olduðu gibi

zemin üzerine iþlenirken, klasik dönem örneklerinde daha itinalý

yapýldýðý göze çarpmaktadýr. Ve erken dönemin sade ve kaba

kompozisyonlarý yerini daha zarif ve iç içe geçmiþ motiflerin oluþ-

turduðu kompozisyonlara býrakmýþtýr. Bunda zaman içinde ortaya

çýkan üsluplarýn etkili olduðu þüphesizdir.

Bezemenin yoðun kullanýlmasý, mekâný boðmaya neden olduðu

için, Osmanlý nakkaþlarýnýn bu konuda titiz davrandýðý görülmek-

tedir.
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*Sanat Tarihçi- Ýstanbul IV Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu

Müdürlüðü 

Ýstanbul Sultan Selim Camii kalem iþlerinden.
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Kýlýç Ali Paþa Camii kalem iþlerinden.
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Kur’ân-ý Kerîm’den sonra el yazmasý kitaplar olarak dinî, ilmî ve edebî eserler gelir. Kur’ân-ý Kerîm’in Amme, Yasin, En’âm sûrele-

rini ihtiva eden mecmualar, Delâilü’l-Hayrât denilen dua kitaplarý, tarikatlarla ilgili Evrâd-ý Þerîfler, Elifbalar en çok rastlanan dini

yazma eserlerin baþýnda gelir.

Genel olarak önemli kiþiler için yazýlan el yazmasý kitaplar; hat, tezhip ve cilt bakýmýndan büyük bir itina ile hazýrlanmýþtýr.

Mushaflar dýþýndaki dînî el yazmasý kitaplarda Fâtiha ve Bakara sûrelerinin ilk yedi satýrýný içine alan çift sayfa þeklinde tasarlan-

mýþ olan serlevha tezhibi yerine, yalnýzca saðda, metnin baþladýðý ilk sayfaya gösteriþli bir tezhip yapýlýr ve buna “unvan sahife-

si” denir. Bu tezhiplerin çoðu kubbeli ve taç biçiminde olup üst kýsýmlarý “týð” adý verilen süslemelerle biter. Bazý unvan sayfala-

rýnda ise tezhip týðlý, dikdörtgen formlarda tasarlanmýþtýr. Unvan sayfalarýnda zaman zaman metni çevreleyecek þekilde alt ve

yan taraftaki boþluklara altýn ya da hafif renkle (þikâf halkâr) yapýlmýþ halkârî görülür.

134

Hat, Tezhip ve Tasvir Sanatýnýn
Görkemli Buluþmasý

Delâil-üül HHayrât
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ*

Osmanlý Ýmparatorluðu’nda, matbâanýn geliþimine kadar elle yazýlan kitaplarýn baþýnda hiç þüphesiz
Kur’ân-ý Kerîm’ler (mushaflar) gelmekteydi. “Allah”ýn sözü olan Kur’ân-ý Kerîm, hat ve tezhip sanatkârlarýnýn
bütün maharetlerini gösterdikleri el yazmasý olma özelliðini taþýr. Kur’ân-ý Kerîm’e olan inanç, saygý ve sevgi,
hattat ve müzehhipleri Kur’ân-ý Kerîm’i en güzel þekilde yazma ve süslemeye sevketmiþtir. Müze, kütüphane
ve özel koleksiyonlar hat, tezhip ve cilt sanatlarýnýn en nadide örneklerini ihtiva eden Kur’ân-ý Kerîm’leri
muhafaza etmektedirler.
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El yazmasý kitaplarýn Osmanlý Türkçesi olanlarý daha çok nesih

hattýnýn hareketsiz þekli ve “hurde ta’lîk” hatlarý ile yazýlmýþtýr. An-

cak dua kitaplarýnýn yazýmýnda çoðunlukla “Hâdim-ül Kur’ân

(Kur’ân’a hizmet eden) olarak nitelendirilen “nesih” hattý kullanýl-

mýþtýr.

Diðer elyazmasý kitaplarda olduðu gibi delâillerde de kâðýt rengi

olarak nohûdî renkler tercih edilmiþ, yazýlar ise siyah mürekkeple

yazýlmýþtýr. Zaman zaman bazý terimlerin ve isimlerin yazýlmasý

için kýrmýzý mürekkep de kullanýldýðý görülmektedir.

Ülkemizde Kur’ân-ý Kerîm’den sonra en çok yazýlan ve okunan dinî

eser Delâil’dir. Hz. Peygamber için okunan ve “salâvat” denilen du-

alarý ihtiva eden kitap, Delâil-ül Hayrât (iyilerin delilleri), Delâil-i

Þerîfe (þerefli deliller) olarak da bilinir.

Delâil-i Þerîfe’yi okuyanlarýn büyük sevap kazanacaðýna, dünyevî

iþlerinin daha iyi olacaðýna ve Hz. Peygamber’in þefâatine nâil olu-

nacaðýna olan inanç, delâillerin büyük bir önem kazanmasýna se-

bep olmuþtur. Delâiller, bölüm bölüm ve düzenli biçimde okunur.

Haftanýn hangi günü hangi bölümlerin okunacaðý metin baþlýkla-

rýnda yazýlmýþtýr. 

Delâillerde genellikle müzehhipler ya da minyatür sanatkârlarý ta-

rafýndan yapýlmýþ Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara     (Hz.

Pemgamber’in mescit ve türbesi)’yý tasvir eden minyatürler de

bulunur. Bazý delâillerde ise Hz. Peygamber’in giysisi, taraðý, tesbi-

hi, nalýný, leðen ve ibriði, misvaký, Hz. Peygamber’in sembolü olan

gül, el ve ayak izi tasvirlerine de rastlanýr. Kimi delâillerde ise Hz.

Peygamber’in ve dört halifenin, diðer peygamberlerin, Hz. Ali’nin

oðullarý Hasan ve Hüseyin’in hilyelerini de görmek mümkündür.

Ýçinde “Tûbâ” aðacý, “zülfikar” resimleri ve “Mühr-ü Süleyman”ýn da

yer aldýðý delâiller de bulunmaktadýr.

Delâilleri yazan hattat ve müzehhipler çoðu zaman tevazudan ol-

sa gerek imzalarýný atmamýþlardýr. Bununla birlikte en önemli hat-

tat ve müzehhiplerin yazýp tezhiplediði ve en güzel ciltlerle koru-

ma altýna alýnan delâillerde  Kur’ân-ý Kerîm’ler gibi müze, kütüp-

hane ve özel koleksiyonlarýn vazgeçilmezleri arasýnda bulunmak-

tadýr.

Bunlardan biri de özel bir koleksiyonda bulunan Mehmet Þehrî

Ketebeli Delâil-ül Hayrât’dýr. Delâil, XVIII. yüzyýl hattatlarýndan

Mehmet Þehrî Efendi tarafýndan 1153 H./1740 M. tarihinde, nohudî

renk âhârlý kâðýt üzerine siyah mürekkep kullanýlarak ince bir ne-

sih hattýyla yazýlmýþtýr.

Mehmet Þehrî Efendi, 1120 H./1707 M. tarihinde Ýstanbul’da doð-

muþtur. Usturacýzâde diye bilinmektedir. Sülüs ve nesih hatlarýný

Mehmet Giridî (Ö. 1165 H./1751 M.)’den meþkedip icâzet almýþtýr.

Genç yaþýnda kulaðý aðýr iþittiðinden dolayý, Müstakýmzâde’nin ta-
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biriyle “Söylenen laflarýn hiçbirine kulak asmayýp” kýsa ömrünü se-

nelerce Hâfýz Osman (1052 H./1642 M. – 1110 H./1698 M.) vadisin-

de ilerleyip ona yaklaþmak uðrunda harcadý. Ömrü uzun olsaydý

bu gayesine þüphesiz ulaþacaktý. Mehmed Þehrî Efendi, üç Kur’ân-

ý Kerîm, en’amlar, delâiller, kýt’alar ve murakkalar yazmýþtýr. Ken-

disi tasavvuf erbâbýndandý. 1153 H./1740 M. tarihinde henüz 33

yaþýndayken vefat etti ve Ayaspaþa semtinin kurulduðu yerdeki

Taksim Mezarlýðý’nda defnedildi (Þevket Rado, Türk Hattatlarý, Ýs-

tanbul, sh.141).

