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Sanat, insan� “in�â” eder.

�nsan, tüketen ve tükenen bir varl�kt�r. Tüketmek zevkli fakat yok 

edicidir.

Hayat ço�u zaman bizleri ku�at�r. Zaman k�s�tl�d�r ve me�guliyetler 

vaktin en büyük katilidir. Günler geçip gider, heybeler yeterince 

doldurulamaz,  eldekiler çabuk yitirilir. Var olan�n yerine yenisini 

koyamayanlar,  fark�na bile varmadan i� as eder.

Dibe vurmu� insan,  yeniden dolmak, kendini in�a etmek 

zorundad�r. Zihinler,  asl�na dönmeden, yarat�l�� sebebini idrak 

etmeden, en büyük sanatkâr�n sanat�yla tan��madan kendini in�a 

edemez.

Sanat,  insan�n gönlünü ayd�nlat�r, varl��� fark ettirir, yoklu�u eritir, 

perdeleri giderir. Yürekleri “gayrisinden” ar�nd�r�r, “kendisiyle” 

yetirir, “güzeli” buldurur.  

Sanat, insan� in�â eder.

…

Heybelerini doldurma gayretinde olanlar�n bulu�tuklar� 

adreslerden biri olan dergimiz, 13. say�s�na ula�t�.  Her say�ya, 

bir önceki dergimizi a�abilme gayretiyle yola ç�k�yoruz. Sizlerden 

gelen çok güzel ve yo�un geri dönü�ler bizlere bo�a kürek 

çekmedi�imizi gösteriyor.

Hayat� sanat tad�nda ya�amak, tükenmemek isteyenler bu 

say�m�zda da çok �ey bulacaklar.

Ya�am�n vaveylas�ndan uzakla�abilmek, yüreklerimizi in�a 

edebilmek, insanca kalabilmek için,  sanat dolu günler dileklerimle.

En büyük sanatkâra emanet olun…

Muhammet ALTINTA�
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Sevgili �stanbullular, 

Ya�ad���m�z dünyay� güzelle�tirmek, insan olarak 

hepimizin görevi. Ünlü edebiyatç� Dostoyevski’nin, 

“Evreni kurtaracak olan güzelliktir” sözü, güzelli�in insan 

ve toplum hayat�nda bilim kadar, felsefe kadar, politika 

kadar önemli oldu�unu gayet güzel bir �ekilde ifade 

etmektedir.

Büyük�ehir Belediyesi olarak, halk�m�zdan ald���m�z 

destekle, durup dinlenmeksizin ya�anabilir bir �stanbul 

için çal���yoruz. Yapt���m�z çal��malarla gelece�in 

�stanbul’unu bir turizm, kongre ve � nans merkezi olarak 

yeniden kurguluyoruz. Bunu yaparken de, kültürümüzün 

en önemli dinamiklerinden olan ve toplumsal ya�am�m�z 

üzerinde yap�c� rolü bulunan sanat� unutmuyoruz. Tarih 

boyunca sanat�n ye�erdi�i en aktif �ehirlerden biri olan 

�stanbul’un, yeniden kültür ve sanat�n da merkezi olmas� 

gayretindeyiz. 

Bu çaba do�rultusunda, belediyemiz bünyesinde e�itim 

hizmeti veren �SMEK’te kültürümüzü ve toplumsal 

de�erlerimizi yans�tan geleneksel sanatlar�m�z� ya�atmaya 

gayret etmekteyiz. Bu sanatlar�m�z� gelecek nesillere 

aktarma çabas�n�n önemli göstergelerinden biri de �SMEK 

El Sanatlar� Dergisi’dir. Gerek yurt içinde, gerekse yurt 

d���nda büyük övgülere mazhar olan El Sanatlar� Dergisi 

siz sanatseverlerin de ilgi ve deste�i ile 13. say�s�na ula�t�.

�stanbul Büyük�ehir Belediyesi olarak �ehrimizde ya�am 

kalitesini yükseltecek ad�mlar atmaya, insana yak��an 

güzellikleri ya�atmak için çal��maya devam edece�iz.  

Sanatla güzelle�en bir dünya dileklerimle…

Ba�kan'dan...



�SMEK 
Galata Sat�� ve Sergi Merkezi: 

Galata Köprüsü Alt�, Eminönü/Ýstanbul Tel: (0212) 514 49 86



Baz� muhitler vard�r, kald�r�m�n�n her ta��na, soka��n�n her bir 

kö�esine, vapurlar�na, camilerine tarih sinmi�tir. Ne gönül sul-

tanlar�, üstatlar, hocalar nazar etmi�tir o mekânlara. Duvarla-

r�nda nice levhalar, kubbelerinde nice yaz�lar kimlik kart� gibi 

as�l�d�r. Eminönü’nden Üsküdar vapuruna ad�m att���n�z an, 

kendinizi o mekânlar�n mü�� k esteti�ine b�rakm�� olursunuz 

ve ister istemez iradenizi de b�rak�rs�n�z bir yerlerde.

Günümüzde hala bu mü�� k esteti�i ya�atmak için gayret 

gösteren, y�llard�r yazan ve y�llard�r emek verilen yaz� sanat� 

s�rlanmas�n diye onlarca talebe yeti�tiren "Hatt�n Çelebisi" 

Hasan Çelebi’yi Üsküdar’da ziyaret ediyoruz. Mihrimah Sul-

tan Camii’nin hemen biti�i�inde, kubbe ve deniz manzaral� 

devlethanesinde a��rl�yor bizi Çelebi.

Gayet mütevaz� bir çal��ma odas� var. Hat levhalar�ndan, ka-

lem ve temrin kâ��tlar�ndan ba�ka bir �ey göremiyoruz. S�r-

t�n� yaslad��� duvarda ise II. Abdülhamid Hân’�n bir ferma-

n� as�l�. Türkiye, �ngiltere ve Güney Afrika’dan on kadar ö�-

rencisi, mumun etraf�nda dönen pervaneler gibi dönüyor-

lar Çelebi’nin etraf�nda; pürdikkat, elinden ve dilinden ç�ka-

cak her �eyi zihinlerine kaz�mak için.

U�ur SEZEN

Hat sanat�na gönlünü sebâvet  ça�lar�nda dü�üren bir hattat… Her türlü imkâns�zl�klar kar��s�nda azmeden, arayan, 

bulan ve i�in ehlinin önünde diz k�ran bir gönül adam�… Üsküdar’da deniz ve kubbe manzaral� mekân�nda, dünyan�n 

her kö�esinden gelen ö�rencileriyle kadim sanat� devam ettiren "Hatt�n Çelebisi" Hasan Çelebi. 

Reisü'l-Hattâtîn Hasan Çelebi
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"Baz� �eyler Var ki �zah� Çok Zor"
“Bize hat maceran�z� anlat�r m�s�n�z?” dedi�imizde ce-

vap bir re� eks gibi geliyor: “Baz� �eyler var ki izah� çok 

zor.” Bilhassa kadim sanatlar�m�z�n icrac�lar� için baz� 

�eylerin izah� gerçekten çok zordur. Çünkü sanat, bir 

yönüyle de e�yan�n hakikatini görebilme u�ra�� oldu-

�undan, bu u�ra��n makbul olan� izah de�il, bizzat u�-

ra��n kendisidir. Fakat “Hatt�n Çelebisi” bizi k�rm�yor 

ve hat maceras�n�n zahirini anlat�yor. ��in bat�n�n� ise 

Çelebi’nin talebeleri, yani i�in ehilleri dinliyor ve ya��-

yorlar.

“1937 y�l�nda Erzurum’un bir köyünde do�dum. Bu i�in 

malzemesine olan a�k�msa sebâvet ça�lar�mda ba�la-

d�. Fakat bu a�k�n beni nerelere götürece�ini bilmiyor-

dum. �zah� o yüzden zor.” diyerek söze ba�layan Çele-

bi, çocukluk dönemlerinin Türkiye’sine dikkatleri çeki-

yor. “�kinci Cihan Harbi’nin her taraf� kavurdu�u dö-

nem. O y�llardaki köy hayat�n� dü�ünün, yol dahi yok. 

Okumak için Mushaf bulam�yorduk. Fakr u zaruret için-

de ya�ayan insanlard�k. Sadece Erzurum’a de�il ülkenin 

tamam�na yokluk hâkim. Bir de yasaklar var ki, yokluk-

lardan beter s�k�nt�lar do�urdu bizler için.”

Bu y�llarda okul olmad��� için haf�zl��a devam etmi� Ha-

san Çelebi. Çünkü her insan�n bir �eylerle me�gul ol-

mas�, do�du�u durumdan farkl� niteliklere yolculuk et-

mesi gerekti�ini “Hayvanlar�n ayaklar� yuvarlakt�r, ol-

du�u yerde kal�rlar. Fakat insan�n aya�� ileriye do�ru 

uzundur, bu hep ilerlemesi gerekti�ine i�arettir.” sö-

züyle ifade ediyor. 

Bu dü�ünceler çerçevesinde kâ��t-kalem sevdas�yla bu yola 

girer Çelebi. Okul olmad���ndan köy camisinin yan�nda, 

medrese dedikleri bir odada ö�renirler birçok �eyi. ‘Nadir 

olan, ço�u zaman de�erlidir’ bak�� aç�s�yla, “Birço�umuzda 

elif-ba cüzü yoktu. Tevafuktur, haf�zl��a ba�lad���m zaman 

pederim Erzurum’a gitmi� ve bir Mushaf getirmi�ti. Yaprak-

lar� y�rt�k, dü�tü dü�ecek. �imdi o Mushaf’�, Sakal-� �erif gibi 

önemsiyorum.” diyerek duygular�n� ifade ediyor. 

Yaz� sanat� gönlüne dü�tü�ünde ailesinden hat sanat�yla il-

gilenen büyüklerinin olup olmad���n� da merak eder ve de-

delerini tespite ba�lar Çelebi. Ula�abildi�i kadar�yla sülalesin-

de hat sanat�yla ilgilenen kimse yokmu�, fakat ilim her za-

man ba�kö�elerinde: “Dedelerimden dört-be� tanesini tes-

pit ettik, onlar da ilmiye s�n�f�ndan. Büyük dedem müfessir 

olacak seviyede bir ilme sahipmi�. Babam�n babas� ise �kinci 

Cihan Harbi zamanlar�na denk geldi�i için çok fazla okuya-

mam��. Onlardan kalan bir Mushaf karde�imin elinde mev-

cut. Fakat alt�nda bir imza yok, kim yazm�� bilmiyorum.”

Sanat Yolu Dersaadet’ten Geçer
Yoklu�un maddi-manevi her türlüsü o dönemlerde 

Anadolu’ya sirayet etti�inden, haf�zl��� tamamlay�n-

ca Kur’an tedrisi ve Arapça ö�renmek için �stanbul’a 

gelir Hasan Çelebi. Kendi ifadesiyle o dönemlerde 

Anadolu’da yol da yoktur, ilmî ir�ad edecek kimse de. 

Hatta durum o kadar vahimdir ki, haf�zl���n bir k�sm�n� 

da�da çobanl�k yaparken tamamlar. �stanbul’a geldi�in-

de ilim ve sanat çevreleriyle temasa ba�lam��t�r, fakat bu 

dairenin içine girmek biraz zaman�n� al�r. “�stanbul’da 

bir sene Üçba� Medresesi’nde kald�m. S�k s�k Fatih 
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Camii’ne giderdim.” diyor Çelebi, biraz da duygulana-

rak. “Orada Gümülcineli Mustafa Efendi ad�nda bir zât 

vard�, müezzin mah� linin önünde merakl�lara yaz� ö�-

retirdi. Diplomam olmad��� için beni talebeli�e kabul et-

meyece�ini dü�ünürdüm. O zamanlar alg�m böyleydi.” 

diyerek �stanbul’daki ilk y�llar�n� yâd ediyor Çelebi. Hal 

böyle olup da ellerini bir türlü i�in ehline teslim edeme-

yince, yaz� sevdas�n� gönlünden ç�karmay� bile dü�ünmü� 

Hasan Çelebi, ama ne mümkün. “Namaz k�lmak için ca-

miye gitti�imde dikkatimi namazdan çok levhalar çeker-

di, levhalara bakmaktan ba�ka bir �ey yapamazd�m. Al-

lah o namazlar�m� da kabul eder in�allah.” temennisiyle 

hat a�k�n� bir daha a�ikâr ediyor Çelebi.

Bütün Yollar Ayn� Kap�ya Ç�kar

Çelebi, 1956 y�l�nda Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde 

müezzinli�e ba�lad���nda yaz� sevdas� pe�ini hiç b�rakma-

d��� gibi peki�ir bile. O günleri tatl� tebessümler e�li�inde 
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“Caminin kubbesinde Yâ Hakîm, Yâ Alîm, Yâ Azîm es-

malar� vard�, fakat okumak için gayret sarf etmek gereki-

yor. Oturdu�um yerden, ba��m� kald�rarak okumaya ça-

l���rd�m ama olmazd�. Gündüzleri, caminin sakin oldu�u 

vakitlerde s�rt üstü yat�p kubbenin yaz�s�n� tetkike çal���-

yorum, bir kalemle onlar� taklit etmeye çal���yorum ama 

ne mümkün!” sözleriyle anlat�yor Çelebi.

Bu minval üzere günler geçer, askerlik vazifesini tamam-

lar. Bir sonraki amaç �stanbul’a yerle�ip müezzinli�e de-

vam etmek, yaz� hayat�n� da ‘kendince bir u�ra�’ ha-

linde devam ettirmektir. Çelebi yine Üsküdar’da, Meh-

met Nasuhi Efendi Camii’nde müezzinli�e ba�lar. Meh-

met Nasuhi Efendi Camii esasen Halvetî Dergâh�’d�r ve 

Çelebi’nin yolu yeniden hat sanat�yla kesi�mi�tir: “Cami 

aslen dergâh oldu�undan çok yaz� vard�. Bunlar hep be-

nim yaz� sevdam� derinle�tirdi.” diyerek her mekânda al-

g�s�n�n hat sanat�na aç�k oldu�unun alt�n� çiziyor. Bu za-

manlarda yaz� denemeleri de olmu� Çelebi’nin. “Hasbel-

kader yol gösterenler var ama kalem tutmay� dahi bilme-

di�imden ne yapt���m� da bilmiyorum nas�l yap�laca��n� 

da” diyerek bu i�in ustas�z olmayaca��n� belirtiyor.

Hiçbir Hesaba Uymayan Senaryo
Usta hattat Hasan Çelebi arad��� ustay� bulamasa da 

onun �stanbul’da oldu�undan emindir ve buradan ayr�l-

mas� âdeta kendi bileklerini kesmesi olaca��ndan ailesi-

ni de �stanbul’a getirmek için Erzurum’a gider ki hesap-

ta olmayan bir talihsizlik yap���r yakas�na; 1960 darbesi…

O günlerin Türkiye’sinde �stanbul’a gelemez Çelebi ve 

üç sene Erzurum’da ya�amak durumunda kal�r. Bu za-

man diliminde, Erzurum’a en yak�n kaza olan Artvin 

Yusufeli’de üç sene müezzin-imaml�k yapar. �stanbul’dan 

ayr� olsa bile yaz� a�k�ndan ayr�lamad���n� “A�k bo� dur-

muyor, beni bir yerlere sevk ediyordu.” diyerek ifade edi-

yor. Yusufeli küçük bir ilçe oldu�undan hat sanat�yla ilgili 

kayda de�er bir de�i�im olmaz Çelebi’nin hayat�nda. Yap-

t�klar� esna� ara ya�l� boya tabelalar haz�rlamak, çe�itli hat-

lar� da taklit yoluyla yazmaya gayret göstermektir.

Tayin Edilen Vakte Do�ru
Üç senenin nihayetinde tekrar �stanbul’a hicret eyler Çele-

bi. Mekân� yeniden Üsküdar’d�r. Kimsenin rahle-i tedrisinde 

bulunmasa bile, kendi gayretleriyle yazmay� sürdürür. Yaz-

d��� yaz�lar demlenmek üzere bir rafa kald�r�l�rken, masa-
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n�n üzerinde yeni bir kâ��t vard�r ve yeni yaz�lar yaz�lacak-

t�r.  Günler birbirini bu minval üzere kovalarken Çelebi’nin 

bir arkada�� imdada yeti�ir; Toygar Camii’nde imaml�k ya-

pan �ükrü Efendi ad�nda çok k�ymetli bir zâttan bahseder. 

�stanbul’a ilk geli�inin on y�l sonras�nda, 1964 y�l�n�n bir gü-

nünde Hasan Çelebi ile arkada�� �ükrü Efendi’nin yan�na gi-

derler. “�ükrü Efendi, arkada�lar�m�za Buhâri okuturdu. Bir 

arkada��mla birlikte yan�na gittik.” dedikten sonra tebessü-

münü gizlemeyerek kuruyor cümlelerini Çelebi. “Arkada-

��m beni hattat olarak takdim etti. Hâlbuki ben kalem tut-

mas�n� dahi bilmiyorum. Arkada��m�n hat malumat� ben-

den de a�a�� seviyede oldu�u için benim yaz�lar�m� �ahe-

ser sanm��, hattat diye takdim etmi�. Bunun üzerine �ükrü 

Efendi yaz�lar�ma bakt�, ‘Evlad�m bu i� hocas�z olmaz’ dedi. 

Fakat bir hocay� bulup ete�ine yap��mak ne mümkün!”

Bu sevdan�n pe�inde bu kadar kesin ve kesintisiz bir �ekil-

de iz sürmesini manidar bir sözle izah ediyor Hasan Çelebi: 

“�nsanlar öyle icatlar yapm��lard�r ki sonradan onun ke�� y-

le u�ra��rs�n da y�llarca anlayamazs�n. Bu k�vr�m�n arkas�n-

dan bin dört yüz y�ld�r ko�an hattalar, bu k�vr�m�n neticesi-

ne ula�amam��lard�r.”

Ya�murdan Sonraki Bir Gün

Hasan Çelebi bir müddet �ükrü Efendi’nin Buhâri dersle-

rini takip eder. Kendilerini �ükrü Efendi’ye götüren yolun 

üzerinde Yusuf Efendi nam�nda bir ta�ç� vard�r. Üzerlerin-

de “Hüve’l-Baki, Hüve’l-Hayy, Hû…” yaz�l� mezar ta�lar�-

n� bir kuyumcu titizli�iyle dizer kap�s�n�n önüne. Merak bu 

ya, Hasan Çelebi kuyumcu raf�ndaki alt�nlara bak�yor gibi 

bakar mezar ta�lar�na ve bu bak�� bir kap� açar: “Bir gün 

ta�ç�, ‘Hem�erim mezar ta�� m� yapt�racaks�n?’ dedi. Ya-

z�ya merakl�y�m, kendimce yazmaya çal���yorum deyince 

güldü ve ‘Buraya bunlar� yazan ustalar gelir, bir gün gel de 

seni tan��t�ray�m’ dedi.” 

Bu davet üzerine aray� açmaz Çelebi. Bir gün sonra tek-

rar gider ta�ç�ya. Tâyin edilen vakit gelmi�tir: “Nisan sonu, 

may�s ba�� gibiydi… Dallarda tomurcuklar patlam�� ya-

va� yava�… Ya�murdan sonraki bir gün… Güne� vu-

runca yapraklar�n üzerindeki �ebnemleri görmek müm-

kün… Hamid Bey, bir ta��n üzerine silkeleme usulüyle i�-

nelenmi� bir yaz�y� kopya etmeye çal���yor. Fakat hava ru-

tubetli, ta� rutubetli, kâ��t �i�mi�, delikler kapanm��. Hoca 
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kâ��d�n deliklerinden toz silkeliyor ama delikler kapand��� 

için toz ta�a temas etmiyor. ��te Hamid Hoca’yla ilk tema-

s�m�z böyledir.”

Ta� ustas� verdi�i sözü tutar ve Hasan Çelebi’yi Hattat Ha-

mid Aytaç’la tan��t�r�r. Çelebi, kur�un kalemle yaz�lar yaz-

d��� defterini hemen arz eder. Hamid Hoca deftere bakar, 

bakar, bakar… O an� yeniden ya��yor gibi anlat�yor Çe-

lebi: “Hamid Hoca yaz�lar�ma bakt�, ‘Bu i� böyle olmaz’ 

dedi. Kur�un kaleminin ucunu k�l gibi inceltti ve nesihten 

bir cim yazd�. Fakat ben, defterin o yapra��n� kaybetti�im 

için elan yanar�m. O tek bir numuneydi.” Nihayetinde Ha-

mid Hoca çok yo�un oldu�unu söyleyerek Çelebi’yi derse 

kabul etmez fakat aç�kta da b�rakmaz, talebelerinden Ha-

lim Özyaz�c�’ya gönderir. 

Üsküdar-Topkap�-Çemberlita� “Hat”t�

Üsküdar’dan vapurla Eminönü’ne, oradan tramvayla 

Topkap�’ya, sonras� yayan… Denk gelirse belki Tekirda� 

otobüsü… Bu menzili bu �artlarda kat eder Hasan Çelebi. 

Hattat Halim Özyaz�c�’dan hat me�kine ba�lam��t�r art�k. 

�lk dersini gösterdi�inde, ke�ideli "fâ", Halim Bey’in dikka-

tinden kaçmaz, arkada��na göstererek; “Daha ilk derste 

�una bak, bunda ümit var!” der. Fakat dört ay gibi k�sa bir 

süre sonra Halim Bey vefat eder. 

Tasavvuf adab�nda “veled-i kalb” diye tabir edilen, ki�inin 

manevi yolculu�u istikametinde büyüyen, geli�en ve hat-

ta ölen bir rumuz vard�r. Halim Bey vefat edince, Hasan 

Çelebi’nin veled-i kalbi ölmü� âdeta. �ki ay “sarho�luk” ev-

resi geçirdikten sonra Hamid Hoca’ya durumu tekrar arz 

etme ihtiyac� hissetmi�: “Hamid Bey’e gidece�im ama yü-

züm yok, kabul etmedi bir kere. Ömer Nasuhi Efendi’nin 

o�lu vas�tas�yla Hamid Bey’in yerini ö�rendim ve selam-

lar�yla gittim. Çemberlita� Ra�it Efendi Han’da bir oda…” 

Hasan Çelebi, Hamid Hoca’ya tekrar talebini arz eder. 

“Halim’in yolu, bizim yolumuzdur” diyen Hamid Hoca, 

Çelebi’yi talebeli�e kabul eder ve tam te�ekküllü “hat 

seyr-i sülûku” ba�lar.

1964 y�l�ndan vefat�na kadar, 18 y�l Hamid Bey’in yan�ndan 

ayr�lmaz Hasan Çelebi. Aralar�nda kadim manada usta-ç�rak 

münasebeti hâs�l olmu�tur. Tabiat� itibariyle az konu�an bir 

insand�r Hamid Bey. Hatta talebelerine hatalar�n� söylemez 

bile ço�u zaman. Çelebi de bu  nedenle tam 2 y�l sade-

ce “Rabbi Yessir” yazar. Haftalar, aylar geçer fakat Çelebi 

bir türlü ikinci derse geçemez. Nihayetinde yazma yetene-

�i olmad��� vehmi sarar kendisini. Bu hali hocas�na arz eder. 

“Kabiliyetim olmad���na kanaat getirdim. �ki seneden beri 

‘Rabbi Yessir’ yaz�yorum, geçmeye muvaffak olamad�m.” 

der. Ve bu sözünün üzerine ikinci ders verilir Çelebi’ye. Hat 

sanat�na, bu a�k�n çilesini çekerek dâhil olur Çelebi. Anlatt�-

�� bir vak�a ise gerek hat sanat� özelinde, gerekse sanat ve 

imkân genelinde o günlerin zor �artlar�nda sarf edilen çaba-

n�n günümüzde meyvelerini verdi�inin ispat�.

“Hamid Bey’in vefat�ndan k�sa bir süre önce, 1980’li 

y�llarda hocadan uzun bir yaz� yazmas� istendi. Yaz� 

için laz�m olan kâ��t bir buçuk metre boyunda fakat 

hoca bir buçuk metrelik kâ��t bulam�yor! Bir met-

relik kâ��tlar� ise matbaac�lardan rica eder, üzeri-

ne mikromatla yumurtay� sürüp yazard�.” sözleriyle 

koskoca Hamid Aytaç’�n çekti�i cefalar� gözler önü-

ne seren Çelebi dikkatleri ba�ka bir noktaya daha 

çekiyor: 

“Ba�ka memleketlerde be� yüz sene evvelinden mi-

ras kalan bir sanata ait malzemeyi bulmak çok ko-
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layd�r, müze yaparlar, te�hir ederler ve merakl�s�na 

o sanat için gerekli malzemeleri temin ederler. Ama 

ülkemizde ya�ayan bir sanatla ilgili malzemeyi, o sa-

nat�n üstatlar� dahi bulam�yordu.”

Bir gün Necmet Okyay görür Çelebi’nin yaz�lar�n�. 

“Hocan hala icazet vermedi mi?” diye sorar. Çele-

bi icazet mevzusunu hiç açmam��t�r hocas�na ede-

binden. Okyay da bu durumun  fark�ndad�r. “Hamid 

Bey’e söyle de bir gün bize gelin, sohbet edelim” 

diye de ilave eder. Hamid Bey ve Hasan Çelebi’nin 

Necmeddin Okyay’� ziyaret ettikleri bir gün konu-

nun dönüp dola��p Çelebi’nin icazet mevzuuna ge-

lir. Merhum Okyay, Çelebi’nin icazet vakti geldi�ini 

muhabbetin aras�na s�k��t�r�verir. 

�cazet için, E�rikap�l� Abdullah Efendi’nin bir Hilye-i 

�erî� ni yazar Çelebi ve hocas�na götürür. Hamid Bey 

tashih eder yaz�y� ve Çelebi ikinci kez yazar. Niha-

yetinde 6 y�ll�k bir çal��ma sonras�nda 1971 y�l�nda 

Hamid Bey’den icazet al�r Çelebi.  Hamid Aytaç’tan 

sülüs-nesih me�keden Çelebi, 1966 y�l�nda Hattat 

Kemal Batanay’dan da rik’a ve ta’lik me�kine ba�lar. 

Ta’lik yaz�n�n ustalar�ndan Veliyyüddin Efendi’nin bir 

k�tas�n� takliden yaz�p 1975 y�l�nda da Batanay’dan 

ta’lik icazeti al�r. �mkâns�zl�klar�yla me�hur y�llarda 

i�in ehillerinin önünde diz k�rmak, emaneti ehille-

rinden devralarak meyvelerini vermeye ba�lam��t�r.

“Elden Ele” Devam Eden Bayrak Yar���

1976 y�l�nda hat dersleri vermeye ba�lar Çelebi. Elini 

tutarak, Rabbiyesir duas�yla hat yoluna ad�m�n� atan 

ö�rencilerinden 60’tan fazlas�na icazet verir. Muhlis 

Uslu, Berat Gülen, Ayten Tiryaki, Davud Bekta�, Ef-

dalüddin K�l�ç, Tev� k Kalp, Mümtaz Seçkindurdu, �l-

han Özkeçeci, Mimar Günay Çilingiro�lu, Abdullah 

Gün, Ahmed Kutluhan, Ferhat Kurlu, Hilal Kazan ve 

Bilal Sezer gibi hattatlar, icazetlerini Çelebi’nin elin-

den al�rlar hep. 

Amerika, Fas, Cezayir, Libya, Suriye, Suudi Arabis-

tan, Bosna ve Japonya’da bulunan birçok talebesiy-

le de mektupla�arak me�k eden Çelebi,  talebeleri 

vas�tas�yla dünyan�n birçok ülkesine bu bayra�� gö-

türmektedir. Sohbetimizin sonuna yakla�t���m�zda 

“Kitab�n kapa��n� daha yeni açt�k, kitab� tamamla-

mak günler sürer” diyor Çelebi ve �SMEK El Sanatla-

r� Dergisi için naif bir yaz� yaz�yor, hat�rad�r niyetiyle.
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Uluslararas� alanda en çok talebe yeti�tiren hat-

tat nâm�ya maruf Hasan Çelebi’nin birçok ta-

rihi yap�da ve mescidde yaz�lar� bulunmaktad�r. 

�stanbul’da Sultanahmet, H�rka-i �erif ve Beya-

zid Camileri, Bursa’da Cem Sultan Türbesi yaz�-

lar�, Suudi Arabistan’da Mescid-i Nebevi yaz�lar�-

n�n restorasyonunu yapm��t�r. IRCICA’n�n üç y�l-

da bir düzenledi�i uluslararas� hat yar��malar�nda 

ve birçok ülkede düzenlenen hat müsabakalar�n-

da jüri üyeli�i bulunmaktad�r. 2011 Cumhurba�-

kanl��� Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsam�n-

da Geleneksel Sanatlar dal�nda ödülü verilen Çe-

lebi; “�ahs�mda bu sanata münâsip görülen bu 

ni�an�, mâzide eme�i geçmi� olanlara vekâleten, 

muas�rlar�ma asâleten, nesl-i cedîde de niyâbeten 

kabul etti�imi bildiririm.” diyen Çelebi’nin na-

ipli�inin uzun y�llar devam�n�, �SMEK ailesi ola-

rak diliyoruz. Onlarca serginin tertibinde ve aç�-

l���nda bulunan “Hatt�n Çelebisi” Hasan Çelebi, 

Üsküdar’da Mihrimah Sultan Camii’nin hemen 

yan�nda, bu kadim sanat� talebeleriyle me�k et-

meye devam ediyor elbette.
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Sultan Kaftanlar�n�n 
Camdaki �hti�am�

�rem GÜVEN

Üç k�taya hükmeden Osmanl� �mparatorlu�u’nun gücünü ve ihti�am�n� yans�tan, zengin renk ve desenlerle 
bezeli padi�ah kaftanlar�, cam sanatç�s� I��l Yalt�rakl�’n�n ilk ki�isel sergisinde bamba�ka bir boyuta ta��nd�. 
Yalt�rakl�’n�n “T�ls�ml� Camlar” adl� sergisinde, 120 kiloluk cam bloklar üzerine uygulanan sultan kaftanlar� ve 
t�ls�ml� kaftanlar göz kama�t�rd�. 



Osmanl� denilince akla ilk gelen sözcüklerden biri de ihti�amd�r. Üç k�ta-

ya hükmeden, tarihe en güçlü Türk devleti olarak ad�n� yazd�ran Osman-

l� �mparatorlu�u’nun sahip oldu�u ihti�am�n izleri, geçmi�ten günü-

müze sirayet eden pek çok unsurla kendini gösteriyor. Osman-

l� döneminden kalma tarihi yap�lar, müzelerde bakmaya doya-

mad���m�z saray e�yalar�, padi�ahlar�n ve sultanlar�n kulland�-

�� �ahsi e�yalar ve daha niceleri…  

�hti�am�n� gücünden alan muhte�em Osmanl�’da padi�ahla-

r�n k�yafetleri de, göz al�c� ayr�nt�lar�yla o ihti�am� en güç-

lü �ekilde yans�t�yordu. Devletin heybetini temsil için giyim 

ku�ama büyük önem veren Osmanl� sultanlar�, lüks kuma�-

lardan dikilmi� kaftanlar giyerlerdi. Sultanlar�n mükemmel-

lik aray��lar� Osmanl�’da dokumac�l���n geli�mesinde önemli 

bir yer tutar. Saray k�yafetleri ve mefru�at için kullan�lan ku-

ma�lar, saray bünyesindeki atölyelerde hassa nakka�lar�-

n�n göz nuru dökerek titizlikle haz�rlad��� desenlere göre 

dokunurdu. Bu atölyelerin yeterli olmad��� durumlarda 

ise �stanbul ve Bursa’daki ba�ka atölyelere sipari� veri-

lirdi. �pekli kuma�larda çözgü tellerinin say�s�ndan bo-

yas�na var�ncaya dek her detay�n esaslar�na uygun olup    

olmad���na dikkat edilirdi. 

Ba�larda son derece sade olan padi�ah k�yafetleri, sonralar� 

kaftanlara kürkler ve k�ymetli ta�lar�n ilave edilmesiyle imparator-

lu�un ihti�am�na yara��r bir hale getirilmi�tir. Özel tekniklerle ko-

runarak günümüze dek gelebilmi�, adeta bir görsel �ölen olarak 

müzelerde görebildi�imiz sultan kaftanlar�nda boyut büyüklü�ü 

göze çarpar. Muhte�em kuma� dokumas� ve kuma�a i�li k�ymet-

li ta�larla adeta “��te, siyasi güç ile sanat�n bulu�tu�u yer” dedirten 

sultan kaftanlar�nda boyutlar�n büyük olmas�ndaki amaç, padi�ah�n 

görkemine görkem katmakt�. 

Kaftanlar içe ve d��a giyilmek üzere iki türde dokunurdu. D��a giyilen 

kaftanlara merasim kaftanlar� denirdi. Bunlar alt�n telli çatma veya 

seraserden yap�l�rd�. Kaftanlar�n ço�u önü aç�k, küçük dik ya-

kal�, uzun yahut k�sa kollu, cepli ve yanlar� 

y�rtmaçl� olurdu. Biçim bak�m�ndan di-

�erleriyle ayn� olan d�� kaftanlarda, 

kol üzerinden omuzdan a�a��ya 

kaftan boyu kadar “yen” ad� 

verilen ikinci bir kol bulunu-

yordu. Bu yenlerin, sulta-

n�n görünü�üne ayr� bir 

görkem katmas�n�n yan� 

s�ra törenlerde öpülmek 

gibi tarihsel ritüele dair 

bir görevi de vard�. 



Osmanl� sultanlar�n�n giydikleri kaftanlar�n iç ve d�� olmak 

üzere iki türde oldu�unu söylemi�tik. Sultanlar�n içten giy-

dikleri kaftanlar�n bir de “t�ls�ml�” olanlar� vard�. Osmanl� 

padi�ahlar�n�n, bu kaftanlar� sava�ta galip gelmek, nazar-

dan korunmak ve �ifa bulmak için giyindikleri söylenir. T�l-

s�ml� kaftanlar�n kuma�� Denizli’den saraya getirilirdi. Hat-

tatlar�n kâ��d� terbiye etmek için kulland��� aharlama yön-

temiyle yaz�ya elveri�li hale getirilen kuma�lar nakka�lar 

atölyesinde i�lenirdi. Bir hattat�n tek bir kaftan üzerinde 3, 

kimi zaman 4 y�l çal��t��� rivayet olunur. T�ls�ml� kaftanlar�n 

üzerindeki harf ve rakamlar�n i�aret etti�i anlam bugün 

halen gizemini koruyor. Sekiz bin çözgü ipiyle doku-

nan gömleklere i�lenen �if-

relerin Osmanl� tarihine 

���k tutaca��na inan�l�yor. 

Gönlünü Cama 

Pa�abahçe’de Kapt�rd� 

Müzelerde özel koruma alt�-

na al�nan Osmanl� padi�ahla-

r�n�n, imparatorlu�un gücünü 

ve ihti�am�n� yans�tan kaftanla-

r�, cam sanatç�s� I��l Yalt�rakl�’n�n 

“T�ls�ml� Camlar” adl� sergisinde 

farkl� bir boyuta ta��nd�. I��l Yalt�-

rakl� ile Göztepe’deki evinde sergi-

yi, cam sanat�nda yola ilk ç�k���n� ve 

gelecekteki projelerini konu�tuk.      

       

Sanatç�ya, camla tan��ma serüvenini sorduk ilk olarak. 

“Kendimi bildim bileli hep cam i�i yapt�m” diyen Yal-

t�rakl�, camla tan��mas�n�n biraz tesadüf eseri oldu�u-

nu söylüyor. Yalt�rakl�, Üsküdar Mithat Pa�a K�z Tek-

nik Lisesi’nin geleneksel Türk süslemeleri ve teknik re-

sim bölümünden mezun olmu�. Okuldan sonra gü-

zel sanatlar akademisine devam etmek istemi�, an-

cak ko�ullar el vermedi�inden akademiye girememi�. 

Bugün pek çok cam sanatç�s� için bir okul olan Bey-

koz Pa�abahçe Cam Fabrikas�’na girdi�ini anlatan                                           



I��l Yalt�rakl�, burada yedi y�l çal��m��. Cam sanat�na gön-

lünü Pa�abahçe’de kapt�ran sanatç�, gün gelmi� fabrika-

da sürekli olarak ayn� �eyleri yapmaktan s�k�lm��. Yara-

t�c�l�k anlam�nda Pa�abahçe’nin art�k kendisine bir �ey 

katmad���n� dü�ündü�ü s�rada fabrikada çal��t��� bö-

lüm kapat�l�nca da bir tan�d���n�n antikac� dükkân�nda 

çal��maya ba�lam��. I��l Yalt�rakl�’n�n Osmanl� camlar�yla 

tan��mas� da i�te bu antikac� dükkân�nda gerçekle�mi�. 

“Çal��ma hayat�m�n her evresinde Osmanl� camlar� var-

d�” diyen sanatç�, ilk sergisine konu olan kaftan konsep-

tinin de Osmanl�’dan ilhamla olu�tu�unu belirtiyor. Söz 

kaftanlara gelmi�ken, sergi � krinin nas�l ortaya ç�kt���-

n� soruyoruz. I��l Yalt�rakl�, alan�nda bir ilk olan Bali Mü-

zayede Sergi Salonu’ndaki sergi projesinin 10 y�ll�k bir 

geçmi�i oldu�unu belirtiyor. Bu sergiy-

le en büyük hayalinin gerçekle�ti�ini ifa-

de eden sanatç�, 5-6 ya�lar�nda küçük 

bir çocukken babas�na söyledi�i gibi 

“bugüne kadar kimsenin yapmad��� bir 

�eyi” yapmak için yola ç�kt���n� belirtiyor 

ve ekliyor, “Boyalarla çok farkl� bir �ey 

yapaca��m derdim. Babam da ‘Ah bu 

k�z yine hayal görüyor’ derdi. Ama ha-

yal etmedi�iniz zaman sanat yapman�z 

mümkün de�il. Hayallerim 30 y�l sonra 

gerçek oldu.” 

“T�ls�ml� Camlar” sergisinde sanatsever-

lerin be�enisine sunulan toplam 23 par-

ça eserin ortaya ç�kmas�n�n bir buçuk y�l 

gibi bir zaman ald���n� kaydeden sanatç�, 

maliyetin bir hayli yüksek oldu�unu ve bu çal��man�n 

sponsorlar sayesinde ortaya ç�kt���n� vurguluyor. 



Projenin hayata geçirilmesinin de ho� bir tesadüf eseri oldu�una de�inen I��l Yalt�rakl�, bu ho� tesadüfü �öyle an-

lat�yor: “Birtak�m boyalar� çürüterek ve eriterek elde etti�im görsel efektler oldu. Camda kadife atlas kuma� do-

kular�n� elde edebildi�imi gördüm. Görseli kuvvetli efektler elde edince bu sergi projesi kafamda olu�tu. Dört ça-

l��ma yapt�m. O s�rada Güral ailesinin Sapanca’daki Güral Sapanca Otel 

projesinde çal���yordum. Yapm�� oldu�um kaftanlar otelin konsep-

tine de çok uygundu, o nedenle otelde dekoratif malzeme ola-

rak kullan�ld�. Böyle olunca benim sergiyle ilgili dü�üncelerimi 

bir süre daha ask�ya almam gerekti. Burada 2008’in so-

nuna kadar çal��mam� öngören bir sözle�mem vard�. 

Süre sonunda �stanbul’a döndü�ümde art�k sergi 

projemi hayata geçirmem gerekiyordu. Ama 

bu i� ciddi bir maddi imkân gerektiriyordu 

ve ben buna sahip de�ildim. ��in esas�n-

da alt�n, gümü� ve kristal ta�lar�n kullan�m� 

söz konusu oldu�undan ciddi maliyetli bir 

projeydi hayata geçirmek istedi�im. Ve bir 

gün, hiç beklemedi�im bir telefon ald�m.”   

T�ls�ml� Camlar 1,5 Y�lda Do�du 
I��l Yalt�rakl�’n�n o hiç beklemedi�i telefon, 

Do�u� �n�aat Yönetim Kurulu Ba�kan� Gönül Talu’nun asistan�ndan geli-

yordu. Yalt�rakl�’n�n anlatt���na göre, Gönül Talu ve Do�u� �n�aat Yöne-

tim Kurulu üyesi olan o�lu Burak Talu, bir hafta sonu aileleriyle birlikte 

Güral Sapanca Otel’e kalmaya gidiyorlar. Gönül Bey, I��l Yalt�rakl�’n�n 

maharetli ellerinden ç�kan cam kaftanlar� görünce hayran oluyor ve 

kimin yapt���n� ö�renmek istiyor. Böylece sanatç�yla irtibata geçi-

liyor. Gönül Talu’nun daveti üzerine kendisini holdingde ziyaret 

eden I��l Yalt�rakl�, projenin kabul edilme sürecini �u sözlerle 

dile getiriyor; “Konu�man�n sonunda Gönül Bey, ‘Ne yap-

mak istiyorsun?’ diye sordu, ben de yapmak istedi�im 

yegâne �eyin kapsaml� bir konsept haz�rlay�p bunu bir 

sergide sunmak oldu�unu söyledim. Böyle bir sergi 

çal��mas� için bir � zibilite raporu istedi, ben de o ra-

poru haz�rlad�m. Daha o günün ak�am�nda Gö-

nül Bey ve Burak Bey’in, çal��mama kendi ki�i-

sel imkânlar�yla sponsor olacaklar� haberini al-

d�m. Hiçbir �irket kayna��n� kullanmadan ta-

mamen kendi bütçeleriyle baba-o�ul bana 

destek oldular. Ve biz 1,5 y�l gibi bir za-

manda inan�lmaz bir çal��mayla inan�l-

maz ürünler yapt�k.” 

19 cm.’lik Cam Bloklara 
Çok �nce ��çilik
Yapt��� çal��malar�n hepsinin 

kendine özgü ve tek oldu�unu 

ifade eden I��l Yalt�rakl�, “Hep-

si birbirinden farkl� çok de�i�ik 



ürünler ortaya ç�kt�. Onlar (Baba-

o�ul Talu’lar� kastediyor), gö-

nüllerini, yüreklerini ve para-

lar�n� koydular bu i�e, ben 

de yetene�imi. Büyük 

emek gerektiren bir ça-

l��ma oldu, ama sonun-

da sevgiyle ortaya ç�kan bir 

konsept olu�tu.” diyor.  

“Neden kaftan?” diye soruyoruz sa-

natç�ya. Sergilenen 23 parça eserden 

bir tanesinin bayan k�yafeti oldu�u-

nu söyleyen I��l Yalt�rakl�, “Ben erkek 

kaftanlar�n�n dokusunu çok güzel ya-

kalad�m. O nedenle konsept olarak 

kaftan� seçtim. Ayr�ca padi�ah kaf-

tanlar�n�n desenleri, sultan k�yafet-

lerinden çok daha güzel. Benim ça-

l��mam� daha çok ortaya ç�karaca-

��n� dü�ündüm.” diye yan�tl�yor 

sorumuzu. Her bir eseri asl�ndan esinlenerek ve kendi 

yorumunu katarak ortaya ç�kard���n� söyleyen sanatç�, 

“Bakt���m�z zaman orijinal kaftan�n neredeyse ayn�s�n� 

görüyor gibi oluyorsunuz, ama orada yorum kat�p de-

�i�tirdi�im çok �eyler var.” diyor. 

Sergilenen eserlerin, orijinal ebatlar�na çok uygun ol-

du�una dikkat çeken I��l Yalt�rakl�, ürünlerin her birinin 

120 kiloluk cam bloklar halinde oldu�una i�aret edi-

yor. Konseptte Kanuni Sultan Süleyman’dan Fatih Sul-

tan Mehmet’e, Sultan II. Bayezit Han’a kadar birçok Os-

manl� padi�ah�n�n kaftan� ile �ehzadelere ait kaftanlar 

yer al�yor. Kaftan konsepti içinde yer alan eserler aras�n-

da 3 adet de hat oldu�unu söyleyen sanatç�, Mehmet 

�evki Efendi’nin üç eserini, asl�na sad�k kalarak, sadece 

görsel yorum katarak cam bloklara uygulad���n� anlat�-

yor. O denli büyük cam bloklara, insan�n bakmaya do-

yamayaca�� bir güzelli�i âdeta pahal� bir elbise gibi giy-

dirirken ne tür teknikler kulland���n� soruyoruz sanatç�-

ya. I��l Yalt�rakl� bak�n nas�l anlat�yor i�in s�rr�n�: “19 mi-

lim blok cam, yani 2 cm.’lik cam� �effaf olarak al�yorum. 

Önce yapmak istedi�im desenin ana hatt�n� ortaya ç�-

kar�yorum. Sonra desenin içindeki detaylar� veriyorum. 

Kendi ke�� m olan hamursal bir malzeme var, onunla 

cam�n o k�s�mlar�n� yumu�at�yorum, özel keski ve b�çak-

lar�mla oyuyorum deseni. Bu i�lemi tamam�yla cam�n ar-
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kas�ndan yap�yorum, ön k�s�m bildi�iniz düz cam yüze-

yi görünüyor. Arka taraftan çe�itli ebatlarda oyarak i�-

liyorum. Oyuntular�n hepsinin derinlikleri farkl� oldu�u 

için desene ayr� bir görsellik kat�yor bu. 2-3 kat boya ve 

malzeme kullanarak, her kat�n� ayr� ayr� f�r�nlayarak çal�-

��yorum. En son kol dü�meleri ve yaka dü�meleri ile de-

senlerin ortas�ndaki ta�lar -ki eskiden zümrüt, yakut gibi 

de�erli ta�lar kullan�l�rm��- yerine swarovski ta�lar kulla-

narak çal��maya son halini veriyorum. �nce i�çili�in çok 

fazla oldu�u bir çal��ma.”     

Bu kadar ince i�çilik gerektiren bir çal��madan bahse-

derken sergilenen her bir parçan�n ne kadar sürede or-

taya ç�kt���n� merak ediyoruz. Her bir ürünün 25 ilâ 45 

gün aras�nda ortaya ç�kt���n� söylüyor I��l Yalt�rakl� ve en 

uzun süren çal��malardan birinin �ehzade Mustafa’n�n 

kaftan� oldu�unu ekliyor. 

Serginin ad� bas�na “T�ls�ml� Camlar” olarak lanse edil-

di. Yalt�rakl�,  “Bunun nedeni de konsepte dâhil 

olan ürünlerden ikisinin ‘t�ls�ml� kaftan’ olmas�.” 

diyor. Bu kaftanlar�n kimlere ait oldu�unu sor-

du�umuz cam sanatç�s�, “Biri 1. Mahmut’a 

ait, di�erinin hangi padi�aha ait oldu�u bel-

li de�il.” cevab�n� veriyor. 

T�ls�ml� Kaftanlar �talya Yolcusu 
I��l Yalt�rakl�, “T�ls�ml� Camlar” sergisinin ba-

s�ndan ve sanatseverlerden gördü�ü ilgiden 

oldukça memnun. Bir anlamda sanatsal aç�-

dan kendisini ifade edebilme f�rsat� bulmu� sa-

natç�. Serginin aç�lmas�nda maddi ve manevi des-

te�i bulunan Do�u� �n�aat Yönetim Kurulu Ba�-

kan� Gönül Talu ve Yönetim Kurulu Üyesi o�lu Bu-

rak Talu’ya te�ekkür borçlu oldu�unu belirtmeden 

geçemeyen Yalt�rakl�, “Foto�raf çekiminden kata-

log yap�m�na kadar, ba��ndan sonuna hep destek ver-

diler. Destekleri hâlen devam ediyor” diyor. Serginin, 

sanat ya�am� için bir dönüm noktas� oldu�unu vurgu-

layan Yalt�rakl�, T�ls�ml� Camlar’dan sonra �talya’da dü-

zenlenecek uluslararas� bir sergi için davet ald���n� ifade 

ediyor. Sanatç�lar�n bulu�tu�u dijital bir platform olan 

Lebriz’e üye oldu�unu söyleyen I��l Yalt�rakl�, �talya’da 

düzenlenecek sergiye grubun yöneticileri ve sanatç�la-

r�yla birlikte kat�lacak. Yalt�rakl�, dünya çap�nda pek çok 

sanatç�ya ait eserlerin sergilenece�i kapsaml� sergiye 

dört parça eserle dâhil olacak. Ürünlerden ikisi sergideki 



iki kaftan olacak; biri t�ls�ml� gömlek, di�e-

ri de y�ld�zl� bir kaftan. Sanatç�, �talya’daki 

sergiye iki de soyut çal��mas�yla kat�lacak. 