Eser; hattatýn en verimli olduðu ve vefat ettiði sene yazýlýp, Mü-

zehhip Mustafa Reþîd Efendi tarafýndan itina ile tezhip edilmiþtir.

Mustafa Reþid Efendi hakkýnda pek fazla bilgiye rastlanmamakla

beraber Þevket Rado’nun Türk Hattatlarý isimli eserinin 127. sahi-

fesinde, Müzehhipler bahsinde, Mustafa Reþîd Efendi’nin ismi Sul-

tan Selimli Mustafa Reþîd Efendi olarak geçmektedir. 

Eser; 16 cm yüksekliðinde ve 10.5 cm geniþliðinde olup sýrt kalýn-

lýðý 2 cm’dir.

Hz. Peygamber’e dua ile baþlayan eserin unvan sahifesi altý satýr

olup, metnin devamý dokuz satýr olarak karþý sayfada devam et-

mektedir. Unvan sahifesinde metin; sarý ve yeþil altýn cetvellerle

çevrilmiþ olup taç formundaki tezyinat, devrin en önemli mü zeh-

hibi Ali Üsküdarî’yi hatýrlatýr özelliklere sahiptir. Dolayýsýyla, Mü-

zehhip Mustafa Reþîd Efendi’nin Ali Üsküdarî’den etkilendiðini ya

da ayný tarzda çalýþtýðýný söylemek yerinde olur. Baþlýk tezhibinde

zemin silme altýn olup, saz yolu tarzýndaki hatâyîler mavi ve kýr-

mýzýyla renklendirilmiþ, boþluklara siyah   renkle haliç iþi tatbik

edilmiþtir. Ýlk iki sahifede cetvel dýþýnda kalan boþluklar, hatâyî ve
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rûmî motifleri ile altýn kullanýlarak halkâri tarzýnda tezhip edilmiþ-

tir. Satýr aralarýna altýn ile haliç iþi yapýlmýþ ve cümle sonlarýna

renkli duraklar (noktalar) konmuþtur.

23. sahife Hz. Peygamber’e dua ile bitmekte ve Hz. Peygamber’in

kabri ile ilgili bilgileri ihtiva eden bölüm baþlamaktadýr. 24. sahife-

de Hz. Peygamber’in türbesi tasvir edilmiþ olup, türbenin etrafý

lâcivert ve viþne çürüðü renkli zeminlerden oluþan çiçek motifli

paftalarla tezhiplenmiþtir. 24. ve 25. sahifelerde Hz. Peygamber’in

türbesinin de yer aldýðý Medine-i Münevvere þehri resmedilmiþtir.

32-37. sahifelerde “Esma-ün Nebî (Hz. Peygamber’in isimleri)” yazý-

lýdýr ve isimler arasýna altýn ile zarif noktalar yapýlmýþtýr. 38. sahife-

de Hz. Peygamber’in seccadesi, okuduðu Kur’ân-ý Kerîm, tesbihi,

asalarý, terliði, ibrik ve taraðýnýn tasvirleri bulunmaktadýr. 39. ve 40.

sahifelerde Mekke-i Mükerreme ve Kâbe-i Muazzama ile Medîne-i

Münevvere ve Ravza-i Mutahhara minyatürleri yapýlmýþ olup kö-

þeler lâcivert zemin üzerine çiçek motifleriyle klâsik tarzda tezyin

edilmiþtir. 41. sahifede Hz. Peygamber’in kabrini tasvir eden min-

yatür bulunmaktadýr. Boþluklar lâcivert zemin üzerine çiçek motif-

leriyle tezhip edilmiþ olup bu tasvirde bir perspektif görülmekte-

dir. 42. sahifede Hz. Peygamber’in türbesi ve Ashab’ýn sandukalarý

bulunmaktadýr. Boþluklar altýn kullanýlarak haliç iþiyle tezhip edil-

miþ ve sayfa kenarlarýna ince bir nesih hattýyla konuyla ilgili açýk-

lamalar yazýlmýþtýr.

43. ve 44. sahifelere Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara tas-
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virleri yapýlmýþ olup, köþeler gül aðýrlýklý çiçek buketleriyle tezhip-

lenmiþtir. Sarý ve yeþil altýnla çekilmiþ cetvellerden sonra sayfa ke-

narlarýnda kalan boþluklara hatâyî motifleriyle altýn kullanýlarak

zarif bir halkârî yapýlmýþtýr. 

47. ve 48. sahifelerde yeni bir bölümle Hz. Peygamber’e dua met-

ni devam etmekte olup, bu sayfalar bol altýn kullanýlarak unvan

sayfasýnda olduðu gibi itinayla tezhiplenmiþtir. 

Kutsal þehir tasvirleri, Osmanlý tasvir sanatýnda önemli bir yere sa-

hiptir. Özellikle Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere;

Kâbe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara’yý da ihtiva edecek biçim-

de tasvir edilmiþtir. Ýnsan resminin kullanýlmadýðý kutsal þehir tas-

virlerinde çoðu zaman tasvir edilen yerlerin isimleri de yazýlýr.

Özellikle XVIII. ve XIX. yüzyýllarda yaygýn olarak, Delâil-ül Hayrât

ve Hilye-i Þerîfe’lerde kullanýlan kutsal þehir tasvirleri ayrýca bel-

gesel bir nitelik taþýrlar.Sözü geçen

Delâil-i Þerîfe’nin son sahifesi, kete-

be sahifesi olarak deðerlendiril-

miþtir. Hz. Peygamber’e yapýlan

dua sona erdikten sonra ayrýlan

küçük pafta içerisine altýn ze-

min üzerine beyaz mürekkeple “Zehebehu Mustafa Reþîd” þeklin-

de müzehhibin imzasý atýlmýþtýr.

Daha sonraki üç satýr, eseri yazan hattatýn imzasýný ihtiva etmek-

tedir. Ýmza; nesih hattýyla “Ketebehû edafü’l küttâb Mehmet Þehrî

hamiden lillâhi teâla alâ niamihi ve musalliyen alâ nebiyyihi Mu-

hammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaýyn, 1153” þeklinde yazýlmýþtýr. 

Son derece itina ile yazýlýp tezhip edilmiþ olan eser, hat ve tezhip

sanatýnýn önemli örneklerinden biri olarak addedilebilir.

Eser; sadece fizikî görüntüsüyle deðil, ayný zamanda muhtevasýy-

la da insan ruhunu rahatlatan bir özelliðe sahiptir.

Kaynakça:

Ali Alparslan, Osmanlý Hat Sanatý Tarihi, Ýstanbul, 1999.
Hüseyin Gündüz, Faruk Taþkale, Rakeden Harfler, Ýstanbul, 2000.
Faruk Taþkale, Hüseyin Gündüz, Hilye-i Þerîfe, Ýstanbul, 2006.
Muhittin Serin, Hat Sanatý ve Meþhur Hattatlar, 2. Bas-
ký, Ýstanbul, 2003.
Þevket Rado, Türk Hattatlarý, Ýstanbul.
Þinasi Acar, Türk Hat Sanatý, Ýstanbul, 1999.
Uður Derman, Sabancý Üniversitesi Sakýp Sa-
bancý Müzesi Hat Koleksiyonundan Seçmeler,
Ýstanbul, 2002.

*MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatlarý Bölü-
mü Hat Anasanat Dalý Öðretim Üyesi
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Dünya MMevlevihaneleri
Yazý:Ýbrahim DIVARCI

Fotoðraflar: Feyzi Þimþek - Ahmet Kuþ - Ýbrahim DIVARCI

Hz. Mevlâna’nýn bütün insanlýðý barýþ, hoþgörü ve kardeþliðe çaðýran evrensel mesajý, çaðlar boyu bütün
insanlýðýn ilgisini çekmiþtir. Zamanla tarikatýn temel eðitiminin verildiði mekanlar ihdas edilmiþ ve mevlevi-
haneler ortaya çýkmýþtýr. Osmanlý Devleti’nin hüküm sürdüðü Saraybosna’dan Kahire’ye, Kýrým’dan
Mekke’ye uzanan büyük coðrafyada kurulan bu tekkeler birer güzel sanatlar akademi gibi hizmet
etmiþlerdir. Osmanlýnýn tarih sahnesinden çekilmesine paralel olarak ise eski ihtiþamlarýný yitirmiþ ve
günümüze ancak on bir ülkede on dört mevlevihane ulaþabilmiþtir.

Ebediyet sevdalýsý derviþ Konya’dan yola koyuldu. Azýðý tahammül ve tefekkürdü. Yol uzun, yol çetin, yol ýssýzdý. Çöller aþtý yolcu,

nehirler geçti, karlý daðlarý dize getirdi, gün oldu yalnýz kaldý gün oldu mahþeri kalabalýklara karýþtý. Üç kýtaya ve yedi iklime ulaþtý

yolcu. Çýkýnýnda sabýr vardý, aþk vardý, ilim vardý. Konakladýðý yerde ney üfledi, kainatý okudu. Ve gittiði yer yere o güzel muþtuyu

iletti; “Gel ne olursan ol yine gel”.
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Bu çaðrýnýn sahibi büyük mutasavvýf ve mütefekkir Hz. Mevlâna,

13.yüzyýlda Konya’da yaþamýþ eserlerini burada kaleme almýþ,

dersler vermiþ, talebeler yetiþtirmiþtir. Hz. Mevlâna’nýn bütün

insanlýðý barýþ, hoþgörü ve kardeþliðe çaðýran evrensel mesajý,

huzur arayan dünyamýzda daima ciddi yanký bulmuþtur. Hz.

Mevlâna’nýn vefatýndan sonra ise oðlu ve talebesi olan Sultan

Veled, diðer talebelerin ve yakýn dostlarýnýn da desteðini alarak

Mevlevilik tarikatýný kurmuþtur. Tarikatýn asitanesi-merkezi Hz.

Mevlana’nýn türbesini de içine alan “Mevlana Dergahý” olmuþtur.

Tarikatýn  temel eðitiminin verildiði “1001 gün çile çýkarmak” diye

de tarif edilen süreç için mekanlar ihdas edilmiþ ve

Mevlevihaneler ortaya çýkmýþtýr.  Konya Mevlana Dergahý, bunun

en güzel örneðidir.

Mevlana Dergahý altý ayrý bölümden oluþmaktadýr. Ýlk bahsede-

ceðimiz bölüm Matbah-ý Þerif’tir. Burada canlar çilesini tamamlar,

yemek piþer, yeteneklerine göre hat, sema, tezhip, ney üfleme

eðitimleri verilirdi. Matbah’ta çilesini tamamlayan canlar, sema

edip sikke giydikten sonra kendilerine derviþ hücresi dediðimiz

odalar tahsis edilirdi. Buralarda mesnevi okunur,  hat, tezhip gibi

güzel sanatlar icra edilirdi. Meydaný Þerif diye adlandýrdýðýmýz

mekan ise Matbah’tan sonraki en önemli mekandýr. Burada sabah

namazýndan sonra dedeler toplanýr, þeyh efendi huzurunda

mürakebe yapýlýr, kahve içilirdi. Mevlevihanelerde kurucu þeyhin

veya takipçilerinin mezarlarý çoðu kez semahaneye açýlan bir

türbede yer alýr. Burada Mevlevilerin ölüme ve mezarlara bakýþý

önem taþýr. Zira en baþta Hz.Mevlana ölümü “Þeb-i Arus” yani

düðün gecesi olarak tarif ettiði için hamuþan-mezarlýklara

Mevleviler ciddi manada özen göstermiþlerdir. Bunu Konya

Mevlana dergahýnda görmemiz mümkündür. Mevlevihanelerde

þeyh efendinin ailesi ile birlikte kaldýðý haremlik ve misafirlerini

aðýrladýðý selamlýk bölümleri bulunurdu. Ayrýca kütüphane, fýrýn,

hamam, sohbet odasý gibi bölümler ile þadýrvan, sarnýç, kuyu gibi

yapýlarda mevlevihanelerde tesis edilmiþtir.

148
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Mevlevihaneler, 14.yy’da Ulu Arif Çelebi’nin Anadolu’da yaptýðý

ziyaretler sonrasýnda birçok þehirde tesis edilmiþlerdir. Osmanlý

devletinde II. Murad zamanýndan sonra Mevleviliðe önem veril-

diðini ve desteklendiðini görmekteyiz.  Osmanlýnýn sýnýrlarýnýn

geniþlemesine paralel þekilde mevlevihanelerin de yayýldýðý ve

bazý kaynaklara göre sayýsýnýn 150’yi aþtýðý ifade edilmektedir.

Ýmparatorluðun önemli þehirlerinin tamamýnda mevlevihanelerin

bulunmasý bunun en büyük delilidir.  Osmanlý Devleti’nin hüküm

sürdüðü Saraybosna’dan Kahire’ye, Kýrým’dan Mekke’ye  uzanan

büyük coðrafyada yani üç ayrý kýta ve yedi iklimde  bu tekkeler

birer güzel sanatlar akademi gibi hizmet etmiþlerdir. Osmanlýnýn

tarih sahnesinden çekilmesine paralel olarak eski ihtiþamlarýný

yitirmiþ ve günümüze on bir ülkede on dört mevlevihane ulaþa-

bilmiþtir.

Konya Mevlevihanesi’nin 1925 yýlýnda kapanmasý üzerine asitane-

lik, Halep’e taþýnmýþtýr. Hz. Mevlana’nýn eðitim hayatýnda da

önemli yeri olan Halep, Mevlevilik geleneðinin son asitanesi olarak

tarihteki yerini almýþtýr.

Halep Mevlevihanesi (Suriye)

Mevlevihane, Suriye’nin Halep þehrindeki Bab-ül Farec

semtindedir. Giriþi ana caddenin aðaçlarla süslenmiþ bir eski

sokaðýndandýr. Minarenin altýndaki kapýdan avluya girdiðinizde

göreceðiniz ilk þey, muntazam kesem taþlarla yapýlan eski bir

binadýr. Mevlevihaneyi kuran Divane Mehmet Çelebi’nin derviþleri

Mirza Fulad ve Mirza Ulvan tarafýndan yaptýrýlmýþ,1544 tarihinde

kapatýlmýþ, 1944 yýlýna kadar 400 yýl semahane olarak kul-

lanýlmýþtýr. O tarihte mescide çevrilmiþ ve semahane formu bozul-

muþtur. Mescide çevrilen bir baþka bölüm de sema talimhane-

sidir. Þadýrvan ve hamuþanýn arkasýnda yer alan bu kýsým, kadýn-

lar mescidi olarak kullanýlmaktadýr. Mevlevihanenin en güzel

yapýlarýndan birisi olan minare, hem estetiði ile hem de

üzerindekince taþ iþçiliði ile dikkate deðerdir. Minarenin bitiþiðinde

sebil yer alýr. Eskiden þeyh evi olan kýsým, þimdilerde son cemaat

mahalli olarak kullanýlmaktadýr. Bina yýkýlmýþ ve eski günlere ait

sadece en dipte ikinci kata çýkýþta kullanýlan merdiven kalmýþtýr.

Bu avluyu çevreleyen derviþ hücrelerini günümüzde camii

görevlileri mesken olarak kullanmaktadýr. Çöl rüzgarlarýný bir baca

vasýtasý ile su soðutmada kullanan derviþler, bu suyu da çinili bir

çeþme vasýtasý ile susayanlara ikram etmiþlerdir. Mevlevihane’nin

en önemli kýsýmlarýndan biri olan matbah-ý þerifi ne yazýk ki

harabe halindedir. Sütunlu taç kapýsý, ahþap kapý kanatlarý,

kitabesi,  taþ kapý kemerleri, servis pencereleri dýþýndaki kýsýmlarý

yýkýlmýþtýr. Hamuþan  demir parmalýklarla çevrilerek koruma  altý-

na alýnmýþtýr. Her bir mezar taþý ayrý bir sanat eseri kadar özenli

taþ iþçiliðine sahiptir. Parmaklýlarda oynaþan güvercinler belki de

hayatýn ve ölümün eþsiz ahengine kanat çýrparlar usul usul...