Cam sanat�nda varmak istedi�i nokta-

n�n ne oldu�unu sordu�umuz Yal-

t�rakl� �öyle cevapl�yor sorumuzu; 

“Cam, muhafaza edilebilmesi, 

belli noktalara ula�t�r�labilme-

si zor bir malzeme. Benim 

seçmi� oldu�um bran� ko-

lay de�il, ama kolay ola-

n� herkes yap�yor zaten. 

Benim tercihim zordan 

yana oldu. Camla yap�la-

bilecek �eyler sadece kaf-

tan veya hatla s�n�rl� de�il. 

Bulmu� oldu�um bu teknikle 

çok modern bir pano da yapa-

bilirim, soyut çal��malar da… Asl�nda mi-

mari projelerle de ilgili olabilecek bir 

�ey bu. Yarat�c� mimarlar�n çok i�i-

ne yarayabilecek bir konsept. Bu 

sergiyle gelmek istedi�im nok-

taya belli bir ölçüde geldi�i-

mi dü�ünüyorum, ama bu i�te 

‘Ben art�k oldum’ diye bir �ey 

yok elbette. Çünkü kendi-

mi hep ç�rak gibi hissedi-

yorum, ustay�m demi-

yorum hiçbir zaman. 

Her yeni çal��maya 

amatör bir ruh-

la bak�yorum. 

O heyecan�m hiç 

sönmedi. Zaten bunu devam ettirmek istiyorsam o 

heyecan�n da hiç gitmemesi gerekiyor. Hep ama-

tör bir ruhla bak�yorum.”  

Cam sanatç�s� I��l Yalt�rakl�’ya son olarak kendi-

sini di�er cam sanatç�lar�ndan ay�ran en önem-

li niteli�in ne oldu�unu soruyoruz. Sanatç�, en 

büyük fark� kendisine özgü malzeme kar���mla-

r�yla yaratt���n�, çal���rken adeta bir kimyac� gibi 

formüller üretti�ini dile getiriyor. Yalt�rakl�, ça-

l��malar�nda en büyük destekçinin, kuyumcu-

luk teknolojisi mezunu k�z� Melike oldu�unu 

da gururla ifade ediyor. 



17. yüzy�l�n ortalar�nda, f�rt�nal� bir günde, dönemin 

usta hattatlar�ndan Hâf�z Osman Efendi, Be�ikta�’a 

geçmek için kay��a biner.  Selam, sohbet derken ka-

y�k Be�ikta� k�y�lar�na yana��r. Tabiidir ki kay�kç� ücret 

talep eder. Fakat Hâf�z Osman Efendi evinden aceleyle 

ç�kt���ndan mang�r kesesini yan�na almay� unutmu�tur. 

“Efendi evlad�m, mang�r kesesini fakirhânede unutmu-

�um. Ben sana bir ‘vav’ çekeyim, saha� ara götürür kar-

��l���n� al�rs�n.” der. Denize dü�en y�lana sar�l�r demi�ler, 

kay�kç� ba�ka bir çözüm olmad���n� anlar, eyvallah der. 

Osman Efendi hemen bir ‘vav’ yaz�p verir kay�kç�ya ve 

Be�ikta�’a do�ru uzakla��r. 

Hâf�z Osman Efendi'nin ve 
Hattatlar�n Arz-� Hâli; Hilye-i �erîf
Hamza ASLAN

Kimi sanatkârlar�n k�ymeti kay�kç�s�ndan sultan�na kadar henüz sa�l�klar�nda bilinir, kimileri ise y�llar sonra dile ya 

gelir ya gelmez. Hattat Haf�z Osman Efendi, henüz sa�l���nda k�ymeti bilinen sanatkârlar�m�zdan. Hatlar� ve bil-

hassa Hilye-i �erî� eri elden ele dola�an, padi�ah�n dahi hürmette kusur etmedi�i hattat, “Bir velîye bende olmak 

cümleden â’lâ imi�.” der ve yüzy�llard�r hattatlar�n çe�me-i feyzi olur.

Seyyid �brahim Sükuti taraf�ndan serbest formda yaz�lm��  Hilye-i �erîfe, 19. yy
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Kay�kç�, yolunun saha� ara dü�tü�ü bir gün, cebindeki 

yaz�y� götürür ilk sahaf�n önüne b�rak�r.  Hâf�z Osman’�n 

‘vav’�n� gören sahaf, kay�kç�n�n belki de bir haftada ka-

zanamad��� paraya sat�n al�r bu yaz�y�. Günler geçer bu 

hadisenin üzerinden. Hâf�z Osman’�n yeniden Be�ikta�’a 

gitmesi gerekir. Tevafuk bu ki ayn� kay�kç�yla denk gelir-

ler.  Yolun bitmesine yak�n ücretler toplan�r. Hâf�z Os-

man bu sefer kesesinden mang�r ç�kar�r, kay�kç�ya ver-

mek ister. Kay�kç�, “Hattat Efendi, mang�ra lüzum yok, 

sen bir ‘vav’ yaz�ver kâ� .” der fakat na� le. Osman Efen-

di tebessüm ederek; “Efendi, o “vav” sipari� üzere ya-

z�lmaz.” diyerek mang�r� b�rak�r ve iner kay�ktan. 

Esma �bret taraf�ndan yaz�lm�� serbest formda Hilye-i �erîfe
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Kimi sanatkârlar�n k�ymeti kay�kç�s�ndan sultan�na kadar 

henüz sa�l�klar�nda bilinir, kimileri ise y�llar sonra dile ya 

gelir ya gelmez. Hattat Hâf�z Osman Efendi, henüz sa�-

l���nda k�ymeti bilinen sanatkârlar�m�zdan. Hatlar� ve bil-

hassa Hilye-i �erî� eri elden ele dola�an, padi�ah�n dahi 

hürmette kusur etmedi�i hattat, “Bir velîye bende ol-

mak cümleden â’lâ imi�.” der ve yüzy�llard�r hattatlar�n 

çe�me-i feyzi olur.

Har� ne Bir Kimse Nokta Koyamaz

1642 y�l�nda �stanbul’da do�ar Osman Efendi. Baba-

s�, Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendidir. Ya�ad�-

�� dönemin klasik bilgileriyle donan�r, vezir Köprülüzâde 

Mustafa Pa�a’n�n himayesinde. Küçük ya�larda Kur’an’� 

h�fzeder ve “Hâf�z Osman” olur. Kur’an’a kar�� derin bir 

sayg� ve hürmet besleyen Hâf�z Osman’�n güzel yaz�ya 

kar�� da istidâd� vard�r. Bu istidâd ve merak onu, döne-

min önemli hattatlar�ndan birine, Hattat Dervi� Ali’ye 

götürür. Büyük Dervi� Ali ve Birinci Dervi� Ali diye de bi-

linen hattat, �eyh Hamdullah ekolünün en zirve temsil-

cilerindendir, yaz�lar�n� �eyh’in yaz�lar�ndan ay�rmak çok 

güçtür. Bu nedenledir ki hattatlar aras�nda �eyh-i Sâni 

(�kinci �eyh) nam�yla an�l�r olmu�tur. Ve Hâf�z Osman ile 

aklâm-� sitte me�kine ba�lar �eyh-i Sâni Dervi� Ali. 

 

Vira Bismillah, Aklâm-� Sitte

Hz. Ali’nin hilâfeti zaman�nda geli�meye devam eden 

yaz� sanat�, devletin ba�kenti olan Kûfe’den dolay� kûfî 

ad�n� al�r. Günümüz hatt�yla k�yasland���na iptidâi bir 

özellik gösteren bu yaz�, ilerleyen dönemlerde, bilhassa 

Emeviler’in son y�llar�nda kö�elili�ini kaybeder. Abbasiler 

devrinin me�hur vezir ve hattat� �bn Mukle, yaz� sanat�-

n�n belirli kurallar dâhilinde icra edilebilmesini ister ve ni-

hayette “aklâm-� sitte” denen; muhakkak, reyhâni, sülüs, 

nesih, tevki ve rik’a’dan olu�an alt� çe�it yaz� ortaya ç�kar.

1650li y�llarda Dervi� Ali’den aklâm-� sitte derslerine 

ba�lar Hâf�z Osman. Birkaç y�l devam eder bu me�k. 

Fakat Dervi� Ali’nin ya�� epeyce ilerlemi�tir. Bu neden-

le Hâf�z Osman’�, talebelerinden Suyolcuzâde Mustafa 

Eyyubi’nin me�klerine yollar. Suyolcuzâde’den k�sa sü-

rede eksiklerini tamamlayan Hâf�z Osman icazet alma-

ya hak kazan�r ve "Hattat Hâf�z Osman" olur. Y�l 1659, 

Hâf�z Osman 18 ya��ndad�r.

Kemâl, Teferruatta Gizlidir

"Kemâl, teferruatta gizlidir" demi�ler. Hâf�z Osman, 

icazet ald��� halde kendini yaz�da “olmu�” kabul ede-

memi�tir ki “Nefeszâde” nam�yla maruf Seyyid �sma-

il Efendi’ye ba�vurur, yeniden hat me�ki için. Seyyid �s-

mail Efendi aklâm-� sittede, �eyh Hamdullah ekolüne 

mensuptur ve onun mesabesindedir. Dersine kabul et-

ti�i Osman Efendi’ye, yaz�ya yeni ba�layan bir talebey-

mi� gibi elif-be dersleri verir. Osman Efendi de hiç gü-

cenmeden, “oldum” edalar�na bürünmeden hocas�n�n 

dizi dibinde yazar elif’i, be’yi en ba�tan. En ba�tan k�r�-

l�r eli. Ve nihayetinde �eyh Hamdullah’�n yaz� üslubuna, 

Hüseyin Gündüz'ün modern bir tasar�mda yazd��� Hilye-i �erîfe
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Mehmed Fehmi Efendi taraf�ndan yaz�lan, kât� tekni�inde tezhiplenen Hilye-i �erîfe, 20. yy



teferruat�na kadar vâk�f olur. Bu meziyet ile �eyh’in bir 

de Kur’an’�n� taklit ederek ustal���n� bir daha â�ikâr eyler.     

Fakat Hamdullah ekolüne teferruat�na var�ncaya kadar 

hâkim olmak da Hâf�z Osman’a kâ�  gelmez. Yeni ara-

y��lar, görülmemi� güzellikler pe�indedir Hattat Hâf�z 

Osman, ve 1679 y�l�yla birlikte yaz�lar�nda farkl�l�klar arz 

etmeye ba�lar; aklâm-� sitte ayr� bir güzelli�e bürünür.

Efendimsin Cihânda �’tibâr�m Varsa Sendendir

Onu bu güzelliklere ula�t�ran yolu, o yolda �eyh 

Hamdullah’�n kendisi için önemini, nesih hatla ve Arap 

Dili’nde yazd��� belgede anlat�r Hâf�z. Asl� Topkap� 

Saray�’nda bulunan belgenin meali �u �ekildedir:

"Benim yaz�ma dikkatlice ve insa� a bakan ki�i! Allah bin-

lerce, binlerle merhamet etsin. �unu bil ki ben, ilâhi lütû� ara 

mahzar olmu� ve '�bnu'�-�eyh' olarak bilinen Hamdullah'�n 

zaman�na ula�amad�m. Onun yan�na gidip gelerek bu gü-

zel san'at� nas�l ö�retti�ini göremedim. Onun terbiyesinden 

geçme mertebesine de nail olamad�m. Fakat birçok latif k�-

tas�n� toplayarak onlar üzerinde mütâlâalar yapt�m ve on-

dan nakiller yapmaya kendimi mecbur gördüm. Gece gün-

düz çal��arak, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah'�n yar-

d�m� ile bu seviyeye ula�t�m. Allah'tan, ula�amad���m ba�ka 

derece ve merhalelere de nail k�lmas�n�, en kalbî hislerimle 

niyaz ederim. Çünkü, bu çal��malar�m gençlik y�llar�mda ol-

mu�tur. �imdi ise zaman �üphesiz, daha ileri safhalara iler-

leme zaman�d�r.Allah'�n kullar�n�n en zay�f� ve bu isme en az 

lây�k olana Kur'an hâf�z� Osman"

Hat sanat�nda elin k�r�lmas�, yumu�amas� ve bunun 

akabinde sürekli temrinler yaparak elin zinde tutulmas� 

çok önemlidir. Usta hattatlar hemen hemen her günle-

rini yazarak geçirirler ki elleri so�umas�n, kam�� küsme-

sin ellerine. Hâf�z Osman da nerede olursa olsun, her 

f�rsatta karalama yapar mutlaka. 

O dönemlerde Osmanl� topraklar�ndan Hicaz’a gitmek 

haftalar, belki de aylar al�r. Hâf�z Osman 1676 y�l�nda 

hacca niyetlendi�inde, iki y�l�na mâl olacakt�r bu yol-

culuk. Ne kadar usta olursa olsun, bir hattat için iki y�l 

yaz� yazmamak, melekelerinin körle�ece�ine i�arettir. 

Hâf�z Osman da bunu bildi�i için kam���n�, mürekkebi-

ni de götürür yan�nda ve her f�rsatta birkaç sayfa ka-

ralayarak s�cak tutar elini. Hatta Arafat’ta bile yazd��� 

yaz�lar vard�r.

Pâdi�âh-� Âlem Olmak Bir Kuru Kavgâ �mi�

Edebiyat lafz�, “edeb” kelimesinden türemi�tir. Bir �air ke-

limeleri tesbih taneleri gibi birbiri ard�na diziyor olsa da te-

vazusundan ödün vermez, vermemelidir. Bilir ki bu istidat 

ona Allah’�n bir lütfudur. Edebiyat sanat� özelinde, di�er sa-

natlar�m�z için de geçerli ve tutarl� bir örnektir bu. Hâf�z Os-

man da bu geçerlili�in en zirve örneklerinden biridir.

�öhreti saraya kadar uzanan Hâf�z Osman, Sultan 2. 

Mustafa’n�n ve karde�i �ehzade 3. Ahmet’in hat hocal���-

na tayin edilir. Sarayda, Devlet-i Âli Osmaniye’nin padi�a-

h�na ders verirken hac�lar�n giydi�i ihrama benzer bir elbi-

seyle ç�kar sultan�n huzuruna. Sultan da bu hâle, hocas�-

n�n hokkas�n� tutarak mukabelede bulunur. Aralar�nda öyle 

bir ünsiyet peyda olur ki bir gün ders esnas�nda Sultan 3. 

Mustafa, “Art�k Hâf�z Osman gibi bir hattat bir daha yeti�-

mez.” demekten kendini al�koyamaz. Usta hattat müteva-

Sadberk Han�m Müzesi koleksiyonunda bulunan Hilye albümünden gül tezhipli bir sayfa
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z� bir edayla, “Sultan�m�z gibi hocas�n�n hokkas�n� tutan sul-

tanlar geldikçe daha nice Hâf�z Osmanlar yeti�ir hünkâr�m.” 

der. Son derece mütevaz� bir ki�ili�e sahip olan Hâf�z Os-

man, yazd��� �aheser yaz�lara, saray hocal���na, dilden dile 

dola�an nam�na hiç aldanmaz. Hat sanat� onun için ula-

��lmas� gereken bir hedef de�ildir çünkü. Onu as�l hedefe 

götürecek yolda bir vas�ta olarak görür bu sanat�, ve bu sa-

nata olan istidad�n�. Bu fark�ndal�k, usta hattat�n tasavvufa 

Kazasker Mustafa �zzet Efendi taraf�ndan 1876 y�l�nda yaz�lm�� olan 123x85 cm ölçülerindeki Hilye-i �erîfe
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meyletmesine de vesile olur. Sünbül Efendi Dergâh� mür-

�idlerinden Seyyid Alaeddin Efendi’nin huzurunda diz çö-

ker. Hem eli, hem gönlü ehillerinin elinde pas�ndan, tortu-

sundan itinayla temizlenir Hâf�z Osman’�n.

Ald��� bu terbiye ahali aras�nda daha da yüceltir usta hat-

tat�. Talebeleri ço�al�r, en ücra yerlerden gelir yaz� merak-

l�lar�, ders halakas�nda bulunabilmek için. Haftada iki gü-

nünü ay�r�r talebeleri için. Bir gün varl�kl� ailelerin çocuklar�-

na, bir gün de yoksul ama istidatl� ve hevesli gençlere ders-

ler verir. Anlat�l�r ki birkaç gün boyunca, geçerli bir mazere-

ti nedeniyle derse gelemeyen bir talebesiyle yolda rastla��r-

lar. Talebesi, durumunu arz eder hocas�na. Hâf�z Osman, 

pek de al���k olmad���m�z bir �ekilde kar��l�k verir talebesi-

ne. Bine�inden iner, yolun kenar�nda bir ta��n üzerine otu-

rur, “Getir bakal�m dersini, görelim neler yapm��s�n.” der.

Muhabbetin Arz-� Hâli, Hilye-i �erîf

Akacak kan damarda durmaz demi�ler. Bir güzellik 

vücuda gelecekse sebepler çerçevesinde kendine ç�-

k�� yolu bulur. Bir “�ey”ler olur, onu müteakip ba�ka 

“�ey”ler olur ve düzen devam eder. Hâf�z Osman’�n 

Hz. Peygamber’e olan derin muhabbeti de sebepler 

dairesinde kendine numunelik bir yer edinir.

Lügat manas� “ziynet, süs” olan hilye kelimesi, Hilye-i 

�erîf yahut Hilye-i Nebevî terkipleriyle kavramsal bir 

mana kazan�r. Hz. Peygamber’in görünü�ünü, hal ve 

hareketlerini anlatan metinlere Hilye-i �erîf denilmi�-

tir. Müslüman sanatkârlar, Hz. Peygamber’e duyduklar� 

muhabbet gere�i, onu resmetmekten imtina etmi�ler-

dir. Bu da asr-� saadette bulunamayan Muhammedîler 

için Hilye-i �erî� erin yaz�lmas� sonucunu do�urmu�-

tur. Hz. Peygamber, ahiret hayat�na te�rif etmeden ev-

vel k�z� Hz. Fat�ma’n�n ayr�l�k hüznü üzerine, Hz. Ali’ye, 

“Hilyemi yaz, benden sonra onu gören, beni görmü� 

gibi olur.” der.

Tarihte bilinen ilk hilye yazar� ise �email-i Nebi isimli 

eseriyle Tirmizi’dir. Hilye-i �erîf’i hat levhas�yla bulu�-

turan ilk isim ise Hattat Hâf�z Osman Efendi’dir. Yüz-

y�llardan beri küçük, katlanabilir defterler halinde, ce-

ket ceplerinde ta’zimkârâne bir �ekle ta��nan Hilye-i 

�erî� er, 1690l� y�llarda Hâf�z Osman taraf�ndan levha 

halini alm��t�r. Hâf�z Osman’�n cepte ta��nmak için yaz-

d��� en eski hilye, bilindi�i kadar�yla 1668 tarihlidir. Ta-

rihteki ilk hilye denen bu tertipten sonra Hâf�z Osman, 

günümüze kadar geçerlili�ini sürdüren ve dünyaca ka-

bul görmü� hilye biçiminde, râvisi Hz. Ali olan �u meal-

deki metni yazar:

“Hz. Ali (Allah ondan raz� olsun), Hz. Peygamber'i 

(Allah'�n salat ve selam� O'nun üzerinde olsun) vasfet-

ti�i zaman �öyle buyurdu: 'Hz. Peygamber’in boyu ne 

çok k�sa, ne de çok uzundu, orta boyluydu. Ne k�v�r-

c�k k�sa, ne de düz uzun saçl�yd�; saç�, k�v�rc�kla düz 

aras� idi. De�irmi yüzlü, duru beyaz tenli, iri ve siyah 

gözlü, uzun kirpikliydi. �ri kemikli ve geni� omuzluydu. 

Gö�sü, ortadan karn�na kadar k�ls�zd�. �ki avucu ve ta-

banlar� dolgundu. Yürüdü�ü zaman, sanki yoku� a�a�� 

iner gibi rahatl�kla ilerlerdi. Sa��na ve soluna bakt���n-

da, bütün vücuduyla dönerdi. �ki omuzu aras�nda 'nü-

büvvet mührü' vard�. Bu, O'nun sonuncu peygamber 

olu�unun ni�anesi idi. O, insanlar�n en cömert gönüllü-

sü, en do�ru sözlüsü, en yumu�ak huylusu ve en arka-

Serbest formda adeta bir resim gibi tasarlanm�� olan Hilye-i �erîfe, Sadberk 
Han�m Müzesi, 18. yy
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da� canl�s� idi. Kendilerini ans�z�n görenler, O'nun hey-

beti kar��s�nda sars�nt� geçirirler; fakat üstün vas�� ar�-

n� bilerek sohbetinde bulunanlar ise, onu her �eyden 

çok severlerdi. O'nun üstünlüklerini ve güzelliklerini ta-

n�tmaya çal��an kimse: 'Ben, gerek O'ndan ve gerekse 

O'ndan sonra, Rasûlullah (sav) gibi birisini görmedim’ 

Hüseyin Gündüz taraf�ndan klasik formda yaz�lm��  Hilye-i �erîfe, 21. yy
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Fatma Mevhibe Han�m'�n icâzet olarak yazd��� Hilye-i �erîfe,(Topkap� Saray� Müzesi, 19. yy)



demek suretiyle O'nu tan�tmak hususundaki aczini ve 

yetersizli�ini itiraf ederdi. Allah'�n salat ve selam� O'nun 

üzerine olsun.”

Bununla birlikte Hâf�z Osman bir hilyesinde de, hicret 

esnas�nda Hz. Peygamberle �ere� enen Ümmü Mâbed 

isimli sahabeden rivayet olunan �u mealdeki metni de 

yazm��t�r:

“Ayd�n yüzlü ve güzel yarad�l��l� idi; �i�man olmad��� 

gibi zay�f ve ince de de�ildi. Gözlerinin siyah� ve beya-

z� birbirinden iyice ayr�lm��t�. Saç� ile kirpik ve b�y�klar�n-

daki k�llar gümraht�. Sesi kal�nd�. Sustu�u zaman va-

karl�, konu�tu�u zaman da heybetli idi. Uzaktan ba-

k�ld���nda insanlar�n en güzeli ve en sevimlisi görünü-

mündeydi; yak�ndan bak�ld���nda da tatl� ve ho� bir 

görünü�ü vard�. Çok tatl� konu�uyordu. Orta boylu idi; 

bakan kimse, ne k�sa ne de uzun oldu�unu hissederdi. 

Üç ki�inin aras�nda en güzel görüneni ve nur yüzlü ola-

n�yd�. Arkada�lar�, ortalar�na alm�� durumda hep O'nu 

dinlerler; buyurdu�u zaman da hemen buyru�unu ye-

rine getirirlerdi. Konu�mas� tok ve kararl� idi.”

Hâf�z Osman’�n Hilye-i �erîf Formu

�lk kez Hâf�z Osman taraf�ndan levha �eklinde tasarla-

nan hilyeler, herkes taraf�ndan benimsenmi�tir. Dönem 

dönem farkl� aray��larda bulunan, form üzerinde de-

�i�iklikler yapan  hattatlar olsa bile, Hâf�z Osman hil-

yesi hala geçerlili�ini korumaktad�r. Levha; ba�makam, 

göbek, hilal, dört halife, ayet, etek, koltuklar, iç per-

vaz ve d�� pervaz k�s�mlar�ndan olu�ur. Hilyelerin üzeri-

ne yaz�lan kâ��tlar da itinayla seçilmi�tir. Genellikle sa-

r�ms� renkte olan bu kâ��tlar�n aç�k ye�il renkte olan ör-

nekleri de mevcuttur. 

Ba�makam: Levha’da Besmele’nin yaz�ld��� bölüm-

dür. Genelde sülüs yaz� tercih edilir. Göbek: Hilye met-

ninin yaz�l� oldu�u k�s�md�r. Oval ve dikdörtgen form-

dad�r. Genelde nesih yaz� tercih edilir. Yaz�lan metin-

lerin k�sm-� küllisi Hz. Ali’den rivayet edilmi�tir. Hilâl: 

Hilâl k�sm�na her hilyede rastlanmaz. Hz. Peygambe-

rin nurunun kainat� ayd�nlatmas�n�n remzidir. Hulefâ-� 

Ra�idîn: Göbe�in, yani hilye metninin etraf�na yerle�ti-

rilirler. Baz� hilyelerde Hz. Peygamber’in isim ve s�fatlar�, 

a�ere-i mübe�ere’nin isimleri de yaz�l�r. Âyet-i Kerîme: 

Göbek k�sm�n�n hemen alt�ndaki, Besmele k�sm� pa-

ralelinde bulunan k�s�md�r. “Biz seni âlemlere rahmet 

olarak gönderdik.” âyet-i kerîmesi en çok rastlanand�r. 

Etek: Göbek k�sm�ndaki metnin devam� niteli�inde-

dir. Nihayetinde dua ve hattat�n imzas� ile sonlan�r. Kol-

tuk: Etek k�sm�n�n sa��nda ve solunda bulunan, tezhi-

be müsait bölümdür. Hz. Peygamber’i temsil eden gül, 

bu tezhiplerde yayg�n olarak tercih edilir.

“Hat Sanat�n�n �ahseserleri Hilye-i �erîfeler Sergisi”

Hem hattat�, hem de müzehhibi için �eref duyma ve-

silesi olan Hilye-i �erî� er, günümüzde de yo�un ilgi 

ve hürmet görüyor. Bulundu�u yere huzur ve bereket 

getirdi�ine inan�lan Hilye-i �erî� er, 1 Kas�m - 1 Aral�k 

2011 tarihleri aras�nda Y�ld�z Saray�’na da bereket ge-

tirdi. Y�ld�z Holding’in deste�i, Antik A.�.’nin organizas-

yonu ile düzenlenen sergide Hattat Hâf�z Osman’dan 

Kazasker Mustafa �zzet’e, Hamid Aytaç’tan Hasan 

Çelebi’ye kadar onlarca hattat�n 101 adet eseri sergi-

lendi. Ça�da� sanatç�lar�m�zdan Faruk Ta�kale’nin de 

Hz. Muhammed’i sembolize eden gül çal��malar�n�n da 

yer ald��� ve küratörlü�ünü de ayn� sanatç�n�n üstlendi-

�i sergi, 1 ay boyunca yüzlerce misa� ri a��rlad�.

Sultan Abdülmecid Han taraf�ndan yaz�lm�� olan Hilye-i �erîfe, (Abdülmecid Türbesi)

33



Yaz�: Semra ÇEL�K Foto�ra� ar: U�ur GÜRPINAR

Dünyaya Ud Yapan Fizik Mühendisi 
Emir De�irmenli

Müzikle iç içe bir ailede büyüyen Emir De�irmenli, 

asl�nda genç bir � zik mühendisi. Ama hayat�n� 

mühendislikten de�il, ud yap�m�ndan kazan�yor. 

Ald��� � zik e�itiminden de yararlanarak büyük bir 

özenle yapt��� udlar, internet üzerinden Avrupa’ya ve 

Amerika’ya sat�l�yor.

Emir De�irmenli… O, genç bir � zik mühendisi, ancak fa-

kültede ö�rendi�i � zik kanunlar�n� mühendislik alan�nda 

de�il, lutiyelikte (ud yap�m�nda) kullan�yor. Ya��tlar� popü-

ler müzik dinleyip gitar çalmaya heves ederken, o gönlünü 

geleneksel müzi�imize kapt�rm��. �yi bir dinleyici olman�n 

yan� s�ra ud çalmaya, bunun ötesinde bir de udun yap�m�na 

merak sarm��. Emir De�irmenli ile � zik e�itimi al�rken ud 

yap�m�n� meslek olarak seçmeye nas�l karar verdi�ini, ge-

lecekteki hede� erini ve daha pek çok konuyu konu�tuk.
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De�irmenli, “Annemin ud çal�yor olmas�, benim için udla tan��ma f�rsat� oldu.  O ya�-

larda en çok tercih edilen müzik aleti gitar olur, ama ben ud çalmaya ve ilk icra 

derslerimi almaya ba�lad�m. Üniversiteye haz�rl�k dönemine kadar da çalmaya 

devam ettim.” diye konu�uyor. Üniversite üçüncü s�n�ftayken ud yap�m� üze-

rine e�itim veren bir atölyede ilk udunu yapma f�rsat� yakalayan De�irmen-

li, kendi elinden ç�kan o ilk saz�n sesini duyduktan sonra yapmak istedi�i 

�eyin, kendisi için do�ru olan mesle�in bu oldu�unu anlam��. Sanatç�, 

“Bir amatör ud yap�m atölyesinde ilk ustam Cavit Büyükgüral’la tan��-

ma f�rsat�m oldu ve hemen ertesi gün çal��malara ba�lad�k. Aç�kças� 

çok planlanm�� bir süreç de�ildi, ama sanki hep o günü bekliyormu� 

gibi heyecanl� ve h�zl� bir süreçti.” sözleriyle anlat�yor bu dönemi. 

“Ke�ke” Demedim Hiç
Bir yandan fakülteye devam edip, bir yandan da ud yap�m�yla 

u�ra�an sanatç�, ikincisinden itibaren yapt��� udlar be�enilmeye 

ve sat�lmaya ba�lay�nca, maddi bir kazanç elde etmenin cesa-

retiyle hiç bitmeyecek bir ara�t�rma ve geli�tirme süreci ile kar-

�� kar��ya oldu�unu anlam��. Böylece yapt��� i�ten büyük zevk 

alan De�irmenli, ‘Neden mesle�im ud yap�mc�l��� olmas�n’ diye 

dü�ünmü� ve mezuniyetinden sonra da bu alanda çal��maya 

karar vermi�. Lutiyelikte ilk ustas� olan Cavit Büyükgüral’�n d�-

��nda kimlerden e�itim ald���n� sordu�umuz genç sanatç�; Cafer 

Aç�n, Yücel Aç�n ve Fevzi Dalo�lu gibi alan�nda uzman hocalarla 

çal��ma f�rsat� buldu�unu belirtiyor.  

Müzikle iç içe, üç çocuklu bir ailenin en kü-

çük çocu�u olan Emir De�irmenli’nin an-

nesi de çok güzel ud çalar. Bu sat�rlar�n ya-

zar�n�n da Emir De�irmenli’nin annesi Sa-

biha Han�m’�n içli ud na�meleriyle kulak-

lar�n�n pas�n�n silinmi�li�i vard�r. Hemen 

her üyesinin bir sanat dal�yla -amatörce de 

olsa- ilgilendi�i ailede müzik, resim ve el i�-

çili�i gerektiren u�ra�lar�n�n tamam� Sabiha 

Han�m’da toplanm�� desek yeridir. Hâs�l� ye-

tenekle birlikte müzik zevkini de aileden mi-

ras alm�� genç sanatç�. Dedesinin de çok 

güzel ud ve cümbü� çald���n� ö�ren-

di�imiz Emir De�irmenli, gelenek-

sel müzi�imizin temel çalg�la-

r�ndan olan ud ile ortaokul 

s�ralar�nda tan��m��. 



Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisli�i Bölümü’nde 

okudu�u s�ralarda ailesinin deste�i ile kendi atölyesi-

ni kurdu�unu anlatan Emir De�irmenli’ye, ald��� � zik 

e�itiminin ud yaparken i�ine yaray�p yaramad���n� so-

ruyoruz. “Üniversite e�itimimin ud yap�m�na katk�la-

r� gerçekten çok fazla. Bizim i�imiz sadece ah�aba �e-

kil vererek, cilalayarak onun güzel bir görünüm elde 

etmesini sa�lamak de�il. �yi bir enstrüman�n ta��ma-

s� gereken belli ses kaliteleri var” diyen De�irmenli, 

ses üzerinde yapt��� de�i�ikliklerin kontrolü ve iyile�ti-

rilmesinde tamamen � zikten, yani ses analizleri ve öl-

çümlerinden faydaland���n� vurguluyor. 

Zaman zaman “Ke�ke e�itim ald���m bran�ta bir ka-

riyer yapsayd�m” diye dü�ünüp dü�ünmedi�ini me-

rak ediyoruz. “Ke�ke ba�ka bir alanda kariyer yap-

sayd�m demiyorum. Çünkü �u an ud yap�m�n�n yan� 

s�ra ses � zi�i ve özellikle de enstrüman yap�m�nda � -

zi�in kullan�lmas� üzerine çal��malar yap�yorum” di-

yen De�irmenli, ayr�ca Gazi Üniversitesi Türk Müzi�i                
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Devlet Konservatuar�’nda ö�retim görevlisi olarak ça-

l��t���n� ve yapt��� ara�t�rmalar� ö�rencileriyle payla�t�-

��n� ifade ediyor.  �nsan�n sevdi�i, keyif ald��� i�i yap�-

yor olmas� güzel �ey de, konunun bir de maddi boyu-

tu var. “Mühendislik yapmak varken, ud yap�m�yla u�-

ra�mak para kazand�ran bir �ey mi?” diye dü�ünmeden 

edemiyoruz. Emir De�irmenli’nin buna cevab� �u olu-

yor; “Bence bir i�i iyi yapmak için çok çabalarsan�z ve 

sürekli yenilikler katmaya çal���rsan�z, bunun devam�n-

da maddi olarak da tatmini yakalayabilirsiniz.”

Mü�terilerinin Ço�u Avrupa’dan 
Lutiyeli�e çekirdekten, alayl� olarak ba�layan genç sa-

natç�, eme�inin yan�na bir de sevgisini katarak yapt��� 

udlar�n sat���nda teknolojiden yararland���n� söylüyor. 

Sat��lar�n� tamamen internet üzerinden yapt���n� kay-

deden Emir De�irmenli, sat�� sürecini �öyle anlat�yor: 

“Sipari� sonras� biten udun, e�er alacak ki�i deneye-

meyecek kadar uzaktaysa ayr�nt�l� foto�ra� ar�n� ve ses 

kayd�n� gönderirim, e�er istekleri do�rultusundaysa da 

kargoyla udu gönderiyorum.” Sat��lar�n büyük bir k�s-

m�, neredeyse yar�s�ndan fazlas� yurt d���na gerçekle�i-

yormu�. Avrupa’daki ud tutkunlar�n�n her geçen gün 

artt���na dikkat çeken sanatç�, daha çok Avrupa ülke-

lerinden ve Amerika’dan sipari�ler ald���n� vurguluyor. 

Mü�teri pro� linden bahsetmesini istedi�imiz De�ir-
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menli, mü�teri pro� linin, bir yap�mc�n�n geli�imi için 

gerçekten çok önemli oldu�unu söyleyerek, “Mü�te-

rilerimin ço�u ses ve i�çilik konusunda çok titiz ve ne 

istedi�ini bilen insanlar. Bu anlamda gerçekten beni 

zorluyorlar, ama ben �ikâyetçi de�ilim. Söyledi�im gibi 

bence geli�im için en güzel mü�teri pro� line sahibim.” 

diye konu�uyor.  Profesyonel olarak yaln�zca ud yap�-

m�yla u�ra��yor Emir De�irmenli. Ud ile icra edilen Ge-

leneksel Türk Müzi�i’ne kar�� olan ilgisi bu noktada et-

kili olmu� elbette. Ama bunun yan� s�ra sadece tek bir 

enstrümana yo�unla�arak daha iyiyi yapma çabas� da 

kayda de�er bir etken olmu� genç sanatç� için. “Bana 

göre tek bir enstrümanda uzmanla��p, sadece onun 

üzerine çal��malar yapmak, sonucu mutlaka hep daha 

iyiye götürecektir” diyen De�irmenli, di�er enstrüman-

lar�n ara�t�r�lmas� ve yap�m süreçleri hakk�nda bilgi sa-

hibi olunmas�, hatta baz� üretimler yap�lmas�n�n insa-

n�n ufkunu geni�leten bir �ey oldu�unu, ancak tüm 

enstrümanlar� çok iyi yapma hede� nin kendisine pek 

gerçekçi gelmedi�ini vurguluyor.

Ud yap�m�n�n herkesin yapabilece�i bir u�ra� olup ol-

mad���n�, bir udun ne kadar sürede tamamland���n�, 

iyi bir udun nas�l olmas� gerekti�ini, haz�r i�in erbab�-

n� bulmu�ken soral�m istiyoruz. Emir De�irmenli, sa-

b�rla tek tek yan�tl�yor sorular�m�z�. Sanatç�n�n anlat-

t���na göre asl�nda biraz el becerisi olan herkesin ya-
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pabilece�i bir �ey lutiyelik, ancak çal��ma ko�ul-

lar�n�n sa�lanmas� gerekiyor. “Evde dahi bir oda 

ufak bir atölye haline dönü�türülerek burada ça-

l��malar yap�labilir. Malzeme temini için yine bel-

li keresteciler ve nalburlara ba�vurulabilir ve bel-

li noktalarda, söz gelimi kaba kesimlerde maran-

gozlardan faydalan�labilir” diyen De�irmenli’ye 

göre profesyonel olarak baz� çal��malar yap�la-

caksa, daha büyük bir atölyeye ve özel aletlere 

ihtiyaç duyulur. 

Bir udun ne kadar sürede tamamland���na da 

de�inen De�irmenli, bu sürenin udun projesi-

ne göre de�i�ti�ini, ancak tam zamanl� bir çal��-

ma ile yakla��k dört haftada bir udun tamamla-

nabildi�ini belirtiyor. Gazi Üniversitesi’nde ö�re-

tim görevlisi olarak ders vermeye ba�-

lad���ndan bu yana bu sürenin do-

�al olarak biraz daha uzad���n� da 

ekliyor genç sanatç�. 

Malzemelerinin Baz�lar�n�  Kendi Üretiyor

De�irmenli, yeri gelmi�ken iyi bir udun nas�l olmas� 

gerekti�ine de de�iniyor. “�yi bir ud için önce ses özel-

liklerini konu�mam�z gerekiyor. Ses rengi tercihi ki�i-

den ki�iye göre de�i�se de bir udun sesinin yeterli bir 

volümde olmas�, tel aral���n�n dengeli olmas� laz�m. 

Güzel bir ton ve tele vurduktan sonra sesin belli bir 

miktar uzamas� beklenir. Tüm bunlar� yaparken klav-

yedeki tel yüksekli�inin uygun olmas� �art. Burgular�n 

akordu iyi korumal�, çok temiz bir i�çilik ve görselli�e 

sahip olmal�d�r.”

Ud yap�m�nda temel malzeme ah�ap. Ah�ap i�leme 

üzerine de çok çe�itli malzemelerin kullan�ld���n� ö�re-

niyoruz Emir De�irmenli’den. Kesim, z�mparalama ve 

cila için kullan�lan birbirinden farkl� özelle�mi� birçok 

makine ve el aletini kulland���n� anlat�yor. Hatta bun-

lar�n da birço�unu kendisinin üretti�ini belirtmeden 

edemiyor genç sanatç�. Bunlar�n yan�nda kullan�lacak 

k�sma uygun ah�ap çe�itleri, tutkallar, cilalar, farkl� öl-

çülerde z�mpara kâ��tlar�, özel raybalar, matkaplar, 

sistreler, rendeler ve iskarpelalar De�irmenli’nin ud 

yap�m�nda ihtiyaç duydu�u di�er gereçler. 

   Kimi Malzemeler Yurt D���ndan Geliyor

“Geleneksel saz�m�z udun temel malzemesinin ah�ap 

oldu�unu biliyoruz. Peki en çok hangi a�ac� tercih 

ediyorsunuz ud yaparken ve malzemeleri nere-

den temin ediyorsunuz?” diye soruyoruz sa-

natç�ya. Pelesenk, vengi, abanoz, ceviz ve 

ladin gibi türlerin enstrüman yap�m�nda 

kullan�labilecek kalitede a�açlar oldu-

�unu belirtiyor Emir De�irmenli. Bu 

malzemelerin baz�lar�n�n yurt d�-

��ndan ithâl olmak zorunda oldu-

�unu anlatan De�irmenli, mal-

zemelerin iyilerinin elde edil-

mesinin hiç de kolay olmad�-

��n� vurguluyor. Bu nedenle 

sadece enstrüman yap�mc�-

lar�n�n isteklerini anlay�p on-

lara malzeme sa�layan ki�i 

ve kerestecilerin mevcut ol-

du�unu da söylüyor. 



Ustas�na, ud yap�m�nda i�in püf noktas�n�n ne ol-

du�unu da soruyoruz. �öyle yan�tl�yor Emir De-

�irmenli: “Enstrüman yap�m�n�n en önemli püf 

noktas�, ses tablas� ve balkon sistemindedir. Her 

ustan�n kendine göre bir sistemi vard�r. A�aç se-

çimi, uygun k�vama kadar inceltme ve balkonla-

ma yerleri bu noktada belirleyicidir. Benim kullan-

d���m tabii birçok proje var, ancak püf noktas� ne-

dir sorusuna cevab�m herhalde �u �ekilde olabilir: 

Ses tablas� üzerinde çok detayl� çal���r ve her mü-

dahalemi sadece kulakla dinleyerek ya da elle k�-

vam�na bakarak de�il, frekans analizleri ile de ta-

kip ederek sürekli notlar al�r�m.” 

Her A�amas� Ayr� Bir Özen �stiyor 

Genç ud ustas� Emir De�irmenli’den, ud yap�m�n-

da her a�aman�n ayr� bir özen gerektirdi�ini ö�-

reniyoruz. Anlatt���na göre, ud yap�m�na ‘tek-

ne’ denilen, vücuda denk gelen bombeli k�s�mla 

ba�lan�yor. Bunun için ince �eritler halinde kesil-

mi� çe�itli ah�ap dilimler, s�cak bir kal�pta büküle-

rek, rendelenerek i�leniyor ve yine ba�ka bir kal�p 

üzerinde kemik tutkal ile bir araya getiri-

liyor. �stenirse bu dilimlerin aras�-

na ince ah�ap parçalar� konu-

luyor böylece görsel ola-

rak dilimler birbirinden 

ayr�lm�� oluyor. 

Daha sonra sap ve burguluk parçalar�n�n yap�-

m�na geçiliyor. Sap k�sm�na, elin rahat bir �ekil-

de çal��mas�n� sa�lamak üzere özel bombe �ek-

li veriliyor ve teknede kullan�lan a�aç ile kaplan�-

yor. Daha sonra ‘burguluk’ k�sm�na geçiliyor. Bur-

guluk, tellerin gerginli�ini kontrol eden, bu sa-

yede akort yapmay� sa�layan k�s�md�r. Burgulu-

�un haz�rlan�p montaj yap�lmas�ndan sonra s�ra 

en önemli k�s�m olan ses tablas�n�n yap�m�na ge-

liyor. Ses tablas�n�n yap�m�, gerekli ölçüde incel-

tilmi� iki parça ladinin birle�tirilmesi, daha son-

rada ses deliklerinin ve � ato yuvalar�n�n aç�lmas� 

ile ba�l�yor. ‘Balkon’ denilen ve ud bitti�inde içe-

ride kalacak olan ta��y�c�lar ses tablas�na yap��t�-

r�l�yor ve gerekli ayarlamalar yap�larak tekne ile 

uyumlu hale getiriliyor. Emir De�irmenli, ses tab-

las� ve balkon sistemlerinin ses üzerine olan etki-

sinin çok önemli oldu�una dikkat çekiyor. 

Tüm bu a�amalardan geçen uda,  en son cila i�lemi 

uygulan�yor. Sonras�nda tellerin ba�land��� e�ik-

ler yap��t�r�l�p tel ba�lanarak çal�n�r duruma geti-

riliyor. Mütevaz�l�k gösterip uzun çal��ma saatleri 

nedeniyle udu eskisi gibi icra edemedi�ini söyle-

yen Emir De�irmenli, yap�m�n� tamamlad��� udu ilk 

önce kendisi çalarak denedi�ini ifade ediyor.  

Emir De�irmenli’ye son olarak u�ra�t��� ud ya-

p�m�yla ilgili olarak bir hede� nin olup olmad���-

n� soruyoruz. �öyle yan�tl�yor bu sorumuzu De-

�irmenli, “�u an hayat�ma sadece bir ud yap�m-

c�s� olarak de�il, ayn� zamanda bir akademisyen 

olarak devam ediyorum. Gelmek istedi�im nok-

tay� hiç dü�ünmedim ama en çok yapmak istedi-

�im �ey, ud ba�ta olmak  kayd�yla tüm Türk Mü-

zi�i çalg�lar�m�z�n üretimlerinde kullan�lmak üze-

re bilimsel bir yöntem olu�turmak. Benim de k�z�-

lelmam bu san�r�m.” 



Süsem DO�ANAY

Osmanl�’n�n has bahçelerinden biri olan, �imdilerde de ku� c�v�lt�lar�n�n eksik olmad��� Gülhane Park�, Müslüman 

bilim adamlar�n�n, bilim tarihine katk�lar�n� ortaya koyan bir müzeye; �slam Bilim ve Teknoloji Müzesi'ne ev 

sahipli�i yap�yor.  Ömrünü �slam bilimleri tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in öncülü�ünde kurulan müzede 

8-16. yüzy�llar aras�nda Müslüman bilginlerce icat edilmi� çe�itli bilim ve teknoloji aletleri sergileniyor. 

Fuat SEZG�N'in Bir Ömürlük Rüyas�

�slam Bilim ve Teknoloji Müzesi
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Sultanahmet’ten Sirkeci’ye do�ru tramvay yolunu takip 

ederek Gülhane Park�’n�n giri�ine geliyoruz. Kap�dan ad�-

m�m�z� atar atmaz, bir ba�ka boyuta geçiyoruz âdeta. 

�ehrin karma�as�, tra� �in gürültüsü b�çak gibi kesiliyor 

birden. Tertemiz bir hava ci�erlerimize hücum ediyor, ok-

sijen soludu�umuzu hissediyoruz. A�açlarda sonbahar-

dan kalan son yapraklar birer birer dökülmü�, sar� renk-

leriyle yol boyunca alt�n öbekleri gibi göreni cezbediyor. 

A�aç dallar� aras�nda, �ehirde görmeye pek de al���k 

olmad���m�z ye�il kanatlar dans ediyor, bilmedi�imiz 

bir dilde �ark� söyler gibi �ak�yorlar. Biraz daha dikkat-

li bak�nca bunlar�n papa�an olduklar�n� anl�yoruz. K�r-

m�z� gagalar�yla uyum içindeki ye�il renkleriyle göz al�-

c� bu papa�anlar�n, yollar�n� �a��r�p kendilerini bura-

da bulduklar�n� dü�ünüyoruz. K�rm�z� gagal� bu papa-

�anlar, Romal�lar döneminde çok popülermi� ve statü-

nün göstergesiymi�. Papa�ana sahip olma modas� sa-

dece Avrupal�lar aras�nda de�il, Osmanl�’da da olduk-

ça revaçtaym��. Saray e�raf�n�n da, saraya yak�n ki�i-

lerin de muhakkak bir papa�an� olurmu� o dönem-

de. Y�ld�z ve Gülhane parklar�nda yo�un olarak ya�a-

yan bu papa�anlar için saray ku�lar� denildi�ini de ö�-

reniyoruz. Bir rivayete göre, bugün Gülhane Park�’n�n 

ya�l� ç�nar a�açlar� aras�nda kanat ç�rpan papa�anlar, 

Osmanl�’n�n son döneminde saray e�raf�n�n ve hare-

min da��lmas� s�ras�nda ya�anan karma�ada serbest b�-

rak�lan papa�anlar�n torunlar�.  