Hamuþana bitiþik hücrelerin birinde Þatýr Dede ile Abdülgani

Dede’nin sandukalarý vardýr.

Humus Mevlevihanesi (Suriye)

Mevlevihane þehir merkezinde, belediye  ve maliye binalarý

arasýnda  yer almaktadýr. Sadece mescit ve binalarýn bir kýsmýnýn

duvarlarý günümüze ulaþabilmiþtir. Mescitte son þeyhin torun-

larýndan Abdurrahman Þeyh Osman imamlýk yapýyor.  Bize dedesi

Nur Muhammed Þeyh Osman’ýn Humus’taki son þeyh olduðunu,

bütün Suriye’de tanýndýðýný, Mevlevihane’nin bir kýsmýnýn

1950’lerde tarihi eser deðildir denilerek istimlak edildiðini ve

yýkýldýðýný anlatýyor. Abul’uf Caddesi’nde sema yapýlan ve bugünkü

mescide bitiþik semahane ve þeyh evinin de dedesinin yaklaþýk

30 yýl önce vefat etmesinden sonra yýkýlýp yerine iþ hanlarý

yapýldýðýný ilave ediyor. Mevleviliði dedelerin mirasý olarak be-

nimsedikleri anlatan  Abdurrahman Þeyh Osman  bizi Humus’ta

görmekten dolayý mutlu olduðunu, þeref duyduðunu dile getiri-

yor. Mevlevihanenin hatýrasý yaþatmaya devam eden mescide ve

yýkýk duvarlar veda edip Mevlevilere ait eþyalarýn bulunduðu Halid

Bin Velid Ýslam Eserleri müzesine gidiyoruz. Müze müdürü annesi

Halep
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Humus

bir Türk olan Muhammed Faissal Sheikhany burada bulunan, zil,

ney ve def gibi çalgýlarýn mevlevihaneden buraya getirildiðini ama

en önemli eþyanýn 1954 yýlýnda Mevlevilerin önderlik ettiði

yürüyüþte kullanýlan sikkeli  tarihi sancak olduðunu  ifade ediyor.

(5-6 nolu fotoðraf) 

Humus Mevlevihanesi’ne ait diðer eþyalar ise Þam’daki Kasr-ul

Azm müzesinin Mevlevilik Seksiyonu’nda sergileniyor. Bu eþyalarýn

en dikkat çekenleri ise “ya hazreti Mevlana” yazýlý bir tablo ahþap

bir Mevlevi sikkesi.

Þam Mevlevihanesi (Suriye)

Þam Mevlevihanesi, II.Abdülhamit Han tarafýndan yaptýrýlan Eski

Ýstasyon Binasý’nýn çaprazýnda Nasr Caddesi üzerindedir. Ýlk dikka-

tinizi çekecek þey Halep’te olduðu gibi burada minare üzerindeki

mevlevi sikkesidir. Duvarlarda, parmaklýklarda ve dýþ duvara bitiþik

büfe olarak kullanýlan tarihi çeþmede bu figürü görmek

mümkündür. Ýç avluya geçtiðinizde de durum ayný, merdiven

korkuluk baþlýklarý  yine birer sikkeden oluþur. Bu merdivenlerin

sonundaki ahþap bir kapýdan mescide girersiniz.  

Mescit son derece sade tezyin edilmiþ. Neyzen Nam Muhammed

Heysem ile semazen Halit Mevlevi ricamýz üzerine kýsa bir sema

icra ediyorlar. Mevleviliðin izlerini mescidin her yanýnda görmek

mümkün.  Minber ve pencere detaylarýndaki sikkeler ve süslemel-

er bu kanaatimiz pekiþtiriyor. Semahanenin kubbesinde de yine

bir sikke var. Günümüzde kadýnlar mescidi haline getirilen sema-

hanede mihrap üzerindeki vitarya Mevlevi sikkesi iþlenmiþ.

Mýtrýban mahfili azda olsa deðiþikliðe uðramakla birlikte muhafaza

ediliyor, týpký eski bir þamdan gibi. Türbe kýsmý bir bez örtüyle

semahaneden ayrýlmýþ durumda. Türbedeki sandukalarýn kimlere

ait olduðunu kestirmek çok zor.  Zira çoðu hem eskimiþ hem de

kýrýk dökük vaziyette.

Mevlevilik konusunda kitaplarý olan Þam Üniversitesi’nden Dr.

Murat Mevlevi, mescitte bize mevlevihanenin kurucusu Karamanlý

150
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Kartal Dede’nin sandukasý önünde Suriye’deki Mevlevi geleneðin-

den, Þam’ýn son þeyhi Faik Dede’den, Kral Faruk’un ölümü

nedeniyle bir araya gelen Halep, Þam, Humus ve Trablus þeyh-

lerinden söz ediyor. Suriye’deki son ihtifalinde  1954 yýlýnda bu

mescitte yapýldýðýný da öðreniyoruz. Dr. Mevlevi günümüzde artýk

geleneðin sona erdiðini üzülerek ifade ediyor.

Trablus Mevlevihanesi (Lübnan)

Ýbn-i Mehasin ve Evliya Çelebi mevlevihaneden söz ederken

“mamur, binasý güzel, gezilebilir bir mesire, irem baðý gibi içinde

limon, turunç ve gül gülistaný…” olan bir mekan olarak tanýmlar.

Ama ne yazýk ki þimdilerde terk edilmiþ, harap olmuþ yanýndan

akýp giden Ebu Ali dersinin gadrine uðramýþ bir yerdir Trablus

Mevlevihanesi.

Harap haldeki mevlevihanede  yine de o günleri yad etmenizi

saðlayacak birkaç þey var elbette, bir adres tabelasý, o günlerden

kalma bir kapý ve buranýn ne olduðunu anlatan kitabesi. Bina için-

deki derviþ hücreleri ve semahenin ayakta kalan son duvarlarý bizi

ister istemez derinden etkiliyor. Trablus Mevlevihanesi’nin bu

harap halinden kurtarýlmasý için 2007 yýlýnda TÝKA vasýtasý ile

Türkiye tarafýndan restorasyon baþlatýldýðýný da hatýrlatmakta

fayda var.

Kudüs Mevlevihanesi (Filistin/Ýsrail)

Mevlevihane, doðu Küdüs’te sur içinde Ýbn-i Cerrah Sokaðý ile

Mevleviye Sokaðý’nýn kesiþtiði noktada bulunur. Mevlevihane’ye

birkaç basamakla ulaþýlan bir kapýdan girilir. Sokaklarda

karþýlaþtýðýmýz Filistinli çocuklar bizi burada yalnýz býrakmýyor.

Merdivenin bittiði yerde geniþçe bir avlu var. Ýlk dikkatinizi çeken

þey mevlevihanenin kuyusundan arta kalanlarla Kudüs Emiri

Hüdaven Ebu Sayfayin’in   1587 yýlýnda yaptýrdýðý minare oluyor.

Minare 1999 yýlýnda tamir görmüþ. Mevlevihane’nin günümüze

ulaþan en saðlam yapýsý ise mescididir. Neredeyse Gazi Ebu

Sebin’in emri ile inþa edildiði 1587’deki hali ile ayaktadýr. Sadece

son restorasyonda Mevlevi sikkeleri silinmiþtir. Minberi ve sütun-

larý olduðu gibi muhafaza edilmiþtir. Avlusunda 1854 yýlýnda vefat

eden Seyyid Hacý Ali Dede’ye ait bir mezar bulunmaktadýr. Þu an

Filistinli bir aile mevlevihanenin müþtemilatýný oluþturan yapýlarý

mesken olarak kullanmaktadýr 

Kahire Mevlevihanesi (Mýsýr)

Mevlevihane, eski Kahire’de Tolunoðlu Camii yakýnlarýnda   Sharia

es Sýyufiyya Caddesi’nde yer alýr. 16.yüzyýlda Divane Mehmet

Çelebi tarafýndan kurulmuþtur. Giuseppe Fanfoni’nin çiziminde

Mevlevihane,  Sungur Sadi Medresesi, Emir Kuson, Emir Baþtak

Saraylarý ile Hasan Sadaka Türbeleri birlikte görülebilmektedir.

Cadde üzerindeki giriþinde  Mevlevihane tabelasý görülmektedir.

Semahene, giriþin hemen solunda yer alýr. Ýki ayrý giriþ kapýsý

bulunmaktadýr. Ýçine girdiðinizde üç katlý bir yapý ile karþýlaþýrsýnýz.

Türkiye dýþýnda en iyi durumdaki semahane burasýdýr. 1988 yýlýn-

da tamamlanan restorasyonda bütün unsurlar aslýna sadýk kalý-

narak muhafaza edilmiþtir. Sekizgen planlý semahanenin direk-

lerinde ve kubbesindeki ince iþçilik görülmeye deðerdir.

Semahanenin alt katýnda eski bir hamamýn kalýntýlarý ve bunun

çevreleyen hücreler bulunmaktadýr. Bu hücreleri Mevlevi derviþ-

lerinin kullandýðý bilinmektedir. Ayný alanda bir sanduka ve

Mevlevilere ait eþyalarýn sergilendiði ikinci bir oda bulunmaktadýr.

Mevlevihane’yi oluþturan bütün yapýlarda olaðanüstü  taþ iþçiliði

görülmektedir. Bunlardan biri de Hasan Sadaka adýna yaptýrýlan

türbedir. Üzerinde sikkesi bulunan minaresi de en az diðer yapýlar

kadar kayda deðerdir.  Yapýlarýn iç kubbe detaylarý da söyledikler-

imizi teyit etmektedir. Dýþ avlunun etrafýnda mutfak, þeyh evi ve

misafirhane sýralanmýþtýr. Orada ise havuz bulunur. Derviþ

hücreleri ise sokaða bakan dýþ cephededir.

Lefkoþe Mevlevihanesi (KKTC)

Mevlevihane, Leþkoþe’de “Sur içi” diye bilinen yerde Girne Kapýsý

yakýnlarýnda yer almaktadýr. Mevlevi müzesi olarak kullanýlmak-

Kudüs

Hanya - Plata Meydaný
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tadýr. Kapýsý üzerindeki “ya  Hz. Mevlana “ yazýsý aslýna uygun

olarak yeniden yazýlmýþtýr. Mevlevihane’nin birçok kýsmý yýkýlmýþ

ve yerine iþ merkezleri yapýlmýþtýr. Günümüzde avlu içinde dýþtan

düz çatýlý içten kemerli taþ bir yapý ve buna baðlý kýsýmlar ayak-

tadýr.  Ýç kýsým duvarlarýnda  Mevlevi figürlü kalem iþi süslemeler

bulunmaktadýr. Semahanesi  ve mýtrýban mahfili orijinaline uygun

olarak restore edilmiþtir. Semahane formu bilinen örneklerden

farklýdýr. Burada 2002 ve 2005yýlýnda sema yapýlmýþtýr.

Rumi Enstitüsü Müdürü Gökalp Kamil Bey bize Lefkoþe

Mevlevihanesi ile alakalý olarak  þunlarý anlatýyor: “Dýþtan çok

kubbeli içten birbirine geçiþli bir görüntü veren türbede ilk sandu-

ka son þeyh Selim Dede’ye, ikincisi tekkenin kurucusu Ahmet

Paþa’ya, üçüncüsü Þeyh Celalettin Efendi’ye, diðer sandukalarda

burada görev yapan diðer Mevlevilere aittir. Bahçede kalan son

mezar ise Mevlevihane’nin banisi Emine hanýmýn mezarýdýr.

Binanýn içinde yapýlan düzenleme ile odalardan biri mutfak

eþyalarýnýn sergilendiði bir kýsým haline getirilmiþtir. Bir zamanlar

asumana yükselen “Ya Hazret-i Mevlana” yankýsýndan geriye

kalan çeþmeye -suyu kurusa, kitabesi yer yer silinse dahi kapý

kemerindeki sikkeye ve talik yazýya göz takýlýnca; kendilerini

tekkeye adamýþ bu soylu insanlarýn ruhunu þad etmek için can ü

gönülden “hu!” dememek olmaz.

Peç Mevlevihanesi (Macaristan)

Mevlevihane, Peç Þehir Hastanesi bitiþiðindedir. Günümüze camisi

ve semahane kalýntýlarýnýn bazýlarý ulaþabilmiþtir. Arka avlusunda

semahanenin sütunlarý ile birkaç mezar taþý  bulunmaktadýr. Giriþ

kapýsýndaki tabelada burayý yaptýran Yakovalý Hasan Paþa’nýn adý

görmek mümkündür. Bugün Türkler Müzesi olarak kullanýlan

mekanda Mevlevilik ve Konya’ya ait tablolar ve Mevlevihane’nin

eski bir gravürü ile Osmanlý dönemine ait eþyalarýn ve savaþ alet-

lerinin sergilendiði camekanlarda bulunmaktadýr. Semahanenin

sütunlarýnýn yerlerini belli etmek için temsili demirden sütunlar

yapýlmýþ, eski döneme ait kalýntýlar bunlarýn üstlerine yerleþti-

rilmiþtir. Uzun bir koridor vasýtasý ile ulaþýlan camii, 1957 yýlýnda

Türk ve Macar Hükümetleri tarafýndan restore edilerek yeniden

camii haline getirilmiþtir. 

Priþtina Mevlevihanesi (Kosova)

Kosova’da Priþtina þehrinde bulunmaktadýr. Eski þehir olarak

anýlan Sultan Murat Camii ve saat kulesinin bulunduðu semttedir.

Semahane, türbe ve bir evden oluþan küçük bir tekkedir. Bugün

baþka bir tarikatin bünyesindedir. Çatýsýndaki Mevlevi sikkesi, eski

günlerin hoþ bir hatýrasý olarak günümüze ulaþmýþtýr. Semahane

kýsmýnda dar bir mýtrýban mahfili ve son derece zengin el yazmasý

kitaplarýn olduðu bir kütüphane bulunmaktadýr. 1999 yýlýndaki

olaylarda bahçesindeki türbe tahrip edilmiþ ve orijinal herhangi

bir unsur kalmamýþtýr. Hangi sandukanýn kime ait olduðuna dair

saðlýklý bilgi de ne yazýk ki yoktur.
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Saraybosna Mevlevihanesi (Bosna-Hersek)

Mevlevihane daha bilinen adý ile Ýsa Bey Zaviyesi, Bent Baþý

denilen yerdedir. Milli Kütüphane’ye çok yakýn bir alandýr ve

günümüzde sadece temelleri mevcuttur. 1999 yýlýnda yapýlan

kazýlardan sonra mevlevihanenin yeniden inþasý için çalýþmalar

yapýlmaya baþlamýþ ve bununla ilgili projeler hazýrlanmýþtýr.

Mevlevi geleneðinin Balkanlardaki son temsilcilerinden Halit

Hacýmuliç Efendi bu þehirde Mesnevi’yi Boþnakçaya çevirmeye

devam ediyor ve Mevlevihane uzanacak bir yardým eli ile eski

muhteþem günlerine döneceði zamaný bekliyor.

Filibe Mevlevihanesi (Bulgaristan)

Bulgaristan’ýn Filibe þehrinde eski mahalle diye anýlan semttedir.

Taþ döþeli sokaklardan geçerek ulaþtýðýnýz giriþinde sizi

“Mevlevihane” yazýlý bir tabela karþýlar. Giriþin hemen saðýnda

binanýn geçmiþi anlatan tasvirlerle karþýlaþýrsýnýz. Bu alan ayný

zamanda mevlevihanenin kuyunun da bulunduðu eski bahçeye

açýlmaktadýr. Bu kýsýmdan bir kapý yardýmý ile misafir aðýrlama

salonuna, oradan uzun bir koridor vasýtasý ile de þimdilerde

yemek salonu olarak kullanýlan semaheneye ulaþýrsýnýz.