Osmanl�’n�n Gül Bahçesinde 
Halife Memun’un Küresi
Çocuklu�u �stanbul’da geçmi� olanlar bilir-
ler. Gülhane Park�; içinde o zamanlar �ehirdeki 
tek hayvanat bahçesinin bulundu�u, �enliklerin 
düzenlendi�i, zaman zaman ünlü �ark�c�lar�n�n 
konser verdikleri bir mekând�. Sonralar� giderek 
bak�ms�z hale gelen bu park, Osmanl� �mpara-
torlu�u döneminde Topkap� Saray�’n�n d�� bah-
çesiymi�. O vakitler içinde bir koru ve gül bah-
çeleri oldu�undan ad� da Gülhane Park� olmu�. 
Fakat �imdilerde park�n o bak�ms�z halinden 
eser yok. �ehrin bu yakas�n�n en büyük ve en 
bak�ml� ye�il alanlar�ndan biri denilebilir hatta.  

Olanca ha�metleriyle zamana meydan okuyan 
as�rl�k a�açlar�n üzerinde emaneten duran son 
yapraklar�n h���rt�lar� e�li�inde ilerliyoruz park-
ta. Solda büyük bir yerküre kar��l�yor bizi. Daha 
levhas�n� görmeden “�slam Bilim ve Teknoloji 
Müzesi”ne geldi�imizi anl�yoruz.  

�STANBUL �SLAM B�L�M 
ve TEKNOLOJ� MÜZES�

M.Fatih SERENL�*, Detlev QU�NTERN**

Gülhane Park�’nda 2008 �lkbahar�nda aç�lan �stanbul �slam 
Bilim ve Teknoloji Müzesi, Osmanl� döneminde Topkap� Sa-
ray�n�n Has Ah�r� olarak kullan�lan ve restore edilen binalar-
da faaliyet göstermektedir. Müzenin eski iç duvarlar�nda 
bulunan padi�ahlar�n atlar�n�n ba�lanmas� için i�lev gören 
halkalar ve dirsekler hala muhafaza edilmektedir. Bu eski bi-
nan�n albenisi, bugün en modern ileti�im teknolojisiyle do-
nat�lm�� müze ile kurdu�u ba�da, geçmi�le gelece�in birbi-
rinde erimesini sa�l�yor.

Yakla��k 3500 metrekare alanda kurulan müzede �slam bi-
lim ve teknolojisinin zirve dönemini ya�ad���, miladi 8. ve 
16. yüzy�llar aras�nda yap�lm�� olan astronomi, t�p, minera-
loji, � zik, kimya, optik, saatçilik, sava� teknolojisi, makineler 
ve mimari eserler sergilenmektedir. Bunlarla ba�lant�l� ola-
rak müzede, yeniden tasarlanan cihazlar, aletler ve model-
lere bak�ld���nda bilim ve teknolojinin �slam kültür sahas�n-
dan Avrupa’ya nas�l aktar�ld��� da görülmektedir.

Bilgiye olan susam��l�k ve a�k, kavrama kabiliyetinin birle�-
mesiyle do�a ve evrendeki matematiksel nizama mümkün 
mertebe yakla�ma arzusu, M.S. 7. as�rda genç �slam bilim 
adamlar�n�n yükselmesi için itici bir güç olmu�tur. Sürek-
li daha çok geli�en gözlem ve ölçüm metotlar�yla, uygun 
araç gereç, alet ve tart�lar� geli�tirmi�lerdir. 9. yüzy�lda ba�-
layan bu mükemmeliyetçilik sadece yeni bir bilimsel anlay�-
��n ortaya ç�kmas� için yap�lan bir hareket de�il, ayn� zaman-
da bilimi insanl���n yarar�na sunmak için yap�lan bir çabayd�.  

Avrupa eksenli bilim tarihinde Rönesans, antik ça��n yeni-
den canland�r�lmas� olarak görülür. Antik dönemle Röne-
sans aras�nda kalan 1000 y�ll�k Ortaça� Avrupa aç�s�ndan 
“Karanl�k Ça�” olarak kabul edilmi�tir. Bilim tarihinin sü-
reklili�i içerisinde resmedilen �slam biliminin 8. ve 16. yüzy�l-
lar aras�nda do�up olgunla�t��� dile getirilmi�tir. En iyi niyet-
le bak�ld���nda dahi, �slam biliminin tarih içerisinde yaln�zca 
aktar�c� bir rol üstlendi�i, bu sekiz yüz y�ll�k uzun dönemde 
sadece Antik Yunan eserlerinin Arapçaya çevrildi�i ve bir-
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Müslüman bilim adamlar�n�n 8. ve 16. yüzy�l-
lar aras�nda ilimin hizmetine sunduklar� çe�itli 
alet ve cihazlar�n örnekleri, kimyasal düzenekler 
ile rasathane, hastane, üniversite gibi kurumsal 
eserlerin de minyatürize edildi�i müzenin kap�-
s�ndan içeri girmek için sab�rs�zlan�yoruz. Tarihin 
kokusu sinmi� âdeta müzenin her yan�na. Os-
manl� döneminde Has Ah�rlar Binas� olarak kul-
lan�lan binan�n giri�inde de, biraz evvel d��ar�da 
gördü�ümüz kürenin ayn�s�, ama biraz küçü�ü 
kar��l�yor bizi. 

Müze ziyaretimizde bize e�lik eden �slam Bi-
lim Tarihi Ara�t�rmalar� Vakf� Genel Sekreteri 
M. Fatih Serenli’den, küreyle ilgili bilgi al�yo-
ruz. Arap-�slam co�rafyas�n�n bilim tarihi aç�-
s�ndan en anlaml� çal��malar�ndan birine daya-
narak yap�lm�� olan bu yerkürenin, Abbasi Ha-
lifesi Memun’un (m. 813-833)  küresi oldu�u-
nu ö�reniyoruz. Halife Memun’un emri üzeri-
ne, küresel tasar�m ile haz�rlanan dünya harita-

çok alanda yap�lan bilimsel çal��ma ve geli�melerin yok sa-
y�ld��� görülmektedir.

Do�al olarak �slam bilim adamlar�, felsefe ve t�p alan�nda 
Yunancadan ve di�er dillerden yap�lan (Süryanice, Sans-
kritçe gibi) çevirilerden beslenmi�lerdir. Ba�dat’ta 9. yüzy�-
l�n ba�lar�nda Abbasi Halifesi Memun’un te�vikiyle yap�lan 
tercümeler ve bunlara paralel olarak o dönemde bu çeviri-
lere kar�� olan bilim adamlar� ile birlikte 9. yüzy�l�n ba�lar�nda 
verilen özgün eserlerde, �slam bilim adamlar� farkl� alanlar-
da ç���r açan bilgilerin ortaya ç�kmas�n� sa�lam��lard�r. Göz-
lem, ampirik dü�ünce ve deneysel bilim çal��malar� yöntem 
olarak benimsenmi�; daha sonra da bunlar toplumun yara-
r�na kullan�lm��t�r. Bilimin bütün sahalar�nda teoride ve pra-
tikte çok s�k� bir ili�ki kurulmu�, deneysel bilgi uygulamaya 
geçirilmi�tir. Bilim tarihçisi George Sarton’a göre 9. yüzy�lda 
modern bilim �slam dünyas�nda Abbasi halifelerinin döne-
minde in�a edilmi�tir. �stanbul Bilim ve Teknoloji Müzesinde 
bu tarihsel ba�lar görüntülenmi�tir. Avrupa’da ortaya ç�kan 
”Rönesans” ve “Geç Ayd�nlanma Dönemi” fenomenleri �s-
lam kökenleri olmadan dü�ünülemez. 

Y�lmadan yapt��� uzun çal��malar neticesinde öteden beri 
kabul edilen “Rönesans”� do�rudan Antik ö�retilere ba�-
lama yanl��l���n�n düzeltilmesini, bilim tarihi anlay���n�n bü-
yük ölçüde de�i�mesini ve Rönesans’a �slam biliminin yap-
t��� etkilerin bilinmesini Prof. Dr. Fuat Sezgin’e borçlu oldu-
�umuz bir gerçektir.

Gerçi 19. yüzy�lda ve 20. yüzy�l�n ilk yar�s�nda hümanist kö-
kenli oryantalistler taraf�ndan buna benzer yararl� çal��malar 
yap�lm��t�r. J.W. Goethe, Sedillot, Julius Ruska gibi yazarlar 
bunlardand�r. Özellikle �slam Kimya tarihi üzerinde yo�un-
la�an tarihçiler, �slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bir 
galerisinde onurland�r�lm��lard�r. Ama as�l �slam Biliminin ta-
n�nmas� ve bilim tarihi içerisinde insanl��a yapt��� katk�lar�n 
gittikçe daha çok kabul görmesi büyük ölçüde Prof. Dr. Fuat 
Sezgin ve onun 1982 y�l�nda Almanya’n�n Frankfurt �ehrin-
de kurdu�u Arap-�slam Bilim Tarihi Ara�t�rmalar� Enstitüsü 
içerisindeki bilim tarihi ile ilgili birikim ile sa�lanm�� ve bilim 
eserlerinin kütüphanede toplanmas�yla gerçekle�tirilmi�tir. 
Müzede, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 15 ciltlik Arap Edebiyat� Ta-
rihi / G.A.S. Geschichte der Arabischen Schriftums ilgili ça-
l��mas�n�n yan� s�ra 1300 tak�m �slam ara�t�rmac�lar�n�n yap-
t��� çe�itli alanlardaki çal��malar�n�n bask�s� -ki bunlardan t�p 
üzerinde yap�lan çal��malar sadece 100 tak�m eseri kapsa-
d��� bilinmektedir- bulunmaktad�r. Be� cilt müze katalogu-
nun bir ciltte toplanm�� özetinin Türkçesi de bulunmaktad�r.

�stanbul’da ilk defa -özellikle bu alan için kurulan müze-
de- sergilenen eserler, enstrümanlar�n modelleri, cihazlar ve 
aletlerin yeniden yap�lmas�, yaz�l� kaynaklarda geçen orijinal 
bilgilerden ve mevcut resimlerden esinlenerek ve asl�na sa-
d�k kal�narak haz�rlanm��t�r. Mevcut haliyle bu müze, �slam 
bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili dünya genelinde en büyük 
koleksiyonu bünyesinde bar�nd�rmaktad�r. 

*�slam Bilim Tarihi Ara�t�rmalar� Vakf� Genel Sekreteri  

**�slam Bilim Tarih Ara�t�rmalar� Vakf� Dan��man� 

Tercüme: Ay�egül YILMAZ
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s�n�n, o zamanlar bilinen dünyan�n co�rafyas�n� �a��rt�c� do�ru-
lukta gösterdi�i bilgisini de veriyor Serenli. Müzenin kurulma-
s�na öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin, 9. yüzy�l�n ilk yar�s�n-
dan günümüze ula�an bu dünya haritas�n� esas alarak bu yer-
küreyi yeniden yap�land�rm��. Haritan�n, enlem ve boylamlar�, 
projeksiyon esas�na göre gösteren ve bugüne ula�an en eski 
harita oldu�unu ö�reniyoruz. Memun’un dünya haritas�nda 
3000 yerin ve co�ra�  noktan�n koordinatlar�, koordinat siste-
mine göre adland�r�lm�� ve yeniden yap�land�r�lm��. 

Müslümanlar �lim Tarihindeki Yerlerini Bilmiyor
Gülhane’nin Has Ah�rlar Binas�’nda 25 May�s 2008 tarihinde 
ziyarete aç�lan müzeyi gezerken, söz yine ömrünü �slam bilim-
leri tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin’e geliyor. Halen Goet-
he Üniversitesi Arap-�slam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nde direk-
tör olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, �slam bilginlerinin, tarihin tozlu 
sayfalar�nda kalan bulu�lar�n� gün yüzüne ç�kararak bilime bü-
yük hizmette bulunuyor. 

Ziyarete geldi�imiz, 8 ile 16’�nc� yüzy�llar aras�ndaki Müslü-
man bilginlerce icat edilmi� çe�itli bilim ve teknoloji aletle-
rin sergilendi�i müzenin bir benzeri de Frankfurt Üniversite-
si Arap-�slam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nde imi�. Frankfurt’taki 
müze de Prof. Sezgin taraf�ndan kurulmu�. Kendisiyle yap�lan 
bir söyle�ide “Müslümanlar, ilimler tarihindeki muazzam yer-
lerini bilmedikleri için veya yanl�� bildikleri için Avrupal�lar kar-
��s�nda büyük bir a�a��l�k duygusu içindeler” diyen Prof. Sez-
gin, �stanbul’daki ve Frankfurt’taki bu iki müze ile Müslüman-
lar�n, atalar�n�n bilime ne denli büyük hizmetler verdiklerini an-
lamalar�n� sa�lamay� hede� emi� olmal�. 

Ortaça�, �slam Dünyas� için ‘Alt�n Ça�’d�
Müzeyi ziyarete gelmeden önce, Müslüman bilim insanlar�-
n�n, bilim tarihine katk�lar� konusunda az da olsa bir � kir sa-
hibi olmak istedik. Okudu�umuz kaynaklar, Müslüman bilim 
adamlar�n�n özellikle 8. ve 14. yüzy�llarda insanl���n bilgisine 
çok fazla katk�da bulunmu� olduklar�n� ortaya koyuyor. Gel-
gelelim Müslüman bilim adamlar�n�n bilime sa�lad�klar� katk� 
ço�u zaman görmezlikten gelinmi� veya unutulmu�. Astrono-
mi, t�p, cerrahi, mühendislik, mimarl�k, co�rafya gibi pek çok 
alanda bilime büyük katk� sa�layan Müslüman ilim adamlar�, 
bu katk�lar�ndan dolay� hak ettikleri takdiri görmemi�. 

Depoda bulunan suyun ak��� 24 saatin her saniyesinde ayn� süratle olacak �ekilde ayarlan�r, �amand�ra-

n�n ini�iyle kazan�lan hareket bir taraftan her 4 dakikada  bir yelkovan� ileri sürer, di�er taraftan küçük ve 

büyük bilyeler ta��yan iki arabay� çeker. Çanlar içine dü�en büyük bilyeler saat ba�lar�n�, küçük bilyeler ise  

geçen 4 dakikay� gösterir. Ayr�ca her saat ba�� çanlar�n arkas�nda bulunan kap�lardan biri aç�l�r. 
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Oysaki modern bilimin temellerinin at�lmas�nda Müslüman bilim adamlar� öncü olmu�. Avrupa’daki 

pek çok bilim ve medeniyet tarihi kitab�nda “Karanl�k Ça�” olarak bahsedilen Ortaça�’�, �slam 

dünyas� âdeta “Alt�n Ça�” olarak ya�am��. �lmi faaliyetlerin, �slam medeniyetinde 8. yüzy�-

l�n ba�lar�ndan itibaren h�z kazand���n� görüyoruz. 

Dini ya�am�n ve toplumsal ya�am�n temel gereksinimlerini kar��lama amac�n�n yan� s�ra 

ilme büyük de�er verilmesi, ilmi faaliyetlerin h�z kazanmas�na sebep olmu�. Müslüman 

bilimcilerin her alanda ilerleme kaydetmesinin en önemli nedeni ise kendilerinden ön-

ceki medeniyetlerin o güne kadar yapt�klar�n� iyi analiz ederek, buradan hareketle ori-

jinal çal��malar ortaya koymalar�. O zamanlar “Darülhikme” denilen ilim merkez-

lerinde Müslümanlar�n yan� s�ra di�er dinlere mensup bilim insanlar�n�n birlik-

te çal��t�klar�n�, ilmi pek çok yenili�e ve geli�meye imza att�klar�n� da be-

lirtmek gerekiyor.  Bu arada, medreselerin ilim bak�m�ndan önemine 

de de�inmek yerinde olur. �slam dünyas�nda camiler, birkaç yüz-

y�l boyunca ayn� zamanda dershane olarak hizmet vermi�. 

Büyük bilginlerin, �imdiki üniversitelerde oldu�u gibi ca-

milerde kendilerine mahsus kürsüleri varm��. Cami-

ler gerekli kitaplara, çok zaman okuyucuya ac�k 

kütüphanelere sahipmi�. 

Kale kap�lar�n� k�rmak amac�yla kullan�lan, 14. yy'a ait ilk tank örne�i

Bocurgatl� Büyük Okatar / 11. yy'dan itibaren �slâm dünyas�nda yayg�nd�r.
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Devlete ait ilk yüksek okulun 1065’te Ba�dat’ta kuruldu�unu yaz�yor kaynaklar. Bir 

ba�ka medrese, Abbasi Halifesi el-Mustans�rbillah taraf�ndan Ba�dat’ta, Dicle k�y�s�n-

da 1227’de kurulmu�. Bu büyük medrese dört f�k�h ekolünün ö�retim konular�n�n yan� 

s�ra t�bb�n ve matematiksel bilimler ö�retiminin de e�lik etti�i en eski �slam üniversite-

si say�labilir.  Halifenin zaman zaman devlet konuklar� için resmi kabuller de düzenledi-

�i bu yap�, 1945-1962 y�llar� aras�ndaki restorasyonundan ard�ndan �slam Kültür ve Sa-

nat� Müzesi olarak kullan�l�yor. 
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Kupa Saati: 
El-Cezeri, kendi bulu�u olan bu kupa 
saatin i�leyi�ini �öyle anlat�yor: “Saat 
bir temel üzerindeki bir kaptan olu�-
maktad�r, üstten düz bir kapak ile ka-
pat�lm��t�r. Hakkedilmi� bir galeri (�ur-
fa) kapa��n daire çevresinde hareket 
etmektedir ve galeri üzerinde zarif bir 
yatay halka bulunmaktad�r. Bu halka 
2171/2 (= 141/2 x 15) k�sma bölüm-
lenmi�tir; beher 15 k�s�m e�it bir saate 
(24 k�sma bölünmü� bir gün saatine) 
tekabül etmektedir.”

Dünyan�n 
En Büyük 
Koleksiyonu 
�slam Bilim ve Tekno-

loji Tarihi Müzesi’nde, 

Müslüman bilim adam-

lar�n�n bilime sa�lad�k-

lar� katk�lar; “Astronomi, 

Co�rafya, Denizcilik, Sa-

atler, Geometri, Optik, T�p, 

Kimya, Mimari, Fizik ve Teknik, 

Sava� Tekni�i, Mineraller ve Fosil 

Olu�umlar, Antik Objeler ile Orientle�-

tirici Stilde Avrupa Cam� ve Serami�i” olmak 

üzere 14 ayr� bölümde anlat�lm��. 

Müzenin bölümlerinden de anla��laca�� üzere Müslüman 

bilim adamlar�, ‘Alt�n Ça�’da hemen her ilim alan�nda 

ç���r aç�c� çal��malar ortaya koymu�lar. Müzede sergile-

nen eserler, enstrümanlar�n modelleri, cihazlar, yaz�l� kay-

naklarda geçen orijinal bilgilerden ve mevcut resimlerden 

esinlenerek ve asl�na sad�k kal�narak haz�rlanm��. Müze 

bu haliyle, �slam bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili dünya ge-

nelinde en büyük koleksiyonu bünyesinde bar�nd�r�yor.  

Âdeta bir  za-

man makine-

si vas�tayla ta-

rihe yolculuk 

ediyormu� his-

si içerisinde mü-

zeyi gezerken gör-

dü�ümüz her eser, 

edindi�imiz her bil-

gi, büyük bir hayranl�k 

uyand�r�yor. 

�slam biliminde i�levsel her arac�n, ama-

c�na uygun olman�n yan�nda estetik kayg� da ta��d���-

n� görüyoruz. Trigonometrik yöntemle yerin konumu-

nu neredeyse hatas�z olarak saptayan usturlaplar, saat-

ler buna güzel birer örnek. Usturlap demi�ken… Mü-

zede, mucidi olarak Câbir b. Sinân el-Harrani’nin kabul 

edildi�i küresel usturlab� da, dünyan�n kendi ekseninde 

döndü�üne inanan �slam astronomlar�ndan birisi olan 

Ebû Sa‘id Ahmed b. Muhammed es-Siczî’nin, dünyan�n 

döndü�ü prensibine dayanarak kay�k biçiminde bir us-

turlab� da model olarak görmek mümkün. 
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Saatlerde Fonksiyonellik 
ile Estetik Bir Arada
13. yüzy�lda Fas’taki Kara-
viyyin Camii’nde bulunan 
saatin rekonstrüksiyonu, 
müzenin “Saatler” bö-
lümünde dikkat çeken 
eserlerden biri. Zama-
n� tam olarak, saniyesi 
saniyesine gösteren bu 
saat, fonksiyonelli�inin 
yan� s�ra estetik görünü-
müyle de ilgi çekiyor. �lk 
bak��ta küçük ah�ap bir oda ve onun d���nda yine ah�ap 
bir duvar �ekli göze çarp�yor. Özenle verniklenmi� ah�ap 
ö�eler, boyanmas� da dahil modern stilde Fas’ta yap�l-
m��. Çap� 46 cm. olan saatin kadran� pirinç, zili ise bronz-
dan. Boyu yakla��k 2 buçuk metreyi bulan, eni de 4 bu-
çuk metreye yak�n olan saatin içerisindeki kaplar�n tama-
m� bak�rdan yap�lma. 

Bilimsellik ve esteti�in bir arada oldu�u eserlerden biri de 
Diyarbak�rl� bilim adam� El-Cezeri’nin tasarlam�� oldu-
�u ‘Filli su saati’. Müzede çal���r halde sergi-
lenen bu saat, El- Cezeri’nin Topkap� Sa-
ray� Kütüphanesi’nde bulunan yaz-
ma eserlerinden al�narak yap�lm��. 
El-Cezeri’nin “Filli su saati’, üzerin-
de bulundurdu�u unsurlarla pek 
çok medeniyeti temsil ediyor. Mü-
zenin “Saatler” k�sm�nda dikkat 
çeken bir ba�ka saat de, yine El-
Cezeri’nin “Kupa Saati”.  El-Cezeri, 
“El-Câmi beyn el-�lm ve-l-Amel” adl� 
kitab�nda kendi bulu�u olan bu saati 
Sultan es-Salih Ebu el-Feth Mahmud bin 
Muhammed bin Karaarslan’�n iste�i üzeri-
ne icat etti�ini anlat�yor. 

Saatlere de�inmi�ken, Ridvan es-Sa’ati’nin su sa-
atine de de�inmek yerinde olur. Sert a�aç kak-
ma, sedef tezyinatl� olan bu su saatin-
de estetik hemen göze çarp�yor. Bil-
gi notunda Ridvan es-Sa’ati’nin 
su saatinin, e�it olmayan saat-
ler veya temporal saatler pren-
sibine göre tasarland��� belir-
tiliyor.  

M�s�r’da bilimsel çal��malarda 
bulunmu� olan me�hur astro-
nom Ali b. Abdarrahman b. Ah-
med �bn Yunis’in (ö. 399/1009) 
icat edip, “Süreyya” olarak 
isimlendirdi�i “Kupa Saati” de 

müzede görülmeye de�er 
eserlerden biri. Bu saatte, 
gecenin her bir saati ge-
çince bir lamba sönüyor. 
Birinci lamba 1 saatlik 
yanma süresi için gaz 
ya�� içeriyor, on ikin-
ci lamba ise 12 saat 
için. Lambalar e� za-
manl� yak�lacak olur-
sa, söndüklerinde sa-
atlerin say�s� okunu-

yor.  �bn Yunis’e göre 
on ikinci lamba y�l�n en uzun gecesi için 36 dirhem, en 
k�sa gece için 24 dirhem ya� içeriyor. Bu demek oluyor ki 
lambalar, vakitleri, yani e�it olmayan saatleri gösteriyor. 

Astroloji Bölümü Görülmeye De�er 
Astroloji, �slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin en çok 
ilgi gören bölümlerinden biri. Gök küreler, rasathaneler, 
rasathane araçlar�, gündönümü halkas�, usturlaplar, daha 
neler neler… Bilgi da�arc���m�z geni�lerken, bir yandan 
da, bu kadar çal��mayla �slam âleminin bilim dünyas�nda 
Bat�’ya kar�� ba�� önde gezmesinin âlemi yokmu� diye ge-

çiriyoruz akl�m�zdan. 

Müzede sergilenen eserlerin yan�n-
da yer alan bilgilendirme levhala-

r�, bilgi da�arc���m�z� sürekli ge-
ni�letiyor. Astronomi tarihinin ta-
n�d��� ilk rasathanelerin, Halife 
Memun’un ad�n� ta��d���n� ö�re-

niyoruz mesela. Astronomiye ve bu 
dal�n ilerlemesine yönelik yo�un ilgi-

si Halife Memun’u, biri Ba�dat’ta, di-
�eri �am’da iki tepeye birer gözlemevi 

kurmaya sevk etmi�. Memun, büyük araç-
lar ve aral�ks�z gözlemler yoluyla, öncekilerin öl-

çümlerinden daha kesin ölçümlere ula�may� he-
de� emi�. Halife Memun, astronomi tarihine, ger-

çek anlamda rasathane kuran ilk ki�i olarak geç-
mi�. Dünyada ilk rasathanelerin, Müs-
lüman hükümdarlar taraf�ndan ku-

ruldu�unu, zamanla dünyan�n 
en büyük üç büyük rasathane-
si olan Meraga, Semerkand ve 
�stanbul’da son derece has-
sas gözlemler yap�lm�� oldu-
�unu da ö�reniyoruz. 

�stanbul’da 1575–1580 y�lla-
r� aras�nda Osmanl� Sultan� 
III. Murat taraf�ndan kuru-
lan büyük rasathaneyi kurma 
� kri, çok yönlü bir bilgin olan Câbir b. Eflah'in (12.yy) Avrupa'da "TORQUETUM" 

Türk Aleti diye yay�lan astronomik aletin modeli

El-BîrûnÎ'nin (ö. 1048) mekanik "GÜNE� VE AY TAKV�M�"
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Avize Saat: Ali b. Abdarrahman b. Ahmed �bn Yunis’in bulu�u olan bu saatte, gecenin her bir saati geçince bir lamba sönüyor. Birinci lamba 1 saatlik yanma 

süresi için gaz ya�� içeriyor, on ikinci lamba ise 12 saat için. Lambalar e� zamanl� yak�lacak olursa, söndüklerinde saatlerin say�s� okunur. 
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Takiyyüddin’den (Ö. 1585) gelmi�. Takiyyüddin, çok büyük 
boyutlarda imal edilmi� yeni aletlerle, yeni bir gözlem tar-
z� yard�m�yla köklü bir �ekilde tashih edilmi� sonuçlar elde 
etmeyi hede� emi�. Suriye ve Kahire’deki ikametinden son-
ra �stanbul’a göçen Takiyyüddün, yazd��� bir kitapta rasat-
hane ve aletleri hakk�nda bilgi veriyor. Takiyyüddün, zaman 
ölçme aletini (yani saati), astronomik gözlem araçlar� aras�-
na sokan ilk astronom olarak da biliniyor. 

Heysem’in ‘Karanl�k Oda’s�, 
Farisi’nin ‘Gözbebe�i’ bu müzede  
Gülhane Park�’ndaki �slam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde 
görülebilecek eserler, elbette bu anlatt�klar�m�zla s�n�rl� de-
�il. Binan�n her iki kat�nda da görülmeye de�er birbirinden 
ilginç çal��malar mevcut. Mesela “Optik” alan�nda, 14. yüz-
y�lda �slam kültürünün en önemli �ahsiyetlerinden birisiyle 
kar��la��yoruz. Bu ki�i, ola�anüstü bir � zikçi ve matematik-
çi olarak da tan�nan Kemaluddin el-Farisi’den (1267–1318) 
ba�kas� de�il. �bn Heysem’in “Optik”ine yazd��� �erhte 
gökku�a�� fenomeninin ç���r ac�c� bir aç�klamas�n� buluyo-

ruz. Gökku�a��n�n optik olarak alg�lanmas�n�n, güne� �����-
n�n bir damlaya girme ve ç�kmas� esnas�nda iki kat k�r�lma-
s�yla ve bir veya iki kat� yans�mas�yla gerçekle�ti�ini ö�re-
niyoruz. El-Farisi, bu sonuca, cam ya da kaya kristalinden 
mamul bir küre üzerinde gerçekle�tirdi�i bir dizi sistema-
tik deney sonucunda ula�m��.  Kemaluddin el-Farisi’nin op-
tik alan�nda ula�t��� önemli ara�t�rma sonuçlar�ndan biri de 
gözbebe�inin yap�s�na ili�kin ö�retisi olmu�. El-Farisi, kesi-
len bir koyundan ald��� göz üzerinde yapm�� deneylerini. �lk 
olarak, merce�in ön yüzeyinden gelen yans�may� tespit et-
mi� ve bu yans�may� kendi teorisi çerçevesinde mükemmel 
bir �ekilde temellendirmi�. 

�nsan�z, unutmaya yazg�l�y�z. An�lar�m�z� zihnimizin bir kö-
�esinde biriktirmek yetmiyor, evimizde bir dolab�n içinde 
albümler dolusu foto�ra� a ölümsüzle�tiriyoruz bu an�la-
r�. Müslüman bilim adam� �bn el-Heysem olmasayd� zihin-
lerimizde küçük k�r�nt�lar �eklinde kalacakt� belki de ya�a-
m�m�zda her daim hat�rlamak istedi�imiz an�lar�m�z. �bn 
el-Heysem, karanl�k odan�n mucidi. Günümüz bilimler ta-
rihinde ‘Camera Obscura’n�n as�l mucidi olarak görülüyor 
kendisi. �slam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde Müslüman bi-
lim adamlar�n�n, co�rafya alan�ndaki geli�melere katk�lar� 
da var, buhar gücüyle çal��an aletlerin geli�tirilmesiyle ilgi-
li çal��malar� da, t�p ve matematik bilimlerine katk�lar� da… 

�ki katl� müze binas�n�n her iki kat�nda da birbirinden ilginç 
bilgi ve objelere rastlamak mümkün. Merakl�lar�na, yaz�m�z� 
okuduktan sonra, bu yazd�klar�m�zdan da fazlas�n� görmek 
için, �ehrin gürültüsünü ve karma�as�n� arkalar�nda b�rak�p 
Gülhane Park�’na gelmelerini, park�n içerisindeki �slam Bi-
lim ve Teknoloji Müzesi’ni ziyaret etmelerini öneriyoruz. 
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�llüstrasyon: Bü�ra YURTSEVEN



Medeniyet  
Tasavvuru 

ve �nsan
Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN ile Söyle�i

19. as�rda dünyayla dirsek temas� de�il, gö�üs gö�üse temas söz 

konusudur. Birtak�m insan�m�z dünyan�n yeni “biçim”ini alg�laya-

mad�klar� için bizim medeniyetimizin de�er yarg�lar�n�n art�k ge-

çersiz oldu�u 	 krine kap�ld�lar. Bu dü�ünce, Tanzimat ve sonra-

s�nda ortaya ç�kan büyük buhran� do�urdu ki bu hâlâ devam edi-

yor. Birtak�m insan�m�z ise dünyay� hiç anlayamad�klar� halde, ‘Bi-

zim de�erlerimiz iyidir, perdeleri kapayal�m ve devam edelim’ de-

diler. Böylece Osmanl� maceras� biçimsel olarak sona ermi� oldu.



Dergimizin 12. say�s�ndaki “Medeniyet Tasavvuru ve �n-

san” ba�l�kl� söyle�imize Sadettin Ökten ile devam ediyo-

ruz. Bir medeniyetin yükseli� safhas�nda ele�tirisiz hiçbir 

geli�menin olamayaca��n� belirten Ökten, “Ele�tiri çok 

önemlidir ve daima vard�r. Ele�tiri yapanlar bazen top-

lumsal mânâda çok ciddi bedeller öderler ama mutla-

ka ele�tirirler.” dedikten sonra ele�tiri kültürünün insan� 

"Do�ulu", yahut "Bat�l�" diye ay�rmad���n� ifade ediyor.

Ökten’e göre bir medeniyetin inki�af etmesi için o me-

deniyette ikamet eden farklar�n önünü kesmemek la-

z�m. Fakat bu farkl�l�klar�n bir bedeli vard�r ve zaman 

zaman bu bedel kan ile ödenir, ho� olmasa da... La-

kin o “fark”, içinde ya�atan toplumlar� daima diri tutar. 

Ökten’e göre toplumlar�n, farkl�l�klar�n� içlerinde daha 

rahat ya�atabilmeleri, kendi medeni de�erlerinden �üp-

he etmedikleri takdirde gerçekle�iyor.

Ökten, bir önceki söyle�ide önem atfetti�i “farkl�l�klar-

la etkile�im” konusuna tekrar dikkatleri çekiyor: “Di�er 

medeniyetlerle etkile�ime geçince, medeniyet yap�n�z-

da problem varsa onu tespit edersiniz. Ne kadar büyük 

uygarl�k varsa hepsinin s�n�rlar� geçirimlidir. Herkes ge-

lir, gider, para kazan�r, iz b�rak�r.”

Selçuklu, Osmanl� ve Türkiye Mütemmim Cüzlerdir

Medeniyet alg�s�n�n, mekân ve ekonomi ile sars�lmaz 

ba�lar� oldu�unu da ifade ediyor Sadettin Ökten. Sel-

çuklu ve Osmanl� devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 

birbirlerinin mütemmim cüzü olmas�na ve mekân mef-

humuna farkl� bir bak�� aç�s�yla yakla��yor. “Osmanl�’n�n 

ortaya ç�kt��� ilk mekân Anadolu’dur. Fakat bu hadise 

Selçuklu ile ba�lar. Selçuklu tarihine ekonomik bir gözle 

bakt���m�zda, 1071 ve sonras�ndaki Anadolu’nun o dö-

nem dünya ticaretinin ak�� noktas�nda oldu�unu görü-

rüz.” diyen Ökten, hadiselere ekonominin hemen dâhil 

oldu�unun alt�n� çiziyor. Ökten, sözlerini “Selçuklular�n 

siyasal buhran� atlatt�ktan sonra, yani 1071 ile 1176 y�l-

lar� aras�nda dahi, Anadolu’da kal�p kalmayaca�� belli 

de�ildir.” diyerek sürdürüyor. 

Ökten’in belirtti�ine göre, bir as�r sonra anla��l�r ki Sel-

çuklular Denizli’nin bat�s�na geçemezler, hep do�uda-

d�rlar, sahiller Bizans kontrolündedir ve Selçuklu orta-

da bir yerde kalm��t�r. Nihayetinde iki yol açar kendi-

sine; biri güneyden Alanya, di�eri ise kuzeyden Sinop. 

Bu sayede �pek Yolu ticaretinde önemli bir yeri ele geçi-

rir. 1176’dan 1243’e kadar hanlar, kervansaraylar yapar 

fakat 1243’te Köseda�’da Mo�ollara kar�� peri�an olur 

ve dü�ü�e geçer. Ökten’e göre Selçuklu ne yapt�ysa, bu 

67 senede yapm��t�r. 

“Mimarl�k tarihçileri 67 senede, yani 1176 ile 1243 y�l-

lar� aras�nda bânisi Selçuklu olan âbidevî nitelikte 400 

eser say�yorlar. Bu nas�l oluyor? Çünkü Selçuklu’nun 

bulundu�u mekândan para ak�yor, ticaret geli�iyor ve 

Selçuklu ne yapaca��n� biliyor, medeniyet alg�s� sa�-

lam. Selçukludan evvel o bölgeye bakt���m�z zaman 

Akdeniz’de Müslüman Araplar var ve ticareti engelle-

mi�ler. Selçuklu yeniden o yolu aç�yor. 'Türk’ün ticarete 

akl� erer mi' diyorlar. ��te gör!”

Dip Dalgalar, Medeniyetlerin Alfabesidir

Bir önceki söyle�imizde Ökten �öyle bir ifade kullanm��-

t�: “Medeniyetleri uzun vadeli dü�ünmek gerekir. Bu da 

dip dalgay� anlamakla mümkündür. Dip dalga okundu-

�u zaman olaylar farkl� boyutlarda de�erlendirilir.” 

Nas�l ki Roma, Klasik Grek birikimini ald�ysa, Osman-

l� da Orta Ça� �slam birikimini hayata geçirmi�tir. Bu 

nedenle Osmanl�, Selçuklu’nun mütemmim cüzlü�ü-

ne soyunur ve onun birikimine s�rt�n� yaslayarak bat�-



ya gider ve Akdeniz’e iner. Ökten’e göre bu dip dalga-

y� Osmanl�’n�n iyi okudu�u, gözlerden kaçan bir nok-

tad�r. O dönemde dünyan�n ticareti Akdeniz’den akar. 

Osmanl� da o ticaretten pay al�r. Çünkü Selçuklu’yu iyi 

analiz etmi� ve Akdeniz havzas�yla etkile�imde olan 

medeniyetleri iyi okumu�tur. Bu tezini bir örnekle aç�k-

l�yor Ökten:

“Mesela Fatih Otranto’ya ç�karma yapt�, Adriyatik’i kes-

ti. Bu ç�karma, II. Murat’�n Arnavutluk seferinin devam�-

d�r. Çünkü en kolay oradan ç�k�l�r Adriyatik’e, yani Ak-

deniz ticaret yoluna. Bunlar, medeniyet dairesi içerisin-

de birbirine ba�l� halkalard�r. �lk sohbetimizde bahsetti-

�imiz ‘Perdeleri aç�k medeniyetler geli�ir’ tezinin bir va-

k�as�d�r bu.”

Ökten’in ifadelerine göre, Selçuklu medeniyetinin 

mekân� Anadoludur. Osmanl� medeniyetinin mekân� ise 

Anadolu,  Balkanlar, Orta Avrupa ve Do�u Akdeniz’dir. 

Mekân sabit oldu�u halde hadiseler zamanla de�i�ir. �lk 

söyle�ide bahsedilen öz-biçim mefhumlar� gibi mekân-

zaman mefhumlar� da iç içe geçen küreler gibidir. Biçim 

de�i�ti�i, de�i�mesi gerekti�i halde öz nas�l sabit kal-

mal�ysa, mekân sabit kald��� halde hadiselerin cereyan� 

da de�i�ebilir. Medeniyetlerin s�hhatinin, bu cereyanla-

r�n ve dip dalgalar�n do�ru okunmas� neticesinde ger-

çekle�ebilece�i dü�üncesindedir Ökten.

Perdelerin Kapanmas� 
Osmanl� Maceras�n� Sona Erdirdi
Medeniyetlerin etkile�im halin-

de olmas� gereklili�i “ileti�im” mef-

humunu do�urur. Ökten’e göre 

Osmanl�’n�n ilk dönemlerinde ile-

ti�im mükemmeldir ve Osman-

l� Devleti’nin ve medeniyetinin her 

devlet ve medeniyetle temas� vard�r. 

“Yaln�zca Fatih’i ele ald���m�zda; 

Rumca, Latince, �talyanca, Arapça 

ve Farsça biliyor. Bunun bir getiri-

si olarak ise o medeniyetlerin geli-

�imine de, de�i�imine de vâk�f olu-

yor.” diyen Ökten, ileti�imin, farkl�-

l�klar� bir arada tutabilmeyi de sa�-

layaca��na dikkat çekiyor. “Mese-

la, Fatih’in huzurunda bir müna-

ka�a olur. �bni Rü�d ile Gazali’nin 

taraftarlar� çat���rlar. 



Bunlar� Fatih dinler ki bu üst düzey bir tefekkür müsaade-

sidir. Bu ileti�im zamanla kesilmeye ba�lar. Toplum gitgide 

içine kapan�r. Kapand�kça statikle�ir. Statikle�tikçe donar 

ve dünyay� anlayamaz.”

19. asra geldi�imizde dünyayla dirsek temas� de�il, gö�üs 

gö�se temas söz konusudur. Birtak�m insan�m�z dünyan�n 

yeni “biçim”ini alg�layamad�klar� için bizim medeniyetimi-

zin de�er yarg�lar�n�n art�k geçersiz oldu�u � krine kap�ld�-

lar. Bu, Tanzimat ve sonras�nda ortaya ç�kan büyük buhra-

n� do�urdu -ki bu halen devam ediyor. Birtak�m insan�m�z 

ise dünyay� hiç anlayamad�klar� halde ‘Bizim de�erlerimiz 

iyidir, perdeleri kapayal�m ve devam edelim’ dediler. Böy-

lece Osmanl� maceras� biçimsel olarak sona ermi� oldu.

Osmanl�’dan Türkiye’ye

Ökten’in bir di�er tespiti de Do�u ile Bat�’n�n sorunla-

r� alg�lama ve çözme yöntemi üzerinedir. “E�er biz Ba-

t�l� bir toplum olsayd�k, altyap�m�z daha rahat oldu�un-

dan, ya�ad�klar�m�z ‘bu bir varl�k sorunudur’ ba�l���yla 
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gündeme gelecekti. Ama biz ortada bir yerdeyiz i�te.” 

diyor Ökten. Yine de içinde bulundu�umuz durumdan 

hâlâ umudu var Ökten’in. “1960’l� y�llarda böyle mev-

zular hiç konu�ulmazd�. Dünyadan bîhaber bir Türkiye 

vard�. Medeniyet dedi�imiz olay da bu mevzular üzerin-

de dönüyor aksi gibi. Günümüzde bu perspektif ile bu 

mevzular�n üzerine gidildi�inde birtak�m problemler ol-

du�u a�ikâr. Yapabildi�imiz kadar�yla �unlara bir el ata-

l�m diyoruz.” diyen Ökten, “öz”e yeni bir “biçim” verme 

zorunlulu�unu ise �u �ekilde ifade ediyor:

“�unu net ifade edeyim ki bir medeniyet alg�s�n� yenile-

meden ya�amak mümkün de�il. Fakat o alg� nas�l yeni-

lenecek, oras� meçhul. Ama mutlaka ve mutlaka özün 

yeni bir yorumu olacak. Özün yeni bir yorumu olmadan 

medeniyetin ya�amas� mümkün de�il.” 

Ökten’e göre öze yeni bir biçim vermenin de bir so-

rumlulu�u var. Bu sorumlulu�u “Olay�n fark�nda olan-

lar mutlaka kendilerini bezemeliler.” sözüyle dile geti-

ren Ökten devam ediyor. “Bezenme okuyarak, geze-

�llüstrasyon: Bü�ra YURTSEVEN

59



rek, dü�ünerek ve tart��arak sa�lan�r. O konular�n 

arkas�na inilmeye, dip dalgalar alg�lanmaya çal���l-

mal�d�r. ‘Bu insan niye böyle davrand�?’  sorusuna 

cevap arayan birinin, ortam� yumu�atmas� laz�m. 

Çok sert dille bir ortama girerseniz ortam yumu-

�amaz ve siz konu�amazs�n�z. Bat�’n�n bizden fark�; 

onlar, bu ortam� büyük kavgalar vererek art�k belli 

bir düzeye getirdiler ve art�k konu�abiliyorlar.”

Kurumsal Altyap� Olu�turmak
“Âti ortaya ç�k�nca mazi silinmeli.” der Tev� k Fik-

ret. Sadettin Ökten’e göre ise kimlik mazidedir ve 

silinmez. O kimli�i sarmalayan biçimi kaybeden Os-

manl� medeniyetinin, yeniden bezenen özüyle ku-

rumsal bir altyap�ya oturtulmas� gerekti�ini savu-

nuyor Ökten. Kendi ifadesiyle Bat� medeniyetinin 

geli�me göstermesi de bu sayede olmu�tur. 

Ökten, bu kurumsal altyap�y� tefekkür 

ve sanatla beslemenin ise zor bir i� 

oldu�unun fark�nda. Birkaç ne-

sil öncesinin olu�turdu�u  

toplumda Necip Faz�l, 

Nurettin Topçu, Osman Turan, Nihal Ats�z gibi isim-

lerin oldu�una dikkatleri çeken Ökten, “�nsanlar bu 

isimlere bakar, onlara sorarlard�.” sözüyle toplum-

sal dönü�ümün günümüzde kilitlendi�ini, yeni bir 

biçim olu�umuyla bu kilidin aç�laca��n� belirtiyor. 

Sadettin Ökten’in önem atfetti�i bir di�er husus 

ise, medeniyetlerin zirve isimlerinin di�er medeni-

yetler için de önem arz etmesi. Bir Bat� üniversi-

tesinde bu vak�ayla kar��la�mas�n� “Doktora tezle-

ri aras�ndan bir konu dikkatimi çekti. �slam dünya-

s�n�n çok mühim �ahsiyetlerini inceliyorlard�.” söz-

leriyle anlat�yor Ökten. Bu vak�a kar��s�nda merak�-

n� gizleyemeyen Ökten’e ise �u cevab� verirler. “Bir 

medeniyeti anlamak için, o medeniyetin zirvelerini 

incelemek laz�m.”

Bu vak�adan anla��laca�� üzere medeniyet, insanlar 

üzerinden hayat bulur. Yeniden üretilir, yeni yorum-

lara kavu�ur. Bu insanlar seçkin insanlard�r. Do-

lay�s�yla bir medeniyet tahlil edilmek ve o 

medeniyetin künhüne vak�f olunmak 

isteniyorsa, o medeniyetin büyük 

temsilcilerini tan�mak �artt�r. 



Bu vak�ay� naklettikten sonra, yeni bir biçim için pay 

ç�kar�yor Ökten: “E�er biz yitik medeniyetimizi ta-

n�mak istiyorsak, bu medeniyetin büyük insanlar�n� 

okumak mecburiyetindeyiz. Günümüz insan� Yahya 

Kemal’i okumal� ki daha sonra Fuzuli’nin ne söyledi-

�ini anlayabilsin.” 

Büyük Bir Hazinenin Fakir Bekçileriyiz
Medeniyetimizin büyük insanlar�yla aram�zda çok ka-

l�n perdeler vard�r. Bu perde bizler için çok kesif ve 

a��r bir perdedir. Yahya Kemal, ‘Süleymaniye’de Bay-

ram Sabah�’ �iirinde “Kalk�yor tozlu zaman perdesi 

her an aradan.” der. Bu noktada devreye, kalitenin 

girdi�ini dü�ünüyor Sadettin Ökten. Bunun da ilk �ar-

t�n�n ki�inin kendini "kaliteli" hale getirmekle oldu�u-

nu dü�ünüyor.

“Mesela, sevseniz de, sevmeseniz de bu ülkeden 

önemli bir entelektüel geçti. Kendine ait bir grubu var-

d�. Onun kitaplar�n� okudu�unuzda bir birikime ve ka-

liteye sahip oldu�unu görürsünüz. Günümüzde maa-

lesef baz� entelektüellerin yapt��� gibi, iki kitap oku-

yup bol dipnot dü�erek ve bol bol al�nt� yaparak bu i� 

olmaz. Sen ne söylüyorsun, önemli olan budur.” 

Varl���n�z� �n�a Edin
Toplumlar�n biçimsel k�r�lma anlar�nda önemli rollerden 

birini de gençler oynar. Bu role haz�rlanman�n çe�itli 

safhalar� ve yollar� vard�r. Ökten’e göre “realiteyi tama-

men ya�arken ayn� zamanda içine kapan�p ki�isel varl�-

�� in�a etmek” bu yollardan en önemli ve gerekli olan�. 

Y�llar önce ya�ad��� bir olay� anlat�yor Ökten.

“Viyana’da talebe olan bir k�z geldi yan�ma. Çok s�k�l-

d���n�, Türkiye’ye geri dönmek istedi�ini söyledi, � kir is-

tedi” diyen Ökten, ço�u insandan farkl� bir yol göster-

mi� genç bayana. “Viyana’da kal, hatta otuz, k�rk y�l 

orada ya�a. Ama de�erlerini koru. E�er bunu yapabilir-

sen örnek olursun. E�er sa�lam ve sabit kriterlerin yok-

sa Viyana’da kalman bir �ey ifade etmez.”

Bahsi geçen sa�lam ve sabit kriterleri kitaplar�n yaz-

mad���n� hemen ekliyor Ökten. “Kitap e�ilip büküle-

bilir. Ama o kriterler her insan�n kendi gönlünde yaz�-

l�d�r, gönül e�ilip bükülmez.” diyerek, her insan�n kri-

terinin kendi “öz”üne, yani medeniyet metnine ait ol-

du�unu vurguluyor. Söyle�imizin sonuna geldi�imizde 

Ökten, unutulmamas� gereken bir formül veriyor tecrü-

beleri sayesinde: “Medeniyet ve insan alg�s�nda, mede-

niyet kodlar�na yeni bir biçim verme serüveninde gönül 

ön s�ralarda kendine yer bulur. Çünkü bütün � kir hare-

ketlerinde fetvalar kitaplardan de�il gönüllerden al�n�r.”

Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN

1942 y�l�nda Beyaz�t So�ana�a’da dünyaya gelen Sadettin Ökten, okuma-

y� bildi�i için 1949 senesinde Koca Rag�p Pa�a �lkokulu’na için ikinci s�n�ftan 

ba�lar. Devam etti�i di�er okul ise Kabata�, Darü��afaka ve Vefa Liseleri’nin 

efsane edebiyat hocas� ve imam hatip okullar�n�n kurucusu Mahmud Cela-

leddin Ökten’in, yani babas�n�n sohbetleridir. 1953 senesinde Vefa Lisesi’ne 

ba�layan Ökten, 1964'te de �TÜ �n�aat Fakültesi’ni bitirir ve ayn� y�l �TÜ Mi-

marl�k Fakültesi’nde akademik hayat�na ba�lar. 1971-1973 y�llar� aras�nda 

ABD’de misa� r doktora ö�rencisi olarak bulunan Ökten, 1977’de dok-

tor unvan� al�r; 1979-1980 akademik y�l�nda Belçika'da ara�t�rmalar 

yapar ve 1982’de doçentli�e yükselir. 1985 y�l�nda MSGSÜ Mi-

marl�k Fakültesi’ne geçen ve 1989’da profesör olan Ök-

ten, 2004 y�l�nda kendi iste�iyle emekliye ayr�l�r. “�s-

lam medeniyeti”, “Bat� medeniyeti” ve “�ehir” 

konular�ndaki entelektüel birikimiyle maruf 

olan Prof. Dr. Saadettin Ökten çal��-

malar�na devam etmektedir.



U�ur SEZEN

Buram buram musiki kokan 

küçük bir dükkân… Duvarlar�nda 

Hamiyet Yüceses, Sabite Tur 

Gülerman, Münir Nurettin Selçuk 

gibi, ses tellerine bülbüller 

konmu� ustalar�n resimleri… 

Önce kulaklara ve sonras�nda 

gönüllere hücum eden müthi� 

bir senfoni deryas�… �stanbul’un 

ya�ayan tek gramofon ustas� 

Mehmet Öztekin’in, nâm-� 

di�er Gramofon Baba’n�n 

Kapal�çar��’daki nev'i �ahs�na 

münhas�r atölyesindeyiz,  

gramofon sevdas�n� tema�a 

etmek üzere.

Zaman Tünelinde Bir Kültür Muhaf�z� 
Gramofon Baba



Baz� ki�iler ve sesler vard�r ki baz� mekânlara çok yak���r. 

San�l�r ki o mekânlar var oldu�undan beri o efsunlu ki�i-

ler, o efsunlu na�meler hep oradad�rlar. Zannedilir ki bir 

yere sinmi�lerdir onlar. Belki bir sadaka ta��n�n içine s�rla-

n�p yoksul bir çocu�a terennüm ederler, belki de bir lahitin 

içinden gönlü k�r�klara m�r�ldan�rlar. Gramofon Baba na-

m�yla maruf Mehmet Öztekin de bu efsunlu mekânlar�n 

son kahramanlar�ndan biridir.

Kapal�çar�� Lütfullah Kap�s�’ndan Bak�rc�lar Soka��’na gi-

rince kula��n�za gelen na�melere b�rak�n kendinizi. Biri 

elinizden tutup; mesela Hâf�z Sami, mesela Kani Karaca, 

mesela Zeki Müren sizi Mehmet Usta’n�n atölyesine 

götürecektir. Bir kö�eye kendisini gizlemi�, sade-

ce zevklisine â�ikâr, kendi küçük ama gönlü çok 

büyük atölyenin kap�s�ndan girdi�inizde ev-

vela envai çe�it ta� plaklar, çiçeklerle be-

zeli gramofon borular�, hânende foto�-

ra� ar� kar��lar sizi. E�er kadim ve este-

tik olan �eylere kar�� muhabbetiniz var 

ise do�ru yerdesiniz demektir. Amma 

ki yolunuz Kapal�çar��’ya dü�müyor-

dur, fakat gönlünüz her daim musikiy-

le at�yordur dü�üncesiyle sizler için zi-

yaret ediyoruz Gramofon Baba’y�. El Sa-

natlar� Dergisi’nin 8. say�s�nda; “Bir za-

manlar�n ekmek kap�s� mesleklerinden 

biri olan gramofon ya-

p�mc�l��� geli�en tek-

noloji kar��s�nda 

can çeki�iyor. 

Emektar ustalar ise her türlü s�k�nt�ya ra�men kültürümü-

zün gelecek nesillere aktar�lmas� için ellerinden geleni ya-

p�yorlar.” diye bahsetti�imiz ustalardan Mehmet Öztekin-

le gramofonun dünü, bugünü ve yar�n�n� konu�uyoruz. 

Gramofonla çocukluk y�llar�nda tan��m�� Mehmet Usta. 

“Yaz�n okullar kapand���nda bir hafta kadar tatil yapar, 

ondan sonra mutlaka bir ustan�n yan�na ç�rak olarak 

verirlerdi bizi.” diyerek söze ba�l�yor. 

Çocukluk A�k� Gramofon

Okullar kapand���nda babas�n�n gramofon atölyesin-

de çal���rm��. “Bu sayede hem sokaktaki kötü al��kan-

l�klardan uzak tutarlard� bizi, hem de fark ettirmeden 

kolumuza alt�n bir bilezik takarlard�.” sözleriyle yâd 

ediyor çocukluk günlerini. Babas�n�n dükkân�nda el-

lerini bir kez bile gramofonlara sürmeden yerleri sü-

pürerek, çay demleyerek gramofonlarla ünsiyet pey-

da etti�ini anlat�yor. Ve hemen ilave ediyor, “Uzun 

y�llar sonra bu i�in benim ekmek kap�m olaca��n� ak-

l�ma hiç getirmedim.”
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Çald�kça Derinle�en �ark�
Y�llar bu minval üzere geçer. Öztekin gramofon tamirci-

li�ini, ailesini geçindirmek, çocuklar�n� okutmak kabilin-

den bir i� olarak görür. Fakat y�llar içerisinde baz� �eyle-

rin de�i�mesinden rahats�zl�k duymaya ba�lam��. “Gra-

mofonun kendisine zaten çok büyük bir sevgim vard�. 

Konunun içerisine girdikçe farkl� yönleri gördüm, dolay�-

s�yla o rahats�zl�klara kar�� bir mücadele yönüm olu�ma-

ya ba�lad�.” diyerek i�inin zamanla nas�l tutkuya ve bir 

vazifeye dönü�tü�ünü anlat�yor Gramofon Baba.

Be� metrekarelik atölyesinde kendine göre bir düzen kur-

mu� Öztekin. 45 y�ldan fazlad�r sürdürüyor bu düzeni. Ne-

reye baksan�z bir duygu seli önüne kat�p sürüklüyor sizi. 

Ya�lar�, birço�umuzun ya��ndan büyük gramofonlar ve ta� 

plaklar yan yana dizilmi� dükkân�n bir kö�esinde. Kim bilir 

y�llar evvel hangi â��klar�n me�klerine �ahit olmu�tur, hangi 

sevdal�y� hasretli�iyle bulu�turmu�tur bu gramofonlarla ta� 

plaklar… Bu sevdaya gönlünü dü�ürmü� Mehmet Öztekin 

ve bu s�rra ömrünü vakfetmi�. “Hem esteti�ine hem de 

saklad��� de�erlere meftunum, c�z�rt�s�nda bile bir ahenk 

var.” sözleriyle dile getiriyor sevdas�n�.



1900’lü y�llarda gramofonun Türkiye’ye gelmesiyle ba�kö-

�eye oturmas� bir olur. Gramofonu olan ki�iler müthi� iti-

bar sahibidir. “Dü�ünlere ve e�lencelere gramofonu olan-

lar ça�r�l�r,  gramofonlar�yla kendileri için ayr�lm�� ba�kö�e-

ye otururlarm��. Hatta gramofonlara nazar boncu�u dahi 

takarlarm��.” diyerek o y�llar�n alg�s�n� aktar�yor Öztekin.

Uzun y�llar gramofonu taht�ndan indirecek bir geli�me ol-

maz. Gramofon hayat�n bir parças�d�r ve ya�ayan yüzler-

ce gramofon müdavimi vard�r. Fakat 1960’l� y�llarda gra-

mofonun yerini pikaplar, makara teypler, kasetçalarlar 

almaya ba�lar. Öztekin, “Gramofonlar, modas� geçti dü-

�üncesiyle çat� aralar�na kald�r�l�rd�. O günlerde insanlar,

art�k kullanmayacaklar�n� dü�ündüklerinden ta� plaklar� 

po�etlerle çöpe atarlard�.” diyerek yaras�n� dillendiriyor.

Bu talihsizlikleri gördükçe Öztekin’in gramofonlara yak-

la��m� de�i�ir. Ekmek paras� tela��ndan “kültür muhaf�z-

l���” görevine soyunur. “Aramakla bulunmaz, ama bu-

lanlar arayanlard�r.” demi�ler. Gramofonunun ba��na bir 

i� gelenin yolu, Öztekin’in Kapal�çar��’daki dükkân�na 

dü�er olmu�. Bu sayede “Türkiye’de ne kadar at�lm�� 

gramofon varsa döner dola��r bana ula��r. Bazen y�llar 

geçer ama er ya da geç dü�er elime.” diyerek gramo-

fonlarla aras�ndaki yolu i�aret ediyor Mehmet Öztekin, 

nam-� di�er Gramofon Baba.



Gramofondan Marangozlu�a
Eline geçen her gramofona gözü gibi bakan, son ana 

kadar onu kurtarmak için gayret sarf eden Öztekin, 

gramofonculu�un yan�na bir de marangozlu�u ekle-

mek zorunda kalm��. “Ah�ab� zarar gören bir gramo-

fon tamire geldi�inde marangoza götürürdüm ama 

genelde istedi�im gibi olmazd�.” diyen Öztekin, bu va-

zifeyi de kendi s�rtlanm��. “Dört y�l boyunca saat üç gibi 

dükkân� kapatt�m, çar�� yak�nlar�ndaki bir marangoz ar-

kada��n atölyesine gittim. Yeni ba�layan bir ç�rak gibi i�i 

ö�rendim, gramofonun ah�aplar�n� da kendim yapma-

ya ba�lad�m.” diyerek a�k�n yolunun fedakârl�ktan geç-

ti�ini ifade ediyor Öztekin. 

Önceleri sadece kula�a hitap eden gramofon, y�llar geç-

tikçe göze de hitap eden bir esteti�e bürünür, dekoras-

yon yönü a��r basmaya ba�lar. Titre�ime büyük oranda 

katk� sa�lad��� için gramofon borular�nda teneke ve ba-

k�r kullan�l�rm��. Kula�a ho� gelen lâkin göze pek hitap 

etmeyen ve çabuk oksitlenen teneke borunun üzerine 

bir boya at�l�p, boyan�n üzerine çe�itli � gürlerle süsleme-

ler yap�larak göz esteti�i de korunur olmu�. Esteti�in her 

çe�idine zaaf� olan insano�lunun bu güzel özelli�i, bir-

çok sanat�n gramofonda bulu�mas�n� sa�lar. Öztekin’in 

atölyesinde de bu örnekte birçok gramofon mevcut. Ve 

bu süslemeleri de Öztekin’in e�i yap�yor. “E�im de be-

nim gibi gramofonlar� çok seviyor.  Bu yönden çok �ansl�-

y�m çünkü beni hep destekledi.” sözleriyle e�inin katk�s�-

n�n alt�n� çizen Öztekin, “Çocuklar�m�z büyüdükten son-

ra koleksiyona a��rl�k verdim, eve 50’den fazla gramofon 

dizildi. E�im önemsemeseydi koleksiyonu muhafaza ede-

mezdim.” 

Ç�rakl�k Biter, Koleksiyon Ba�lar
Usta gramofoncu Öztekin’in koleksiyonunda 50’den faz-

la gramofon var. Koleksiyonunun en eski tarihli parça-

s� 1904 y�l�na ait. Türkiye’nin sava�a girdi�i y�lda üretilen 

1914 yap�m� bir gramofon ise Öztekin’i en çok etkileyen 

eserlerden biriymi�. Koleksiyonuna ait birçok gramofonu 

çe�itli zamanlarda sergilemi� Öztekin. Özellikle de tarihi 

misyonu olan parçalar�.

Mesela 1914 tarihli, çift borulu bir gramofon... Büyük 

boru ç�kart�larak daha dü�ük bir ses elde ediliyor ve bu 

sayede gece de dinlenilebiliyor. Gündüz ise ç�kar�lan boru 

tekrar tak�l�yor ve gramofon daha güçlü bir ses veriyor. 

Büyük borulu gramofonlar� ta��mak zor olaca��ndan, pik-

ni�e giden yahut uzun yola ç�kan musiki�inaslar dü�ünü-

lerek ta��nmas� kolay gramofonlar da yap�lm��. Bu gra-
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mofonlar�n ilk örneklerinden biri 1930lu y�llarda Rusya’da 

üretilmi�. Bir çanta içine yerle�tirilen gramofon, kullan�l-

mad��� zamanlarda borusu içeri çevrilerek ta��nmaya uy-

gun hale getirilir, turneye ç�kan bir müzisyen gibi her yere 

götürülür ve keyi� e dinlenilirmi�.

Gramofonla ta� pla��n ünsiyeti Mehmet Usta için ikinci 

bir saha olu�turur ve eski-yeni, bulabildi�i bütün ta� plak-

lar� toplar. Sesi kaydeden ve gramofon i�nesinin ucunda 

her an terennüme haz�r halde bulunan ta� plaklar, dö-

neminin kimlik kart� gibidirler adeta. 1917 y�l�yla birlikte 

ta� plâklar�n ülkemizde üretimine ba�lan�r ve Suzan Yaka, 

Münir Nurettin Selçuk, Sa� ye Ayla gibi dönemin üst dü-

zey sesleri plaklar doldurup, müdavimleriyle her yerde 

hasbihâle müsait duruma gelirler. Öztekin’in paha biçile-

meyen ta� plak koleksiyonunda ise Hamiyet Yüceses’ten 

Ortaoyuncusu �smail Dümbüllü’ye, Udi Hrant’tan Haf�z 

Burhan’a kadar birçok üstad�n kay�tlar� var.

Her Plak Bir Sesli Belgedir
Öztekin’e göre gramofon ve bilhassa ta� plaklar sadece 

“müzik çalar” de�il. “Elimizde tuttu�umuz her ta� plak 

bir sesli belgedir.” diyerek sevdas�na çok farkl� bir misyon 

yükleyen Öztekin, ba��ndan geçen bir vak�ay� da anlat�-

yor, koleksiyon gayretinin ehemmiyeti daha kolay anla-

��ls�n diye.

“Elime geçen her pla�� dinlerim. Bin plak alsam binini de 

dinlerim. Fakat bir gün bir plak geçti elime, nas�l olduy-

sa o pla�� dinlemedim. Girit Adas�’n�n i�gal edildi�i gün-

ler, donanmam�z zay�f... Bir plak yap�lm�� Barbaros Mar-

�� diye. ‘Ey Devlet-i Âli Osmaniyye’nin aziz vatanda�la-

r�. Donanmam�z zay�f, Girit elden gidiyor. Donanmam�za 

ba���.’ diyerek giriyor ses. O pla�� çalabilmek için padi-

�ah ferman� gerekir. Kafan�za göre o pla�� doldurup ya-

pamazs�n�z.” sözleri, plaklar�n musiki de�erinin yan�nda 

tarihi özelli�ini de gösteriyor. Dolay�s�yla her ta� pla��n 

mutlak suretle korunmas� gerekti�ini savunuyor Öztekin. 

Bununla birlikte ta� plaklar� gramofonlardan ay�ran di�er 

bir husus da hasar görmeleri halinde tamirlerinin müm-

kün olmamas�. Yani bir canl� belgenin göz göre göre öl-

mesinin önüne geçiyor Öztekin, fakat yine de mutmain 

de�il. �çinde bulundu�u durumu, “Bu plaklar teker teker, 

k�r�l�p k�r�l�p gidiyor. Bir kültür yok oluyor resmen. Öyle 

bir gün gelecek ki çuvalla para dökecekler ama bu k�r�-

lan plaklar�, yok olan kültürü bulamayacaklar. Afedersiniz 

ama bir dönem bu plaklarla ülkemizde sobalar yak�ld�!” 

sözleriyle ifade ediyor.
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Ça��n Anlay���na Uygun Gramofonlar

Öztekin’e göre tamir edilmeyecek gramofon yoktur. S�k�nt�ya 

dü�tü�ü tek konu ise üretimi sona eren gramofonlar�n par-

çalar�na ula�mak. E�er tezgâh�na gelen gramofon çok y�p-

ranm�� ise muhtelif parçalar�n� ba�ka gramofonlarda kullan-

mak için sakl�yor, bu sayede ba�ka bir hastan�n derdine �ifa 

oluyor.  Dolay�s�yla Öztekin’in gramofonlarla ili�kisi tamir ve 

koleksiyon düzeyinde de kalmam��. Kullan�mdan kalkacak 

durumdaki gramofonlar�n mekanik aksamlar�n� eski ci-

hazlardan ç�kar�p, gövdesini ve borusunu kendi yapt��� 

yeni gramofonlara tak�yor. Gramofonlar aras� bir or-

gan nakli adeta. 15 y�l önce bu yöntemle gramo-

fon üretimine ba�layan Öztekin, “Tamire getiri-

len gramofonlar orijinal ve çok pahal� eser-

ler, bu nedenle gelir düzeyi yüksek ol-

mayanlara hitap etmiyor. Bu dü�ünce 

beni ‘yüzde 50 orijinal’ gramofon-

lar yapmaya götürdü. Böylece � -

yatlar da her müzikseverin alabi-

lece�i rakamlara indi.” diyor.

Nostaljik gramofonlar�n günü-

müzde yeniden gündeme gel-

mesiyle bilhassa Uzakdo�u ülke-

lerinde seri gramofon üretimine ge-

çilmi�. “Ömürlük, hatta evladiyelik 

gramofonlar�n, mesela ‘His 

Master’s Voice’ markal� bir 

gramofonun i�çilik kalitesi 

de mekanik kalitesi de yok 

bu ürünlerde” diyen Öztekin, 

atölyesinde üretti�i gra-

mofonlarda en iyi gra-

mofon markalar�n-

dan ç�kma parçalar� 

kulland��� için kalite 

sorunu hiç ya�ama-

m��. Bu özen de Öztekin’in atöl-

yesini dünyan�n her yerinden gelen 

gramofon sevdal�lar�n�n bulu�ma nokta-

s� yapar. “Yurtd���ndan tamir için çok ürün 

geliyor. Özellikle �talya, Fransa ve Almanya’dan. 

Gramofon ustalar� Avrupa’da yok olunca, bana 

gelmeye ba�lad�lar.” diyen Öztekin’in mü�terile-

ri aras�nda, rahmetli Turgut Özal ve Sak�p Sabanc� 

gibi ünlü isimler de varm��.
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Gramofonun Sihri Gençleri Yakal�yor

Yar�m as�rd�r gramofon kültürüyle yo�rulmu� Öztekin. Bu 

kültürle yeti�en insanlarla büyümü�. Günümüz dünyas�n�n 

alg�lamas�yla bu kültür, belli bir ya��n üzerindeki insanlar�n 

ilgisini çeker diye dü�ünülebilir. Fakat Mehmet Usta’n�n iz-

lenimi hiç de öyle de�il.

“Sizi �a��rtacak belki ama mü�terilerimin büyük ço�un-

lu�u gençlerden olu�uyor. Ya� ortalamas� 45’in üstüne 

ç�kmaz.” dedikten sonra tecrübelerini aktar�yor bizlere. 

“Bence gençlerin geçmi�e kar�� merak� var. Genetik kod-

lar�yla alakal� bir durum, bir ilgi, belki de bir özlem... Bu-

nunla birlikte gramofonun da bir sihri vard�r, insan� kendi-

ne çeker. Gençler bu sihri yakal�yor galiba.”

Gramofon Baba’n�n Tek �ste�i;

“Gramofon ve Ta� Plak Müzesi Yap�ls�n”

Sohbetimizin sonuna yakla�t���m�zda Gramofon Baba’n�n 

yoruldu�unu hissediyoruz. �ki saatlik konu�man�n getirdi-

�i bir yorgunluk de�il bu, 45 y�l�n ürünü. “Bu i�i s�rt�mda 

45 senedir ta��yorsam, ekme�imle birlikte isteklerim de 

var demektir.  Bu kadar zengin ekonomiye sahip insan-

lar var ülkemizde, müzeler var, okullar var… Ama bir tane 

bile gramofon ve ta� plak müzesi yok. Bilgi edinebilece-

�iniz bir kaynak yok.” diyen Öztekin, ki�isel gayretleriyle 

gramofon sergileri yapabiliyor ancak. Tek iste�i de �u, biri-

leri bu i�e el ats�n, büyük çapl� bir çal��ma olsun, ta� plak-

lar ziyan olmas�n.

E�er bir gün yolunuz Kapal�çar��’ya dü�erse, o hengâmenin 

ve vâveylan�n aras�nda bir soluk almak isterseniz, Lütful-

lah Kap�s�’ndan Bak�rc�lar Soka��’na giriverin. Kime sorsa-

n�z gösterir Mehmet Öztekin’i. Hat�rlamayanlara Gramo-

fon Baba derseniz, kap�s�na kadar götürürler sizi. Gramo-

fon Baba’n�n herkes için s�cak çay�, so�uk suyu, anlataca-

�� an�lar� ve mutlaka sohbetinize e�lik eden bir pla�� vard�r.
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Erkek modas�nda ilklere imza atan Faruk Saraç, azim ve 
kararl�l���n yetenekle birle�ti�i takdirde insan� nerelere 
götürebilece�inin en güzel örneklerinden biri olarak kar-
��m�zda duruyor. Faruk Saraç Tasaram Meslek Yüksek Oku-
lu, Faruk Saraç'�n geldi�i noktay� gayet güzel özetliyor.

Hatice ÜRÜN

Erkek Modas�nda �lklere �mza Atan Bir �sim: 

Faruk SARAÇ
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�anl�urfa’da ba�layan hayat yolculu�u... Çocuklu�unda 

ya�ad��� anne ac�s� ve futbolcu olma hayalleri… Baban�n 

titizli�i ve ��kl���ndan etkilenme... Babas�ndan unutama-

d��� nasihat; “Elinizde alt�n bilezi�iniz olsun, topluma fay-

dal� olun”... Üniversite için gelinen �stanbul’dan bir daha 

ayr�lmadan devam eden bir kariyer hayat�... �lk erkek mo-

dac�m�z... Bedri Rahmi Eyübo�lu’nun “Renk imi� her ne 

varsa âlemde” m�sras�n�n etkisiyle gard�roptaki klasik 

renkler d���nda bordo, ye�il, mavilerin erkek giyiminde 

yer almas�... Moda ve terzilik üzerine e�itim almamas�-

na ra�men yetenek sayesinde gelen ba�ar�...  Hala çizim-

leri elde yap�p bilgisayar kullanmayan, kuma� kartelas�n� 

yan�ndan ay�rmayan, stilist ve modelist kullanmayan, pro-

valar� kendisi yapan bir tasar�mc�... Türkiye’de YÖK'e ba�-

l� ilk ve tek Tasar�m Meslek Yüksek Okul sahibi olan bir 

isim… Televizyon program�n�n sonunda ilk barteri kulla-

nan ve Milli Tak�m k�yafetlerini ilk tasarlayan kimse… So-

yad�n� söyleyemeyecek ve aç�l��lara tek ba��na gidemeye-

cek kadar utangaç bir insan olan Faruk Saraç'la ya�am�, 

okulu ve mesleki ba�ar� öyküsü üzerine konu�tuk.

Faruk Saraç, mavi gökyüzü d���nda, sar� rengin hâkim ol-

du�u gölgede 50 derece s�cakl��� olan Urfa’n�n kavruk 

co�rafyas�nda 1955 tarihinde dünyaya gelir. Üç karde�-

ten ortancas� olan Faruk Bey için ��kl�kta idol; bankada 

memur olarak çal��an, kravats�z soka�a ç�kmayan giyimi-

ne her zaman özen gösteren, titiz bir ki�ili�e sahip olan 

babas�d�r. Babas�yla ilgili; “Babam ö�le tatili ba�lay�nca 

çar�� içindeki evimize 15 dakika yürüyüp gelir, tak�m elbi-

sesini ç�kar�p pijamalar�n� giyer, yeme�ini yedikten sonra 

bir miktar uyur, ç�kartt��� k�yafetleri kendisi ütüler, giyinip 

i�ine geri giderdi.” diye konu�uyor Saraç. 

Sanat enstitüsü biçki-diki� kursuna gitmi� olan anne Ce-

mile Han�m çocuklar�n k�yafetlerini ayakl� diki� makine-

siyle dikerken, küçük Faruk annesini hayranl�kla seyre-

der. Kimi zaman y�kanan yorganlar�n kaplama diki�lerin-

de annesine yard�mc� olur. Yaramaz bir çocukluk geçi-

ren modac�m�z, ilkö�retimin birinci s�n�f�na Nizip’te ba�-

lar, ikinci s�n�ftan lise sona kadar Urfa merkezde e�itimi-

ne devam eder. Okul hayat�nda futbol oynamaya ba�lar 

ve Urfa Spor Genç Tak�m�’nda top ko�turur. Üniversiteyi 

okumak için 1973 y�l�nda bir daha geri dönmemek üze-

re �stanbul’a gelir. 

Sabaha kar�� elindeki adresle Harem’den Kad�köy Alt�yol’a 

kadar yürür, o zamanlar Opera Sinemas� vard�r. �stanbul’a 

ilk geli�iyle ilgili, “Y�ld�z Tezcan ile Ahmet Sezgin’in a� �i-

ne 10-15 dakika kadar bakt�m, o zaman�n Kad�köy’ünde 

insanlar apartmanlardan a�a��ya sepetlere para b�rakd�, 

gelen sütçü paray� al�p süt �i�esini b�rak�yordu” diyen Sa-

raç,  y�llar sonunda Opera Onur Çar��s�’n�n kap�s�nda dur-

du�u yere Butik Faruk’u açar.  Liseyi bitirdi�inde yaban-

c� dilde sadece “Help, help” demeyi bilirken, girdi�i üni-
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versite s�nav�nda Marmara Üniversitesi Yabanc� Diller Fa-

kültesi �ngilizce Bölümü'nü kazanm��t�r Faruk Saraç. Bir 

taraftan okur, bir taraftan da futbol oynamaya devam 

eder. Urfaspor, Tophane Tayfunspor, Konya Ere�lispor, 

Adanaspor’da oynar ve Be�ikta� A Tak�m�'na kadar yük-

selir. Karagümrükspor’da oynarken menisküsten dolay� 

futbola veda eder. 

Osmanbey’de çal��an akrabas�n�n kuma� deposunda 

i�e ba�lar. Mesleki ba�ar�s�nda en önemli etken olan ku-

ma�lar� burada tan�r ve kuma��n bütün özelliklerini ö�-

renir. Mesle�in inceliklerini ö�renmede kat etti�i yolu 

�u sözlerle dile getiriyor Faruk Saraç: “�yi bir tasar�mc� 

olmak için iki önemli özellik vard�r; birisi iyi bir göz, di-

�eri iyi bir parmak ucu. Kuma�� en yak�n dostum ola-

rak sevdim, sürekli kartelâm yak�n�mdad�r. Kuma��n di-

lini çok iyi bilirim. Parma��m�n ucuna al�p dokundu�um 

zaman, kuma� bana ne yapaca��m� anlat�r. �yi bir göze 

sahip olmak da farkl� bir bak�� aç�s�yla kuma�� yorumla-

ma becerisidir.” 

�� as etmi� bir esnaftan, akrabas�n�n paras�n� tahsil et-

mek için elinde bir kâ��tla Kad�köy’e gelir Faruk Saraç. 

Adres, �stanbul’a sabah erken gelip sinema a� �ine bak-

t��� Kad�köy Opera Çar��s�’d�r. Dükkânda bo� oturan 

ma�aza sahibine “Sen kasada dur, ben çal���r borcu-

nu öderim” der. “Gerçekten de çok çal��t�m, i�lerim yo-

lunda gitti, bütün borç senetlerini ödemeye ba�lad�m, 

son senedi bir arife gününde ödeyip borcunu kapatt�m. 

Sonras�nda biriktirdi�im parayla ona bir kamyon ald�m, 

dükkân sana yak���r dedi ve dükkân�n hava paras�n� da 

ödeyip dükkân sahibi oldum.” diyor ünlü modac�.

1981 tarihinde d��ar�dan ald��� k�yafetlerle “Butik Fa-

ruk” ad�nda ilk ma�azas�n� açar. Dükkân�na bir anney-

le çocuk gelir, ma�aza içindeki k�yafetlere bakan erkek 

çocu�u, “Ben marka istiyorum, marka istiyorum” diye 

tutturur. Bu serzeni� Faruk Bey’in hayat�nda büyük bir 

de�i�ime sebep olur. O günün ak�am� modac�m�z ald��� 

bütün k�yafetleri iade eder, art�k Giorgio Armani, Chris-

tian Dior, Chanel gibi kendi ad�yla marka olma yoluna 

giden bir süreç ba�lar. 

Ünlü modac�, kendi el yaz�s� ile imza formundaki “Fa-

ruk Saraç” etiketini 1987 y�l�nda olu�turur. Bu tarihten 

itibaren titiz ve emek vererek gece yar�lar�na kadar ça-

l��maya ba�lar. 1991 tarihinde biri Swiss Otel’de, di-

�eri Ni�anta��’nda iki dükkân açar. Bir mü�terinin ma-

�azas�na kuma��yla gelip, “Bana k�yafet diker misin?” 

tekli�  üzerine, makine ba��na oturan usta bir makine-

ci ve evinden getirdi�i ütü ile ki�iye özel dikime (Ha-

ute Couture) ba�lar. Cem Özer’e, ilk TV program�nda 

giymek üzere dikti�i bordo renkli tak�m elbise, çok ilgi 

görür. Ertesi gün arayan Cem Özer’e “Sana k�yafet ha-

z�rlar�m, program�n sonunda benim ad�m� yaz, benden 

bahset” der. �lk defa bir televizyon program� sonun-
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da ‘barter’ uygulamas�n� Faruk Bey ba�lat�r. Böylece 

mü�teri portföyü geni�ler.  Zaman zaman kravatlarda 

�talyan kuma�lar�n� kullanmaya ba�layan Saraç, desen 

üretir ve renk olu�turur. Yabanc� hanedan mensuplar�-

na, TV programlar�na, starlara, i�adamlar�na, siyasetçi-

lere, Türk sinemas�na markas�n� ta��r. 

Say�s�z koleksiyon ve sanatsal tasar�mlar�yla, 200’e ya-

k�n de� leyle hâlâ i�ine devam ediyor Faruk Saraç. Sa-

raç, moda anlay���n� �u sözlerle dile getiriyor: “Bana 

göre moda, insan�n � zi�ine göre model, tenine göre 

renk seçimidir. Renk özgündür, ki�iye özeldir. Atatürk 

sadece siyah rengi kullanm��t�r.” 

Bütün koleksiyonlar�n�n çizimlerini moda veya terzilik 

üzerine hiçbir e�itim almam�� olmas�na ra�men çizim-

lerini kendisi yapar, mezuray� kalem gibi kullan�r, mal-

zeme ve kuma�lar� seçer, uygulamas�n� yapar. Koleksi-

yonlar�nda çocuklu�unda en çok gördü�ü sar� ve mavi 

gökyüzü renklerini kullan�r. 1997 y�l�nda bir hayalini 

gerçekle�tirir, haz�r giyim ve Haute Couture’ü bir arada 

yürütece�i Levent’teki Faruk Saraç Moda Merkezi’ni 

açan Faruk Saraç’�n sanatsal koleksiyonlar� �öyledir: 

Sar� Zeybek: 1998 tarihinde Atatürk’ün ��kl�k ve gi-

yim zevkinden ilham al�nan k�yafetlerin asl�na ba�-

l� kal�narak, askeri, resmi, günlük k�yafetlerinden bi-

rebir dikilerek 453 parça kostüm tasarland�. Cumhu-

riyetimizin 75. y�l� için, Ulu Önder’in 60. ölüm y�ldönü-

münde ilk özel koleksiyonu “Sar� Zeybek” koleksiyo-

nun sunumu, 1750 davetli huzurunda Dolmabahçe  

Saray�’nda ilk kez yap�lan bir de� leyle gerçekle�tirildi. Bu 

proje için 400’ü a�k�n Atatürk foto�raf� üzerinde inceleme 

yap�lm��, An�tkabir’deki orijinal k�yafetler incelenmi�, de-

senlere uygun kuma�lar özel dokutulmu�tur. Atatürk’ün 

giydi�i k�yafetlerin yaka modelleri ve kol man�et ayr�nt�la-

r�n�n yan� s�ra süveterler ve çoraplar�na varana kadar bütün 

detaylar titizlikle incelenmi� ve her parça o dönemin dikim 

teknikleri temel al�narak haz�rlanm��t�r. Ayn� koleksiyonun 

ikinci de� lesi An�tkabir’de 2006 senesinde kapat�lan kap�-

lar, koleksiyonu görmeye gelen 5 bin davetli için aç�lm��t�r. 

Ankara semalar�nda F-16 jetleri sayg� uçu�u yapm��, de-

� le sonunda da An�tkabir’in 11. basama��nda bir ba�ar� 

plaketi verilmi�tir. Faruk Bey, verilen plaketten hem gurur 

duymu�, hem de hüzünlü bir çocukluk an�s� gelmi� hat�-

r�na. Bu an�y� �öyle anlat�yor Saraç; “Çocukken anne ve 

babamla ziyarete gitti�im An�tkabir’de çektirdi�imiz ha-

t�ra foto�raf�nda durdu�umuz basama��n say�s� 11 idi. 

Plaket de merdivenin 11. basama��nda verildi."

Padi�ah�n Esvab�: Türkiye �� Bankas�’n�n “Tesavir-i Ali Os-

man Padi�ah�n Portresi” sergisinden sonra gelen “5-6 

padi�ah k�yafeti haz�rlar m�s�n?” tekli�  üzerine haz�rla-

nan bir koleksiyon. 700 y�ll�k Selçuklu ve Osmanl� �m-

paratorlu�u dönemine ait ara�t�rmayla ba�lanan süreçte 

Faruk Saraç, Bursa'daki Tasar�m Meslek Yüksekokulu'nda tecrübelerini gençlerle payla��yor.
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�stanbul’daki bütün saraylar, müzeler, türbe ve camiler 

gezildikten sonra eldeki padi�ah portrelerine ait dokü-

manlardaki ayr�nt�lar belirlenir. Topkap� Saray� Müzesi 

ar�ivinde bulunan kaftan, mintan, �alvar, entari ve cep-

kenler, müzenin k�yafet ve kuma� sorumlusu Dr. Hülya 

Tezcan’la incelenip, kuma� bilgileri hakk�nda bilgi al�n-

d�ktan sonra i�leme ve süslemelerin orijinal kal�plar� ç�-

kart�lm��t�r. 

Dönemin pamuklu ve ipekli dokumalar� yak�ndan in-

celenmi�, atlas kuma�lar Hereke Fabrikas�’nda doku-

tulmu�tur. Ayr�ca o zaman müze müdürü olan Prof. 

Dr. Filiz Ça�man’dan, padi�ahlar�n ya�amlar� hakk�n-

da bilgi al�nm��t�r. 80 ki�ilik kadronun yapt��� çal��ma-

lar do�rultusunda 2 bin 500 metre kuma� kullan�lm��. 

4,5 metre �alvar, kaftan�, iç mintan�, entarisi ve kavu�u-

na, derken ortalama baz� k�yafetlerde 50 metreye ya-

k�n kuma� kullan�lm��t�r. Kendi kültürümüze sahip ç�k-

mak, gelecek nesillere iyi yap�lan i�ler b�rakmak üze-

re yap�lan projede 36 padi�ah, 6 valide sultan, 1 �eh-

zade ve 1 çengi k�yafeti olmak üzere toplam 700 par-

ça k�yafet, 2000 y�l�nda 43 mankenin podyuma ç�kt��� 

Topkap� Saray� Aya �rini’deki de� lede gösterilir. TRT ve 

birçok televizyon kanal� de� leyi canl� yay�nlar. Ç�ra�an 

Saray�'ndaki ikinci de� le ise 2009 tarihinde yap�lm��t�r. 

K�yafetler bugün Levent’te bulunan Faruk Saraç Moda 

Vakf�’nda muhafaza edilmektedir. 

Geçmi�ten Günümüze Polis: �çi�leri Bakanl���’ndan Polis 

Te�kilat�’n�n 161. y�ldönümü için gelen teklif üzerine, bu 

proje 1287 tarihinden Tanzimat, Me�rutiyet ve Cumhu-

riyet döneminden günümüze kadar polis k�yafetlerinin 

çal���ld��� bir koleksiyondur. Polis ar�ivinde, 600 adet 

foto�raf üzerinde 3 ay süren ara�t�rma ve incelemeler, 

8 ayda sonuca ula�m��t�r. Özel kal�p ve dikim teknikle-

rinin kullan�ld��� k�yafetler, günümüz kuma�lar�na uyar-

lanm��t�r. 

77 mankenin sundu�u 375 parça koleksiyonun ilk de-

� lesi, 10 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da, Ç�ra�an 

Saray�’nda 1200 davetliye sunulan ikinci �stanbul de� le-

si, 11 Nisan 2006 tarihinde yap�lm��t�r. Aksesuarlar, ro-

zet, hançer ve k�l�çlar ve di�er tak�lar gerçe�inin birebir 

kopyas� �eklinde yap�lm��, ayakkab�lar�n tamam� el i�çi-

li�iyle vücut bulmu�tur. 

Polis Te�kilat�’nda; ad�n� hiç duymad���m�z Suba��’ndan 

Asesba��’na,  Böcekba��’ndan Kullukçu Çavu�u’na ka-
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dar önemli rütbeler, tiyatro oyuncular� taraf�ndan senar-

yo do�rultusunda canland�r�lm��t�r. Koleksiyon, �u an 

Emniyet Genel Müdürlü�ü Polis Akademisi Müzesi’nde 

sergilenmektedir.

T�ls�m: Faruk Saraç’�n, 25. sanat y�l�na özel bir koleksiyon-

dur. Saraç bu koleksiyon için, “�nsan�n nereden gelip, ne-

reye gitti�ini, kâinat� ve onun içindeki insan�, insan�n di�er 

canl� ve cans�zlarla mükemmel ahengini göz önüne sun-

mak istedim.” diyor. Kâinat�n 4 elementi olan hava, su, 

ate� ve topraktan, ayr�ca Topkap� Saray�’ndaki t�ls�ml� göm-

lekten etkilenen tasar�mc�m�z, astrolojiden de faydalan-

m��, bunun için yurt d���ndan uydu foto�ra� ar� getirtmi�, 

Hatay ve Denizli’de özel kuma�lar dokutmu�tur. Bir buçuk 

sene süren çal��mayla, Esma-ül Hüsna’da yer alan 99 say�-

s� mucibince y�l�n her bir gününe denk 365 parça koleksi-

yonun sunumu, 99 manken taraf�ndan �stanbul Arkeoloji 

Müzesi’nde 2007 y�l�ndaki bir de� le ile yap�lm��t�r.

Kurumsal çal��malar�n�n ba��nda ise Türkiye Cumhuriye-

ti Devlet Demiryollar�’n�n 150. kurulu� y�l�na özel haz�rlan-

m�� “Demir Kanatlar” koleksiyonu gelir. Bu koleksiyonda 

kurumda çal��an gar müdürü, tren �e� , makinist, hareket 

memuru, kondüktör, hostes, yatakl� servis görevlisi, gi�e ve 

dan��ma memuru ve di�er çal��anlar�n yazl�k ve k��l�k ola-

rak en ��k ve en rahat giysileri haz�rlanm��t�r. Sirkeci Gar�’na 

yana�an trenden inen mankenlerin sundu�u 159 parça 

bay ve bayan k�yafetlerinde T.C.D.D. logosu kullan�lm��t�r. 

“Orman Yang�nlar�na Ulusal Destek” kampanyas�nda 50 

y�ld�r ayn� k�yafeti giyen ormanc�lar için ye�il renkte, yaz�n 

terletmeyen k���n ü�ütmeyip, yang�na dayan�kl� malzeme-

ler kullan�larak tasarlanan 300 parçal�k k�yafet haz�rlanm��-

t�r. Bu koleksiyonun de� lesi de 2006 tarihinde Maslak Park 

Orman’da yap�lm��t�r. 

“Milenyum Polisi” koleksiyonu, Polis Te�kilat�’n�n 162. y�l� 

için “havaalan�”, “genel hizmet”, “tra� k” ve “çevik kuv-

vet” olmak üzere dört ayr� grupta haz�rlanm��t�r. Lacivert 

rengin biraz daha koyula�t���, tüm polis üniformalar�n�n 

üzerine ay ve y�ld�z nak�edilmi�, kimlik numaras� tüm ceket 

ve gömleklerde kullan�lm��t�r. Teknolojik kuma�lar�n kulla-

n�ld��� 600 parçal�k koleksiyonun de� lesi 2008 y�l�nda Ç�ra-

�an Saray�’nda yap�lm��t�r. 

Sa�l�k Bakanl���’na haz�rlanan 400 bin sa�l�k personeli k�-

yafetleri doktor, hem�ire, ameliyathane, görüntüleme, la-

boratuar, acil, dan��ma, büro ve hizmet gruplar� ba�l��� al-

t�nda sekiz ayr� grupta olu�turulmu�tur. Doktor ve hem-

�ireler için ana renk beyaz, ameliyathane çal��anlar�na ye-

�il, görüntüleme ve laboratuar çal��anlar� için mavi, temizlik 

hizmetlileri için ise bordo renk  tasarlanm��t�r. 350 k�yafetin 

de� lesi 2007 y�l�nda Sepetçiler Kasr�’nda gerçekle�mi�tir. 

Tamam� el i�çili�iyle haz�rlanan 150 parçal�k bir ba�ka 

koleksiyon da Kültür Bakanl��� Mehteran Tak�m� Sanat 

Yönetmeni Ahmet Özhan taraf�ndan gelen teklif üzeri-

ne, 7 ayda haz�rlanm��t�r.  Türk Hava Yollar� Yer Hizmet-

leri Personeli için yazl�k ve k��l�k üniformalardan haz�rla-

nan 250 parçal�k koleksiyonun de� lesi Atatürk Hava Li-

man� D�� Hatlar Terminali'nde yap�lm��t�r. Kad�n ve erkek 

k�yafetleri için 7 ayr� alternatif, gömleklerde ise 70 farkl� 

model çal���lm��, pardösüden kabana, �emsiyeden çan-

taya, ka�kolden ayakkab�ya tasarlanan k�yafetlerde sade 

ama ��kl�k ön planda tutulmu�tur. 2009 tarihine ait ko-

leksiyonda lacivert ana renk, k�rm�z� ve beyaz yard�mc� 

ve tamamlay�c� renk olarak kullan�lm��t�r. T.H.Y. logosu 

k�yafetlere i�lenmi�, kargo ve apron i�çilerinin k�yafetleri 

de ayr�ca de�erlendirilmi�tir. 

Di�er kurumsal görsel sanatlar için haz�rlad��� çal��malar� 

aras�nda 1994 y�l�nda Fenerbahçe Spor Kulübü k�yafetleri, 

1995-1997 tarihlerinde Milli Tak�m k�yafetleri, Topkap� Sa-

ray� için Yeniçeri k�yafetleri, 2001 senesinde Alt�n Kanatlar 

(Belgesel Film), 2006 y�l�nda Mimar Sinan (Belgesel Film), 

Pir Sultan Abdal, 72. Ko�u�, 6 Haftada Dans Dersi, Özel 

Hayatlar dizi � lm ve tiyatro k�yafetleri için kostümler haz�r-

lam��t�r. Bir senede 2 veya 3 koleksiyon haz�rlayan tasar�m-

c�m�z, haz�rlayaca�� çal��man�n konusu hakk�nda � kir sahi-

bi olmakla i�e ba�lar. �u an Adalet Bakanl���’na ba�l� hakim 

ve savc�lar�n cübbelerinin tasar�m�n� ve UMKE’nin Hizmet 

Birimi ile Kurtarma Ekip ve Ekipmanlar�'n�n komplike tasa-

r�m�n� ve 112 acil servisin tasar�mlar�n� haz�rlamaktad�r. Ko-

leksiyon haz�rlarken asla yap�lan� tekrar de�il, kendi projele-

ri do�rultusunda yeni bir �eyler ortaya koymay� tercih eder. 
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30 y�ll�k meslek hayat�nda asla “Ben biliyorum” deme-

yen Faruk Saraç, “Bu topraklarda hayat bulduk. Gele-

cek nesillere sadece mal, mülk, miras b�rakmamak ge-

rekir. Sa�l�k ve e�itim hizmeti son derece önemlidir. Ül-

keme de�er verip, vatan�ma sayg�ya de�er eserler b�rak-

may� kendime önemli bir amaç bildim. Her �eyi sat�n ala-

bilirsiniz, ama sevgiyi ve bilgiyi alamazs�n�z, o verilir.” di-

yor Faruk Saraç. 

Bursa’da hiçbir kurum ve kurulu�tan yard�m almadan 

tamamen kendi bütçesiyle Türkiye’de ilk ve tek Vak�� ar 

Genel Müdürlü�ü’ne Faruk Saraç Tasar�m Meslek Yük-

sek Okulu’nu açm��t�r. 1852 y�l�nda in�a edilen 5 kat-

l� kâgir yap�n�n, ilk iki kat� kesme ta�. Di�er katlar� tu�-

la olan Fabrika-i Hümayun, saraylarda kullan�lacak ipek 

kuma� ve hal�lar�n iplik üretimini kar��lamak üzere dev-

let eliyle kurulmu�tur. 30 y�ld�r bo� olan fabrikay� restore 

edip “e�itim” ve “sanat” merkezi haline getirmi�tir. Üni-

versite s�nav�yla ö�renci alan ve 2 y�l süreyle e�itim veren 

okulda 350 ö�renciden 200’ü tam burslu e�itim almak-

tad�r. Okulun yüzde 20’sini yetimhaneden gelen, 18 ya-

��n� doldurmu� genç ö�renciler olu�turmaktad�r. Bu ö�-

rencilere her ay asgari ücrete denk burs verilerek, istedi-

�i bölüme kayd� yapt�r�l�r. �lk y�l �ngilizce e�itim alan tale-

be, okuldan mezun olur. Faruk Saraç okulla ilgili olarak, 

“Annesi, babas� vefat eden ö�rencilerimizin hayatta ba-

�ar�l� olmas�n�, kendi ayaklar� üzerinde durmas�n� sa�l�yo-

ruz. Hepimizin dünyaya geli�inin bir sebebi, yapmam�z 

gereken bir görev vard�r.” diye konu�uyor. 