Semahane formu korunarak 1999 yýlýnda restore edilmiþtir. Eski

döneme ait þamdanlar muhafaza edilmiþtir. Ayrýca tavan, duvar

ve sütun süslemeleri elden geçirilmiþ ve yenilenmiþtir.

Semahanenin altýnda eski antik bir kalýntý bulunmaktadýr. Buradan

geçmiþte depo olarak kullanýlan bölüme ve arka bah- çeye ulaþ-

mak mümkündür. Geçmiþte derviþ hücresi olarak kullanýlan

odalar bu bahçeye bakmaktadýr. Bu bahçeden ayrý olarak ön

tarafta kullanýlmayan bir ayrý bahçe daha mevcuttur.

Biraz vaktiniz varsa mevlevihanenin sokaðýnda Osmanlý dönemine

ait baþkaca konaklarý da görme fýrsatý bulabilirsiniz.

Gözleve Mevlevihanesi (Kýrým)

Ukrayna’nýn Kýrým Muhtar Cumhuriyeti’nin Gözleve þehrinde Eski

Odun Pazarý semtindedir. Mevlevihane ve camii ayný avlu içinde

yer alýr. Semahane kiremit çatýlý bir binadýr. 1944 yýlýnda Stalin

döneminde bombalan minare yýkýk vaziyettedir. Semahaneye

girdiðinizde en çok dikkatinizi çekecek olan þey derviþ

hücrelerinin direkt semahaneye açýlýyor olmasýdýr. Kubbeli bir

yapý olan semahane de mýtrýban mahfili de bulunmamaktadýr.

Semahanenin kemer formlu pencerelerindeki  vitraylar yakýn

zamana ait. Semahanenin içerisinde bulunan rahlelerden

burasýnýn týpký eskiden olduðu gibi þimdide insan eðitiminde kul-

lanýlan bir mekan olduðu anlýyoruz. Bahçeyi gezmeye

baþladýðýmýzda geçmiþte tahrip edilen ve son yýllarda yeniden

yapýlan mevlevihanenin banisine ait olduðu söylenen bir mezarla

ve su kuyusu ile karþýlaþýyoruz. Mevlevi tekkesi 15. yüzyýl

yapýsýdýr. Ayrýca tarihi ve arkeolojik bulgular ile 1830 yýlýnda burayý

ziyaret eden bir Alman seyyahta caminin adýnýn Cuma Camii

olduðunu zikretmektedir.

Atina Mevlevihanesi (Yunanistan)

Atina’nýn Plaka semtinde Roman Agora denilen sit alaný içindedir.

Bir adý da “rüzgarlar kulesidir.”  Ýçerisinde eski döneme ait sadece

mihrap kalýntýlarý bulunmaktadýr. Yýkýlma tehlikesine karþý içeri-

sine demir bir iskele kurulmuþtur. Bu yapýnýn küçüklüðü sebebi ile

semahaneden ziyade talim yeri olmasý kuvvetle  muhtemeldir. Bu

yapýnýn eski halini gösteren gravürle, Mevlevi derviþlerin sema

yaptýðýný gösteren bir baþka gravürde bu kanaatimizi

güçlendirmektedir. Mevlevihane  avlusu içinde günümüze ulaþan

Fethiye  Camii de bulunmaktadýr. Mevlevihanenin diðer kýsýmlarý

günümüze ulaþamamýþtýr. 

Girit-Hanya Mevlevihanesi (Yunanistan)

Osmanlý’ya ve mevlevihanelere vedamýzý belki de ne iyi anlatan

yer Girit Mevlevihanesidir. 1880 yýlýnda aslen Konyalý olan Kara

Süleyman Þemsi Dede tarafýndan kurulmuþtur. Ana yapý

günümüzde yetimler yurdu olarak kullanýlmaktadýr. Binanýn so-

lunda yer alan türbe mevlevihaneden daha eski döneme aittir.

Geçmiþte semahane olarak kullanýlan bölüm þimdi salon haline

getirilmiþtir. Burada yatakhane olarak kullanýlan kýsma çýkan

merdiven yer alýr. 1886 yýlýnda vefat eden  Süleyman Dede’nin

kemiklerinin çýkarýlarak 1923’te yurda getirilmesine kadar türbe

olan kýsým bugün mutfak olarak kullanýlýyor. Derviþ hücreleri ise

sýnýfa çevrilmiþ, mescit kýsmý kazan dairene dönüþtürülmüþtür.

Mevlevihanenin sekizgen planlý þadýrvaný ise Hanya þehrinin

merkezindeki Plata semtine taþýnmýþ ve kullanýlmaya devam

ediyor. Büyük bir medeniyetin en güzel eserlerinden birisi olan bu

þadýrvanýn kýymetini de galiba en çok güvercinler biliyor…

Hanya
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Kuruluþu MÖ 4000’li yýllara dayanan 2000 metre yükseklikteki

Erzurum,  Anadolu’nun en önemli yerleþim merkezlerinde biri.

Tarih boyunca Urartular, Kimmerler, Ýskitler, Selçuklular,

Bizanslýlar, Sasaniler, Moðollar, Ýlhanlýlar, Safaviler gibi birçok

medeniyete ev sahipliði yapan þehirde, geçmiþin izlerini

taþýyan birçok yapýya rastlamak mümkün. Çok sayýda cami,

medrese, hamam, kervansaray ve çeþmeden oluþan bu eser-

lerin en ünlüleri Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Lala

Paþa Camii, Yakutiye Medresesi, Ulu Cami ve  Rüstem Paþa

Bedesteni’dir. 

Zorlu iklim koþullarýnýn da etkisiyle uzun yýllar kalkýnma hýzý

kaydedemeyen bu þehrin yeniden doðuþunun  rengi siyah

beyaz, adý ise Palandöken  ve  oltu taþý artýk.   Dünyadaki sayýlý

kayak pistlerinden birine ve siyah inci olarak adlandýrýlan oltu

taþýna sahip olmak,  bu tarihi kente eski ihtiþamlý günle- rine

dönüþ fýrsatý sunuyor.  Özellikle oltu taþý, ekonomik deðer

üretmenin yaný sýra Erzurum’un kültürel ve sanatsal derinliði-

ni yansýtmasý açýsýndan ayrýcalýklý bir konuma sahip. Çok eski

dönemlerde çeþitli eþyalarýn yapýmýnda kullanýldýðý rivayet

edilen oltu taþýnýn iþlemecilik  olarak 200 yýllýk bir geçmiþi var. 

Kara Taþýn Iþýða  Doðru Zorlu Yolculuðu

Güç, sabýr ve emek istiyor oltu taþý iþlemeciliði. Rezervler aðýr-

lýklý olarak Oltu ilçesinin Dutlu daðý ve çevresinde bulunuyor.

600 civarýndaki ocakta iki üç kiþinin çalýþabildiði 70-80 cm.

çapýndaki  galerilerde yapýlýyor arama çalýþmalarý. Daha

ekonomik görüldüðü için  geleneksel yöntemler kullanýlmaya

devam ediliyor. Tamamen yöre halký ve yerel imkanlar ile 150-

200 metre derinlikten çýkarýlan  madenin özü bitki fosilleri.

Sabýr gerektiren bu arama iþlemi sonucunda elde edilen ham

maden iþlenmek üzere atölyelere gönderiliyor. Kolay

iþlenebilmesi için topraktan çýktýðý  nemli haliyle muhafaza

edilmeli.  Nadiren de olsa kahverengi olabilen  bu taþ, siyah

kehribar olarak da biliniyor. 
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Beyaz  Diyarýn Siyah Ýncisi
Oltu TTaþý

E. Hilal KORUCU

Erzurum’un yeniden doðuþunun  rengi siyah beyaz,   adý ise Palandöken  ve  oltu taþý
artýk. Dünyadaki sayýlý kayak pistlerinden birine ve siyah inci olarak adlandýrýlan oltu
taþýna sahip olmak,  bu tarihi kente eski ihtiþamlý günlerine dönüþ fýrsatý sunuyor.
Özellikle oltu taþý, ekonomik deðer üretmenin yaný sýra Erzurum’un kültürel ve sanat-
sal derinliðini yansýtmasý açýsýndan ayrýcalýklý bir konuma sahip.