Pazartesi ve sal� günleri bu okulda erkek giyimi üzerine 

ders veren Faruk Saraç, ölçü almadan kuma� kesimine, 

provadan k�yafet dikime kadar bütün bilgilerini payla�-

makta ve birebir atölyede manken üzerinde uygulamal� 

e�itim yapt�rmaktad�r. Yurt d���ndan ö�rencileri de bulu-

nan okulun akademik program�; "Moda Tasar�m", "D�� 

Ticaret", "Lojistik", "��letme Yönetimi", "Marka �leti�im", 

"Halkla �li�kiler ve Tan�t�m", "Moda Tasar�m" ve "Serti� -

ka" programlar�ndan olu�ur. Okulda bedensel engelliler 

için de özel bir s�n�f haz�rlanmakta. Emekli olan insanla-

r�n, vakitlerini bo�a geçirmeyip okul ö�rencilerine haya-

t�, kar��la�aca�� zorluklar�, ya�amda onlar� neyin bekledi-

�ine dair bilgilerini payla��m� da yap�lmak istenen proje-

ler içindedir.  

Faruk Saraç, söyle�imizin sonunda �u sözleri dile getiri-

yor: “Hayat uzun soluklu bir maraton. Ba�ar�l� olmak isti-

yorsan, gençli�inde çok çal���p yorulman, kendini yenile-
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men laz�m. Hayatta muvaffakiyet sa�lamak için belli me-

sai harcamayan insanlar ba�ar�s�zl���n� bütün ömrü bo-

yunca çekerler.”  Erkek modas�nda ilklere imza atan Fa-

ruk Saraç, azim ve kararl�l���n yetenekle birle�ti�i takdir-

de insan� nerelere götürebilece�inin en güzel örneklerin-

den biri olarak kar��m�zda duruyor.
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Ay�egül YILMAZ

�pek Yolu güzergâh�nda bulunan Anadolu’nun �irin kenti Hatay, son y�llarda yeniden eski hareketlili�ine kavu�ma 

çabas�nda. Ça�lar boyunca ipek üreten ve farkl� dokuma stilleri geli�tiren Hatay; dokumas�, ham ipe�i, keteni, 

yünlü ve saf pamuklu kuma�lar�yla merakl�s�na farkl� seçenekler sunuyor. Hatay’da dokunan ipekler Büyüka��k 

ailesinin �stanbul’daki mütevaz� dükkân�nda yerli yabanc� mü�terilerinin aya��na kadar getiriliyor. Hatay 

�pe�i, do�al kuma�lar�n yeniden önem kazand��� günümüzde, geleneksel üretim �ekliyle daha da ilgi çekiyor.

Hatay'�n Kozas� Emekle Bulu�tu 
�pek Oldu

Kuma�; ilk olu�um sürecinden itibaren, desenleri-

nin ve renk tonlar�n�n seçimi, dikimi, model verili-

�inden elbise olarak giyilme a�amas�na kadar, in-

san üretkenli�ini sürekli harekete geçiren bir nes-

nedir diyebiliriz. �pek ise, insan�n kuma�la tan��t��� 

ve daha güzelini üretmeye çabalad��� süreçte te-

sadüfen buldu�u, en de�erli, en ihti�aml� kuma� 

türü. Ça�lar boyunca u�runa sava�lar verilen, üre-

timi s�r gibi saklanan, hatta baz� dönemlerde al-

t�nla ayn� ayarda görülen ve para yerine kullan�lan 

bu kuma��n yerini tutabilecek ba�ka bir ürün ge-

li�tirilemedi�i söylenmektedir. Nas�l alt�n ve elmas 

bir mücevher olarak de�erini hiçbir �ekilde yitirme-

mi�se, ipek de her zaman en gözde kuma� olarak 

ilk s�radaki yerini koruyacakt�r. Hatay Harbiye’de 

üretilen Antakya ipe�inin �stanbul’a geli� serüve-

ninin izini sürdük. �stanbul’dan Hatay'a yapt���m�z 

bu yolculuk, bizi Büyüka��k aile fertlerinin hikâyesi 

ile geçmi�ten gelece�e götürdü.

Ra� ar� Süsleyen �pekler

Sultanahmet semtinde mütevaz� küçük bir dükkân 

Y�lmaz �pekçilik. �çeriye girdi�inizde ra� ara dizilmi� 

olan ipek �allardan, atk�lardan, fularlardan gözü-

nüzü alam�yorsunuz. �pe�in zarafeti yoldan geçen-

leri adeta büyülüyor. Bizim gibi kuma�lar� görüp 

sonra zaman�n nas�l ak�p geçti�ini anlamayan bir 

sürü insan girip ç�k�yor dükkâna. Mehmet Büyü-

ka��k sab�rla, ister yerli olsun ister yabanc� herke-

se ipek dokumac�l���yla ilgili bilgi veriyor. Bir ürü-

nü sat�n al�p almaman�z�n hiçbir önemi yok. �pek-

le ilgili sordu�unuz bütün sorulara cevap bulabili-

yorsunuz. Daha sonra ö�reniyoruz ki bizden ba�ka 

birçok ki�i, tesadüfen geçtikleri bu sokakta ke�fet-

tikleri bu dükkânla ilgili çe�itli çal��malar yapm��lar. 

Hatta bir tanesi Japonlar�n haz�rlad��� bir belgesel, 

di�eri de Alt�n Portakal’a aday gösterilen yerli bir 

k�sa � lmmi�. Bu � lmler için Antakya Harbiye’ye gi-

dilip çekim yap�lm��. “�pekle ilgili anlat�lacak çok 

�ey var.” diyor ve �öyle devam ediyor Mehmet Bü-
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yüka��k; “Ama ilk önce bu i�e gönlünü ruhunu vermi� 

olan amcam� size tan�tmam laz�m, onun ipe�e olan 

a�k� olmasayd�, Antakya’da ipekçilik devri büyük bir 

ihtimalle �imdiye kadar çoktan kapan�rd�.”

Modern dünyada usta-ç�rak ili�kisi maalesef önemini 

yitirmeye ba�lam�� kavramlardan bir tanesi. Baz� mes-

lekler var ki çok küçük ya�ta, eskilerin tabiriyle “elin 

k�r�lmas�” yani yatk�nla�mas�yla ö�renilebiliyor. Usta-

s�n�n sab�rla, sevgiyle e�itti�i parmaklar, zamanla bü-

yüyüp ba�ka parmaklara dokunmay�, hissetmeyi ö�-

retiyor. Ç�rak için usta, kimi zaman baba, kimi za-

man da anne, ço�unlukla da ö�retmen oluyor. Mes-

le�in tüm incelikleri bu i�i en çok hak eden ve ö�ren-

mek için can atan ç�raklara aktar�l�yor. Amcas� Hasan 

Büyüka��k’�n, zaman�nda o ����a sahip bir ç�rak oldu-

�unu söylüyor ye�eni.

Ç�rakl�ktan Ustal��a

Çocuklu�unda bulundu�u �ehirde üç yüzden fazla 

dokuma tezgâh� varm�� Mehmet Büyüka��k’�n söyle-

di�ine göre. Bir o kadar da usta... O da; o usta senin, 

bu usta benim gezmi� ç�rakl�k y�llar�nda. Ve her usta-

dan bir �eyler ö�renmesini bilmi�. Ama as�l mayas�n� 

babas�ndan alm�� zanaat�n�n. Babas� da kendi baba-

s�ndan alm��. Büyükbabas� da büyük büyükbabas�n
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dan; o ise Ermeni ustalardan. Hasan Büyüka��k’a çocuk de-

nebilecek ya�ta  tezgâh teslim edilmi�. Mesle�iyle ilgili bu 

erken gelen ba�ar� onu ��martmam��, aksine daha çok ça-

l��maya, daha çok ö�renmeye itmi�. 1900’lerden beri bu i�i 

yapt�klar�n� anlatan Mehmet Büyüka��k, 1950’den beri aile-

de ipek böce�i ile u�ra�an bir tek kendisinin kald���n� söy-

lüyor. 

Yel de�irmenleriyle sava�an Don Ki�ot misali, mesle�inden 

vazgeçmemi�, iki göz oda evinde tezgâh�n� inatla çal��t�r-

m��. Evini zar-zor geçindirmesine ra�men i�ine devam eden 

Mehmet Büyüka��k, �unlar� anlat�yor; “Amcam için para her 

zaman için ikinci hatta üçüncü planda olan bir araçt�; bize 

de bunu ö�retti. ‘Herkes alamayacaksa bunu üretmemizin 

bir anlam� yok’ dedi amcam.”

Amcas� gibi babas�n�n da bir süre ipekçilik yapt���n� anlatan 

Büyüka��k, “�lk ba�larda amcamla beraber çal��t�lar, sonra o 

dayanamad� yurt d���na gitti. Ben, amcam ve kuzenlerim-

le beraber bu i�i devam ettirmeye karar verdim” diyor. “Us-

tam” dedi�i amcas�na olan sayg�s� gözümüzden kaçm�yor. 

O ve kuzenleri bu bilge ustay� üzmemek için ellerinden gele-

ni yap�yorlar. Her �ey, hâlâ fabrikala�madan el eme�i ile ya-

p�l�yor. Yüz sene önce nas�lsa, bugün de ayn� �ekilde, tahta 

tezgâhlarda üretiliyor ipekler.

�pek böcekleriyle sohbet eden ve onlar� âdeta çocuklar� gibi 

kollay�p, dut yapra��yla besleyen amca Hasan Büyüka��k’�n 

elinden ç�kan her bir ipli�in sevgiyle, emekle dokunup, ku-

ma�a dönü�me serüveni insan� büyülüyor. �pe�i elinize ald�-

��n�zda, suni olanla aradaki fark� anlamak için uzman olma-

n�z gerekmiyor. El eme�inin bütün inceliklerinin bir bak��ta 

anla��ld���; kuma��n nazandeli�i, yüzy�llar�n gizemini günü-

müze aktar�yor. Eskiyle yeninin, geçmi�le gelece�in köprüsü 

yeniden farkl� desenlerin olu�mas�yla kurulmaya çal���l�yor.

Kozadan �pe�e Zorlu Yolculuk
Mehmet Büyüka��k ipek böce�i olu�umunun zorluklar�n� 

anlat�rken Hatay’daki çocukluk y�llar�na dönmü� gibiydi. En 

çok ailenin kozalar�n hasat zaman�nda bir araya geli�lerini, 

dut a�ac�n�n alt�nda oturup çay içmeyi, annesinin leziz ye-

meklerini özlemi�e benziyor.
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�pek nas�l olu�ur, kozaya nas�l bak�l�r, bir bir anlat�yor: 

“�pek böce�inin b�rakt��� yumurtalar, bir bez içinde sak-

lan�r. Bir y�l serin yerde muhafaza edilen t�rt�llar, bahara 

do�ru havalar�n �s�nmas� ile yumurtadan ç�kar. �lk etapta 

koyu renkli ve ha� f tüylü olan böceklerin tüyleri k�sa sü-

rede dökülür ve gün geçtikçe t�rt�llar beyazla��r. Çok kü-

çük olan t�rt�llar, ortalama 40 gün ya�ar. �pek böce�inin 

ipek olu�turma sürecinde dört evresi vard�r: Ye�illenme 

evresi, bu evrelerin ilkidir. Bu evrede t�rt�la çok ince k�y�l-

m�� dut yapraklar� verilir. Geli�me evresinde t�rt�llar büyü-

meye ba�lar ve ortalama 7 cm'ye ula��r. Örme evresinde 

t�rt�llar o muhte�em kozalar�n� örmeye ve kendilerini içi-

ne hapsetmeye ba�lar. Geli�me evresinde ikiye bölünmü� 

dut yapraklar�yla beslenen t�rt�llara, kozalar�n üstüne ör-

sün diye çal� ç�rp� verilir. Böcekler çok fazla dut yapra�� 

tüketirler ve bu dönemde hane halk�, böceklerin beslen-

mesi için çok çal��mak zorundad�r.

Mehmet Büyüka��k, koza dönemlerinde böceklerin iti-

nayla korunmas� gerekti�ini vurgulayarak, “Tar�m ilaçla-

r� ve fareler, tam bir koza dü�man�d�r ve çok dikkat edil-

mesi gerekir.” diyor. Büyüka��k’tan, çal�ya ç�kan böce�in 

kozas�n� örme süresinin ortalama olarak be� gün oldu�u-

nu ö�reniyoruz. Çal�lardan kozalar tek tek toplan�r ve bir 

bayram havas�nda hasat tamamlan�rm��. Kozalar, genel-

likle May�s ay� içinde hasat edilmeye ba�lan�rm��.

Büyüka��k, kozadan ipe�e dek giden yolun a�amalar�n� 

anlatmaya �öyle devam ediyor; “Koza içindeki böcek, iki 

haftal�k süre içerisinde kelebe�e dönü�ür ve kozay� dele-

rek d��ar� ç�kar. Kaliteli ipek üretmek için böcek, kozaday-

ken güne�in alt�nda bekletilerek ya da s�cak suya at�larak 

öldürülür. Kozan�n sa�lam kalmas� bu dramatik i�lemle 

sa�lan�r. Kozalar, kaynar su dolu büyük kazanlara at�l�r. 

Kozay� olu�turan incecik ipek a�lar, s�cak suyun etkisiyle 

tel tel aç�l�r. Bir süpürge yard�m�yla kozalar�n uçlar� belirle-

nip ç�kr��a ba�lan�r, 25–30 civar� koza ayn� i�lemle sar�l�p 

ve ç�kr�k döndükçe ham ipek kendini göstermeye ba�lar. 

Bu incecik ipekler, ilkel, geleneksel yöntemle, el gücüyle 

döndürülen bir düzenek sayesinde sar�l�r. ��lem, kozan�n 

içindeki ölü böcek aç��a ç�k�ncaya kadar devam eder. Bir 

kozadan 1500 metre uzunlu�unda incecik ip elde edile-

bilir. Hayli emek isteyen bu i� neticesinde, saatler sonra 

ancak iki kilogram ipek elde edilir. Ham ipek iplikler sar�l-

d�ktan sonra kurumas� için bekletilir.”

Mehmet Büyüka��k’�n anlatt���na göre ham ipek-

ler, istendi�i takdirde kök boya ile boyan�p dokuna-

rak renkli ipek kuma�lar elde ediliyor. Elde edilen bu 

kuma�lardan gömlek, fular, elbise gibi çe�itli teks-

til ürünleri üretiliyor. �nsan, bu zorlu süreci gözün-

de canland�r�rken bile yoruluyor. Yo�un emek harca-

narak üretilen, her a�amas� itina ve özen isteyen bu 

mesle�in, her halükarda salt para için yap�lacak bir 

�ey olmad��� anla��l�yor. Bu i�i yapacak onca makine 

varken, el eme�inin tercih edilme nedeninin, esteti-

�i, sanat� ya�atma çabas�n�n onca güçlüklere ra�men 

daha a��r basmas� oldu�unu dü�ünüyoruz. E�er 

bu süreci iyi bilirseniz, her bir ipekte, koza-

larla konu�an ustan�n ruhunu hissedebilir-

siniz. “Antakya’da bu i�i sizden ba�ka da 

yapanlar var m�?” diye soruyoruz Meh-

met Büyüka��k’a. �öyle kar��l�k ve-

riyor o da; “Bizden ba�ka hala-

m�n o�lu var. 



Son birkaç y�ld�r ba�ka aileler de ipek üreticili�ine ba�lad�. Ama 

maalesef baz� aileler i�in kolay�na kaç�p d��ar�dan, Çin’den, 

Hindistan’dan ipek getirip bunlar� Antakya ipe�i ad� alt�nda 

sat��a sunuyorlar. Bizim özelli�imiz ipek böce�inden kozas�na 

kadar her �eyi kendimiz yap�yor olmam�z. Dedemin dönemin-

de babam, amcalar�m hepsi bu i�i birlikte yapm��lar. Bu aile 

gelene�ini bozmadan kuzenler, birbirlerine s�k� ba�l�l�klar� sa-

yesinde bu günlere gelmi�ler.”

Sand�klarda Sakl� �pekler

Nenelerinin sand�klar�ndan ç�kard�klar� çeyizlerdeki desenle-

ri kulland�klar�n� söylüyor Mehmet Büyüka��k. Orijinal halleri-

ne uygun �ekilde uygulad�klar� desenleri, bazen de modern 

desenlerle harmanlad�klar�n� belirtiyor. Kendilerinin ürettikleri 

baz� moti� eri gösteriyor bize. Desenlerdeki armoni ilgimizi çe-

kiyor. Özellikle bir tanesi, Antakya mozai�inin ince dokunmu� 

ipe�e desen olarak verili�i. Ama öyle kopyalay�p bire bir aktar�l-

mam��. Çok dikkatle bakt���n�zda, bunun mozaik � gürü oldu-

�unu anl�yorsunuz. Modern çizgilerle, ha� f dokunu�larla bin 

y�ll�k Antakya tarihi yans�t�lm�� ipe�in dokusuna. Bunca emek 

harcanan bu de�erli kuma�lar�n mü�teri  pro� lini do�al olarak 

merak ediyoruz. Mehmet Büyüka��k, “�stanbul’daki mü�teri-

lerimiz, buran�n konumu itibariyle Sultanahmet’te oldu�umuz 

için, genelde yabanc� mü�teriler” diyor.

Ama ham ipe�i tercih eden birçok Türk mü�terilerinin oldu�u-

nu, baz� ünlü sanatç�lar�n atk�lar�n�, fularlar�n� onlardan sat�n al-

d���n� dile getiriyor. Büyüka��k, �SMEK’li bir bayan usta ö�retici-

nin de, tesadüfen gördü�ü dükkâna s�k s�k gelip al��veri� yap-

t���n� anlat�yor. Nak��l�k, i�ne oyas�, Türk i�i tel sarma, tel k�r-

ma, kurdele gibi i�lerde kullan�lan kuma�lar� hep onlardan al�r 

olmu� usta ö�reticimiz.

Antakya’da iki ma�aza, Hatay Harbiye’de bir ma�azalar�n�n 

oldu�unu ö�reniyoruz Büyüka��k’tan. Antakya’daki mü�te-

rileri genelde yerli halkm��. O yörenin gelene�inde k�z çeyi-

zinde muhakkak el dokumas� ipek bulunmak zorundaym��. 

Sadece elbise için kullan�lmazm�� ipek kuma�lar, genç k�zlar 

ham ipeklere, ham ketenlere i�lermi�ler çeyizlik örtülerini.

Nostaljik Tezgâh

Y�lmaz �pekçilik’in kap�s�ndan içeriye girdi�imizde, Büyüka��k’� 

tezgâh�n ba��nda çal���r halde görmü�tük. Tezgâh�n, dekor 

amaçl� oldu�unu dü�ündü�ümüzü, ancak onu çal���rken 

görünce �a��rd���m�z� söylüyoruz Mehmet Usta’ya. “Ben her 

gün muhakkak tezgâha oturmal�y�m. Benim burada üretti-

�im �eylerde sat��a sunuluyor. Dokumad���m günlerde ken-

dimi rahats�z hissediyorum. Bu benim için bir terapi gibi, gü-

nün stresini ancak böyle at�yorum.” diyor Büyüka��k.

“Bunu fark ettik. Dükkândan içeriye girdi�imizde tezgâh�n 

ba��ndayken sanki burada de�il gibiydiniz. Siz çok �ansl�s�n�z, 

hem stres at�p hem de para kazan�yorsunuz.” diyoruz güle-

rek. Tahta tezgâh�n ba��na geçiyor yine Mehmet Büyüka��k. 

Tezgâh�yla farkl� bir ba� olu�turdu�u her halinden belli oluyor. 

Bize üretti�i kuma�larla ilgili bilgiler verirken onun sat��tan zi-

yade dokumaktan zevk ald���n� anl�yoruz. Çözgü ipek iplikle-

rin Antakya’da haz�rlan�p kargo ile gönderildi�ini, çözgünün 

tahar�n�n (kurulumu) yakla��k iki gün sürdü�ünü ö�reniyoruz.

Bir günde üç dört tane �al dokudu�unu söylüyor. Yedi ya-

��ndan itibaren anne ve babas�na yard�m etti�ini, ufak tefek 

getir götür i�leri yapt���n� anlat�yor. On bir ya��na geldi�inde 

de tezgâhta kendini çal���r buldu�unu dile getiriyor Büyüka��k. 

“Tezgâh� ilk kez bana teslim ettiklerinde o kadar sevinmi�tim 

ki anlatamam. Tezgâh�n bana teslimi demek, benim bundan 

böyle yeti�kin oldu�umun kabulüydü. Sanki birden on ya� bü-

yümü� gibiydim. O gün arkada�lar�ma caka satt���m� hat�rl�yo-

rum” diyor gülerek.

Mesle�i Yeniden Canland�rma Projeleri

Geçen y�l Frans�z bir çiftle tan��t�klar�n� söylüyor Mehmet Bü-

yüka��k. “Fransa’n�n bir köyünde ya��yorlarm��. O köyde de 

birkaç as�rdan bu yana dokumac�l�k yap�l�yormu�. Beyefen-

di bizimkilere benzer ah�ap tezgâh imal ediyormu�. E�i de 

tezgâhta dokuyormu�. Kendileriyle ileti�im halindeyiz, bizden 

ipek iplik istemi�lerdi, biz de kendilerine gönderdik.” diyen Bü-

yüka��k, farkl� co�rafyalarda ayn� mesle�e gönül vermi� olan 

insanlar�n olmas�n�n güzel bir duygu oldu�unu ifade ediyor.
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“Bizimkisi bir aile �irketi” diyen Mehmet Büyüka��k anlatmaya 

devam ediyor; “Antakya’da hepimiz bir avluya bakan evlerde 

büyüdük. Birlikte okula gittik, hep beraber tezgâhta çal��ma-

y� ö�rendik. �imdi de kuzenlerim, Y�lmaz, Tuncay ve Ali Büyü-

ka��k ile beraber bu i�i yürütmeye çal���yoruz. Bu meslek art�k, 

maalesef unutulmaya yüz tutmu� meslekler kategorisine gir-

meye ba�lad�. Biz kuzenler olarak bu mesle�in yeniden can-

lanmas� için baz� projeler geli�tirmeye çal���yoruz. Mesela her 

sene Antakya’da dokuma kurslar� aç�yoruz. Geçen sene yak-

la��k olarak 30 ö�rencimiz vard�, ö�rencilerimiz daha çok ba-

yan a��rl�kl�. Yeti�tirdi�imiz kursiyerlerden baz�lar�n� i�yerimizde 

istihdam ediyoruz. Nak�� yapmada kullan�lan kuma�lar piyasa-

da çok bulunmuyor. Sözgelimi el sanatlar�nda kullan�lmas� için 

Frans�z keteni gibi birçok kuma�, yurt d���ndan ithal ediliyor. 

Ama genelde bu kuma�lar polyester kar���m� oluyor. �nsanla-

r�m�z el eme�i, göz nuru el i�lerini yaparken o kadar emek 

harc�yorlar. Do�al malzemeden yap�lan çal��malar hem maddi 

de�er aç�s�ndan hem de kal�c� olma aç�s�ndan daha kullan��-

l�. O kadar u�ra�la yap�lan bir el i�inin hakk�, her halde de�er-

li bir kuma�t�r. Bizim yörede el eme�i çok önemlidir, han�mla-

r�m�z i�lerini süsleyecek olan kuma�lar� özenle seçerler. Sand�k-

lara girecek olan kuma� saf ipek de�ilse, gelinler kaynanadilin-

den kurtulamazlar (Gülüyor).”

Kuma�lar�n Bak�m� Nas�l Olmal�?

Bu kadar kuma�lardan konu�tuktan sonra bu kuma�lar�n ba-

k�m�n�n nas�l olaca��n� merak ediyoruz. Saf ipekten yap�l-

m�� ürünlerin asla çama��r makinesine at�lmamas� gerekiyor-

mu�. Fazla çitilemeden, �ampuanla elde y�kanmal�, s�k�lmamal�, 

nemliyken ütülenmeli, ütünün buhar ayar� kullan�lmamal�ym��.

Amerika, �talya, �ngiltere ve Fransa gibi ülkelere toptan ku-

ma� gönderdiklerini ö�reniyoruz Mehmet Büyüka��k’tan. 

Perakende olarak bu kuma�lar�n merakl�lar�n�n kendilerini 

bir �ekilde bulduklar�n� söylüyor Büyüka��k. Türkiye’de Öz-

lem Süer, Cemil �pekçi, Bahar Korçan gibi ünlü modac�lar�n 

da kendilerinden kuma� ald�klar�n� ifade ediyor.

Nas�l organik tar�m�n merakl�lar� varsa, organik kuma� üre-

timi de gittikçe dünyada ilgi görüyor. Organik üretilen ku-

ma�lar, organik besinler gibi sa�l�k için son derece yarar-

l�. Özellikle alerji sorunu olan insanlar için ipek, tercih edi-

len bir kuma� türü. Ham keten, ham ipek ve yün yeniden 

her kesim taraf�ndan kabul görmeye ba�lad�. Bundan önce 

daha çok zengin mü�terilerin tercih ettikleri bir ürünken, 

art�k birçok kesimden al�c�n�n ilgisini çekti�ini ö�reniyoruz. 

Fiyatlar da san�ld��� gibi pahal� de�il asl�nda. Saf ipek, saf 

yün, saf pamuktan yap�lan kuma�lar�n, yaz�n s�caktan, k�-

��n ise so�uktan daha fazla koruma özelli�i var. Evet, bak�-

m� daha zor oldu�u bir gerçek ama san�r�z sa�l�k aç�s�ndan 

buna katlanmak gerekiyor. Buradaki kuma�lar�n hepsinin 

ads�z zanaatkârlar�n elinden ç�kt��� dü�ünülürse, bunlara sa-

dece kuma� demek haks�zl�k olur. Kim bilir bu zanaatkârlar 

dokuma a�amas�nda hangi duygularla tezgâhlar�nda çal��-

t�lar, hangi türküleri söylediler, neye güldüler, neye a�lad�-

lar… Tezgâhta dokunan kuma�lar� elinize ald���n�zda, ken-

dinizi daha özel hissediyorsunuz. Çünkü bu kuma�lar�n size 

özel ve çok emek verilerek üretildi�ini biliyorsunuz.
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Kalayc� geldi, kalayc���…  

Bundan çok de�il 20-25 y�l öncesinde, 

ellerinde kalay malzemeleri Anadolu’da �e-

hir �ehir dola�an kalayc�lar�n nidalar� du-

yulurdu. Mahalleye kalayc�n�n geldi�i-

ni duyan han�mlar, evde kalaylanma-

ya muhtaç bak�r kap-kacak ne var-

sa getirir y��ard� kalayc�n�n önüne. 

Kalaydan geçen bak�r kaplar, insa-

n�n bak�p da neredeyse saçlar�n� tara-

yaca�� k�vama gelir, g�c�r g�c�r daha yeni 

al�nm�� gibi ���ldard�. Bak�r kaplar�n, he-

nüz tahtlar�n� çelik yahut �s�ya dayan�kl� 

dedikleri türden cam tencerelere,  ta-

valara b�rakmad���, bak�r ustalar�n�n 

hâlâ hat�r�n�n say�l�r oldu�u vakit-

lerdi. Yemeklerin bak�r kaplarda 

pi�ip, bak�r sahanlarda yen-

di�i o günlerde k�z anala-

r�, gelinlik k�zlar�na “k�s-

met” seçerken bak�r us-

talar�n� öncelerdi. “Da-

mat aday� bak�r ustas�d�r” 

dediler mi, orada bir du-

rur, “Hay�rl�s� olur in�allah” 

deyip gönül rahatl���yla k�z-

lar�n� verirdi. 

Zanaattan Sanata 
Bak�r�n Alt�n Ça��

 Semra ÜNLÜ

Anadolu’da tarihi �sa’dan Önce (�.Ö) 
9. yüzy�la kadar uzanan bak�rc�l�k, günü-
müzde yok olmaya yüz tutan zanaatlar aras�nda 
gösterilse de bugün hâlâ önemini koruyor. Dört 
ku�akt�r bak�rc�l�k yapan bir ailenin üye-
si olan Kaya Kalayc�, bak�rc�l�k zanaat�-
n� sürdürmek, gelece�e ta��mak için ça-
l���yor. Selçuklu ve Osmanl� moti� erin-
den esinlenerek yapt��� ça�da� formlar-
la bak�ra âdeta ikinci bahar�n� ya�atan Ka-
layc� ile ailesinin zanaattan sanata uzanan 
bak�rc�l�k serüvenini konu�tuk. 



Göz al�c� k�z�ll���yla ba-

k�r, usta ellerde �ekillenip 

y�llara meydana okuyan ten-

cere, kazan, sahan, tas, sini, bak-

raç, mangal, ibrik olurdu bazen… Bak�-

ra kimi zaman bir miktar c�va kat�l�r, i�in us-

tas�n�n elinde bu kez de üzerleri ince moti� erle 

bezeli çe�it çe�it süs e�yalar� ç�kard� ortaya. 

Medeniyetler be�i�i Anadolu’da tarihi çok eski zamanlara, ta �sa’dan 

Önce (�.Ö) 9. yüzy�la kadar uzanan bak�rc�l�k günümüzde yok olma-

ya yüz tutan zanaatlar aras�nda gösterilse de, bugün hâlâ önemini ko-

ruyor. Geçmi�te günlük kullan�mda kap-kacaklar, tak�lar ve mi�ferle-

rin yan� s�ra kap�larda, kap� süslemelerinde yap� unsuru olarak kulla-

n�lan bak�r, �imdilerde ise daha çok dekoratif araç olarak ilgi görü-

yor. Anadolu sanat�nda hep önemli bir yere sahip olan bak�r, süsle-

meye de çok elveri�li bir maden oldu�undan dekoratif amaçl� pek 

çok objenin ana maddesi olmu�tur. Ehil ellerin kavrad��� çekicin 

darbeleriyle dövülen bak�r; kâh ��k bir tepsi, kâh göz kama�t�r�c� 

bir ayna çerçevesi yahut bir ayd�nlatma nesnesi olarak ç�kar kar-

��m�za. 

Dört Ku�ak Bak�rc� Bir Aile 

Kaya Kalayc�, art�k pek revaçta olmayan, ustalar�n�n ço�u za-

man ç�rak bile bulamad�klar� bak�rc�l��� dört ku�akt�r sürdü-

ren bir ailenin ferdi. Dede, baba zaman�nda zanaat olarak 

icra edilen bak�rc�l���, sanata dönü�türmü� o. Kalayc� aile-

sinin zanaattan sanata uzanan bak�rc�l�k serüvenini, Kaya 

Kalayc�’dan, ilkin Ni�anta��’ndaki te�hir salonunda, ard�n-

dan da Kapal�çar��’daki bak�r atölyesinde dinleyip kale-

me ald�k. 

Kaya Kalayc�, ailenin hikâyesini anlat�rken, gözlerimiz 

bir yandan da te�hir salonunun dört bir kö�esinde 

kimi duvara as�l�, kimi sehpalar�n üzerinde, kimi de 

yerde birer sanat eseri gibi duran bak�r i�lerine ka-

y�yor. Hepsi de birbirinden �ahane… 



Kaya Kalayc�, ailenin serüvenini, büyük dede Artin Usta’dan ba�layarak anlat�yor. 

Bak�ra çekiciyle söz geçiren en büyük dede Artin Usta, 1900’lü y�llar�n ba-

��nda 1. Dünya Sava�� s�ras�nda Yalova’dan �stanbul’a göç etmi�, ha-

yat�na yeni bir sayfa açt��� bu güzel �ehirde Kapal�çar��’daki ba-

k�r atölyesini kurmu�. Bak�rdan kap-kacak yap�m�yla u�ra�-

m�� uzun y�llar. Artin Usta’n�n ileri ya��ndan ötürü Ha-

çik Usta ikinci ku�ak olarak atölyeyi devralm��. Kaya 

Usta, “Kalayc�” soyad�n�n nereden geldi�ine de-

�inmeden geçemiyor söz Haçik dedesine gel-

di�inde. Haçik Usta, Atatürk için bak�r kap-

lar imal ediyor, bu kaplar�n bak�m�yla, ka-

laylanmas�yla ilgileniyormu�. Atatürk, 

mesle�ini göz önünde bulundurarak 

“Haçan Usta” dedi�i Haçik Usta’ya, 

1934’te “Kalayc�” soyad�n� vermi�. 

Haçik Usta’dan sonra üçüncü ku-

�ak olarak Artin Kalayc� geçmi� 

atölyenin ba��na. Bir as�rdan 

daha uzun bir süredir Kalayc� 

ailesinin ta��d��� bayrak, �imdi-

lerde Artin Usta’n�n o�lu Kaya 

Kalayc�’ya emanet. 

Bo�aziçi’ni Kazand� 
Bak�rc�l��� Seçti 
Kaya Kalayc�’ya, bak�rc�l�-

�� meslek olarak seçmesi-

nin kendi tercihi olup olma-

d���n� soruyoruz. Kalayc�’n�n 

anlatt���na göre baba Artin 

Usta, o�lunun okumas�n� iste-

mi�. Alman Lisesi’nde okuyan 

o�lunun bak�rc� olmas� yönün-

de de�il, okumas� yönünde �srar-

c� olmu�. Kaya Kalayc� ise Bo�azi-

çi Üniversitesi’nin Turizm Otelcilik 

Bölümü’nü kazanmas�na ra�men üni-

versite tahsilini elinin tersiyle itmi�. Baba 

mesle�ini seçmesinin, gelece�ini bak�r 

atölyesinde görmesinin nedenini biraz da 

atölye ortam�na ba�l�yor Kaya Usta: “O dö-

nem bütün sosyete, bütün tan�nm�� aileler mu-

hakkak hafta sonlar� çar��ya (Kapal�çar��’y� kast edi-

yor.) gelirdi. O kadar canl�, o kadar �a�aal�yd� ki çar��. 

�nsan günlük hayatta göremeyece�i simalarla ha�ir ne�ir 

olurdu. Konsoloslar, ünlü sanatç�lar, siyaset adamlar�… O or-

tam�n büyüsüne kap�ld�m biraz da. Ama zaten içimden de geliyor-

du bak�rc�l�k mesle�iyle u�ra�mak.” 
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Bak�r i�ine çocukluktan beri a�ina olan Kaya Kalayc�’n�n ilk ustas� da do�al 

olarak babas� olmu�. Ama Artin Usta, i�i, ‘�öyle yapacaks�n, böyle ya-

pacaks�n’ diye ö�retmezmi�. “Bakarak, izleyerek ö�renirdik. Sa-

dece gerekti�inde müdahale ederdi” diyor Kaya Usta, baba-

s�n�n yani ilk ustas�n�n yan�ndaki ç�rakl�k dönemini anlat�r-

ken. �lkler unutulmaz hepimiz biliriz. Kaya Usta da ilk 

bak�r çal��mas�n� unutmam��. Derin bir iç çekip, y�llar 

öncesine gidiyor; “�lk olarak tepsi i�ledim kalemi-

�iyle. Daha 10 ya��ndayd�m san�r�m. Muntazam 

de�ildi gerçi, ama be�enildi. Bir turiste sat-

t�m. �imdiki akl�m olsayd� saklard�m. Satt�-

��ma o kadar pi�man�m ki...” 

Dünün Bak�r Ustas� 
Bugünün Bak�r Sanatç�s� 
Kaya Kalayc�’ya gelene kadar aile, 

bak�r i�inde daha çok mutfak e�-

yalar� yap�p tamir etmi�; bak�r ka-

zanlar, tencereler, tepsiler… Ha-

çik Usta tencere, kazan dipleri-

ni o kadar iyi tamir edermi� ki, 

yama oldu�u anla��lmazm��. 

Haçik Usta’dan sonra babas�-

n�n da Anadolu’dan gelen es-

kileri tamir ederek i�i sürdürdü-

�ünü �u sözlerle anlat�yor Kaya 

Kalayc�; “Yeni bir �eyler yapma-

ya f�rsatlar� olmam�� hiç. Gelen 

eski mallar� tamir edip, bunlar� 

Kapal�çar��’da turistik e�ya satan 

ma�azalara satm�� babam. Daha 

çok turistik e�ya üretimine yönel-

mi�. Bu arada belli ba�l� koleksiyo-

nerlerin mallar�n� da tamir edermi�.” 

Liseyi bitirip, atölyede babas�na yard�m 

etmeye ba�layan Kaya Kalayc� da 1989’a 

kadar tamir i�lerini sürdürmü�. O tarih, ai-

lenin bak�rc�l�k serüveninde bir dönüm nokta-

s� olmu� âdeta. Divan Oteli’nden, Macaristan’da 

düzenlenecek Türk geceleri için kapakl� bak�r sahan 

sipari�i gelmi�. Bu sipari�e Artin Usta s�cak bakmam�� 

önce, “Kim u�ra�acak” demi�. Ama o�lunun gözündeki 

kararl�l�k ve yeni bir �eyler üretme heyecan�n� görünce “Ha-

y�r” da diyememi�. �lk etapta 300-400 parçal�k bir sipari� yap�l-

m��. Ard�ndan 1990 senesinde yap�lan Dünya Genç ��adamlar� top-

lant�s� için bin adet daha kapakl� sahan yapt�klar�n� söylüyor Kaya Kalayc�. 
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Babas� 2000 senesinde vefat ettikten sonra ken-

disine emanet atölyenin kepenklerini aç�k tut-

mak, bak�rc�l��� ya�atmak için çal��m�� Kaya Ka-

layc�. “Bak�rc�l�k bitti, art�k yok oluyor” diye ya-

k�nmak yerine nas�l sürdürülebilece�i üzerine 

kafa yormu�. Çi�dem Simavi ile y�llarca Osman-

l� ve Selçuklu bak�r i�lerinin t�pk�-yap�mlar�n� yap-

t���n� belirten Kalayc�, bunlar�n yabanc� devlet li-

derlerine ve i�adamlar�na hediye edildi�ini söy-

lüyor. Ünlü iç mimar Zeynep Fad�ll�o�lu ile ta-

n��mas�n�n da bak�rc�l�k i�inde kendisine yeni 

bir soluk kazand�rd���n� vurgulayarak, “Zeynep 

Han�m’� tan�d�ktan sonra zanaattan sanata do�-

ru yöneldik diyebilirim.” diyor. 

Dünün bak�r ustas�, bugünün bak�r sanatç�-

s� Kaya Kalayc�’n�n bak�r çal��malar�, art�k mo-

dern mimarinin ayr�lmaz bir parças�. �stanbul’un 

en lüks otellerinden Les Ottamans ve For 
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Seasons’ta, onun elinden ç�kan bak�r i�lerini görmek mümkün. Bu 

otellerin kap�lar�nda, camlar�nda, ayd�nlatma objelerinde Kalayc� 

imzas� var. Londra, Paris ve Katar’da  birçok konutta, binada ve sa-

rayda da Kaya Kalayc�’ya ait, Osmanl� ve Selçuklu izlerini ta��yan 

modern çizgiye sahip bak�r tasar�mlar yer al�yor. 

Klasik Dekorasyonla da Ahenkli Modernle de 

Kaya Kalayc�; büyük dedesinin, dedesinin ve babas�n�n tamircilik-

le s�n�rl� tuttu�u bak�rc�l�k zanaat�n� yok olmaktan kurtarmak, bu-

nunla da kalmay�p daha ileriye götürmek için ç�kt��� yolda gele-

nekseli baz alarak ça�da� tasar�mlara yönelmi�. Bak�r� ve ona ba�-

ka madenler katarak elde etti�i metalleri dekorasyon ihtiyac�na 

cevap verecek �ekilde kullan�yor o. Aileden ald��� miras� en iyi �e-

kilde de�erlendirmek için Selçuklu ve Osmanl� moti� erini günü-

müze uyacak de�i�ik objelerle yeniden yorumlayan Kalayc� bu yö-

nüyle, Anadolu topraklar�nda binlerce y�ld�r var olan bir kültürü-

müzü ça�da� bir yorumla canl� tutuyor. Bak�r, Kaya Usta’n�n yete-

nekli ellerinde yeni bahar�n� ya��yor desek yeridir. 

Çal��malar�nda geometrik, çintemani ve bulut moti� eri, rumi, pal-

met ve bitkisel süslemeler, bereket moti� , i�ne oyas�, Selçuklu mo-

ti� , güne� moti�  ve soyut bezemeler kullan�yor Kaya Kalayc�. Süs-

leyece�i mekân ister modern olsun, isterse klasik, muhakkak bir 

yer buluyor onun elinden ç�kan muhte�em bak�r i�leri. Kalayc�’n�n 

tasar�mlar� modern dekorasyonlarda göz al�c� güzellikte bir kont-

rast yarat�rken, klasik dekorasyonlarda ise bütünle tam bir uyum 

içinde adeta ahenkle dans ediyor. 

�akirin Camii’nde Kalayc� �mzas� 
Kaya Kalayc�’n�n, birlikte çal��t��� tasar�mc�lar�n da yönlendirme-

siyle Osmanl� ve Selçuklu tarz�ndan yararlanarak ortaya ç�kard�-

�� pek çok çal��ma var. Bunlar aras�nda Lüksemburg �ehri giri-

�inde bir de heykel bulunuyor. Yakla��k iki y�l önce ibadete aç�-

lan Üsküdar’daki �akirin Camii’nde de Kalayc� imzas�n� görmek 

mümkün. Caminin alüminyum olan ana kubbe cepheleri, kad�n-

lar mah� li, korkuluk ve revaklardaki �ebekeler Selçuki dökme tek-

ni�i ile Kaya Kalayc�’n�n elinden ç�km��. �akirin Camii’nden sonra 

Katar’da, Katar Kral� için iki camiye i� yapt���n� anlat�yor Kalayc�, 

“Bir mihrap yapt�k, hem kakma, hem oyma sanat�n� kulland�k. 6 

metreye 3 metre olarak yapt�k yine bak�rdan.” 

Ni�anta��’ndaki te�hir salonunda gördü�ümüz duvar separatörle-

rinde, ayd�nlatma objelerinde ve dekoratif amaçl� di�er çal��malar-

da �imdilerin “kolayc�” ustalar�n�n yapt��� gibi lazer tekni�i kulla-

n�p kullanmad���n� soruyoruz Kaya Kalayc�’ya. Gönül rahatl���yla 

el yap�m� olduklar�n� söylüyor Kaya Usta. 
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Elbette baz� çal��malarda kum döküm tekni�ini kullan-

d�klar�n�, ancak bu i�lemden sonra malzemenin yine 

elde bir tefsiye a�amas�ndan geçip, gümü� kayna��nda 

kaynat�l�p form verildi�ini de belirtiyor i�in ustas�. Sade-

ce i�in ehlinin anlayaca�� bir püf noktas�n� da kula��m�za 

f�s�ld�yor Kaya Kalayc�; “CNC lazer dedikleri yöntemler 

kullanm�yoruz hiçbir zaman. O nedenle dikkat ederseniz 

benim yapt���m çal��malar�n yüzeyleri kabar�kt�r ve üzer-

lerinde kalem i�i vard�r. Lazerde bunu göremezsiniz. La-

zer düz keser, hiçbir ruhu, sanatsal hiçbir yönü yoktur.”
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Te�hir salonunda, Hayrunnisa  Gül için yapt��� tom-

baklardan birini gösteriyor bize Kalayc�. “Ben bak�r�-

n� yap�yorum, k�z�m ve e�im de alt�nlamas�n� yap�yor. 

O kadar sab�r gerektiren bir a�ama ki alt�nlama, be-

nim bile sabr�m yetmiyor buna (Gülüyor). Elde yap�-

l�yor alt�nlama. Alt�n� çok ince bir hale getirerek yap-

raklar halinde tombaklar�n üzerini kapl�yoruz. Mali-

yetli biraz.” diye konu�uyor. 

En Büyük Hayali Tombak Sergisi Açmak
Yapt��� i�lerin ald��� sipari�e göre de�i�ti�ini belirten 

Kaya Kalayc�, bu dönem daha çok ayd�nlatmaya yönel-

di�ini söylüyor. Metal olarak yapamayaca�� bir �ey olma-

d���n� ifade eden Kalayc�, çal��t��� tasar�mc�lara, mimar-

lara, “Siz hayal edin ben yapay�m” diyormu�. Mimarlar 

ne isterse yapabiliyor da acaba kendisinin gönlünde ya-

tan aslan nedir diye dü�ünüyoruz ve en büyük idealinin 

ne oldu�unu soruyoruz. Samimiyetle cevapl�yor sorumu-

zu Kaya Kalayc�; “En büyük idealim büyük bir tombak 

sergisi açmak. Sa� olsun Hayrunnisa  Han�m’�n da (Cum-

hurba�kan� Gül’ün e�ini kast ediyor) ilgisi büyük bu ko-

nuda. Onlar�n be�enmesi beni kamç�lad� do�rusu. Hay-

runnisa  Han�m için yapt���m �amdanlar var. Sak�zl�klar, 

kapakl� sahan, k�na tepsisi, buhurdan, gülebdan, kahve-

danl�klardan olu�an bir seri yapt�m kendileri için. Onlar�n 

da deste�i ile k�smet olursa bir sergi açmak istiyorum.”
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Harika Eserler Üç Katl� Küçük Atölyeden 
Kaya Kalayc� ile söyle�imizi Ni�anta��’ndaki te�hir salo-

nundan sonra Kapal�çar��’daki bak�r atölyesinde sür-

dürüyoruz.  Haçik Usta’n�n �stanbul’da ilk geldi-

�inde kurdu�u bak�r atölyesinin yak�n�nda olan 

bu yere 1990’l� y�llarda ta��nd�klar�n� anlat�-

yor Kaya Kalayc�. Metrekare he-

sab�na göre hayli küçük 

olan bu üç katl� olan atöl-

ye, Kapal�çar��’da hâlâ “Ba-

k�rc�lar Çar��s�” olarak an�lan ama atöl-

ye say�s� dördü be�i geçmeyen, ayak-

ta kalmay� ba�arm�� az say�daki atöl-

yeden biri. Dar merdivenlerden ç�k�p 

atölyenin ilk kat�na vard���m�zda ke-

sif bir zift kokusu kar��l�yor bizi. Kaya 

Usta’n�n, “Bak�r i�inin en zor k�s-

m� ziftlemedir” sözü-

nü hat�rl�yoruz he-

men. Zifti,  i�lene-

cek malzeme kay-

mas�n diye kullan-

d�klar�n� belirtirken, sözgeli-

mi dekoratif amaçl� bir kafta-

n�n geçti�i a�amalar� anlat�yor; 

“Plaka halinde ald���m�z bak�r�n üzerine deseni çiziyo-

ruz önce. Terzi gibi… Kaftan �eklinde kesti�imiz bak�r� 

ziftin üzerine oturtup, deseni i�lemeye ba�l�yorsunuz. 

Bak�r malzeme i�lenirken kaymas�n diye ziftin üzerine 

koyuyoruz. Zift, burada örs vazifesini görüyor. Çe-

kiç vurunca kayar yoksa. Bizim i�imizin en kötü 

yan� zifti eritip dökmek ve ç�karmak.” 

Üç katl� atölyenin her kat�nda bir usta 

çal���yor; biri üzerine motif i�leyece�i 

bir tomba��n içini ziftle doldurur-

ken, di�eri bir salon separatörünün 

dökümden ç�kard��� küçük parça-

lar�n�n çapaklar�n�, yani döküm ka-

l�b�ndan ç�kard�ktan sonra malzeme-

nin üzerinde kalan fazlal�klar�n� e�eliyor. 

Dar bir ah�ap merdivenle son kata ç�-

k�yoruz. Burada da, elinde bin dere-

celik kaynak makinesiyle dö-

kümden ç�km�� kü-

çük bak�r moti� eri 

birbirine kaynatan 

bir ba�ka bak�r us-

tas� çal���yor. Her a�ama-

s� Kaya Usta’n�n gözetiminde ya-

p�l�yor tüm çal��malar�n. 
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Bayra�� Be�inci Ku�ak Ta��yacak
Kaya Kalayc�’n�n dört ku�akt�r bak�rc�l�k yapan 

bir aileden geldi�ini belirtmi�tik. Kendisinden 

sonra da bu mesle�in, zanaattan sanata uzanan 

bak�rc�l���n ya�at�lmas�n� her �eyden çok istiyor 

Kaya Kalayc�. Hep yeni bir �eyler yapma arzusu-

nun kendisini dedesinden, babas�ndan bamba�-

ka bir yola yönlendirdi�ini söyleyen Kalayc�, bu 

yere sab�rla, çal��arak geldi-

�ini ifade ediyor. “�im-

di insanlarda hiç sab�r 

yok. Elde tek tek i�-

lemek zor geliyor.”  

diyen Kalayc�, bak�r 

bir levhan�n üzeri-

ne çizilen moti�  ortaya ç�-

karmak için ara bo�luklar� elde 

temizlemenin 3-4 saat ald���n�, 

i�in büyük sab�r ve emek gerektir-

di�ini vurguluyor. 

Küçük bir motif için bile binlerce kez 

çekiç vuruldu�unu anlatan Kaya Ka-

layc�, “Art�k usta yeti�miyor. Her-

kes bilgisayar�n pe�inde ko�uyor, ge-

lip de bak�rc�l��� ö�reneyim diyen yok. 

�stanbul’da bir üniversiteden teklif gel-

se, bu i�i ö�retmek için seve seve ka-

bul ederim, bildi�im her �eyi ö�retirim” 

diye konu�uyor. Bereket ki Kalayc� ailesin-

de mesle�i sürdürecek yeni bir nesil yeti�-

ti�ini söylerken yüzü gülüyor Kaya Usta’n�n. 

Halen Frans�z Saint Michel Lisesi’nde okuyan 

o�lu ile turizm-otelcilik mezunu k�z�n�n, kendisin-

den sonra be�inci ku�ak olarak bak�rc�l��� ya�atacaklar�-

n� gururla dile getiriyor Kaya Usta. Söyle�imizi tamamlay�p atöl-

yeden ayr�lmadan önce Kaya Kalayc�, �brahim Çeçen Vakf�’n�n 

haz�rlad��� bak�r�n hikâyesi ve Kalayc� ailesinin dört nesildir sü-

ren bak�rc�l�k serüvenini anlatan 200 sayfal�k kitab� bizim için 

imzal�yor. Kaya Usta, kitaptan elde edilen gelirin ö�rencilere 

burs olarak verildi�ini ifade ediyor. 
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Ömer Faruk DERE*

Yaz� Sanat�nda Leke

Kanuni devrinin büyük hattat� Ahmed �emseddin Karahisarî’nin ça�lar� a�an grafik tasar�m�. Üslupla�t�r�lm�� Besmele’de kullan�lan asimetrik leke dengesini “bismi” ke�idesi sa�lamakta.



Yaz�da sanat lekeyle ba�lar, bo�luklar� gözeterek. Bo�luk-

lar olmasa lekenin ne hükmü kal�r. O yüzden yaz� sana-

t�nda ezelden iki nikâhl� e�tir leke ve bo�luk. Kâ��t o leke 

için zorlu engelleri a�ar, s�cak muhallebilerle ba�r� da�la-

n�r. Kat kat yumurtalar� sonsuza dek üzerinde ta��may� göze 

alm��t�r. O da yetmez sert ta�lar�n alt�nda ezilerek mühre-

lenmeye bile raz� olur, o güzel lekenin a�k�yla. Ve gün ge-

lir kalemin kâ��t üzerindeki izlerine ruh ü� er yaz� sanatkâr�. 

Kalem iniltisinden ç�kan baya�� çizgiler, onun elinde as�rlara 

hükmeden çizgi saltanat�na dönü�ürler. 

Kalemin kâ��d� kirletmesiyle ba�lar her �ey. Kalem üzerinde yürüdü�ü kâ��da is kokulu lekeler b�rak�r. �eref 

kazan�r kâ��t, üzerinde ta��d��� isli izlerle. Bu izlerin ad�, her kâ��d�n kirlenmek için can att��� “leke” olur.  Yaz�da 

sanat lekeyle ba�lar, bo�luklar� gözeterek. Bo�luklar olmasa lekenin ne hükmü kal�r. O yüzden yaz� sanat�nda 

ezelden iki nikâhl� e�tir leke ve bo�luk.

Hat sanat�m�z�n �aheserlerinden kabul edilen bu yaz�, bo�luk-leke da��l�m� yönünden de �aheserdir. 
Celî sülüs yaz�da kullan�lan i�aretler leke etkisine katk�da bulunmas� için yo�un kullan�lm��t�r. Hat, Mehmed Emin Dede.
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�slâm yaz�s� bat� sanat�n�n bugün ula�maya çal��t��� plastiklik 

etkisine çok daha uzun as�rlar önce zaten ula�m��t�. Bilindi-

�i gibi resim sanat�nda dört ana plastik unsur bulunmakta-

d�r: Nokta, çizgi, leke ve renk. Hattat renge bile ihtiyaç duy-

maks�z�n nokta, çizgi ve lekeyi ve bunlar�n aras�ndaki ili�-

kiyi kullanarak ve resim sanat� gibi d�� dünyaya ba�l� kal-

madan, özünde dini de�erlere hizmet etmek a�k�yla eserler 

veregelmi�tir. Bugün d�� dünyaya ba�l� kalmaktan kopma-

ya çal��an modern sanatlar, yaz� sanat�n�n plastik gücüne 

hayran kalmaktad�rlar. Modern sanat ad�na yap�lan anlam-

s�z ve maksats�z plastik çal��malara k�yasla yaz� sanat�, plas-

tik unsurlar� büyük bir ustal�kla ulvî gayelere hizmet maksa-

d�yla kullanmaktad�r. Bu k�sa yaz�m�z�n konusu yaz� sanat�-

n�n plastik de�erlerinin ba��nda gelen “leke” olacakt�r. Yaz� 

sanat�, çizgilerden olu�an leke armonilerinin belirlenen alan 

içindeki dengeli da��l�m�ndan ibarettir. Lekeden geriye ka-

lan ise bazen haz, bazen huzur, bazen sükûn, bazen co�-

ku veren bo�luklard�r. Büyük hattat Sami Efendi “Ben yaz�-

daki bo�luklardan zevk al�r�m” derken belki de bunu anlat-

mak istemi�ti.

Sanatkâr, bo�luk üzerindeki lekelerin da��l�m�nda (espas) 

bütün kâinatta var olan ilahi dengeyi arar. Bu denge mate-

matik i�lemlerle olu�an bir denge de�ildir. Tamamen sevk-i 

ruhanî ile ortaya konur. Sanatkâr ortaya koydu�u eserde 

tevhidi sa�layacak en önemli unsur olarak dengeyi kulla-

n�r. As�rlard�r ortaya konan bu denge örnekleri s�n�� and�r�l-

d���nda kar��m�za dört çe�it denge ç�kar:

• Simetrik denge

• Asimetrik denge

• Merkezi denge

• Serbest denge

“Rabbi yessir ve lâ tuassir Rabbi temim bi’l-hayr” duas�n�n nesih hatt�yla ölçülü karalamas�. Leke da��l�m�nda serbest denge kullan�lm��. Hat, Ömer Faruk Dere
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Simetrik denge: Dikey, yatay veya verev yönlerde bir ek-

senin her iki yan�ndaki lekelerin simetrik olarak da��l�m�-

n�n sa�land��� dengelerdir. Özellikle hat sanat�m�zda s�k-

l�kla kullan�lan denge çe�ididir. Özellikle talik yaz�da simet-

rik denge daha s�kl�kla kullan�lmaktad�r.

Asimetrik denge: Kar��l�ks�z denge olarak da adland�ra-

bilece�imiz bu denge türünde, leke bir merkezde yo�un-

la��rken kar��l���nda yer alan lekenin asimetrik yani ayn� 

ölçü ve leke de�erinden de�il ba�ka ölçü ve leke de�erin-

den bir lekeyle dengelenmesidir.

Merkezî denge: Hemen bütün yaz� sanatlar�nda çok ter-

cih edilen denge türüdür. Bu tarz denge hat sanat�nda 

daha ziyade sülüs ve celî sülüs yaz�lar�n isti� enmesinde 

kullan�lmaktad�r.

Serbest denge: Merkezi dengeyle beraber serbest den-

genin de s�kça kullan�ld��� görülür. Bu denge sisteminde çok 

yönlü simetriler kullan�larak lekeler destekli bir e�itlik içinde-

dirler. Böylece denge her hangi bir merkezde de�il alan�n tü-

münde görülür. Nesih, r��k’a, divanî gibi sat�r yaz�lar�n�n terki-

binde de serbest dengeden faydalan�l�r.

Yaz� zemin üzerinde bir �ekilden ibaretse, �ayet kâ��t üzerin-

deki yaz�da leke de�erini art�rarak bo�luklar haddinden fazla 

azalt�l�rsa, yaz� zemin üzerinde bir �ekil olmaktan ç�karak ken-

disi zemin te�kil edecek bir dokuya ula��r. Hat sanat�nda bu-

nun ad� "karalama"d�r. Ba�l� ba��na bir form te�kil edecek ka-

dar i�lenmi� olan karalamalar, asl�nda hattat�n el melekesini 

kaybetmemesi için üst üste yazd��� idman kâ��tlar�ndan do�-

mu�tur. Plastik anlamda sathî bir anlat�m kazanan az tekrarl� 

karalamalar ritim, çok tekrarl� ve neredeyse kâ��t zeminin ta-

Büyük Hâf�z Osman Efendi’ye ait bir sülüs karalama. Siyah lekeler yo�unla�t�kça okunurluk zay�flayarak, nak�� haline dönü�mekte. 
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mamen kapat�ld��� karalamalar ise doku te�kil etmektedir. 

Yaz� formlar� ters ve düz olarak yaz�l�p yön de�i�ikli�i sa�la-

narak monotonluktan da kurtar�lm��t�r. 

Yaz� sanatlar�nda büyük önemi haiz olan leke, özellikle hat 

sanat�nda celi sülüs, celi divanî isti� erin formunda önem-

li rol oynar. Yaz� sanatkâr� bir yaz�n�n bütününün d�� görü-

nü�ünü tasarlarken öncelikle o kompozisyonun kö�eli, yu-

varlak, beyzî veya serbest olaca��na karar verir. ��te bu ter-

kib tasar�mlar�nda leke ba�l�ca unsurdur. Yaz� sanatlar� için-

de e�siz bir leke harikas� olan tu�ra formu leke yönünden 

incelendi�inde yo�un sere lekesine kar��n beyze ve tu�lar-

daki ke�ideler icad edilmi�tir. Tu�rada yer alan mahlas ve 

hattat imza lekeleri de yine denge unsuru olarak kullan�l-

m��t�r. Celi divanî eserlerde yaz�n�n bütünü leke etkisinin 

e�siz numuneleri haline gelmi�tir. Ta'lik yaz�lar kendi içle-

rinde öylesine dinamik ve de�i�imli �ekilde yaz�l�rlar ki, leke 

etkisinin artmas� için ekstra isti� ere ihtiyaç duymazlar. Ta'lik 

sat�rlar�n bütünündeki leke da��l�m� fazladan hiçbir yoru-

ma ihtiyaç b�rakmamaktad�r. 

Denge harikas� bir plastik etki. Bu çal��mada göz yaz�dan çok nohudî zemin üzerinde k�rm�z� ve mavi lekeleri alg�lamakta. Cetvel ve pervazlar� dahil tüm zemin tezyinat� çizgilerin plastik 

etkisini ortaya ç�karacak dozda ayarlanm��. Hat, Ali Toy

Hamid Aytaç merhumun elinden ç�kma bu celî divânî ayet-i kerime kompozisyonu art�k öylesine bir leke etkisine kavu�mu�tur ki, lekelerin bütünü ba�l� ba��na bir form olu�turmu�tur. 

Yaz� alan� içinde kalan istifte ise bo�luk ve leke dengeleri için her türlü denge çe�idi kullan�lm��t�r.
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Lekeye dayal� bir çizgi düzenlemesi olan yaz� sanat�nda 

ba��bo�lu�a asla yer yoktur. En küçük kusurlar dahi he-

men fark edilece�inden ölçü, denge, oran, belirginlik, 

uyum, kontrast ve birlik gibi niteliklerin yerli yerinde ol-

mas� icap eder. Bu özellikleri ta��yan yaz�lar tasarlaya-

bilmek, uzun seneler boyu çal��maya, bol örnek gör-

meye ve tabiatta var olan dengeleri ke�fetmeye daya-

l�d�r. Sanatkâr bir yaz�y� yazarken ço�u zaman lekele-

ri dengeli da��tmak maksatl� olarak yazmaz. Bu 

onun elinden kendili�inden dökülür. Sanatkâr öyle 

olmas� gerekti�ini bildi�i için o öyledir. Sanatkârda 

bu hal kendili�inden ortaya ç�kar. Asla zorlama veya 

matematik hesaplar yap�larak yaz�lmaz. Sat�r ni-

zam�nda yaz�larda hal böyleyken istif veya tas-

lakl� yaz�larda durum biraz daha farkl�d�r. 

�stif yaz�larda güçlü bir leke etkisi olu�turulabilme-

si için formlar� bozmadan ve te�rifattan (okunurluk) ta-

viz vermeden yo�un bir leke etkisi olu�turulmaya çal�-

��l�r. Teknik olarak tek seferde bu düzenlemeyi yapmak 

neredeyse imkâns�zd�r. O sebepten hattatlar öncelikle 

bol eskiz yaparak kompozisyonu olu�tururlar ve daha 

sonra farkl� metotlarla istenilen büyüklü�e getirerek ya-

z�lacak satha geçirirler. Burada ustal�k i�çilikten ziyade 

sanatkâr�n göz dengesinde yatmaktad�r. Sanatkâr y�l-

lar boyu süren bir göz ve el terbiyesinden sonra yüksek 

plastik de�er ta��yan tertipler yapabilir. 

Bu konuyla ilgili XIX. asr�n büyük hattat� �e� k Bey’den 

bir hat�ra nakledilir: Sultan Abdülaziz �stanbul-

Bayezid’de in�a edilen Harbiye Nezareti binas�n�n (bu-

günkü �stanbul Üniversitesi binas�) acilen aç�lmas� em-

rini verince kap� kitabesinin eksik oldu�u fark edilmi�. 

Hemen bir hattat aran�p bulunmu� ve �e� k Bey’e gü-

nümüzde de hâlâ duran “Dâire-i Umûr-u Askeriye” ya-

z�s� 60 alt�n kar��l���nda sipari� edilmi�. Üstat yaz�y� önce 

küçük ebatta yazm�� daha sonra kareleme usulüyle ye-

rine göre büyütülmesine ö�rencileri de yard�m etmi� ve 

mermere geçirilmek üzere i�nelenmesi de dâhil i�i alt� 

saatte bitirmi�ler. Anla�may� yapan Erkân-� Harb (kur-

may) yüzba��s� kendisinin ancak alt� lira maa� ald���n� 

dü�ünerek bir hattata alt� saatte yazd��� yaz� için alt-

m�� lira maa� verilemeyece�ini söyleyerek zorluk ç�kar-

m��. Bu hadise �e� k Bey’in kula��na gelince �e� k Bey: 

“Yüzba�� Bey’e söyleyiniz. Bu yaz� alt� saatte de�il, alt-

m�� senede yaz�lm��t�r. Kendilerine alt� gün de�il, alt� 

hafta, alt� ay da de�il, tam alt� sene mühlet veriyo-

rum. Bu müddet içinde bu yaz�n�n bir har� ni yazabi-

lirse, istedi�im paran�n alt� mislini kendilerine hediye 

olarak veririm” diyerek haber yollam��t�r. Araya giren-

ler sayesinde hadise halledilmi� ve hattat�m�za istedi-

�i para ödenmi�tir.

Bütün kompozisyon unsurlar� gibi leke de anlat�m�n 

emrinde olarak seyredende uyanmas� istenen hisle-

ri ortaya ç�karacak �ekilde ve dozunda kullan�ld��� za-

man de�erlidir. Aksi takdirde görgüsüz ve zevksiz eller-

de kirlenmi� kâ��ttan ba�ka bir hükümleri yoktur. Yaz� 

sanatkâr� kâ��ttaki bo�luklar� en iyi kapatabilen ki�idir.  

KAYNAKÇA 1) BOYDA� Nihat, Talik Yaz�ya Plastik De�er Aç�s�ndan bir Yakla��m, �stanbul 
1994. 2) GÜNGÖR �. Hulusi, Temel Tasar, �stanbul 2005. 3) DERMAN M. U�ur, Sabanc� Koleksi-
yonu, �stanbul 2002. 4) BERK Nurullah, “�slam Yaz�s�nda Plastik ve �fade”, �lahiyat Fakültesi Der-
gisi, Ankara 1995. 5) BALTACIO	LU �smail Hakk�, Türk Plastik Sanatlar�, Ankara 1971. 6) YET-
K�N Suut Kemal, Estetik, �stanbul 1938. 7) AYVAZO	LU Be�ir, A�k Esteti�i, �stanbul 1982. 8) YA-
ZIR Mahmud Bedreddin, Medeniyet Âleminde Yaz� ve �slâm Medeniyetinde Kalem Güzeli (N�r. 
U�ur Derman) I-III, Ankara 1972, 1974, 1989. *�SMEK Ebru ve Kaligra�  Zümre Ba�kan� 

Biçimleri olu�turan parçalar�n herhangi bir biçim olu�turmaks�z�n birbirine yak�n yaz�lmas�yla 
olu�turulan belirli ve anlaml� kaligrafik leke kompozisyonu. Çizgilerde kalem izinden kaynak-
lanan ölçü farklar� ve yön z�tl�klar� güçlü bir etki olu�turmakta. Hat, Ömer Faruk Dere
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Tek derdi “güzel”  olan, “güzele ula�ma çabas�” olan 

sanat�n dallar�ndan biridir resim. Ya�am dürtüsüyle 

kendisini sonsuzlu�a ta��ma amac� güden her sanatç� 

gibi ressamlar da vücuda getirdikleriyle, zaman�n kü-

çük bir dilimine dahi olsa bir çentik atmak gayretinde-

dir. Sanat�n� icra ederken özlem, duygu ve dü�ünce-

lerini belli bir estetikle iki boyutlu bir düzlem üzerine 

yans�t�r ressam. Gözünün gördü�ünü, o anki hissiyat� 

ve alg�s�yla yorumlar, adeta sihirli bir çubuk gibi elinde 

tuttu�u f�rças�yla tuvale yans�t�r resim sanatç�s�. 

Tuval, �övale, palet, spatula, renk renk boyalar ve çe-

�itli ebatlardaki resim f�rçalar�… Ve bir de, karakalem 

çal��malar� için kur�un kalem elbette… Ressamlar için 

vazgeçilmez gereçlerdir bunlar. Tuvale veya kâ��t üze-

rine resim yapan bir ressam için tuval, boya, f�rça, spa-

tula, �övale ve di�er resim malzemeleri ne ise, “pyrog-

ravure” (yakma resim) için de ah�ap ve havya odur. 

Yakma resim sanatç�lar� da bu s�n�rl� malzemelerle, in-

san�n bakarken içinde kaybo-

laca�� türden ihti�aml� tablo-

lar üretir. 

Hem Dekoratif, 
Hem Görsel Sanat 
Havya, daha çok kaynak i�le-

rinde lehimi eritmek için ate�le 

veya elektrikle k�zd�r�larak kul-

lan�lan bir ayg�t. Pyrogravure 

sanatç�lar�, havyay�, farkl� kal�nl�klardaki uçlarla ah�ab�n 

üzerine resmedilen moti�  belirginle�tirmek, tonlamala-

r� yapabilmek için kullan�r.  Ah�ap, deri, kâ��t veya ba�-

ka elveri�li malzeme yüzeylerinin havya denilen k�zg�n 

kalemlerle yak�larak resim veya bezeme çal��malar� yap-

ma, güzel yaz� (kaligra� ) yazma sanat� olarak tan�mlan�r 

“pyrogravure”. Bu sanat tekni�i resim sanat�nda kulla-

n�ld���nda “görsel sanat tekni�i”, bezeme veya kaligra-

�  amac�yla kullan�ld���nda ise “dekoratif sanat tekni�i” 

olarak iki farkl� alanda uygulan�r. 

Yakma resim sanat�, antik ça�lardan itibaren ah�ap ve 

deri objelerin bezenmesi i�leminde kullan�lmas� nede-

niyle bir dekoratif sanat tekni�i olarak do�mu�. Günü-

müze ula�an en eski tarihli yap�t, i�ne ve �i�lerle yak�la-

rak çe�itli moti� erle bezenmi� olan 1430 ta-

rihli �talyan yap�m� bir ah�ap sand�k. Yine 

ayn� yüzy�l içinde �rlanda ve �skoçya’da 

ayn� tür aletlerle yakma yöntemiyle 

bezenmi� iki ah�ap müzik ale-

ti de (arp) günümü-

ze ula�an en eski 

tarihli dekoratif 

yakma sanat� 

ürünü. 

Ah�ap ile ate�in bir araya gelmesi felakettir her daim. Fakat 
bu iki ezeli dü�man�n, ah�ap ile ate�in bulu�tu�u öyle bir alan 
var ki, felaketi b�rak�n muhte�em sanat eserleri ç�kar kar��-
m�za.  Ah�ap yakma resim tekni�i olan “pyrogravure”ün 
Türkiye’deki önemli iki temsilcisi Selahattin Ölçero�lu ve 
Münir Erbörü ile bu sanat�n inceliklerini konu�tuk. 

Selahaddin 
ÖLÇERO�LU 

Selahaddin ÖLÇERO�LU (S.Ö.)

Münir Erbörü



Yakma Tablolara Sanal Pyrogravure Müzesi 
Yakma resim tekni�inin, resim sanat� dal�nda günümü-

ze ula�m�� olan en eski tarihli örne�i ise Macaristan’da 

yap�lm�� 1610 tarihli, sanatç�s� bilinmeyen “Kneeling” 

isimli, ah�ap tuval üzerine yap�lm�� dinsel temal� bir tab-

lo. Yakma resim sanat�, bir görsel sanat tekni�i olarak, 

takip eden yüzy�llarda daha yayg�n bir �ekilde kullan�l-

maya ba�lanm�� ve özellikle 19. yüzy�lda âdeta zirve-

ye ula�m��. Ba�ta Ball Hughes (�ng.1804-1868), Char-

les H.F. Turner (ABD, 1848-1908) ve William J. Fosdick 

(ABD,1858-1938) olmak üzere 19. yüzy�l yakma resim 

sanatç�lar�n�n yapt�klar� son derece estetik ve sanat de-

�eri yüksek tablolar, bugün dünyan�n belli ba�l� müze-

lerinde ve özel koleksiyonlar�nda özenle muhafaza edi-

liyor. 

20. yüzy�la geldi�imizde, özellikle internetin hayat�m�-

za dâhil olmas�ndan sonra 1990’l� y�llar�n ikinci yar�s�n-

dan itibaren yakma resim sanat�n�n büyük bir at�l�m içi-

ne girdi�ini görüyoruz.  Selahattin Ölçero�lu, Dumit-

ru Muradian (ROM) ve Lorraine Zaloom (ABD) gibi res-

samlar�n yakma resim sanat�n� � ziken mümkün olabi-

lecek en üst kalite düzeyinde geli�tirmeleri ve etkileyici 

çal��malar�n�n internet ortam�nda yay�nlanmas�, bu sa-

nata duyulan ilgiyi daha da art�rm��t�r. Bu sanat�n bi-

linirli�inin art�r�lmas�ndan bahsetmi�ken, pyrogravu-

re tekni�inin geçmi� yüzy�llardaki ve bugünkü uygula-

malar� konusunda ara�t�rmalar yapan Kathleen M. Gar-

vey Menéndez’i (ABD) hat�rlatmadan geçmek olmaz. 

Yakma resim sanat�nda dünyan�n en önemli sanat ele�-

tirmeni ve yazar� olarak tan�nan Menéndez, kurdu�u 

www.pyromuse.org adl� sanal müzede bu sanat dal�-

n�n  geçmi�teki ve günümüzdeki sanatç�lar�na ait çal��-

malar� sergiliyor. 

‘Pyrogravure’e Adanm�� Bir Ömür
Yakma resim tekni�inin ülkemizde çok fazla bilinen bir 

teknik olmad���n� söylemi�tik. Selahattin Ölçero�lu, yak-

ma resim tekni�ini kullanan çok az say�daki sanatç�dan 

biri. Ölçero�lu, pyrogravure tekni�ini Türkiye’de resim sa-

nat�nda ah�ap yan��� renk tonlar�yla estetik ve sanatsal 

de�er ta��yacak �ekilde uygulayan ilk Türk ressam ola-

rak biliniyor. Ölçero�lu ile Kartal-Cevizli'deki atölyesinde 

pyrogravure tekni�inin A, B, C’sini konu�tuk.  

Yakma resim tekni�i ile 1950’li y�llar�n sonlar�nda, çok 

genç ya�larda tan��m�� Selahattin Ölçero�lu. O y�llarda 

ah�ab�n yo�un-seyrek noktalar veya yal�n çizgiler ha-

linde yak�lmas� suretiyle yap�lan çal��malar�n iste-

nilen estetik sonuçlar� vermemesi nedeniyle bu 

tekni�i kendi çabalar� ile geli�tirerek, ah�ap yan�-

�� renginin bütün tonlar�n� elde etmeyi ba�ard�-

��n� anlat�yor Ölçero�lu. Daha önce hiçbir yerde 

görmedi�i, ah�ap yan��� renk tonlar�n�n her çe-

�idini elde edebilece�i yak�c� bir metal kalem ta-

sarlad���n� söyleyen sanatç�, ah�ap yan��� renginin 

bütün tonlar�n� kullanarak olu�turdu�u ilk tablo-

sunu 1965 y�l�nda, henüz 19 ya��ndayken yapt�-

��n� belirtiyor. 

Yakma resim sanat�nda bugün dünyan�n önde 

gelen ilk birkaç ressam� aras�nda gösterilen Sela-

hattin Ölçero�lu’na, kendisini bu alanda çal��an 

di�er sanatç�lardan farkl� k�lan en önemli özelli-

�inin ne oldu�unu soruyoruz. Ölçero�lu, poster 

veya gra� k çal��ma izlenimi veren küçük ebat-

l� � güratif çal��malardan ziyade, çok daha bü-

yük ebatlarda, zengin içerikli geni� plan çal��malar 

yapmas�, ah�ap tuval yüzeyinde çal���lmam�� her-

hangi bir bo� alan b�rakmaks�z�n tüm yüzeyi ade-

ta bir ya�l�boya tablo gibi tümüyle de�erlendir-

mesi ve ah�ab�n muhtelif tonlarda yak�lmas� i�le-

mini büyük bir titizlikle uygulayarak karakalem re-

sim tekni�i kriterlerine uygun görsel sanat nitelikli 

çal��malar yapmas� oldu�unu ifade ediyor. 
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Selahattin Ölçero�lu, ah�ap yan��� renk tonlar� 

üzerine çe�itli boyalarla renklendirme yap�lmas�-

n�n, bu tekni�in özünü zedeledi�i ve orijinalli�i-

ni bozdu�u görü�üne sahip. Bu sebeple çal��ma-

lar�nda hiçbir �ekilde boya kullanm�yor. Çerçe-

ve deseni de dâhil olmak üzere, ah�ap tuvalde-

ki renk tonlar�n�n tümünü, tuval yüzeyini k�zg�n 

uçlu bir metal kalemle muhtelif �s� derecelerin-

de yakarak elde etti�ini anlat�yor Ölçero�lu. Uy-

gulad��� bu tekni�in s�rr�n� sordu�umuz sanatç�, 

“Yüzde bir yetenek, yüzde doksan dokuz sab�rl� 

ve titiz çal��ma. Formül bu.” diyor.

Eski �stanbul Gravürlerine Â��k
Bugün Brezilya’dan Japonya’ya kadar bir-

çok ülkedeki koleksiyonlarda tablolar� bulun-

du�unu ö�rendi�imiz Selahattin Ölçero�lu, 

tam bir �stanbul a����. Çal��malar�nda a��rl�k-

la eski �stanbul gravürlerini resmetti�ini gör-

mek mümkün. Eski �stanbul gravürlerine yo-

�unla�mas�n�n sebebini �u sözlerle ifade edi-

yor sanatç�; “�stanbul’un geçmi� yüzy�llardaki 

do�al, kültürel ve sosyal zenginliklerini günü-

müze yans�tan, �stanbul’un adeta görsel ta-

rihçesini olu�turan belgesel de�erdeki bu eserlere 

ve bu eserleri zarif çizgilerle ortaya ç�karan Avrupa-

l� gravür ressamlar�na büyük de�er veriyorum. Bu-

gün kitap sayfalar� aras�nda s�k���p kalm�� bulunan 

bu gravürleri, sahip olduklar� gizemli atmosfer ve 

siyah-beyaz formatla büyük uyum sa�layan ah�ap 

yan��� renk tonlar�yla yorumlayarak yeniden orta-

ya ç�karmak, yerli ve yabanc� kitlelere çok farkl� bir 

görüntü içinde tan�tmak istiyorum. Bu meyanda, 

bu gravürleri bizlere birer kültür miras� olarak ar-

ma�an eden Avrupal� gravür ressamlar�n�n isimleri-

ni ve an�lar�n� da devaml� olarak gündemde tutmu� 

olaca��m� dü�ünüyorum.” diye konu�uyor. 

Avrupal� gravür sanatç�lar�n�n, bu gravürleri sadece 

çizmekle kalmay�p, onlar� seyahatname kitaplar�n-

da yay�nlamak suretiyle eski �stanbul’un zenginlik-

lerini as�rlar önce Avrupa’ya tan�tan ilk “fahri kül-

tür elçilerimiz” olduklar�n� ifade ediyor. Ölçero�-

lu, �öyle sürdürüyor sözlerini: “Bu sanatç�lar ayr�ca 

�stanbul’da 15. yüzy�ldan itibaren yapt�klar� bu gra-

vürlerle Avrupa ve Türkiye aras�ndaki kültür-sanat 

ili�kilerinin ilk örneklerini vermi�ler ve bu ili�kilerin 

günümüze kadar geli�mesinde öncü rol oynam��-

lard�r. Hâs�l�, uzun y�llardan bu yana eski �stanbul 

gravürlerini yorumlam�� olmam�n ba�l�ca amac�, bu 

gravürleri ender bir resim tekni�inin zarif renk ton-

lar� ile kültür-sanat dünyas�na yeniden tan�tmak ve 

bu gravürleri yapan Avrupal� gravür ressamlar�n�n 

isimlerini canl� tutmak suretiyle kendilerine kar�� 

var oldu�unu dü�ündü�üm �ükran borcumuzu bir 

nebze de olsa ödeyebilmektir.”

Bu dü�ünceyle bir süreden beri sürdürdü�ü bir 

proje kapsam�nda eski �stanbul gravürlerinin 

sepya-beyaz yorumlar�ndan olu�an büyük bir tab-

lo koleksiyonu haz�rlad��� bilgisini veriyor Sela-

hattin Ölçero�lu. Sanatç�n�n bu koleksiyonla ilgi-

li bir de hayali var. Çal��malar tamamlan�p kolek-

siyon haz�r oldu�unda, yorumlad��� gravürlerin 

siyah-beyaz orijinalleri ile beraber Avrupal� gravür 

ressamlar�n�n an�lar�na düzenleyece�i bir sergide 

sanatseverlerin be�enisine sunmay� planl�yor Öl-

çero�lu. Sanatç�n�n, bu koleksiyonla ilgili bir ba�-

ka hayali de uygun bir mekânda daimi sergi ola-

rak sergileyebilecek bir ki�i veya kurulu�a topluca 

devrederek, uzun y�llar sanatseverler taraf�ndan 

izlenmesine imkân tan�mak. 
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“Avrupal� gravür sanatç�lar�na ithaf edece�im bu da-

imi sergi projemi gerçekle�tirdikten sonra eski �stan-

bul gravürleriyle ilgili misyonumu tamamlam�� olaca-

��m� dü�ünüyorum.” diyen Ölçero�lu, çok önem ver-

di�i bu misyonu tamamlad�ktan sonra, sanat ya�am�-

n� özgün tablolar yaparak sürdürece�ini kaydediyor. 

Pyrogravure Sanat m�  Zanaat m�? 

Yakma resim sanat�n�n bugün itibariyle gerek dün-

yada ve gerekse Türkiye’de yeteri kadar tan�nd���n� 

ve yayg�n bir �ekilde kullan�ld���n� ifade etmenin, ne 

yaz�k ki mümkün olmad���n� dile getiren Ölçero�lu, 

“Ancak kendi Mona Lisa’lar�n� yaratabilecek potansi-

yele sahip olan bu görsel sanat tekni�inin yak�n bir 

gelecekte gözde bir resim tekni�i haline gelece�ine, 

güzel sanatlar fakültelerinin ö�retim programlar�na 

dâhil edilece�ine, bu tekni�in geçmi�teki ve gelecek-

teki ressamlar�n�n -di�er görsel sanat dallar�nda ol-

du�u gibi- eserleriyle beraber sanat tarihi kay�tlar�n-

da ve sanat ansiklopedilerinde hak ettikleri yeri ala-

caklar�na inan�yorum.” diyor.

Yakma resim tekni�inin, sanat çevrelerince “sa-

nat” olarak kabul görüp görmedi�ini soruyoruz 

Ölçero�lu’na. Yakma resmin, bir k�s�m sanat ele�-

tirmeni taraf�ndan “sanat” olarak kabul görmeme-

sini kullan�lan malzemeye ba�l�yor Selahattin Ölçe-

ro�lu ve ekliyor; “Alet kullan�yorsunuz diyorlar, o za-

man bunu yapan sanatç� de�il, zanaatkârd�r diyorlar. 

Hâlbuki yakma resim sanat� siyah-beyaz resim tekni-

�inin farkl� bir uygulamas�. Karakalem resim tekni�ini 

kalemle kâ��d�n üzerine çiziyorsunuz, siyah ile beyaz 

aras�ndaki bütün tonlar� elde ederek resminizi olu�-

turuyorsunuz. Yakma resim sanat� da siyah-beyaz re-

sim tekni�inin de�i�ik bir �ekli. Bizim kâ��t yerine kul-

land���m�z yüzey ah�ap tuval, kur�un kalem olarak da 

bazen ince tel uçlu, bazen (gölgelendirme, tonlama 

i�lemi için) de kal�n uçlu bir havya.”  

Dünyada art�k ah�ap yakma sanat� için modern cihaz-

lar kullan�ld���n� söyleyen Ölçero�lu, kendisinin ise, el 

al��kanl���ndan olacak, 45 y�ld�r ayn� cihaz� kulland���-

n� belirterek, “Bizim kur�un kalemimiz de bu.” diyor.
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Sabr-� Gönül’den Yükseliyor Ah�ab�n Duman� 
Ah�ap yakma sanat�n�n az say�daki temsilcilerinden biri 

de Münir Erbörü. Münir Usta’y�, Sultanahmet’te Kü-

çükayasofya Caddesi’ndeki “Sabr-� Gönül” atölyesinde 

ziyaret ediyoruz. Duvarlar�nda birbirinden güzel ‘yak-

ma’ tablolar�n as�l� oldu�u bu küçük atölyede büyük 

bir nezaketle kar��l�yor bizi Münir Erbörü. Ö�rencisinin 

ikram etti�i s�cac�k çaylar�m�z� yudumlarken bir yandan 

da gözlerimiz atölyenin dört bir yan�nda duran, kimi 

tamamlanmay� bekleyen, kimi de çerçevelenip duva-

ra as�lm�� olan birbirinden güzel tablolara kay�yor. Ah-

�ap yakma (da�lama) tekni�i ile yap�lm�� bu tablolar-

da Mona Lisa da resmedilmi�, Kur’an-� Kerim’den çe-

�itli sureler de, Hilye-i �erîf de, Besmele de, a�kla sema 

eden bir semazen de…  

Gördüklerimiz kar��s�nda hayranl���m�z� dile getirirken, 

“Ah�ap yakman�n k�v�lc�m� yüre�inize ne vakit dü�tü?” 

diye soruyoruz Münir Erbörü’ye. Kendi deyi�iyle ‘ah�ap 

da�lama’ sanat� ile tan��mas�na, sanat okulunda ö�-

retmen olan a�abeyi vesile olmu�. Ah�ap yakma maki-

nelerini yap�p, el i�i derslerinde kullans�nlar diye talebe-

lerine veren a�abeyi, bu makinelerden bir tanesini de 

karde�ine hediye etmi�. A�abeyinin hediye etti�i maki-

neyi kabul etmi� Münir Erbörü, ama ne i�e yarad���n�, 

nas�l çal��t���n� çözmek için epey u�ra�m��. Ah�ap yak-

may� bir kez denemesi, Erbörü’nün bu i�e gönül ver-

mesine yetmi�. �lkokuldan sonra çok küçük ya�ta tica-

retle tan��an Erbörü, baba mesle�i ayakkab�c�l��a ba�-

lam�� olsa da o çok sevdi�i, u�ra�maktan tarifsiz keyif 

ald��� hobisinden hiç vazgeçmemi�. “Bu i� benim için 

en büyük terapi yöntemi” diyen Münir Erbörü, bir tab-

lo için masaya oturup eline o k�zg�n metal kalemi ald�-

��nda zaman mevhumunu unuttu�unu; üzüntü, s�k�n-

t�, keder, hayatta kar��la�t��� olumsuz ne varsa o kale-

min ucunda yan�p kül oldu�unu anlat�yor.  Tiryakisi ol-

du�u sigaray� da bu sanat sayesinde b�rakt���n� ifade 

ediyor sanatç�. 

Okullarda Ders Olarak Okutulsun
Münir Erbörü, emekli oldu�u 1994 y�l�na kadar evin-

de hobi olarak sürdürdü�ü, emeklilik sonras�nda ise 
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daha bir �evkle sar�ld��� yakma resim sanat�n� 5 sene-

den bu yana Küçükayasofya’daki atölyesinde icra edi-

yor. Bu sanat, kendisinden sonra da ya�at�labilsin diye 

ço�u üniversite ö�rencisi 40 kadar talebeye s�k�lmadan 

ders verecek kadar â��k yapt��� i�e Erbörü. Bugüne ka-

dar 120’ye yak�n ö�rencisi oldu�unu söyleyen Erbörü, 

“Bunlar aras�nda bu sanat� ö�renip geli�tirerek, mem-

leketlerine gidip orada kurs verenler de var.” sözleriyle 

bundan duydu�u gururu dile getiriyor. Erbörü’nün bi-

ricik �ikâyeti; Amerika’da, Avrupa’da ve dünyan�n pek 

çok ülkesinde “pyrogravure” ad�yla kabul gören yak-

ma resim sanat�n�n Türkiye’de sanat çevreleri taraf�n-

dan gerçek bir sanat olarak kabul edilmemesi. 

Baz� sanatç�lardan ele�tiriler ald�klar�n� söyleyen Münir 

Erbörü de Selahattin Ölçero�lu gibi, ele�tirileri, bu sa-

nat� icra ederken kullan�lan aletlere ba�l�yor. Yakma re-

sim uygulamas�n�n sanat olarak kabul görmesine ili�kin 

Kültür Bakanl���’n�n devreye girmesini isteyen Erbörü, 

Bakan Ertu�rul Günay’dan, ah�ap yakma sanat�n�n da 
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resim, minyatür, ebru, sanatlar� gibi üniversitelerin güzel 

sanatlar fakültelerinde ders olarak i�lenmesi için destek 

istiyor. Erbörü, “Ah�ap da�lama sanat� okullara da girsin 

istiyoruz. Çünkü bu da bir plastik  sanat dal�. Karakalemi 

bugün al�yorsun, kâ��d�n üzerine yap�yorsun, kâ��t y�rt�-

l�yor, at�l�yor. Ama bu sanat� yapt�ktan sonra üzerine ver-

nik at�yorsun, vernik at�ld�ktan sonra eser ölümsüz olu-

yor” diyen Erbörü, iyi muhafaza edildi�i takdirde yüzy�llar 

boyunca özelli�ini yitirmeden korunabildi�ini vurguluyor.

Emeklilik öncesinde her bo� vaktinde, emeklilik sonra-

s� her f�rsatta elinden dü�ürmedi�i k�zg�n metal kalem-

le üretti�i birbirinden güzel tablolar birikince, yak�nla-

r�ndan ‘Gel sana bir sergi açal�m’ tekli�  geldi�inde he-

yecanla kabul etmi� Münir Erbörü. 1994 y�l�nda açt�-

�� bu ilk sergide ald��� övgüler, sanatç�y� cesaretlendir-

mi�. Ocak 2011’de Kad�köy’deki Sirkeci Vapur �skelesi’nin 

üst k�sm�ndaki salonda düzenlenen ve 12 gün boyun-

ca sanatseverler taraf�ndan gezilen sergide Erbörü’nün 

eserlerinin yan� s�ra ö�rencilerinin de çal��malar� yer al-

m��. Münir Erbörü, -henüz bir takvim belirlenmemi� olsa 

da- yeni sergi için haz�rlan�yor. Akl�nda Mardin evlerini                  

ah�aba resmetmek var. 
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Yaz�: Emine UÇAK ERDO�AN Foto�ra� ar: Adnan ERDO�AN

12 imamdan 8. olan �mam R�za’n�n Me�hed’deki türbesi; birbirinden devasa 

avlular�, mescidleri, müzeleri, kütüphane, hastane, yemekhane gibi sosyal 

alanlar�yla âdeta bir �ehir görünümünde. Y�lda 12 milyon ziyaretçiyi a��rlayan 

türbeyi ziyaret eden �iiler, yaln�zca Fatiha okuyup ayr�lm�yorlar buradan. 

Türbede Kerbala ba�ta olmak üzere ac� olaylar�n yas�n� tutan �iiler, türbe 

ziyaretinden Me�hedî olarak ayr�l�yor. 

�ran’�n Derin Kalbi Me�hed 
ve �mam R�za Külliyesi
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Yazar Vahdettin �nce, �ran’�n Me�hed kentini tan�mlamak 

için uzun süre dü�ündü�ünü belirtti�i �ran notlar� yaz�-

s�nda, yolculu�un sonuna do�ru arad��� tan�m� buldu-

�unu �u sözlerle anlat�yor;  “Me�hed derinlikti. Derindi. 

Onu bugüne kadar gördü�üm di�er kentlerden farkl� k�-

lan buydu. �ran’�n irfani derinli�iyle tarihi derinli�i kol kola 

vermi�lerdi Me�hed ovas�nda. Firdevsi’nin, �bn-i Sina’n�n, 

Gazali’nin, Molla Sadra’n�n hikmeti ile Ehli Beyt’in irfan� 

Ostan-� Horasan-� Rezevi'nin uçsuz bucaks�z derinlikle-

rinde Kerimhani’nin semavi mersiyeleriyle mayalan�p ye-

niden gelece�i kucaklamaya haz�rlan�yordu.” 

Benim ‘ak��’ olarak yorumlad���m bu hal için �nce’nin 

yapt��� tan�mlama, Me�hed ve �mam R�za Külliyesi’ni an-

latmak için en uygunu san�r�m. Özellikle “külliye” diyo-

rum, çünkü birbirinden devasa avlular�, mescidleri, tür-

beleri, müzeleri, kütüphane, hastane, yemekhane gibi 

sosyal alanlar�yla bir �ehir görünümünde �mam R�za Tür-

besi. Her gün milyonlarca insan�n ziyaret etti�i 75 hek-

tarl�k türbe ve çevresine, Harem-i Motahhar (kutsal tür-

be yap�lar�) deniyor.

�mam R�za, Ehl-i Beyt'in 12 imam�ndan 8.’si. Türbesinin 

bulundu�u Me�hed’in tarihi, �mam R�za’n�n hayat�yla �e-

killenmi� âdeta. Abbasi halifelerinin mirasç�s� olan �mam 

R�za, 817 y�l�nda yedi�i üzümlerden zehirlenerek burada 

ölmü�. O s�ralarda küçük bir �ehir olan Me�hed, zaman-

la �mam R�za’n�n türbesinin geni�lemesi ve ziyaretçi ak�-

n�yla büyüyüp geli�mi�. �ranl�lar�n ve kom�u devletlerde 

ya�ayan ba�ka �iilerin en çok ziyaret etti�i mekânlardan 

olan Me�hed’e, y�lda 12 milyon ziyaretçi geldi�i belirti-

liyor. Bu ziyaretçiler, türbeyi ziyaret edip, Fatiha okuyup 

ayr�lm�yorlar. 

�ii inanc�nda camilerin günlük hayatta çok ya�ayan 

mekânlar olmas� gibi türbeler de çok hareketli. Gelenek-

sel �ii inanc�na göre türbe ziyaretinde Kerbala ba�ta ol-

mak üzere ac� olaylar�n yas� tutulur. Türbelerde gözya�-

lar�yla dua eden, yas tutan kad�n, erkek �ranl�lar’� gör-

mek mümkün. �iiler, �mam R�za Türbesi’ni ziyaret eden-

leri Me�hedî olarak adland�r�r. 

Alt�n Kubbeli Türbenin Tarihi
�mam R�za’n�n ilk türbesinin 9. yüzy�lda Halife Harun Re-

�it taraf�ndan yap�ld��� biliniyor. Bu türbe 10. yüzy�lda sal-

d�r�lar sonunda y�k�ld� ve Gazneli Sultan Mahmud tara-

f�ndan 1009 y�l�nda yeniden yap�ld�. 12. yüzy�lda Mo�ol-

lar, türbeye büyük zarar verdi. Daha sonra türbe tekrar 

restore edildi. 15. yüzy�lda Timur’un o�lu �ahruh ve or-

dular� Me�hed’e dokunmad� ve türbe-

ye büyük sayg� gösterdi. 18. yüzy�lda 

Nadir �ah’�n türbe ve çevresine katk�la-

r� önemlidir. Türbenin etraf�nda bugün 

de hummal� bir in�aat faaliyeti sürüyor. 

Benim en çok dikkatimi çeken �ran’�n 

özellikle cami ve türbe mimari



sinin, yeni in�aatlarda bile eskinin kadim esteti�i-

ni sürdürmesiydi. Kum, Ni�abur, Me�hed, Tahran 

gibi kentlerde gördü�üm tüm yeni cami ve türbe 

in�aatlar�, klasik �ran mimarisinden izler ta��yordu. 

Türbenin kubbesi 42 metre çap�nda, 7 metre yük-

sekli�inde ve tamam� alt�n kapl�. Özellikle gece 

���kland�r�lmalar�yla bu alt�n kubbelerin görkemi 

çok uzaklardan bile fark ediliyor.  Yine mozoledeki 

örtü de tamamen alt�ndan i�lenmi�. Bu örtüler zi-

yaretçilerin el sürmesi sebebiyle y�prand��� için bir-

kaç y�lda bir de�i�tiriliyormu�. Kubbede 16. yüz-

y�l�n hat sanat� ustalar�ndan Ali Reza Abbasi’nin 

Kur’an’dan i�ledi�i sureleri payla�mak isterdim. 

Ancak türbeye giri�te çok ciddi güvenlik önlemle-

ri var ve foto�raf makinesine kesinlikle izin verilmi-

yor. Bu arada türbeye Müslümanlar�n d���nda ziya-

retçi de kabul edilmiyor.

Türbedeki Üç Müze de Görülmeye De�er 

Türbe yap�lar�n�n içinde üç önemli müze var. Bun-

lardan ilki “Kur’an Müzesi”. Bu müzede yüzden 

fazla say�da el yazmas� Kur’an bulunuyor. Bunlar�n 

aras�nda, �mam Zeynülabidin’den kalma el yazma-

s� Kur’an da var. �kinci müze olan “Hal� Müzesi”nde 

�ran tarihiyle paralel hal� örnekleri yer al�yor. Bunlar�n 

içinde en ilgi çekici olan parça ku�kusuz “Yedi Sev-

gili �ehrin Hal�s�” adl� hal�d�r. Bu hal�n�n yap�m�nda 

10 bin ki�i çal��m�� ve 14 y�l içinde toplam 30 mil-

yon kadar dü�üm at�larak tamamland��� belirtiliyor. 
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“Merkez Müze” olarak adland�r�lan üçüncü müze ise türbe 

içindeki en büyük müze ve üç katl�. Giri� kat�nda �mam R�za 

Türbesi’nin çe�itli dönemlerindeki alt�n yald�zl� kaplamalar� yer 

al�yor. Ve hepsi birbirinden daha ha�metli duruyor.  Kaçar dö-

neminden kalan bir yüzü alt�n, bir yüzü gümü� kap-

lamal� kap�daki Kur’an’dan baz� sürelerin yer al-

d��� hat çal��malar� ola�anüstü. Kap�-

n�n hemen yan�nda 18. yüzy�l-

dan kalma binlerce küçük 

inci ile i�lenmi� bir secca-

de de bulunuyor. Bun-

lar�n d���nda 1215 y�-

l�ndan kalma ta�-

tan mihrab, 800 

ya��ndaki bir ah-

�ap kap� ve bir 

ton a��rl���nda-

ki ta�tan su tan-

k� hayli dikkat çe-

kici. Yine müzede 

Me�hed ba�ta ol-

mak üzere �ran tari-

hinin çe�itli dönemlerin-

den kalan tarihi eserler, al-

t�n yazmalar, süs ve ev e�yala-

r�, tarihi k�l�çlar görülmeye de�er. 