Tespih hazýrlayan usta 
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Zanaatten Sanata Uzanan Usta Eller 

Üreticiler tarafýndan satýn alýnan hammadde, yabancý madde ve

çatlarlardan arýndýrýlarak üretilecek aksesuarýn boyutuna göre

parçalara  ayýrýlýyor. Oltu taþý iþlemesinde  elektrikli ya da gelenek-

sel el tornasý kullanýlýyor. Ýþleme öncesi bir süre suya konulan ham

maden çifte su verilmiþ keski býçaklarý ile yontuluyor.

Zýmparalama iþleminin ardýndan tebeþir tozu ya da zeytinyaðý ile

cilalanýyor. Telkari, kakma, kalýpta kabartma, delik iþi, kalemkarlýk,

savatlama, mýhlama, kaplama ve yaldýz gibi geleneksel kuyumcu-

luk teknikleri ile yapýlan iþlemede altýn, gümüþ ve pirinç  kul-

lanýlýyor. Her iþleme yöntemi taþa ayrý bir güzellik katmakla birlik-

te savatlama yönteminde oltu taþý tozunun kullanýlmasý hem

estetik hem de ekonomik bir çözüm olarak çýkýyor karþýmýza. Son

derece sabýr isteyen bu meslekte, bir tespih tanesi üzerinde 200’e

yakýn delik açýlýp metal iþleme yapýlabiliyor. Kullanýlan desen ve

tasarýmlar aðýrlýklý olarak Türk Ýslam Sanatý’nýn öðelerini taþýyor.

Bütün bu incelikler oltu taþý iþlemeciliðini zanaatten sanat boyu-

tuna taþýyor. Takýlarda uzun yýllardýr altýn ve gümüþ iþleme

yapýlýyorken, vitrinlerde gördüðümüz metal iþlemeli tespih ve

aðýzlýklarýn mazisi daha yeniye dayanýyor. 

Oltu ilçesinde çok sayýda atölye bulunmasýna raðmen oltu taþýnýn

merkezi, Kanuni Sultan Süleyman’ýn sadrazamý Rüstem Paþa

tarafýndan 1561 yýlýnda yaptýrýlan Rüstem Paþa Bedesteni’dir.

Günümüzde yaygýn olarak Taþhan adýyla anýlan iki katlý mekanda

imalatçý ve satýcýlar tarafýndan kullanýlan yaklaþýk 85 dükkan

bulunuyor. Artan ilgi nedeniyle daha iyi koþullarda hizmet vere-

bilmek için restore edilen yapýda bulunan imalatçýlar þehrin farklý

noktalarýnda üretim çalýþmalarýna devam ediyorlar.  

Oltu Taþýndan Saz

Oltu taþýný sembolize eden en önemli iki ürün tespih ve aðýzlýk.

Anahtarlýk, yüzük, küpe, bileklik, kolye, kol düðmesi, kravat iðne-

si, ofis masa seti gibi birçok aksesuarýn yapýmýnda kullanýlan bu

deðerli taþ, bu iþe gönül veren Yavuz Kardeþler Oltu Taþý’nýn sahibi

Ömer Yavuz’un ellerinde saz olarak þekillenmiþ. Tamamen oltu

taþýndan yapýlan bu sazýn ses kalitesi bu iþin ustalarý tarafýndan

takdir görmüþ. Yavuz Usta bir de minyatür cami yapmýþ oltu

taþýndan. 

Desen ve modelleri ile beðeni toplayan oltu taþý, taþýdýðýna

inanýlan tedavi edici özelliði ile de ilgi görüyor. Stresi azaltýcý etkisi

nedeniyle özellikle tespih  ve yüzük olarak sýkça tercih edilen bu

taþýn, nazara karþý da koruyucu etkisi olduðu toplum tarafýndan

kabul görüyor. 

Düþük Kalite Oltu Taþýnýn Ýtibarýný Zedeliyor

Günümüz hýzlý tüketim toplumunun olumsuz etkilerinden

oltu taþý iþlemeciliði de nasibini alýyor. Yoðun emek ve

ustalýkla ortaya çýkan ürünlerin maliyeti daha yüksek

olduðundan, satýcýlar farklý hammaddelerden oluþan ürün-

leri daha düþük fiyatlarla müþteriye arz ediyorlar. Dýþardan

bir gözün kolaylýkla ayýrt edemeyeceði bir aksesuarýn oltu

taþýndan yapýlýp yapýlmadýðýný anlamak için çeþitli yöntem-

ler bulunuyor. Bunlarýn en çok bilinenleri; kehribar özel-

liðinden dolayý  bu taþýn sürtünme sonucu elektriklenerek

küçük toz parçacýklarýný çekmesi ve avuç içine alýp

üflediðinde  buharlaþarak nemlenmesi.
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Oltu taþýndan saz
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Taþhan 

Taþhan’da 45 yýldýr oltu taþý tesbih ustasý olarak ter döken

Abdulkerim Demirci, dede mesleðini  ilk günkü ahlaki ve mesleki

sorumlulukla sürdürüyor. Oltu taþý iþlemeciliðinin bu bölgede

tespih yapýmý ile baþladýðýný ve bu mesleðin kutsal bir yanýnýn da

olduðunu ifade eden Abdulkerim usta, meslekteki ahlaki aþýn-

madan rahatsýz. Son yýllarda Rusya ve Gürcistan’dan getirilen

düþük kalite madenler ve sýkma döküm ile yapýlan üretimlerin

oltu taþýnýn itibarýný olumsuz etkilediðini vurgulayan  usta,

mesleðe iliþkin endiþelerini “Eskiden üretimi yapan usta ayný

zamanda ürünü satan kiþiydi. Ürettiðinin kýymetini müþteriye

anlatýrdý. Bugün popülist yaklaþýmlar ile oltu taþýnýn alaný

geniþletilmeye çalýþýlýrken, kutsal deðerlerle yoðurduðumuz

mesleðimizin itibarý zedeleniyor.” þeklinde dile getiriyor.

Oltu Taþýnýn Geliþimine Akademik ve Sivil Giriþim Desteði

Oltu taþý iþlemeciliðinin geliþimine akademik ve sivil toplum

örgütü olarak da önemli destek veriliyor. Zira Atatürk Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kurulan kýymetli taþ iþleme atöl-

yesinde, Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Tahsin Parlak’ýn önder-

liðinde önemli çalýþmalar yürütülüyor. Alaylý meslek ustalarýnýn

bugünlere taþýdýðý geleneksel çizgiler, yeni nesil okullular tarafýn-

dan ortaya konulan modern bakýþ açýsýyla  yeni bir renk ve derin-

lik kazanýyor. Çalýþmalardaki orijinal tasarýmlar yeni neslin bu

bayraðý ileriye taþýyacaðýný gösterir nitelikte. Bu konuda yürütülen

akademik çalýþmalarýn yaný sýra Oltu’da faaliyet gösteren üretici-

lerin giriþimi sonucu kurulan Oltu Taþý Sanatýný Geliþtirme

Sanatkarlarýný Koruma ve Kalkýndýrma Derneði’nde  kayda deðer

faaliyetler yürütüyor. Yerel bir deðer olarak bu sanatý gelecek

nesillere aktarma ve sürdürülebilir kalkýnmaya kaynak oluþturma

amacý güden dernek,  “Oltu Taþý Ýþlemeciliði Sanatýnýn Modernize

Edilerek Geliþtirilmesi ve Sanatkarlarýn Kalkýndýrýlmasý” projesini

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu bünyesinde,

Avrupa Birliði’nin mali desteði ile yürütüyor.

Patenti alýnmýþ olan ve dünyada sadece Oltu’da çýkarýlan bu taþ,

3213 sayýlý Maden Kanunu’nun kýymetli taþlar kapsamýnda.