Müzenin ikinci kat�nda son dönem �ran görsel sa-

natlar� yer al�yor. �ran’�n büyük minyatür sanatç�lar�n-

dan Mahmud Farsciyan’�n “Be�inci Gündeki Yarad�-

l��” ve “A�ure Günü Ö�leden Sonras�” adl� dikkat 

çekici eserlerinin orijinalleri de bu müzede yer al�-

yor. En ba�ta belirtti�im gibi 

müzeleri, avlular�, sos-

yal alanlar�, alt�n kubbe-

si, �ran’�n karakteris-

tik mimarisinin gör-

kemiyle âdeta za-

man�n durdu�u 

bir türbe buras�. 

Avlularda nama-

za duran, dua 

eden, gözya�� 

döken çocu�u, 

genci, ya�l�s�, 

kad�n�, erke�iy-

le bir insan deni-

zi... Minarelerden 

okunan mersiyeler, 

Farsçan�n o ahenk-

li t�n�s�yla edilen dualar, 

renkler, diller, yüzler birbi-

rine sonra semaya kar���yor.
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Semiramis DO�AN

Abanoz, Alt�n ve P�rlantan�n 
Göz Kama�t�r�c� ��kl���

Serttir abanoz a�ac�. Özündeki o kopkoyu kahve rengiyle, 

kavi yap�s�yla direnir kendini usta ellere teslim ederken. 

Serttir ama nazl�d�r da… Naz� a��rl���nca güzelli�i de eksik 

de�ildir. Eski zamanlarda kral asalar�na, zehri yok eden yemek 

kaplar�na hammadde olan abanoz a�ac�, �imdilerde ise harika 

tasar�mlara sahip göz al�c� tak�lar olarak ilgi görüyor. Genç tak� 

tasar�mc�s� Lori Sinano�lu da abanozu tak� tasar�m�nda kullanan 

az say�daki isimlerden biri. Genç tasar�mc� ile abanoz tak� 

koleksiyonu hakk�nda Ni�anta��’ndaki ma�azas�nda konu�tuk. 
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Kad�nlar�n vazgeçilmezi, k�yafetlerinin 

en önemli tamamlay�c� unsurudur tak�. 

Kâh iki kalbi birbirine ba�layan yüzük, 

kâh sab�rla i�lenmi� bir çift bilezik, kâh 

ata yâdigâr� bir çift küpe ve kolye, kâh 

da yârinin belini saran, ma�uku k�s-

kand�ran kemerdir… Bugün vit-

rinlerde tasar�mlar�yla gözlerimi-

zi kama�t�ran tak�lar�n tarihi, ne-

redeyse insanl�k tarihiyle ya��tt�r. 

�lkel sanat�n ilk ürünlerinden say�-

lan tak�lar ilk zamanlarda elbette 

�imdiki gibi nice saatler üzerin-

de kafa yorulup ortaya ç�kar�-

lan tasar�mlarla, envai çe�it ma-

denden yap�lm�yordu. Arkeolo-

jik ve antropolojik verilere göre, 

ilk zamanlarda hayvan kemikleri 

veya deniz kabuklar�ndan, yumu-

�ak ta�lardan yap�lan ve daha çok 

dini anlamlar ta��yan tak�lar, ayn� za-

manda kabile simgeleri olarak da kul-

lan�l�yordu. 

Tak�n�n Ye�erdi�i Topraklar: 
Mezopotamya
Ara�t�rmalar, maden kullan�larak yap�lan 

ilk tak�lar�n, yerle�ik kültürlerin ortaya 

ç�kt��� ça�a, yani günümüzden 7 bin 

y�l öncesine dayand���n� gösteriyor. 

O ça��n insan�, do�al, saf kur�un-

lar� so�uk dövme tekni�iyle i�liyor-

du. Apetik, � orit ve obsidyen gibi 

baz� renkli ta�lara, ilk kez bu dö-

nemde cilalan�p parlat�larak bon-

cuk formu verilmi�. �sa’dan Önce (�.Ö) 

4. bin y�l�n ba��nda madene talebin 

artt��� dönemde insano�lu, yeni ma-

denler ararken ilk do�al alt�n ve gümü� 

madenlerini bulmu�. �lk siyasi yap�lar�n ve 

�ehir devletlerinin kurulmas� da yine bu 

döneme rastl�yor. 

Böylece s�n�� � toplumlar�n ve statü simge-

lerinin ortaya ç�kt��� görülüyor. Tak�lar, toplumda men-

sup olunan s�n�f� gösteren simgeler olarak kullan�l�rd� 

o ça�da. Kad�nlarda medeni hali anlatan birer simgey-

diler ayn� zamanda. Kad�nlar�n genç k�z, ni�anl� ya da 

evli oldu�unu, k�yafetini tamamlayan tak�-

lardan anlamak mümkündü. (Bugün de du-

rum pek farkl� de�il. Sa� veya sol ele tak�lan 

yüzük, kad�n�n evli mi yoksa ni�anl� m� ol-

du�unu gösteren bir simge.) 

Bütün bu geli�meler, “Verimli Hilâl” 

denilen ve �ran, Akdeniz k�y� �eridi 

Mezopotamya ve M�s�r’� içine alan 

bölgede ya�and�. Dünyada gerçek 

anlamda ilk kuyumculuk ürünleri Me-

zopotamya bölgesinde ortaya ç�kt�. 

Kuyumculuk teknikleri de bu bölge-

den; ticari ili�kiler, diplomatik hedi-

yeler, istilalar ve göçlerle dünyan�n 

dört bir yan�na yay�ld�. Gelelim Türk 

devletlerinde tak�ya… Bizans tarihçi-

lerine göre, Göktürkler, demir ve alt�n 

i�lemecili�inde çok ba�ar�l�yd�lar. Eski 

Hun tak�lar�n�n da son derece gösteri�-

li oldu�u biliniyor. 

Tak�da Mutlak Amaç “Güzel” Olmak 

�nsanl�k tarihi boyunca kabilelerin simge-

si, medeni halin, soylulu�un ve gücün gös-

tergesi, kimi zaman da dini bir sembol ol-

mu�tur tak�. Fakat geçmi�te de, günümüz-

de de en çok insan�n kendisini “güzel” k�l-

mak için kullanm��t�r. Tak�, bugün çok iyi 

bir yat�r�m enstrüman� (tabii alt�n, elmas, 

p�rlanta gibi de�erli madenler kullan�la-

rak tasarlanm�� olanlar�) olmas�n�n yan� 

s�ra ��kl���n da olmazsa olmaz�. Alt�n olsun, gü-

mü� olsun, de�erli veya yar� de�erli ta�lar ol-

sun, velhas�l hammaddesi ne olursa olsun, gü-

zel bir tasar�mla vücut bulmu�sa e�er, en silik 

k�yafetlere bile farkl� bir hava vermeye mukte-

dirdir tak�. 

Kuyumcu vitrinlerini süsleyen göz al�c� tak�-

lar�n her biri muhte�em tasar�mlar�yla merak-

l�s�n� cezbeder. Tüm dünyada pazar hacmi giderek 

büyüyen bir sektör halini alan tak�da “özel” ta-

sar�mlar her zaman gözdedir. Haz�rlanan tasar�m�n 

kendisine özel olmas�, ki�iye herkesten farkl� olma ayr�-

cal��� sa�lar. Bu alanda kalem oynatan tasar�mc�lar, di-

�er meslekta�lar� aras�ndan deyim yerindeyse sivrilebil-

mek için âdeta yar�� halindedir. 
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Lori Sinano�lu da aba-

noz a�ac� kullanarak ha-

yata geçirdi�i tak� tasar�mlar�yla dikkat çeken,  mes-

lekta�lar� kar��s�nda ad�n� özel k�lan bir tasar�mc�. 

Ni�anta��’nda bulunan ve bir bölümü atölye, bir bölü-

mü de te�hir salonu olarak kullan�lan ma�azas�nda ziya-

ret ettik genç tasar�mc�y�. 

Abanoz ile Tasar�mda Fark Yaratt�

Abanozun do�all���n� ve p�rlantan�n e�siz par�lt�s�n� al-

t�nla birle�tiren bir tasar�mc� Lori Sinano�lu. Genç ta-

sar�mc�dan, ilk olarak mücevher tasar�m�na nas�l ba�-

lad���n� anlatmas�n� istiyoruz. �talya’n�n moda ba�ken-

ti Milano’daki Istituto Europeo di Design’�n mücevher 

tasar�m� bölümünden 2008 y�l�nda mezun olmu� Sina-

no�lu. Okul bittikten sonra �stanbul’a dönmü� ve me-

zun oldu�u alanda farkl� bir �eyler yapman�n yollar�n� 

aramaya ba�lam��. 

“Kapal�çar��’da atölyeleri gezerken bir gün, tan�d���m 

bir ustaya, farkl� bir �ey bulmak istedi�imi 

anlat�yordum. Usta, ‘Bir malze-

me var göstereyim, belki i�ine 

yarar’ dedi. Abanoz a�a-

c�ndan minik bir parça 

gösterdi. Ben de Alek-

san Bey’e (O dönem 

Kapal�çar��’da kuyum-

cu ustas� olan day�s�-

n� kast ediyor.) getirip 

gösterdim. Bir �ey ya-

parken sa�l�kl� olup ol-

mayaca�� çok önemli ol-

du�u için önce bu malzeme-

yi nas�l çal��abiliriz, nas�l olur diye 

deneyip görmek istedik. Sa�l�kl� oldu�una karar ver-

dikten sonra üretimimize geçtik” diye anlat�yor abanoz 

a�ac�yla tan��ma hikâyesini Sinano�lu. 

     

Zehri Yok Ediyor, Nazara �yi Geliyor 

Tropikal bölgelerde yeti�en ve çok dayan�kl� bir mal-

zeme olan abanoz a�ac�, el i�çili�iyle �ekilleniyor Lori 

Sinano�lu’nun tasar�mlar�nda. Sinano�lu’nun anlatt���-

na göre, abanoz a�ac�n�n en içteki çok koyu kahve ren-

gindeki ‘öz’ bölümü oldukça sert ve iyi cila tutma özel-

li�ine sahip. Bu sebeple eski ça�lardan beri çok de�er-

li say�l�yor. Rivayet odur ki, krallar hem abanozdan ya-

p�lm�� asalar kullan�r, hem de zehrin etkisini giderdi�i 

inanc�yla, içkilerini abanoz a�ac�ndan yap�lma kaplar-

dan içerlerdi. Eski ça�larda insanlar, abanoz a�ac�n�n 

küçük bir parças�n� nazarl�k olarak ta��man�n olumsuz 

güçleri kovaca��na da inan�rm��. 

�nsanl�k tarihi boyunca pek çok farkl� alanda kulla-

n�lan abanoz, genç tasar�mc�n�n koleksiyo-

nunda yeniden ve çok ba�ka bir ruhla 

hayat buluyor. Lori Sinano�lu’nun 

tasar�mlar�, yaln�zca abanoz 

a��c�ndan olu�muyor. Sina-

no�lu, tasar�mlar�nda aba-

noz plakalar üzerinde al-

t�n ve p�rlanta detayla-

ra yer verdi�ini, “Abano-

zu tek kullanmad�m hiç. 

P�rlanta ve alt�n� abanozla 

süsledim diyebilirim.” söz-

leriyle dile getiriyor. 
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Sektörde çok fazla tasa-

r�mc� bulundu�unu, bu 

sebeple rekabetin çok 

büyük oldu�unu ifa-

de eden Sinano�lu, “En 

büyük amac�m farkl� ol-

mak, insanlara farkl� bir 

�eyler sunmak. Bu amaç-

la tasar�mlar�mda abano-

zu kullanmay� tercih et-

tim.” diyor.

Tak�lar Ekip Çal��mas�yla 
Vücut Buluyor
Göz al�c� tak� tasar�mlar�na imza atan Lori Sinano�lu’na, 

çok sert oldu�unu ö�rendi�imiz abanoz a�ac�n� i�le-

menin zor olup olmad���n� soruyoruz. Sinano�lu, “Bu 

malzemeyle çal��man�n zor olmas� da bizi özel k�l�yor” 

derken, söyle�imize e�lik eden, 40 y�ll�k kuyumcu ustas� 

Aleksan Yolda� ise, abanozun alt�nla müthi� bir uyum 

sergiledi�ini, çok zor olmas�na ra�men farkl� ve ��k du-

ru�uyla üzerinde çal��maktan keyif ald�klar� bir mal-

zeme oldu�unu vurguluyor. Konu�ma s�ras�nda Lori 

Sinano�lu’nun day�s� Aleksan Yolda�, abanozun, özel-

likle pembe alt�n ve p�rlanta ile duru�unun çok güzel ol-

du�unu belirterek, “Abanozun, siyaha kaçan koyu kah-

ve rengi, alt�n�n ve p�rlantan�n çekicili�ini daha çok or-

taya ç�kar�yor.” diyor.  

Bundan çok de�il 5-6 ay önce ta��nd�klar� Ni�anta��’ndaki 

ma�azan�n vitrininde sergilenen her bir parçada day�-

ye�enin eme�i, al�n teri var. Buras�n�n ayn� 

zamanda atölye olarak kulla-

n�ld���n� belirtmi�tik. Lori 

Sinano�lu’nun, kimi za-

man kula��na çal�nan 

bir ezgiden, kimi za-

man da duydu�u 

bir sözden ald��� il-

hamla kâ��da dök-

tü�ü tasar�mlar, da-

y�s� Aleksan Yolda�’�n 

usta ellerinde vücut bu-

luyor. 

Kapal�çar��’n�n tozunu yutmaya 11 ya��nda ba�-

lad���n� anlatan Yolda�, ye�eninin çizip önüne getirdi-

�i tasar�mlar�, alt�n�ndan p�rlantas�na, abanozundan ya-

kutuna tüm malzemele-

ri atölye bölümünde i�-

leyerek hayata geçiriyor. 

“Fabrikasyon i�imiz hiçbir 

zaman olmam��t�r. Aba-

nozu da biz i�liyoruz, alt�-

n� da. Bir marangoz atöl-

yesi abanozu torna maki-

nesine ba�lay�p i�ler, fa-

kat o haliyle abanoz mü-

cevhere yak��maz. �nce i�çi-

lik gerekir. Biz burada alt�nla çal�-

��rken hangi alet- edevat� kullan�yor-

sak, abanozda da ayn� �ekilde çal���yoruz, tek 

tek, ince ince.  Benim için alt�nla abanoz aras�ndaki fark 

�u; abanoza kaynak yapam�yorum, bir de bükemiyo-

rum. Onun d���nda abanoza her �ekli verebilirim.”  

Abanoza En Çok Pembe  Alt�n Yak���r
�lgi çeken abanoz tak� tasar�mlar� ile sektörün öne ç�kan 

isimlerinden biri olmay� ba�aran genç tasar�mc� Lori Si-

nano�lu, söyle�imizde malzemeleri nereden temin et-

ti�inden, mü�teri pro� line, maliyetten abanozun kul-

lan��l� olup olmad���na kadar merak etti�imiz pek çok 

konuya de�indi. Abanoz için, “Çok az bulunan ve çok 

talebi olan, oldukça pahal� bir malzeme abanoz. Mo-

bilyada kullan�l�yor, piyano tu�lar�nda kullan�l�yor.” di-

yen Sinano�lu, tropikal bölgelerde yeti�en abanozu 

�stanbul’da ithalatç� bir � rmadan ald�klar�n� belirtiyor. 

Siyaha yak�n koyu kahve rengine sahip 

abanozun en çok, pembe alt�n de-

nilen k�rm�z�ya kaçan alt�na 

yak��t���n� söyleyen Lori 

Sinano�lu, ye�il alt�n-

la da çal��t�klar�n�, 

ürünlerinde 18 ayar 

alt�n kulland�klar�n� 

ifade ediyor. “Peki 

abanoz, tak� olarak 

kullan��l� bir malzeme 

mi?” diye soruyoruz genç 

tasar�mc�ya. Kuyumcudan sa-

t�n al�nan alt�n olsun, p�rlanta veya 

elmas olsun her türlü tak�ya her �eyden önce ke-

sinlikle parfüm de�memesi gerekti�ini vurgulayan Si-

nano�lu, “Abanoz da t�pk� alt�n ve de�erli ta�lar gibi 
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parfümden korunmal�. Ne-

ticede hammaddesi 

a�aç oldu�undan 

sudan da koru-

mak gerekir; 

parma��n�zday-

sa e�er elinizi y�-

karken ç�karmal�-

s�n�z.” diye konu-

�uyor.  Sinano�lu, 

fark�na varmadan �s-

land���nda, hemen 

o an zarar görmedi-

�ini, ürünün hemen kurulanmas�n�n yeter-

li oldu�unu belirterek, “Zaten tela� si müm-

kün olmayan bir durumda da kap� gibi bu-

raday�z. Ürünümüzün her zaman arka-

s�nday�z.” diyor gülerek. Ki�iye özel 

tak� tasar�mlar�nda � yat aral���n�n da 

500 dolar ilâ 4 bin dolar aras�nda de-

�i�ti�ini söyleyen Lori Sinano�lu, ürün � -

yat�n�n kullan�lan ta�a, i�çili�e göre de�i�-

ti�ini de kaydediyor. 

En Büyük Hayali Ma�aza Zinciri

Her tasar�m�n bir kö�esinde “Lori” imzas� 

gözümüze çarp�yor. Hayli estetik, hay-

li ��k bir “Lori”… Yapt��� i�e, marka-

s�na de�er verdi�i her halinden bel-

li olan Lori Sinano�lu’na mesle�iyle il-

gili en büyük idealinin ne oldu�unu so-

ruyoruz. Gözleri ayd�nlan�yor he-

men. “New York’ta, Paris’te, 

Milano’da ve Londra’da 

birer ma�aza aç-

mak en büyük haya-

lim. Lori zinciri kuraca-

��m.” diye konu�uyor. 

Ayn� soruyu day� Alek-

san Yolda�’a yöneltiyoruz. 

O da �öyle cevapl�yor so-

rumuzu; “Kapal�çar��’da 

atölyede çal��t���m dö-

nemden beri hep is-

terdim ki, yan�m-

da bir tasar�mc� ol-

sun, onunla birlikte yola ç�kal�m. O, daha 

olmayan bir �ey yarats�n, ben de yeni 

�eyi hayata geçireyim. Bütün is-

tedi�im buydu. 51 ya��ndan 

sonra bu idealimi gerçek-

le�tirdim. �imdi, bura-

da day�-ye�en birlik-

te yola devam ediyo-

ruz.” 

Lori Sinano�lu’na 

hedef kitlesinden 

bahsetmesini de istiyoruz. Mü�teri portföyü-

nün, her �eyden önce özel tasar�ma merak� 

olan ki�ilerden olu�tu�unu ifade eden Sina-

no�lu, “Alt�n al�yorum, yar�n bir gün gerek-

ti�inde bozar�m mant���yla de�il, 

kendisi için tasarlanm�� özel bir 

parçay� sat�n al�yor olma bilincine 

sahip ki�iler mü�terilerimiz. K�sa-

cas�, sanata ve el i�çili�ine merakl� 

zevk sahibi herkes hedef kitlemiz” di-

yor gülümseyerek. Daha fazla ki�iye hitap etmek için 

koleksiyonunu sürekli yenilemek zorunda olduklar�n� 

söyleyen genç tasar�mc�, “Ürünlerimizde alt�n ve p�r-

lanta kullan�yoruz. �kisi de çok pahal� ama kendimizi 

sürekli yenilemek zorunday�z. Elimizdeki ürünler sat�l-

sa da sat�lmasa da yenilerini eklemek zorunday�z ön-

ceki tasar�mlar�n yan�na. Mü�teri her geldi-

�inde, en az�ndan birkaç yeni parça görmeli 

vitrinde ki sürekli gelme istedi�i olsun. Her za-

man farkl� bir �ey görece�im dü�üncesi ol-

sun zihninde.” diye konu�uyor. 

Atölye, Kad�n Mü�terilerin �lgisini 

Çekiyor

Söyle�imizi tamamlamadan önce 

ma�azan�n atölye bölümünü 

de görmek istiyoruz. Lori Sina-

no�lu ve Aleksan Yolda�’la bir-

likte atölyeye geçiyoruz. Parlak, 

bembeyaz bir ���k hâkim atölye-

ye. Aleksan Yolda�, güçlü beyaz 

�����n ince i�çilik için önemli ol-

du�unu belirtiyor. Tezgâhta, 

minyatür marangoz aletle-
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rini and�ran kuyumcu aletleri ile yap�m a�amas�nda-

ki birkaç tak� örne�i, bir parça da abanoz duruyor. 

Tasar�m a�amas�nda oldu�u gibi üre-

tim a�amas�n�n da çok sab�r isteyen 

bir i� oldu�unu söylüyor Aleksan 

Yolda�, “Tüm ürünler, tamamen 

elde yap�l�yor, hiçbir döküm ve-

saire yap�lm�yor. Küçük bir parça 

abanoz malzemesi al�yoruz. Nere-

den baksan�z 20 tane ürün ç�kar, diye 

dü�ünüyoruz. Çal��maya ba�l�yoruz, 

tam ürün bitmek üzereyken bir da-

mar denk geliyor ve tüm i� tamamen 

çöpe gidiyor. Yirmi ürün ç�kar dedi�i-

miz malzemeden, bir de bakm���z ki 

üç tane ürün ancak ç�kabilmi�” sözle-

riyle, sab�r isteyen bu i�in ayn� zaman-

da ne denli me�akkatli bir i� oldu�u-

na i�aret ediyor. 

Atölye ortam�na bu kadar yak�n ol-

man�n kendisi için büyük �ans oldu�u-

nu ifade ediyor Lori Sinano�lu. “Burada usta- ç�rak 

ili�kisinin en somut örne�i ya�an�yor san�r�m. Benim 

okulda ö�rendi�im teorik bilgimle, Aleksan 

Bey’in pratik bilgisi birle�iyor. Her gün yeni 

bir �ey ö�reniyorum burada. Alt�nla çal���-

yoruz, çok de�erli bir maden bu. Güvendi-

�in insanlarla çal��man gerekiyor. O yüzden 

de güven bak�m�ndan hiçbir s�k�nt� olmayan bir 

ili�kimiz var Aleksan Bey’le.” diyen genç 

tasar�mc�, atölye ortam�n�n bayan 

mü�terilerin çok ilgisini çekti�ini 

de ekliyor. 

“Önce Benim 

Çok Be�enmem Laz�m!” 

Tak� tasar�mc�s� Lori 

Sinano�lu’na ve kuyum-

cu ustas� olan day�s� Alek-

san Yolda�’a, bir tak�n�n 

hangi a�amalardan geçti�i-

ni de soruyoruz. Anlatt���na 

göre Sinano�lu, o an içinde bu-

lundu�u ruh haline göre tasarlay�p             

çizgiye döktü�ü modeli, day�s� ile 

payla��yor. Tasarlanan�n haya-

ta geçirilip geçirilmeyece�i 

ve gerekiyorsa e�er üzerin-

de yap�lacak de�i�iklikler 

konusunda day�-ye�en � kir 

al��veri�inde bulunu-

yor ilk etapta. Ta-

sar�m�n son haliy-

le atölyeye geçiyor 

Aleksan Yolda�. 

Bir ürünün ta�lar�y-

la birlikte tamamlan-

m�� hali, atölyede el eme-

�i, göz nuru dökerek geçiri-

len 10 günlük bir sürecin ard�n-

dan ortaya ç�k�yor. 

Tasar�m�n� yapt��� tak�lar için “Önce benim 

o ürünü çok be�enmem laz�m” diyen Lori Si-

nano�lu, “�nsan�n içinden gelmiyorsa, kar��s�n-

dakine de bir �eyi güzel gösteremez. ��in pazarlama 

k�sm�yla da ben ilgileniyorum maalesef. Asl�nda bir 

tasar�mc� için bu çok kolay bir �ey de�il. Çünkü arka 

planda olman gerekiyor. Belli bir ba� kuruyo-

rum yapt���m tasar�mlarla ve kimi zaman ke�-

ke satmasayd�m dedi�im bile oluyor” �eklin-

de konu�uyor.  

Lori Sinano�lu, son olarak yurt içinde oldu�u 

kadar yurt d���nda da Lori markas�n�n tan�nma-

s� için çal��t�klar�n� ve gelen fuar tekli� eri-

ni de�erlendirdiklerini ifade ediyor. Ta-

sar�mlar�n�n bugüne dek Bahreyn’de 

ve �stanbul’daki iki ayr� fuarda gö-

rücüye ç�kt���n� anlatan genç ta-

sar�mc�, ayr�ca Toplum Gönül-

lüler Vakf�’n�n, Esma Sultan 

Yal�s�’nda düzenledi�i kermese 

kat�ld�klar�n� hat�rlat�yor. Aba-

noz tasar�mlar�n� tan�tmak üze-

re �sviçre’den de bir teklif ald�k-

lar�n� dile getiren genç tak� tasa-

r�mc�s� Lori Sinano�lu’na, hayalle-

rini gerçekle�tirebilmesi dileklerimizi 

iletiyoruz ve yan�ndan ayr�l�yoruz. 
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Bilim, insanl�k tarihiyle birlikte 

ba�lar ve kesintiye u�ramadan 

devam eder. Çe�itli sorular so-

rar insano�lu; do�a hakk�nda, 

zaman hakk�nda, di�er varl�k-

lar hakk�nda. Cevaplar bulma-

ya ba�lad�kça kendine bir ko-

num edinir. Hepsi bir sürecin 

ürünü olan bu cevaplar, zaman 

içinde belli bir tasnife tabi tu-

tulurlar ve çe�itli �ekillerde res-

medilirler.

Bu “resmetme” serüveni, in-

san�n sanat ve bilimden olu-

�an iki kanad�n� ifade eder. Ya-

p�lan ara�t�rmalar �����nda çe�it-

li ma�aralara resmedilmi�, uzun 

y�llar öncesine ait hayvan ve bitki 

� gürleri, insanl���n ilk sanat ve bi-

lim eserleri olarak kabul edilir. Ça-

��n ko�ullar�na göre bir “cevap” ve 

“belge” niteli�i ta��yan bu ürünler, 

asl�nda insanl���n sürekli bir devinim 

ve geli�im içinde oldu�unun da gös-

tergesidir. Bu “belgeler”, kronolojik ola-

rak dünya sahnesinde kendine yer bulan 

insanlara ���k tutar. Bu yüzden ma�ara 

duvarlar�na resmedilen bitki � gür ve sem-

bollerinin, hem resim ve foto�raf sanat�na, 

hem de bitkileri inceleyen botanik bilimine 

kaynakl�k etti�i görü�ü hâkim kanaattir. 

    Tek Boyutlu Resimlerden
�llüstrasyona Yolculuk

Botanik biliminin literatüründe “bilimsel 

bitki çizimi” olarak adland�r�lan biyolojik il-

lüstrasyonun kökeni, bahsi geçen � gür ve 

iptidai resimlerdir. Günümüz anlay���na uy-

gun bilimsel bir amaç gözetilmeden  yap�l-

m�� olsalar da, ço�u zaman bu resimler sa-

yesinde bitki-

ler s�n�� and�r�l-

m��, zarar ve 

faydalar �na 

göre tasnif 

edilmi�ler-

dir. Örne-

�in, ec-

zac�l�k ve 

t�pta ile-

ri düzey-

de olan M�-

s�rl�lar�n, bu re-

simleri insan sa�-

l���na yararl� olmala-

r� için kulland�klar� dü-

�ünüldü�ünde, bu “ip-

tidai belgeler”in, geli�imine 

devam eden botanik bilimine ve 

bilimsel bitki çizimine ���k tuttu�u 

dü�üncesi kuvvet kazan�r.

Nermin SULTAN

Klasik sanatlardan teknolojik geli�melere kadar, birçok alanda kursiyerlerine e�itim veren �SMEK, 

Türkiye’de çok bilinmedi�i halde dünyan�n birçok ülkesinde yayg�n bir sanat ve meslek olan “Bilimsel Bitki 

Çizimi” e�itimlerini, 2 y�ld�r Ba�larba�� Türk-�slam Sanatlar� �htisas Merkezi’nde veriyor. Botanik uzmanl�k 

alan�nda incelenecek olan bitkiyi, illüstrasyon sanat�n� kullanarak ayr�nt�l� bir �ekilde resmetmek demek 

olan “Bilimsel Bitki Çizimi”, �SMEK kursiyerlerinin elinde âdeta sanatla bilimi birle�tiriyor.

�SMEK'te Üniversitelerde Olmayan E�itim

Bilimsel Bitki Çizimi
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Bilimsel 
Bitki Çizimi Nedir?
Bilimsel bitki çizimi, bota-

nik uzmanl�k alan�nda in-

celenecek olan bitkiyi, il-

lüstrasyon sanat�n� kul-

lanarak ayr�nt�l� bir �ekil-

de resmetmektir. Bilim-

sel bitki çizimi, illüstras-

yonun avantajlar�n� kulla-

narak önemli noktalara vur-

gu yapar, gerçek nesnenin yap�-

s�n� bozmadan hedef noktay� birçok aç�dan incelene-

bilir hale getirir. Bu sayede bitki, ayn� anda birçok cep-

hesinden görünmeye uygun hale gelir. Her bitkinin bi-

rebir, en ince damar�ndan renginin tonuna 

kadar resmedilebildi�i bilimsel bitki çizimi, 

bilimle sanat� bir kalemde bulu�tu-

rur âdeta.

Günümüz Türkiye’sinde çok bi-

linmese de, 1900’ün ikinci yar�s�n-

da fasiküller halinde bitki res-

mi kitab� ç�kt��� söyleniyor. Os-

manl� döneminde de bitki çizi-

miyle u�ra�an tabip ve hakîmler 

olmu�. Günümüzde, dünyan�n birçok ül-

kesinde bir sanat ve meslek dal� olan bilimsel 

bitki çizimi, ne yaz�k ki Türkiye’de yeterli il-

giyi görmüyor ve bilinmiyor. Profesyonelle-

ri, parmakla gösterilecek kadar az say�da.

Bilimle Sanat �SMEK’te Bulu�tu
�SMEK, Türkiye’de çok bilinmedi�i hal-

de dünyan�n birçok ülkesinde yayg�n 

olan “Bilimsel Bitki Çizimi”nin e�itimleri-

ni, 2 y�ld�r Ba�larba�� Türk-�slam Sanatlar� �h-

tisas Merkezi’nde veriyor. Birçok bran�ta sanat ve mes-

lek e�itimleri veren �SMEK, “Bilimsel Bitki Çizimi” 

bran��yla sanatla bilimi bir kalemde bulu�-

turuyor âdeta. Çünkü bran�, özün-

de hem resmetme 

yetene�i istiyor 

hem de botanik 

bilgisi.

Dolay�s�yla �htisas 

Merkezi’ne kursiyer al�m� s�-

navla yap�l�yor. “Bilimsel Bitki Çizimi” bran��nda e�i-

tim görmek isteyen kursiyerler “obje çizimi” gibi ye-

tenek s�nav�na tabi tutuluyorlar önce. Bu s�navlarda-

ki amaç, kursiyer adaylar�n�n resim bilgisini ve �htisas 

Merkezi’nde e�itim alabilecek yeterliliklerinin olup 

olmad���n� ölçmek. 

Uygulama s�nav�n� ba�ar�y-

la geçen kursiyer adaylar�, bir 

sunum dosyas� haz�rlamala-

r� istenerek usta ö�reticiler-

den olu�an kurulun müla-

kat�na davet ediliyor. Hoca-

lar�n, ö�retim görevlileri ve 

i�in ehli ki�ilerden olmalar�, 

her sene ba��nda birçok ki�inin mülakatlara gir-

mesiyle neticeleniyor. Bu s�navlar�n neticesine 

göre “Temel Grup” ve “Tekâmül Grubu” ad� 

alt�nda iki farkl� grupta e�itim veriliyor �hti-

sas Merkezi’nde. 

Hem Resim Yap�l�yor Hem Bilim
“Bilimsel Bitki Çizimi” bran��nda e�itim gö-

ren �SMEK kursiyerlerinin kalem ve f�rça tutu�la-

r� bir ressam� and�r�yor âdeta. Za-

ten bir yönüyle de ressaml�k 

yap�yorlar. Ortaya ç�kan ürün, 

birbirinden güzel bit-

kilerin k�s�m k�s�m 

incelenmeye ha-

z�r hale gelmesi-

ni sa�l�yor, görsel 

bir �ölen sunuyor. 

Bu sayede Türkiye’de 
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yok olma tehlikesi alt�nda olan bitkiler resmedilerek ka-

y�t alt�na al�nm�� oluyor. Do�al alanlar�n h�zla yok oldu-

�u ça��m�zda, tehlike alt�nda olan bitkilerin korumaya 

al�nmas� için büyük önem arz ediyor bilimsel bitki çizim. 

Bu da belge niteli�i ta��d��� için, bilim ile sanat birçok 

defa bir araya geliyor bilimsel bitki çiziminde. 

Bitki ressamlar�na en s�k sorulan sorulardan biri de 

“Neden bitkinin foto�raf�n� çekmiyorsunuz?” sorusu-

dur. Biyolojik aç�dan incelenecek bitki, foto�raf tekni�i 

kullan�ld���nda sadece bir k�sm�n�n incelenmesine mü-

saade ediyor. Foto�raf, bitkinin yüzde 100 oranda ta-

n�mlanmas�n� mümkün k�lm�yor. Fakat bilimsel illüstras-
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yonla, yani bilimsel bitki çizimiyle kökünden gövdesine, 

yapra��n�n en ince damar�na kadar gerçe�e en yak�n 

�ekilde resmediliyor bitki. Bu teknik sayesinde bitkilerin 

ayr�nt�l� resimleri kay�t alt�na al�nm�� oluyor ki bu resim-

ler botanikçilerin en çok önem verdikleri ba�vuru kay-

naklar�ndan biri.

Üniversitelerde Bile Verilmeyen E�itim
Ba�larba�� Türk-�slam Sanatlar� �htisas Merkezi’nde “Bi-

limsel Bitki Çizimi” bran��n�n e�itimi de, bahsedilen hu-

suslar dikkate al�narak veriliyor. Baz� Avrupa ülkelerin-

de, bitki say�s�ndan fazla bitki ressam� varken, 

muhtelif iklimi ve tar�m alanlar�n� bün-

yesinde bulunduran Türkiye’de çe�it-

li bitkiler yok olma tehlikesi alt�nda. 

Türkiye’deki üniversitelerde müs-

takil olarak e�itimi verilmeyen 

“Bilimsel Bitki Çizimi”nin e�iti-

mini, �htisas Merkezi kursiyer-

leri bu bilinçle al�yorlar. Çe�it-

li projelerini de gerçekle�tir-

mek için de sab�rs�zland�k-

lar�n� ifade eden kursiyer-

ler, ilk olarak Türkiye’de var 

olan bütün �ifal� bitkilerin 

bilimsel çizimini yaparak ki-

tapla�t�rmak istiyor.

�htisas Merkezi’nde “Bilimsel 

Bitki Çizimi” bran��n�n 128 sa-

atlik teknik e�itimi verilirken bilimsel kriterler esas al�-

n�yor. Teknik kalem, karakalem ve suluboya bitki res-

mi tekniklerini ö�renen kursiyerler, önce genel olarak 

ve ana hatlar�yla bitkileri tan�rken, ileriki zamanlarda çi-

zim yap�yorlar. 

Kursiyerler, i�in inceliklerini, alan�nda uzman bir isim 

olan Hülya Korkmaz’dan ö�reniyorlar. Korkmaz, yur-

tiçi ve yurtd���nda düzenlenen birçok yar��mada dere-

ce sahibi bir bitki ressam�. 2009 y�l�nda Edinburgh’ta 

(�skoçya) “BISCOT” (Botanical Images Scotia) ad�ndaki 

uluslararas� “Bilimsel Bitki Resim” yar��mas�nda 

gümü� madalya (silver medal), 2010 y�l�n-

da �ngiltere’de London Royal Horti-

cultural Society’nin (RHS) düzen-

ledi�i uluslararas� Bilimsel Bit-

ki Resim yar��mas�nda “Si-

ver Gilt” (alt�nla gümü� ara-

s�) madalya almaya hak kaza-

nan Korkmaz, iki y�ld�r Ba�-

larba�� Türk-�slam Sanatlar� 

�htisas Merkezi’nde Bilimsel 

Bitki Çizimi bran��nda usta 

ö�reticilik görevini sürdü-

rüyor. Bilimsel Bitki Çizimi 

bran�� tekâmül e�itimi son-

ras�nda kat�l�m belgesi veri-

len �SMEK kursiyerleri; ecza-

c�l�k, t�p, botanik gibi alanlar-

da istihdam edilebiliyorlar.
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Sabah�n erken bir saatinde, daha uyanmam��ken, güne� bir bulut kümesinden 

kurtulup olanca s�cakl���yla gözümüze de�di�inde, ��mar�kça yüzümüzü buru�-

tururuz bazen. Ayd�nl��� görmeye henüz haz�r de�ilizdir çünkü. Kom�unun ç��l�k 

ç��l��a a�layan çocu�unun sesini yahut ak�am tra� �inde arabalar�n sürekli çalan 

kornalar�n� duymaya tahammül edemeyip ellerimizle kulaklar�m�z� t�kar�z kimi za-

man. Gürültü i�itmekten ho�lanmay�z çünkü. 

Köpüklü bir � ncan kahveyi yudumlarken yan�nda muhabbet de olsun isteriz. Kah-

venin tad�na en iyi, e� dost muhabbetiyle var�l�r çünkü. Derinden gelen bir ezgi-

nin ruhumuza verdi�i ho�lukla, kar��m�zdakinin gözlerine bakarak hasbihâl 

eylemek nice dertlere devad�r ço�u zaman. Payla�mak güzel �ey çünkü. 

�imdi bir anl���na da olsa, gözlerimizi yumup, kulaklar�m�z� ellerimizle ka-

payal�m ve dilsizmi�iz gibi tek bir söz söylemeden öylece kald���m�z� hayal 

edelim. Daha ilkokuldayken bize ö�retilen be� duyumuzdan sadece ikisiy-

le, dokunma ve koklama duyular�m�zla ba� ba�a kald���m�z� dü�ünelim. Gör-

meden, duymadan, konu�amadan, derin bir sessizlik ve kopkoyu bir karan-

l���n içinde… 

Ali �erafettin Köksal, i�te bizim bir anl���na da 

olsa hayal bile etmekte güçlük çekebilece�i-

miz o derin sessizlik ve koyu karanl���n içinde ne-

redeyse 30 y�ldan bu yana. Do�u�tan sa��r ve dil-

siz olan Köksal, gençlik y�llar�nda da görme yete-

ne�ini kaybetmi�. Ancak hem sa��r, hem dilsiz, 

hem de âmâ olan Köksal, engelleri yüzün-

den hayata küsmemi�. O, e�inin deste-

�iyle kendisini hayata ba�layacak 

bir u�ra� edinmi�. Öteden beri 

resme yetene�i olan Ali �era-

fettin Köksal, görmeyen biri 

için �ahane say�labilecek 

ah�ap maket-

ler yap�-

�mge Ceyda DER�N

Do�u�tan sa��r ve dilsiz olan Ali �erafettin Köksal, 28 ya��nda görme yetene�ini de yitirmi�, ama 

hayata küsmemi�. E�inin de deste�i ile kendisini ya�ama ba�layan çok güzel bir u�ra� edinmi� Köksal. 

O, gözleri gören de�me insan�n yapamayaca�� kadar büyük bir ustal�kla ah�ap maketler üretiyor. 

Maket yapmaya bir ku� kafesiyle ba�layan âmâ maket ustas� Köksal’�n en büyük hede� , Sultan Ahmet 

Camii’nin maketini yapmak. 

Görmeden Yapt��� Maketler
Görenleri K�skand�r�yor 



yor. Köksal’�, Halkal�’da oturdu�u evin bodrum kat�ndaki 

atölyesinde ziyaret ettik. 

Ailesiyle Dokunarak �leti�im Kuruyor

Ali �erafettin Köksal ile ileti�imimizde bize, e�i Ümran Kök-

sal yard�mc� oluyor. Ümran Köksal’a, sa��r ve dilsiz olan 

e�inin görme yetene�ini ne zaman kaybetti�ini soruyoruz 

ilk olarak. Ümran Köksal, 1976 y�l�nda kendisi 16, e�i ise 

21 ya��ndayken evlendiklerinde e�inin görebildi�ini anla-

t�yor. “1982 y�l�na kadar görüyordu. Evlendikten sonra 6 

sene gördü, daha sonra görme yetene�ini yava� yava� yi-

tirdi” diyor. 

E�inin anlatt���na göre Ali Köksal, çocukken geçirdi�i hava-

le yüzünden beyninin görme merkezinde olu�an hasar ne-

deniyle zamanla karanl��a gömülmü�. Pek çok kez ameli-

yat olmu�, ancak her seferinde ümitleri bo�a ç�km��. Gör-

dü�ü dönemde okur-yazarl��� oldu�undan i�itme engelli-

lerin kulland��� i�aret dilini ö�renen Ali Köksal, âmâ olduk-

tan sonra ise e�iyle kendi aralar�nda geli�tirdikleri dokun-

maya dayal� özel bir yöntemle anla�maya ba�lam��. Üm-

ran Köksal, kendi babas�n�n da sa��r ve dilsiz oldu�unu, bu 

nedenle e�iyle ileti�im kurmakta zorlanmad���n� hat�rlat�-

yor. “Önceleri i�aret diliyle anla��yorduk, �imdi ise dokuna-

rak anla��yoruz” diyen Ümran Köksal, kocas�n�n gözü, ku-

la�� olmu� adeta. 

Maket Yapmaya Bir Ku� Kafesiyle Ba�lam�� 

Ümran- Ali �erafettin Köksal çiftinin üç çocuklar� var. �ki 

o�lu, Ali Köksal’�n henüz görme yetene�ini kaybetmedi�i 

y�llarda dünyaya gelmi�. K�z� do�du�unda ise Ali Köksal’�n 

yava� yava� kaybetti�i �����ndan tek bir zerre kalmam��. 

E�ine, hayat yolda��na bir keresinde “Duymak m� isterdin, 

görmek mi?”  diye sormu� Ümran Köksal. Cevab�, “Gör-

mek” olmu� onun da. “K�z� evlenirken gelinlikle göreme-

di�i için çok a�lad�” diye ekliyor Ümran Köksal.  

Do�u�tan sa��r ve dilsiz olan Ali �erafettin Köksal, bir de 

görme duyusunu kaybetti�inde en büyük deste�i e�inden 

görmü�. Morali iyice bozulup hayata küsmesin diye koca-

s�na bir u�ra� bulmaya çal��an Ümran Köksal, eskiden beri 

resme yetene�i olan e�inin bir ba�ka yetene�ini daha ortaya 

ç�karm��. El becerisi çok iyi olan kocas�na bir gün kom�usu-

nun o�lunun okulda yapt��� ku� kafesini getirmi�. “Kafesi el 

yordam�yla tan�maya çal��t�. ‘Ben daha iyisini  yapar�m’ dedi. 





Marangoz aletlerine, gördü�ü zamanlardan a�inal�-

�� vard� zaten. Yani kafes vesile oldu bu maketle-

ri yapmas�na” diyen Ümran Köksal, ra� ardaki ah�ap 

maketleri göstererek, gururla “E�imi ben ke�fettim” 

diye konu�uyor. 

Sahip oldu�u s�n�rl� imkânlarla üç çocu�unu da üni-

versitede okutup, evlendirmi� Ümran Köksal. “�nek 

bakt�m, süt satt�m, ailemi kimseye muhtaç etme-

dim” diyen fedakâr e�in, geçirdikleri zor günleri an-

lat�rken gözleri bu�ulan�yor. Gözümüz, atölyede 

maketlerin dizili oldu�u bölümdeki ra� ara kay�yor. 

“Gördü�ünüz bu ra� ar� kendisi dü�ünüp yapt�” di-

yor Ümran Köksal. Çe�itli büyüklükteki ah�ap ma-

ketlerin dizili oldu�u ra� arda insan� �a��rtan bir dü-

zen hâkim. Marangoz tezgâhlar�n�n bulundu�u ke-

simhane bölümü de p�r�l p�r�l. Yerlerde, marangoz-

hanelerin zeminini kaplayan tala� parçalar�ndan eser 

yok. Ali Köksal, tala�lar� bak�r kazanlarda topluyor 

da��n�kl�k yaratmas�nlar diye. 

Kesimhanenin duvarlar�nda s�rayla dizilmi� bir sürü 

alet-edevat var. “Bunlar�n düzenine hiç kar��mam. 

Yoksa arad���n� bulamaz.” diyor Ümran Köksal. Bir 

kö�ede duran yo�urt kovalar�n� gösteriyor sonra. 

Bunlar� kal�p ç�karmak için kullan�yormu� âmâ maket 

ustas�. Pergel niyetine kullanmak üzere çe�itli uzun-

luklarda haz�rlad��� telleri ilk gördü�ümüzde ne i�e 

yarad���n� pek anlam�yoruz. Kendisinin tasarlad��� bu 

tellerden birini ve sivri uçlu tornavidaya benzer bir 

alet ile bir parça da kontrplak al�yor eline maket us-

tas�. Biz “Ne yapacak acaba bunlarla?” diye dü�ü-

nürken, e�i de “Size pergeli nas�l kulland���n� göster-

mek istiyor” diye konu�uyor. Kare biçimindeki kontr-

plaktan birkaç dakika içinde yuvarlak bir parça elde 

ediyor Ali Köksal.
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En Büyük Hayali 
Sultan Ahmet  Camii’nin Maketini Yapmak
Ali Köksal’�n en çok nelerin maketini yapmaktan keyif ald�-

��n� soruyoruz e�i Ümran Köksal’a. “Villalar, evler… An�tka-

bir yapmay� seviyor bir de.” diye cevapl�yor sorumuzu Üm-

ran Köksal. An�tkabir’i daha önce görmemi� oldu�unu ö�-

rendi�imizden, nas�l olup da hiç görmedi�i bir �eyin maketi-

ni yapabiliyor, diye merak ediyoruz. “Miniatürk’e götürmü�-

tük bir keresinde. �zin ald�k, oradaki tüm maketlere dokun-

du. Oradan biliyor An�tkabir’i.” diyen Ümran Köksal, e�inin 

en büyük hayalinin Sultan Ahmet Camii’nin maketini yap-

mak oldu�unu ifade ederek, “Elindeki i�leri tamamlad���n-

da Sultan Ahmet Camii’ne ba�layacak. Büyükçe bir maket 

olaca��n� söylüyor.” diyor. 

Ali Köksal’�n günde kaç saatini atölyede geçirdi�ini soru-

yoruz e�ine. “Sabah kahvalt�s�n� eder etmez, hemen bura-

ya gelir. Gece geç saatlere kadar burada olur. Kafas�nda bir 

�ey tasarl�yor bazen, onu bitirene kadar b�rakm�yor 

elinden. Bazen gece 1’lere kadar çal��t��� oluyor” 

diye anlat�yor Ümran Köksal. Ah�ab�n kesiminden 

montaj�na her a�amas� âmâ ustan�n elinden ç�-

k�yor e�inin anlatt���na göre. Maketlerdeki renk 

farkl�l�klar�n� hat�rlat�yoruz Ümran Köksal’a. O 

da, “Renk konusunda ben yard�mc� oluyo-

rum. Vernikleme a�amas�nda, tonlama konu-

sunda ben devreye giriyorum.” diyerek mera-

k�m�z� gideriyor. 