Deðerli taþ çeþitliliði açýsýndan zengin olan bölgede yýldýzý her

geçen gün parlayan oltu zümrütü de vitrinlerde oltu taþý ile reka-

bet etmeye baþlamýþ. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar

Fakültesi Deðerli Taþlar Atölyesi’nde birçok taþ çeþidi üzerinde

yürütülen çalýþmalar gösteriyor ki bu iç rekabet ileride daha da

yoðunlaþacak. Bu tatlý yarýþýn uluslararasý alanda bir dayanýþmaya

dönüþmesini, ülkemizin doðal kaynaklarý olan bu taþlarýn adý ya

da rengi ne olursa olsun, geliþtirilerek korunmasýný diliyoruz. Zira

taþta açan bu çiçekler kültürel mirasýmýzýn nadide parçalarýný

teþkil ediyor. 
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Deri’n SSüsleme
Rukal KAYRA

“Ýnsanlýkla var olan bir malzeme deri. Yüzyýllar boyunca insanlar çadýr, yaygý, örtü, giysi, belge ve pek çok
dekoratif üründe deriyi baþarýyla kullanmýþ… Derinin sanat olmasýna gelince… Sanat nedir? Bir iþi severek
yaparsýnýz, sanat olur…” diyen Mustafa Burun, 20 yýldýr Binnur Hamzacý ile masklar, rölyefler ve daha pek
çok objeye derinin yumuþak dokusuyla can veriyor…
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Bu

topraðýn

insanlarýnýn

Antik Çað’dan günümüze

býraktýklarý kültürel ve sanatsal miraslarý bazen aslýnýn özellikleri-

ni korumaya çalýþarak, bazen yeniden yorumlayarak geleceðe

aktarmayý mis- yon edinen iki sanatçý Mustafa Burun ve Binnur

Hamzacý... Küçükyalý’daki Hitit Artistik El Sanatlarý ve Dekoratif

Ürünler Atölyesi’nde üretiyorlar eserlerini… 20 yýldýr birlikte olan

Mustafa Bey ve Binnur Haným, dostluk, sanat ve dayanýþmanýn en

güzel örneðini sergiliyorlar ve o zamandan bu zamana aþýk olduk-

larý deri malzemeyle bütünleþmiþler adeta…

Mustafa Burun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

mezunu. Tekstil okumuþ; tasarým ve uygulama boyutunda

yoðun çalýþmalar gerçekleþtirmiþ. 1983 yýlýndan bu yana

deriden eserler üretiyor. Binnur Hamzacý ise okullu deðil

alaylý dedikleri kesimden ancak yeteneði, tasarýmlarý ve çizim-

leri ile parmak ýsýrtýyor çalýþmalarýný görenlere.

“Malzemeyi seversiniz ve oradan devam edersiniz, iþin özü malze-

meyi keþfetmektir. Üniversite yýllarýnda çanta, kemer, bileklik gibi

objeler yaparak baþladý diyebilirim deriyle temasým” diye baþlýyor

söze Mustafa Burun. Ve devam ediyor; “Ýnsanlýkla var olan bir

malzeme deri. Avlanmayý öðrendiðinden beri bir anlamda…

Yüzyýllar boyunca insanlar yaygý, örtü, giysi, belge ve pek çok

dekoratif üründe deriyi baþarýyla kullanmýþ… Derinin sanat olmasý-

na gelince… Sanat nedir? Bir iþi severek yaparsýnýz, sanat olur…”

Çok güzel bir noktaya temas ediyor sanatçý, bir iþi severek yap-

mak onu sanat tacýyla onurlandýrýr elbette. Ancak sanat nereye

kadar doyurur insaný? Pek çok tartýþmanýn baþlangýç noktasýdýr

aslýnda bu. Sanat üretim unsuru haline gelince ticari objelere mi

dönüþmektedir. Ticaret ile sanat yan yana yaþayabilir mi ya da

geçim kaygýsýndaki insan sanat yapmaktan, sanatýn yaratýcýlýðýn-

dan uzaklaþabilir mi?
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Atölyenin Hitit, Osmanlý, Selçuklu, Troya uygarlýðýndan izler

taþýyan büyüleyici atmosferinde bu konuya deðinmeden

geçemiyoruz. “Sanatýmýzý çok zor þartlarda icra ediyoruz. Çünkü

çok sevdiðimiz bu iþi yaparken ayný zamanda hayatýmýzý devam

ettirmek, faturalarýmýzý ödemek, evimize ekmek götürmek zorun-

dayýz. Dolayýsýyla da çalýþmalarýmýzý satmalýyýz. Eserlerimizin

fotoðraflarýný çekerek CD’ler hazýrladýk, daðýttýk. Herkes çalýþ-

malarýmýzý çok beðeniyor ancak ucuz Çin mallarý her þeyi vurduðu

gibi bizi de vuruyor. Deri görünümünde ucuz malzemeden

yapýlmýþ ürünleri tercih ediyor ne yazýk ki insanlar…” diyor

Mustafa Burun. Sadece fiyatý daha uygun olduðu için tercih edilen

kalitesiz Çin mallarý pek çok alaný talan etmiþ durumda. Ve

görüldüðü üzere sanat da bundan nasibini almýþ. Çok üzücü… Bir

þeyler yapýlmalý yoksa gün gelecek bütün deðerler tükenecek

diye düþünüyoruz. “Anadolu kültürünün çizgileri var eserlerim-

izde. Bu kültür yaþatýlmalý, unutulmamalý. Çünkü sürdürülemeyen

kültür biter…” diye devam ediyor Mustafa Bey ve ancak acý bir

“Haklýsýnýz…” ile yetinerek, atölyedeki eserlerin bu dünyanýn sýkýn-

týlarýndan uzak göz alýcý dünyasýna giriyoruz. 

“Hediyelik eþyadan mobilyaya kadar her þey yaptýk deriden…”

diyor Binnur Haným ve hepsinin bir bir izah ediyorlar bize. Transfer

çalýþmalarý, kabartma resimler (rölyef), masklar ve oyma çalýþ-

malarý yapýyorlar deri malzeme ile. Oyma yöntemi ile hazýrlanmýþ

ciltler, çerçeveler çýkarý yor bize Binnur Haným. Deri üzerine

fýrça ile resimler, desenler… Çantalar, kutular, kemer-

ler, cüzdanlar birbirinden güzel desenlerle

dolu ve hepsi Binnur Haným’ýn

kendi tasarýmlarý…

Resimlerde ünlü ressamlarýn tablolarýný da yansýtýyorlar objelere.

Mobilya olarak masalar, koltuklar, sehpalar, abajurlar yapýyorlar.

Haritalar da öyle ilgi çekici ki, sanki tarihin derinliklerinden el

veriyor Piri Reis, Ali Macar Reis… 

Mitolojiyi çok sevdiðini söyleyen Mustafa Bey, çalýþmalarýnda bu

unsuru sýkça kullanýyor. Hele masklar öylesi yüzlere bezenmiþ ki

bir zaman yolculuðunda hissediyorsunuz kendinizi… Malzeme

olarak hangi derinin kullanýldýðýný merak ediyoruz ve elbette ki

deriye nasýl þekil verildiðini. Genellikle sýðýr derisi kullandýklarýný

söylüyor Mustafa Bey ve devam ediyor; “Kalýplý olan ve kalýplý

olmayan çalýþmalar var. Kalýpla bile olsa önemli olan deriye þekil

verebilme mahareti çünkü deri zor þekil verilen bir malzeme.

Genellikle otantik olan çalýþmalar kalýpla oluyor. Mesela masklar,

Apollon baþý gibi.” Boya olarak ise anilin boya ve su bazlý boya kul-

lanýldýðýný ekliyor.

Peki ya bu eserlerin fiyatlarý ne? Maskeler 20-150 ytl (150 ytl olan

Apollon baþý), çantalar 20-100 ytl arasýnda deðiþirken, rölyefler

450-500’den baþlýyor…

Çalýþmalarýnýn tamamýný yoðun emek ve titiz bir el iþçiliði

ile gerçekleþtiren, Anadolu’nun derin izlerini

günümüze itina taþýyan sanatçýlarýmýza

keyifli sohbetleri için çok

teþekkür ediyoruz.
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