Ali Köksal’�n, bir maketi ne kadar süre-

de tamamlad���n� da sormadan edemi-

yoruz. Ümran Köksal, e�inin, çok s�k� çal���rsa e�er bir make-

ti 6-7 ayda tamamlayabildi�ini belirtiyor. E�inin söyledi�ine 

göre âmâ maket ustas�, çal��malar�nda en çok ard�ç a�ac�-

n� kullanmay� tercih ediyor.  Kullan�lacak malzemeleri birlikte 

temin ettiklerini belirten Ümran Köksal, “Ah�apla ilgili ma-

rangoza gidilmesi gerekiyorsa gidiyoruz. Maketlerin ayd�n-

latmalar� için elektrikçiye gidilmesi gerekiyor bazen. Her yere 

birlikte gidiyoruz.” diye konu�uyor.    

Karadeniz Evindeki Detaylar Hayran B�rak�yor 
Görme engelli Ali Köksal’�n maharetli ellerinden ç�km�� olan 

maketlere yak�ndan bak�yoruz. Hepsinde ayd�nlatma kul-

lan�lm��. Ali Köksal, kendisinin mahrum kald��� ayd�nl���, 

belli ki maketlerinde eksik b�rakmak istememi�. Maket-

lerin hepsi birbirinden güzel görünüyor. Özellikle de Ka-

radeniz evi olarak tasarlanm�� olan. Kendisinin Gi-

resunlu, e�inin ise Trabzonlu oldu�unu söylüyor 

bu arada Ümran Köksal. Karadeniz evi maketin-

de, iki katl� ah�ap evin önünde bir su kuyusu, 

ekmek f�r�n� ile biri büyük, di�eri küçük iki ya-

y�k var. Karadeniz’e özgü serenderi de unut-

mam�� Ali Köksal. Serender ile ilgili maluma-

t� bulunmayanlar için küçük bir hat�rlatma: 

Serender, Karadeniz’de dört direk üzeri-

ne oturtulmu� tek odal� yap�ya deniyor. 
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Mutlaka evin d���ndad�r ve kesinlikle ev ile serender aras�n-

da herhangi bir geçit veya köprü bulunmuyor. Yerden yük-

sekli�i yakla��k 5-7 metre olan bu yap�, bölgede ürünlerin 

ha�erelerden ve yaban hayvanlar�ndan korunmas� için kul-

lan�l�yor. 

Karadeniz evinden ba�ka cami maketleri de var ra� arda. 

E�inin yapt��� ilk cami maketini gösteriyor Ümran Köksal. 

Öteki cami maketleriyle kar��la�t�r�nca, el becerisini gide-

rek geli�tirdi�ini görüyoruz âmâ maketçi ustas�n�n. De-

taylar, vernik i�çili�i her makette daha da iyiye gitmi�.   

Biz maketleri incelerken, Ali Köksal da e�ine çay maki-

nesindeki suyun kaynad���n� anlat�yor. E�i için “�kram-

da bulunmadan göndermez sizi” diyor Ümran Köksal, 

söyle�imizi tamamlad�ktan sonra çay�m�z�n yan�nda ikram 

edece�i kurabiyeleri servise haz�rlarken. 

Ra� arda 18 Y�ll�k Emek Duruyor
Ra� arda dizili olan maketleri göstererek, “18 y�ll�k bi-

rikim var burada” diyen Ümran Köksal’a, e�inin �im-

diye dek sergi açma f�rsat� bulup bulmad���n� soruyo-

ruz. Ali Köksal’�n, bugüne kadar 7-8 sergiye kat�ld���-

n� söyleyen Ümran Köksal, “Yapt�klar�n� herkes görsün, 

takdir etsin istiyor. Bir �eyi ba�armay� seviyor. Ba�ar�l� insan-

lar� da seviyor” diye konu�uyor. Ümran Köksal, ba�ar�l� in-

sanlardan söz ederken, e�inin bir iste�ini dile getiriyor. Ali 

Köksal, çal��malar�n� takdirle kar��lad���, ba�ar�l� buldu�u �s-

tanbul Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Kadir Topba� ile tan��-

mak istiyormu�. 

Biz e�iyle söyle�imizi sürdürürken, Ali Köksal da atöl-

yenin kesimhane bölümünde makinesini çal��t�r�yor 

ve maket yaparken kulland��� küçük tahta parçala-

r�n� nas�l kesti�ini gösteriyor bize. Nas�l olup da elini 

h�zara kapt�rm�yor, diye �a��p kal�yoruz. Son derece iti-

nal�, hesapl� çal��ma bizi hayrete dü�ürüyor. 

Ümran Köksal’a, “E�iniz maket yapmasayd�, neyle u�ra-

��rd�?” diye soruyoruz. Resme öteden beri yatk�nl��� olan 

e�inin, gördü�ü dönemlerde çok güzel ya�l� boya resim-

ler yapt���n� anlat�yor o da. E�inin Allah vergisi bir yetene�e 

sahip oldu�unu vurgulayan Ümran Köksal,  hayat arkada-

��n�n ya�ama tutunma gayreti hiç bitmesin diye onu sürek-

li motive etti�ini anlat�rken, “Yoksa hayata küser. Ali Bey 

bana Allah’�n emaneti. Ona iyi bakmak zorunday�m.” 

diyor. E�ine sürekli motivasyon deste�i verirken, ken-

disini nas�l motive etti�ini de sordu�umuz Ümran 

Köksal’�n cevab�, “�nanc�m, sevgim motive 

ediyor beni. Bu bana yetiyor.” oluyor.  

Ali-Ümran Köksal çiftinin �imdilerde en 

büyük özlemi torun sahibi olmak. Ço-

cuklar�ndan alacaklar� müjdeli habe-

ri sab�rs�zl�kla beklediklerini anlatan 

Ümran Köksal, e�inin y�llar evvel o�-

luna yapt��� tahtadan yürüteci gös-

tererek, “Hele bir torun gelsin, ona 

neler neler yapacak dedesi” 

diye konu�uyor gözlerinde-

ki ���lt�y� gizlemeyerek.  

�kram edilen s�cac�k demli çay�, 

tazecik kurabiyelerin e�li�inde içtik-

ten sonra samimi sohbetleri için te�ek-

kür ederek yanlar�ndan ayr�l�yoruz Ali-

Ümran Köksal çiftinin. 
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Müslümanlar as�rlarca H�ristiyan Bizans �mparatorlu�u ile sa-

va�arak onlar�n Anadolu’daki mukavemetini k�rmaya çal��-

m��lar, fakat bunu ba�aramam��lard�. 26 A�ustos 1071 tari-

hinde1   Malazgirt’te gerçekle�en çarp��mada Büyük Selçuk-

lu Sultan� Alparslan’�n Bizansl�lara kar�� elde etti�i zafer ile bu 

direnç k�r�lm�� ve göçlerle gelen Türkmenlere, Anadolu’da 

bir vatan haz�rlanm��t�. Böylece Türkmenler Anadolu’ya 

gruplar halinde gelmeye ba�lam��lard�r.2  Malazgirt zaferin-

den sonra Bizans’�n içine dü�tü�ü siyasi iktidars�zl�ktan dola-

y�, Melik�ah döneminde, Alparslan’�n amcao�ullar� olan Ku-

talm��o�ullar�, bölgenin fethinde ciddi bir direni�le kar��la�-

madan, 1075 tarihinde �znik’i alm��lard�r. Buray� üs olarak 

kullanm��lar ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin temellerini at-

m��lard�r.3 Ancak Süleyman �ah’�n Kuzey Suriye’de geni�le-

me siyaseti gütmesi ve Halep’i ku�atmas� Büyük Selçuklular 

taraf�ndan tehlike olarak görülmü� ve kar�� harekâta geçil-

mi�tir. 1086 y�l�nda Süleyman �ah’�n ölümüyle o�ullar� K�l�-

çarslan ve Dolat, Melik�ah’�n yan�na götürülmü�lerdir.

Melik�ah’�n 1092’de ölümüyle serbest kalan K�l�çars-

lan, �znik’e gelerek devletin ba��na geçmi�tir.4 I. K�l�çarslan 

1096’da I. Haçl� Ordusu’nun �znik’i almas�na mâni olama-

m��5  ve Bizansl�larla yapt��� anla�madan dolay� geni�leme 

politikas�n� do�uya yöneltmi� ve ba�kenti Konya’ya ta��m��-

t�r.6 Böylece tarih sahnesine ç�km�� olan Anadolu Selçuklu 

Devleti etraf�ndaki beylikleri de himayesine almaya çal��arak 

Anadolu’da siyasi bir birlik olu�turmu�lard�r. Her bir sultan�n 

vefat�ndan sonra meydana gelen taht kavgalar�na ra�men 

geni�leyerek zengin bir devlet haline gelmeyi ba�arm��lard�r. 

I. �zzeddin Keykavus (1211-1220)7  ve I. Alâeddin Keykubad 

(1220-1237) 8 zaman�nda en parlak devirlerini ya�am��lard�r. 

II. G�yaseddin Keyhüsrev (1237-1246)9 döneminde, 3 Tem-

muz 1243’te Mo�ollarla Köseda�’da gerçekle�en çarp��ma-

da ciddi bir müdafaa göstermeyen Selçuklu Ordusu bozgu-

na u�ram��t�r.10 Anadolu Selçuklu Devleti bu sava�tan sonra 

Mo�ollara yüklü vergiler vermek zorunda kalm��lar ve Mo-

�ollara ba��ml� olarak varl�klar�n� sürdürebilmi�lerdir. 

Anadolu Selçuklu Devleti, yakla��k iki as�r süren varl��� boyunca çok önemli eserler ortaya koymay� 

ba�arm��t�r. Anadolu Selçuklu yap�lar�nda, mimari elemanlar�n farkl� biçimlerde bezendi�i dikkat çeker. 

Yaz� ve bitkisel bezemenin bir arada kullan�ld��� bezemelerde yaz� ön plana, geometrik ve bitkisel 

bezemenin bir arada oldu�u bezemelerde ise geometrik bezeme ön plana ç�kmaktad�r. Bu yaz�da, 

Anadolu Selçuklu Mimarisi’deki yap�lar�n taç kap� bezeme düzeninde rûmi deseninin kullan�m�n� 

kronolojik s�raya göre inceledik. 

Diyarbak�r Ulu Camii



Celaleddin Karatay ve Sahip Ata Fahreddin Ali gibi 

güçlü vezirlerin sayesinde varl���n� sürdüren dev-

let, onlardan sonra bir müddet daha devam etmi�-

tir. Selçuklu sultanlar�n�n ba��ms�z olamay��lar�ndan 

dolay� Karamano�ullar� ve E�refo�ullar� gibi beylik-

ler de isyan etmi�lerdir. �stilalar, isyanlar ve iç sava�-

lar Anadolu’da düzenin bozulmas�na, Mo�ollar�n 

a��r vergileri ve soygunlar� da halk�n daha da fakir-

le�mesine neden olmu�tur.11 Bütün bunlar Selçuklu 

Hanedanl���’n�n sonunu getirmi�tir. II. Mesud’un da 

ölüm tarihi olan 1308 y�l�, tarihçiler taraf�ndan devle-

tin y�k�l�� tarihi olarak kabul edilmektedir.12 

Anadolu Selçuklu Devleti yakla��k iki as�r süren varl�-

�� boyunca bütün bu kar���kl�lara ra�men çok önem-

li eserler ortaya koymay� ba�arm��t�r. Selçuklu Sanat� 

üzerinde yap�lan ara�t�rmalar çok yönlüdür. Bunlardan 

biri bezeme alan�ndaki yap�lan çal��malard�r. Anadolu 

Selçuklu yap�lar�nda, mimari elemanlar�n farkl� malze-

melerle bezendi�i dikkat çeker. Bezeme malzemesini 

olu�turan ta�, ah�ap, çini ile örneklerine pek s�k rastlan-

mayan alç� üzerindeki desenlerde “geometrik”, “� gür-

lü”, “hat” (yaz�) ve “bitkisel” olarak dört ana guruba 

ay�rabilece�imiz bezeme unsurlar� mevcuttur. Bazen 

de birbiri ile kar��m�� düzenlemeler i�lenmekle birlikte, 

desenlerde bezeme türlerinden birisi daha ön planda 

görülür. Yaz� ve bitkisel bezemenin bir arada kullan�ld�-

�� bezemelerde yaz� ön planda, geometrik ve bitkisel 

bezemenin bir arada oldu�u bezemelerde ise geomet-

rik bezeme ön plana ç�kmaktad�r. Burada, Anadolu 

Selçuklu mimarisindeki yap�lar�n taçkap� bezeme düze-

ninde rûmî deseninin kullan�m�n� kronolojik s�raya göre 

inceleyece�iz. Anadolu’dan önce Orta Asya’da kulla-

n�lm�� olmas�na ra�men bu motif, Anadolu Selçuklula-

r� dönemindeki yo�un kullan�m� sebebiyle, Anadolu’ya 

ithafen “rûmi” ismini alm��t�r.

Cami mimarisinin en erken örneklerini buldu�umuz 

Güneydo�u Anadolu’da, Suriye’nin etkileri görül-

mektedir. �lk örnekler Anadolu Selçuklu dönemin-

den önce in�a edilmi� ve Melik�ah döneminde yeni-

lemeler olmu�tur. Bunlardan biri Diyarbak�r Ulu Ca-

mii (1092) 13  olup, plan� �am Ümeyye Camii’ni tekrar-

layan nitelikleriyle bu durumu kan�tlamaktad�r. Avlu 

cephesinde yer alan iki katl� revaklardaki antik ba�l�k-

l� sütunlar, cepheyi dolanan ku�aktaki helezonik dal-

lar üzerindeki moti� er ve kemer silmeleriyle, dönemin 

seçmeci özellikleri yans�tmaktad�r.  K
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Silvan, 1086’da Büyük Selçuklular’�n idaresine geçmi� ve 

Artuklular’a ikta olarak verilmi�tir. Silvan Ulu Camii (1224)  14  

kuzey cephesinde yer alan sa��r galeri ve bir saça�� ta-

��mas� gereken konsol kal�nt�lar�, farkl� bir cephe düzeni 

göstermesi aç�s�ndan önemlidir. Bu konsol dizilerinin ve 

aralar�ndaki rozetlerin yüzeyleri, rûmi desenleriyle bezen-

mi�tir. Oyma tekni�iyle uygulanan bezemedeki moti� er 

düz yüzeylidir. Ayn� tarz bezemeye mihrap önü kubbesi-

ne geçi�i sa�layan tromplar�n etek k�sm�nda da rastlan-

maktad�r. 

Erzurum Ulu Camii Saltuklular döneminden günü-

müze, orijinalli�ini kaybetmi� halde ula�m��t�r. �zzettin 

Saltuk’un o�lu Melik Muhammed taraf�ndan 1179 y�-

l�nda yapt�r�ld���na dâir kitabe bugün mevcut de�ildir.15 

Plân olarak, mihraba dik sah�nlardan olu�makta ve mih-

rap önü kubbeli camileri tekrar etmektedir. Silmeli ke-

merlere oturan büyük pandanti� i kubbenin yerinde bu-

gün ah�ap bir kubbe bulunmaktad�r.16 Mukarnas kav-

saral� mihrap ni�inin etraf�n� çeviren geni� bordür, yük-

sek kabartma olarak geometrik desenle i�lenmi�tir. 

Kuzey-güney do�rultusunda mihrap ekseni üzerinde-

ki iki aç�kl�ktan birisi mukarnasl� kubbeyle örtülüdür. Bu 

örtü �eklinin Erzurum’daki �lhanl� dönemi yap�s� olan Ya-

kutiye Medresesi’nin orta aç�kl���yla benze�mesi, sonra-

ki dönemde yap�lm�� olabilece�ini göstermektedir. Bu 

bölgede Azerbaycan bölgesine ait özelliklerin yan� s�ra 

yerli ustalar�n, farkl� oyma tarzlar�ndan olan bol yivli �e-

ritleri ve halat �eklindeki silmeleri çokca görülmektedir. 

Özellikle bombeli �erit yüzeyleri en çok Do�u Anadolu 

Bölgesi’nde kullan�lm��t�r.17

XIII. yüzy�l�n ba�lar�na tarihlenen Tercan Mama Hatun 

Kümbeti’nde18 ise ince ni�lerle te�kilatland�r�lm�� olan 

cephelerdeki geometrik geçmeler geleneksel etkilere 

ba�lanmaktad�r. Giri�in mukarnas kavsaras�ndaki yuva-

lar geometrik olarak bezenmi�tir. Hemen alt�ndaki yu-

varlak pro� lli �eritlerden olu�an geçme desenli bir ku�ak 

ve bunun alt�nda zemini rûmî desenli kû�  yaz� ku�a�� çe-

virmektedir. 

Büyük Selçuklular�n tu�la eserlerinde gördü�ümüz ge-

ometrik kompozisyonlar, Anadolu’nun yerli malzeme-

si olan ta�a i�lenmi� halinin ilk örne�ini Divri�i Kale Ca-

mii (1180)  taçkap� al�nl���nda görmekteyiz.19 Kitabesin-

de ad� geçen “Meragal� Üstad Hasan bin Firuz” ibaresin-

den dolay� mimar�n�n Azerbaycanl� oldu�u anla��lmakta 

ve bahsetti�imiz bezemeyi anlaml� k�lmaktad�r. D
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XIII. yüzy�l ba�lar�na tarihlenen Kemah Melik Gazi Türbesi20, 

tu�lalarla in�a edilmi� olmas� ve giri�inde tu�lalar�n aras�nda � -

ruze renkli s�rl� tu�layla elde edilen bezeme, Meraga bölgesi-

nin eserleriyle benzerlik içindedir. Sekizgen gövdenin üzeri pira-

midal külahla örtülüdür. Her cephede dikdörtgen çerçeveli çö-

kertme alanlar bulunur. Do�u cephedeki giri�e, iki tara� � mer-

divenlerle ula��l�r. Düz atk� ta�l� giri�in iki yan�ndaki zar ba�l�kl� 

sütunceler, geometrik desenle bezenmi� al�nl��� çeviren sivri ke-

mere oturmaktad�r.

Amasya Halifet Gazi Türbesi’nde (1145)21 kar��m�za ç�kan yuvar-

lak kesitli zikzak ve kö�eli ç�k�nt�lar olu�turan silmeler, yerli gele-

neklere örnek olarak gösterilebilir. Küçük bir kavsara ni�ine sa-

hip giri�, d��tan kademeli olarak daralan bazen zikzak, bazen kö-

�eli girinti ve ç�k�nt�lar yapan burmal� ince kaval silme ile çevrelen-

mi�tir. Bunun üzerinde ortada bir sütunla ayr�lan kemerli bir pen-

cereye sahiptir. Cepheyi en d��tan zikzakl� ince bir silme çevrele-

mektedir.  

1217 y�l�nda I. �zzeddin Keykavus taraf�ndan Sivas’ta yapt�r�lan 

dârü��ifa22  aç�k avlulu iki eyvanl� bir plâna sahiptir. Güney yön-

de bulunmas� gereken di�er yan eyvan türbe olarak de�erlen-

dirilmi�tir. Türbe cephesi, çini mozaik tekni�iyle mavi, beyaz, � -

ruze, lacivert renklerde, geometrik desenlerle bezenmi�tir. Yo-

�un bezemenin bulundu�u taçkap�s�nda mukarnas s�ralar� ço-

�alm��, geometrik bezemeli ana bordürlerin etraf�ndaki ince 

bordürlerde rûmi desenli bezeme kullan�lm��t�r. Bu özellikleriy-

le atlama ta�� olarak görülen bu yap�da bezemeler yüzeyseldir. 

Kemer kö�eliklerinde, yandan verilmi� yürür vaziyetteki aslan � -

gürleri yer almaktad�r.23  Bu � gürlerin ba� ve kuyruklar� tahrip 

olmu�tur. Kitabe ku�a��n�n alt�nda giri� ni�ini üç taraftan çevi-

ren ince bordür de bitkisel desenlidir. 

Konya Alâeddin Camii’de bulunan birkaç kitabede Sultan 

Alâeddin Keykubad zaman�nda 617/1220 y�l�nda Atabey 

Ayaz’�n nezaretinde tamamland��� yaz�l�d�r.24 Taçkap�da iki 

renkli mermer malzeme kullan�lm��t�r. Derin olmayan ni� �ek-

lindeki taçkap�n�n sivri kemerini, tam tepe noktas�nda tam dai-

rede birle�en iç içe geçmi� yar�m daireler çevirmektedir. Kemer 

kö�eli�i ise birbirinin alt üstünden geçip dü�üm olu�turan �e-

ritlerle bezenmi�tir. �ki renkli ta� i�çili�iyle düzenlenen geomet-

rik geçmeler, güneyli özellikleri Orta Anadolu’ya ta��maktad�r.

Fazla de�i�ikli�e u�ramadan günümüze ula�abilen nâdir yap�-

lardan birisi olan Ni�de Alaeddin Camii 1223’te in�a edilmi�tir.25  

K�ble duvar�na dik üç ne� i yap�n�n, mihrap önü, yan yana üç 

kubbeyle örtülmü�tür. Di�er k�s�mlar sekiz ayak üzerine kuzey-

güney do�rultusunda sivri be�ik tonozla örtülüdür. Taçkap�-

s� do�u cephesinde ve biraz da kuzeye kayd�r�lm�� bir biçim-

de düzenlenmi�tir. Kuzeydo�u kö�esinde ta� minaresi yer al-

maktad�r. Beden duvarlar�ndan oldukça yüksek, fakat çok fazla 

d��a ta�k�n olmayan taçkap�s�nda bir ana bordür mevcuttur ve 

geometrik bezemelidir. �ri mukarnaslardan olu�an kavsara ni�i-

nin üzerindeki bordür geometrik bezemelidir ve tepe noktas�-

n�n iki yan�nda sanatç� kitabesi yer al�r. Bunlar�n yanlar�nda da 

saç örgülü tahrip olmu� iki insan ba�� mevcuttur. Bunun üze-

rinde üç sat�rl�k kitabeyi içine alacak �ekilde kavsara kemer bo�-

luklar�n� çeviren sivri kemerli bordür, geçme desenlidir. Ayn� �e-

kilde bas�k kemerli giri�in üzerindeki bordür de geçme desenli-

dir. Taçkap�da bitkisel desen sadece kemer kö�elerinde ve mu-

karnas yuvalar�nda bulunan birkaç gülbezekten ibârettir. Tama-

men geometrik desenleri ve yüzeysel oyma tekni�iyle ilk dö-

nem yap�s� oldu�unu ortaya koymaktad�r.  

Ahlatl� Hürrem �ah Usta’n�n imzas�n� ta��yan 1228-122926 ta-

rihli , Mengüceko�lu Ahmet �ah ve e�i Turan Melek’in yap-

t�rd��� Divri�i’deki Ulu Cami ve Dârü��ifa’dan olu�an külliyenin 

bezemelerinde, kendinden önce ve sonra rastlayamayaca��-

m�z bir ta� ustal���yla kar��la��l�r. Biri dârü��ifaya ait olmak üze-

re burada bulunan dört kap�n�n her biri ayr� ayr� taçkap� �ek-

linde düzenlenmi�tir. Kuzey taçkap�s� neredeyse üç boyutlu bir 

görüntü ortaya koyan iri rûmi desenleriyle i�lenmi�tir. Bu gö-
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rüntülere, 1271 tarihli yo�un bitkisel bezemeye sahip Sivas 

Medreseleri’nde dahi ula��lamam��t�r. Ulu Cami’nin Do�u Taç-

kap�s� ve Dârü��ifa Taçkap�s� da farkl� bezemeleriyle, Anado-

lu Selçuklu Mimarisi’nde örne�ine rastlamad���m�z özelliklerle 

kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Konya S�rçal� Medrese taçkap�s�nda yer alan kitabeye göre II. 

G�yaseddin Keyhüsrev döneminde 640/1242-43 y�l�nda Bed-

reddin Muhlis taraf�ndan in�â edilmi�tir.27 Aç�k avlulu, iki kat-

l� ve iki eyvanl� bir plâna sahip medresenin ana eyvan�ndaki çi-

nilerinden dolay� bu isimle an�lmaktad�r. Kesme ta� malzemeli 

derin bir eyvandan olu�an taçkap� kemeri zikzak yivli sütunce-

lere oturmaktad�r. Kemerin üzerinde, ard� ard�na s�ralanm��, kü-

çük on yedi adet üç dilimin olu�turdu�u çökertme alanlar s�ra-

lanm��t�r. Bunun üzerinde ayn� kemer kavisini takip eden bor-

dürde geometrik desen yer al�r. Kemeri çeviren ilk bordür, ince 

ve meyilli yüzeyin üzerindeki ay�rma rûmilerin iç içe geçirilmesiy-

le elde edilmi� desenle bezenmi�tir. Sonraki geni� bordür geo-

metrik desene sahiptir. Bunun d���nda da yar�m y�ld�z s�ras�ndan 

olu�an bezeme vard�r. Kemer kö�eliklerinde be� gülbezek yer 

almaktad�r. Giri�in iki yan�ndaki mihrabiyelerin üzeri mukarnas 

dizilerinden olu�an konsolla taçland�r�lm��t�r. Bas�k kemerli giri-

�in üç taraf� iki renkli ta� dizisinden olu�maktad�r. Al�nl�k k�sm�n-

da üç dilimli kemerin içi kitabe olarak de�erlendirilmi�tir.

Konya Sahip Ata Külliyesi, kitabesine göre yap�n�n in�as�na 

656/1258’de ba�lanm��, 678/1279’da tamamlanm��t�r. Türbe 

bölümü 682/1283’te yenilenmi�tir.28 Taçkap� ta� bezemelerin-

de bitkisel bezemenin yo�unla�t��� görülmektedir. Mukarnas 

kavsaral� taçkap�n�n iki renk mermerden sivri kemerli bir giri�i 

vard�r. Kemerin kö�eliklerinde koyu renk mermerden kaval sil-

melerle olu�turulmu� geçme moti� nin ortas�nda alt�gen, kö�e-

lere do�ru üçgenler yer al�r. Mukarnas kavsaran�n kö�eliklerin-

de ortadaki y�ld�z�n kollar�n�n uzant�s�yla olu�turulmu� geomet-

rik desenli kabaralar yer almaktad�r. Kavsara kemer kö�eliklerin-

de ise giri� kemeri kö�eliklerindeki gibi, kaval silmeden olu�an 

geçme bulunmaktad�r. Bütün bunlar� d��ar�dan ikili bir geçme 

bordürü çevirmektedir. Bu �eritlerin birisi geometrik desenli, di-

�eri ise ters simetrik rûmi desenli ulama desenlidir. Bu bezeme-

yi s�ras�yla d��tan yaz� bordürü ve geometrik desenli bir bordür 

çevrelemektedir. 

1265’te yap�ld��� dü�ünülen Konya �nce Minareli Medrese29  

taçkap�s� hem farkl� bir düzenlemeye hem de yo�un bir bitki-

sel bezemeye sahiptir. Taçkap�, Bursa kemerli yüksekçe bir ni�e 

sahiptir. Sivri kemerli giri� kap�s�n�n etraf�n� çeviren celî sülüs yaz� 

bordürü sivri kemerin üzerinde halka �eklinde birbirine dolana-

rak yukar� do�ru ilerlemektedir. Bursa kemerini a�t�ktan son-

ra saçak hizas�ndaki yar�m daire �eklindeki ç�k�nt�n�n üzerin-

de de yeniden birbirinin üstünden geçi� yapmaktad�r. Bu bor-

dürün üzerindeki ayetlerin yar�m kalmas�ndan dolay�, kap�n�n 

üst k�sm�nda eksiklik oldu�u anla��lmaktad�r. Bursa kemerinin 

kö�eliklerinde oldukça kabar�k �ekilde dü�ümlü geçme moti-

�  yer almaktad�r. Bu moti�  ince rûmi desenli bordür çevrele-

mekte ve bu bordür kö�e sütununun üzerinde son bulmakta-

d�r. Bursa kemerli ni�in kö�eliklerinde neredeyse üç boyuta ula-

�acak kadar kabar�k bir hayat a�ac� moti�  i�lenmi�tir. Bu moti-

� n alt�ndaki yelpaze �ekli müsennâ olarak yerle�tirilmi�. Kö�ede 

yer alan bu moti� erin etraf�n� bu sefer daha kal�n, rûmi desen-

li müsennâ bordür çevrelemektedir. Kö�e sütuncesinin hizas�n-

da iki sütunce ve üzerinde, zeminini rûmi deseninin dolgulan-

d�rd���, kal�n kaval silmenin olu�turdu�u bir geçme deseni bu-

lunmaktad�r. Bütün bunlar� d��ar�dan s�ras�yla kal�n yaz� bordü-

rü ve rûmi desenli bordür çevreler. En d��ta ise üç kaval silme 

kö�e sütunlar�n�n hizas�nda dü�üm olu�turmaktad�r.

�lhanl� Veziri �emseddin Cüveyni taraf�ndan 1271 y�l�nda yap-

t�r�lan Sivas Çifte Minareli Medrese30  sadece ön cephesiyle 

ayaktad�r. Ha� f d��a ta��nt�s� bulunan taçkap�n�n yan cepheler-

le birle�imi yuvarlat�larak elde edilmi�tir. Mukarnas kavsaral� bir 

ni�e sahip taçkap�y� çevreleyen bordürlerden ilkinde, ince bir 

bitkisel desen vard�r. Bundan sonra yer alan as�l bordürü mu-

karnas dizilerinden meydana gelen bordür olu�turmaktad�r. 
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Daha sonraki geni� bordürde belirli bir seviyeye kadar tam ula-

ma rûmilerden olu�an bir desen yer almaktad�r. Üzerindeki ikin-

ci kompozisyon ise dairevi çokgenlerden olu�maktad�r. Kavsa-

ra kö�elikleri ve mukarnaslar�n yuvalar� da rûmi deseniyle bezen-

mi�tir. Taçkap�n�n yan cephelerindeki pencere aç�kl�klar� ve ni�le-

rin etraf� da bezeme alan� olarak kullan�lm��t�r. Buradaki desenler 

rûmilerden olu�maktad�r. 

Aç�k avlulu, dört eyvanl� bir plâna sahip, Sivas Buruciye Medrese-

si 1271 y�l�nda Muzaffer Burucirdi taraf�ndan yapt�r�lm��t�r.31 �leri 

ta��nt�l� mukarnas kavsaral� ni�e sahip taçkap�n�n tüm yüzeyi, et-

raf�n� çeviren üç bordür, kavsara kö�elikleri, taçkap� ç�k�nt�s�n�n d�� 

ve iç kö�elerindeki sütuncelerin üzerleri yer yer da��t�lm�� kaba-

ralar�n, panolar�n üzerleri ayr� ayr� rûmi desenleriyle bezenmi�tir.

Sivas Gök Medrese Vezir Fahreddin Ali (Sahip Ata) taraf�ndan 

1271’de yapt�r�lm��t�r.32 Taçkap�da kullan�lan aç�k mavi mermer-

lerden dolay� bu isimle an�lan medrese, aç�k avlulu, dört eyvan-

l� bir plâna sahiptir. Medresenin kö�elerindeki dayanak kuleleri, 

sol yan cephedeki çe�mesi, taçkap�n�n iki yan�ndaki minareleri ve 

yan cephelerdeki pencereleriyle çok zengin bir ön cepheye sa-

hiptir. Mukarnas kavsaral� giri�in etraf�n� kademeli olarak çeviren 

be� bordürün her biri farkl� bir rûmi deseniyle bezenmi�tir. Yan-

lardaki minarenin kaide yüzeylerinde ise farkl� bir bezeme görü-

lür. Kal�n kaval silmelerle ayr�lan bölümlerde, yine kal�n kaval sil-

melerle sekiz kollu y�ld�z ve üzerinde iri tepelikler görülmektedir. 

Kaidenin en alt k�sm�nda ise büyük bir hayat a�ac� moti�  bulun-

maktad�r. Kaidenin yan yüzeylerinde ise ön cephedekine ben-

zer �ekilde kal�n kaval silmelerle olu�turulan bir düzenleme görül-

mekle birlikte burada hayat a�ac� kullan�lmam��t�r. Yan cepheler-

deki pencere aç�kl�klar� ve çe�menin etraf�nda bezeme alan� ola-

rak kullan�lm��t�r. Kö�e kulesinin üzerindeki bezemede, üç boyut-

lu bir görüntü olu�turmaktad�r. 

Kitabesi bulunmamakla birlikte, bu medreseyle benzerlik 

gösteren Anadolu Selçuklu Medreseleri’nin büyük bir k�s-

m�n�n, 1270’li y�llara tarihlendi�i için Erzurum Çifte Minare-

li Medrese’de ayn� tarihlerde veya sonraki y�llarda in�â edil-

di�i kabul edilmektedir.33 �ki katl�, aç�k avlulu ve dört eyvan-

l�, dikdörtgen plânl� medresenin ön cephesi, kuzey yönünde 

ve simetriktir. Cepheyi ortalayan taçkap�, ileri ta��nt�l� ve yan-

lar�ndaki minare kürsüleriyle bir bütündür. Minareye kaidelik 

yapan k�sm�n ön ve yan cephelerinde hayat a�ac� moti�  bu-

lunmaktad�r. Mukarnas kavsaral� derin bir ni�e sahip taçkap�-

y� be� bordür çevirmektedir. D��tan içe do�ru s�ralanan bor-

dürlerden ilkini, olu�turan desen ay�rma rûmi ve tepelik motif-

lerinden olu�maktad�r. Bundan sonra gelen ikinci bordür, Si-

vas Gök Medrese taçkap�s�n� çeviren bordürlerden ikincisiyle 

ayn�d�r. Yine ayn� �ekilde üçüncü ve dördüncü bordürlerdeki 

desenlerde ayn� s�ralamayla tekrarlanmaktad�r. Be�inci bordür 

ise ilk bordürdeki desenin ayn�s�d�r. Daha dar bir bordürden 

olu�an bu desen derin oyma tekni�i kullan�lmad��� için fark-

l� görünmektedir.

1297 tarihli Bey�ehir E�refo�lu Camii, taçkap� bezeme düze-

ni aç�s�ndan ilk bordür hariç, Sivas Gök Medrese’nin tekrar� 

olarak görülmektedir. Buradaki fark malzeme olarak mermer 

de�il de kesmeta� kullan�lmas�ndan ve daha kötü bir i�çilikten 

kaynaklanmaktad�r.

Erzurum Yakutiye Medresesi 1310 tarihinde Sultan Gazan ve 

Bolugan ad�na Hoca Yakut taraf�ndan yapt�r�lm��t�r.34 Bat� cep-

hesine yerle�tirilen ileri ta��nt�l� taçkap�n�n bulundu�u ön cephe-

nin iki kö�esinde minare kaidesi bulunan medrese, üç eyvanl� ka-

pal� avlulu bir plâna sahiptir. Mukarnas kavsaray� çeviren bordür-

leri d��tan içe do�ru s�ralad���m�zda, ilk bordürü mukarnas yuva-

lar�ndan olu�an bir düzenleme olu�turmaktad�r. �kinci bordür ise 

kabar�k olarak i�lenmi� geni� bir rûmi desenden olu�maktad�r. 

Bundan sonraki geometrik desenli üçüncü bordür, çok ince yar� 

simetrili ulama rûmi desenli bordür ile iki taraftan çerçeve içine 

al�nm��t�r. Bu desen, Erzurum Hatuniye Medresesi’ndeki taçkap�-
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n�n birinci ve be�inci bordüründe yer alan desenin daha da küçül-

tülmü� halidir. Dördüncü bordür rûmi desenlidir. Mukarnas kavsa-

ran�n kö�elikleri bo�tur. Sadece kemer yüzeyi bezenmi�tir. Taçkap�-

y� çeviren bordürleri birbirinden ay�ran silme yüzeylerinin de beze-

me alan� olarak kullan�ld��� yo�un bir bezemeye sahiptir. Taçkap� 

ç�k�nt�s�n�n yan yüzeyleri de iki pano halinde hiç bo� yer b�rak�lmak-

s�z�n de�erlendirilmi�tir.  

Karamano�lu Alâeddin Bey’in kar�s� ve Osmanl� Hükümdar� I. 

Murad’�n k�z� Nefise Sultan (Melek Hatun) taraf�ndan 783/1383’de 

yapt�r�lan Karaman Hatuniye Medresesi35  taçkap�s�, Sivas Gök 

Medrese, Erzurum Hatuniye (Çifte Minareli) Medresesi ve Bey�ehir 

E�refo�lu Camii taçkap�lar�n�n mukarnas kavsaras�n� çeviren bor-

dürlerin tekrar�d�r. Burada en d��taki bordür de Gök Medrese’yle 

ayn�d�r. Kavsara ve kavsara kemer kö�elikleri bo� b�rak�lm��t�r.

Beylikler döneminde Selçuklu gelene�i, Karaman Hatuniye 

Medresesi (1385) örne�inde oldu�u gibi devam ettirilmeye ça-

l���lm�� fakat farkl� Beyliklerde de�i�ik örnekler ortaya konmu�-

tur. Beylikler devri, mimari ara�t�rmalar�yla Osmanl� sanat�n�n 

an�tsal üslubunu haz�rlam��t�r. Görüldü�ü gibi XII. yy.’daki yap�-

larda görülen geometrik bezemeli bordürler, XIII. yy.’�n sonun-

da, yerini rûmi bezemeli bordürlere b�rakm�� ve bezeme alan-

lar� ço�alm��t�r. Rûmi moti�  daha sonraki Osmanl� döneminde 

de kullan�lmaya devam etmi�tir. Osmanl� döneminde bu geli-

�im, Kanuni devrinde son �eklini alm��t�r.
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Osmanl� �mparatorlu�u’nda arma; sultan, 

kap�kulu, tarîkat ve ocaklarda, Sultan II. 

Bayezid döneminden sonra da yeniçeri 

orta ni�anlar�nda kullan�lmaya ba�lan-

m��t�r. Osmanl�’da Bat�l� üslupta yap�lan 

ilk arma, �brahim Müteferrika’n�n 1720 

senesinde Sadrazam �brahim Pa�a’ya 

sundu�u, �im�ir a�ac�n� oyarak haz�rlad��� harita-

n�n sol üst k�sm�nda yer al�r. Devlet-i Alîyye’de 

bugünkü bildi�imiz arma, Sultan III. Mustafa 

zaman�nda �ekil almaya ba�lam��, standart 

görüntüsü ise 17 Nisan 1882 tarihinde Sul-

tan Abdülhamid-i Sani’nin emriyle tescillen-

mi�tir. Bu tarihten önceki padi�ahlar�n ki�isel 

Elif Kübra YAZGAN

Armal� Mühür

Devleti bütün unsurlar�yla yans�tan, milli ve manevi de�erlerin bir arada yer ald��� Osmanl� armas�n�n 

simetrik gizemli görüntüsü,  tarihi bir derinlik arz eden anatomik yap�s� sayesinde s�rr�n� korumu�tur. Halk da 

Arma-i Osmanî’yi o derece benimsemi�tir ki, sadece mimariye ve resmi belgelere de�il, devlete sadakatini 

göstermek için günlük hayat�n i�leyi�i için laz�m gelen bütün araç ve gereçlerin üzerine nak�etmi�lerdir.

Osmanl� Armalar�
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Armal� Deri Mühür

Armal�  Sigara Tabakas�

imzas� olan tu�ralar,  ayn� zamanda hanedan� ve 

devleti temsil eden arma görevi-

ni üstlenmi�tir. 

Devleti bütün unsurla-

r�yla yans�tan, milli ve 

manevi unsurlar�n bir 

arada yer ald��� Os-

manl� armas�n�n si-

metrik gizemli görün-

tüsü,  tarihi bir derinlik 

arz eden anatomik ya-

p�s� sayesinde s�rr�n� ko-

rumu�tur. Hiçbir arma-

ya nasip olmayan 

yayg�n kullan�m� hal-

k�n sevip benimsemesiyle, sadece devletle il-

gili yaz��malarda de�il, sosyal ve günlük ha-

yatta da fazlaca kullan�lmas�n� sa�lam��t�r.  

Tu�ra, O�uz hakanlar�ndan O�uz Han’�n 

kullanmaya ba�lad��� i�aretten ortaya ç�km��t�r. Lu-

gatte iki manaya gelen tu�ran�n ilk anlam�, iki ka-

nad� aç�k y�rt�c� büyük do�an, tu�rul ku�udur. Di-

�er manas� ise tu�ra� kelimesinden türeme, “Os-

manl� padi�ahlar�n�n imza yerine kulland�klar� özel 

sembollerden olu�an iz, alamet, ni�ân-� hâkânî’dir. 

Anadolu lehçesinde sondaki “�” har�  okunma-

d��� için zamanla “tu�ra” olarak de�i�ir. �lk tu�-

ray�, K�n�k Boyu’nun da armas� olan çomak �ekli-

ni Tu�rul Bey kullanm��; yine Selçuklular çift ba�-

l� tu�rul ku�unu da tu�ra olarak kullanm��t�r. Ana-

dolu Selçuklular�’n�n kavisli tu�ralar� Eyyubilere geç-

mi�, biraz �ekil de�i�tirip Memluklulara ula�m��t�r. 

Memluklularda hükümdar ve babas�n�n ad�n� içe-

ren bir sat�ra yaz�lan kavisli çizgiler yerine, dikey çiz-

gilerin a��rl�kta oldu�u tu�ralar kullan�lm��t�r. Ana-

dolu Selçuklu sultanlar�n�n isimleri, baz� kitabelerde 

çift ba�l� tu�rul ku�u ile yer al�r. Anadolu beylikle-

rinde ise tu�ralar, sikke ve yaz��malarda kullan�lm��-

t�r. “Beyliklerde bilinen en eski tu�ra resmi Saruha-

no�lu �shak Bey’in (777 H.1374 M.) tarihli gümü� 

paras�nda vard�r.”1

Osmanl� Sultanlar�nda Tu�ra 
Osmanl� �mparatorlu�u’nda ilk tu�ran�n, Sö�üt ve 

çevresinde imparatorlu�u kuran Osman Gazi’ye 

ait oldu�u san�lmaktad�r. Osmanl� Devleti’ne ait 

en eski tu�ral� belge, Osman Gazi’nin saltanat� s�-

ras�nda o�lu Orhan Gazi’nin “Orhan Sultan” iba-

reli 1 Ramazan 700/10 May�s 1301 tarihli Çal�ca 

Vak� yesi’nde yer al�r.2  Babas�n�n vefat�ndan son-

ra tahta geçen ikinci Osmanl� Sultan� olan Orhan 

Gazi’nin tu�ras� ise 20 Rebî’ul-evvel 724  (17 Mart 

1324) tarihli Mekece Vak� yesi’nde  “Orhan 

bin Osman” �eklinde de�i�ir. 

Arapça kökenli “bin” kelimesi, “o�lu” an-

lam�ndad�r; bu ifade ayn� zamanda sonra-

ki tu�ralar�n zeminini olu�turacakt�r. Sul-

tan I.Murad’�n bilinen tek tu�ral� belgesi 

1366 tarihli bir vak� yede yer al�r. Bu bel-

gede “Elif” har� nde sa�da bulunan zülfe-

ler sola geçmi�tir. Ayr�ca “Murad bin Or-

han” kelimesindeki “nun” har�  sancak 

olu�turacak �ekilde sa�dan birinci zülfe-

nin üzerine kadar uzanm��, böylece beyze 

bölümü yava� yava� olu�maya ba�lam��t�r.                            
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Bu padi�ah tu�ras�nda, tu�lar�n zülfe ve sancak yönü do�u-

dan bat�ya do�ru dalgalanm��t�r. Sultan I. Bayezid tu�ras�yla 

birlikte tu�ralara konulan “Han, Muzaffer, Muzaffer Daima, 

El Muzaffer Daima” gibi unvanlar�n oldu�u k�s�m, Devlet-i Âli 

Osmanî’nin taht�n� sembolize eder.  Padi�ah�n ad�yla birlikte 

“El Muzaffer Daima” duas� yer alm��t�r. 

Yedinci Osmanl� Padi�ah� olan Fatih Sultan Mehmed’in tu�-

ras�, �ekil ve estetik bak�m�ndan kendinden sonraki tu�rala-

r�n formunu olu�turmada önem arz eder.  Klasik tu�ralarda 

yer alan hançer (kol) k�sm� olu�mu�, “Mehmed bin Murad 

Han Muzaffer Daima” ibaresindeki “nun” har� eri, sanca��n 

olu�tu�u tu�lar� keser, sola paralel uzan�p k�l�ç olarak isimlen-

dirilen hançer k�sm�n� olu�turur. Klasik tu�rada yer alan tu�, 

sancak, taht ve k�l�ç bölümleri Sultan II. Mehmed’in imzas�n-

da birle�ik, iç içe olan beyzeler ise birbirinden uzakla��p oval 

�eklini alm��t�r. Tu�ra art�k arma görüntüsünü almaya ba�la-

m��t�r. Sultan II. Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman tu�ra-

lar�nda ise, tu�ran�n etraf� ve içi çe�itli moti� erle süslenmeye 

ba�lam��t�r. Sultan III. Mustafa’ya kadar e�ik olan k�l�ç bölü-

mü, bu padi�ah tu�ras�nda tam olarak k�r�lm��t�r. 

Mustafa Rak�m Efendi’nin hat �aheseri kabul edilen Sultan 

II. Mahmud’un tu�ras�, bu alanda zirve kabul edilmi�tir. Gör-

kemli taht k�sm�n�n yan�nda hükümdar�n “Adlî” olan mahla-

s�, tu�ran�n k�l�ç bölümü üzerinde yerini al�r. 

Tu�ray� bu kadar ba�ar�l� k�lan etkenler aras�nda farkl� tasa-

r�m�yla hat �aheseri olmas�, her padi�ah�n künyesi ayr� olsa 

da bir öncekine benzerli�i sayesinde devaml�l�k ve de�i�mez-

lik hissi vermesi ve özgün tasar�m�d�r. Tu�ran�n içeri�i, padi-

�ah�n saltanat� boyunca de�i�memi�tir. Belge üzerindeki sul-

tan tu�ralar� sayesinde vesikan�n tarihi hakk�nda ortalama ta-

rih hesab� kolayl�kla yap�lmaktad�r. Tu�ra çekme i�i ilk zaman-

lar tevkî ni�anc�, tu�rake�, tu�râî, tu�ranüvis nam�ndaki ki�i-

ler taraf�ndan yap�l�rd� ve yetkisiz tu�ra çekilemezdi. Devlet 

kanunlar�n� iyi bilmek zorunda olan ni�anc�, ilmiye s�n�f�ndan 

olup, ayn� zamanda Dîvan-� Hümayun azas�d�r. 

Tu�ra dört k�s�mdan olu�ur. 

�lk bölüm “Sere” (Kürsü): Padi�ah ve babas�n�n ad�yla 

“�ah, han, el- muzaffer daima” duas�n�n yaz�l� oldu�u 

metin k�sm�d�r. 

Osmanl� Armal� Ah�ap Pano
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�kinci k�s�m “Beyze”: Bin ve han kelimelerindeki “nun” 
har� erinin k�vr�lmas�yla sol tarafta meydana gelen, içi içe ya-
z�lan kavisli k�s�md�r. 

Üçüncü bölüm “Tu�lar”: Tu�ran�n üzerine uzanan “elif” 
har� ne veya bazen de harf olmayan � ama �eklindeki kavis-
lere zülüf veya zülfe denir. 

Dördüncü k�s�m “Hançer”: Beyzelerin devam� olarak sa�a 
do�ru uzanan iki hat �eklindeki paralel �ekle kol ad� verilir. 
Baz� tu�ralarda sultan�n mahlas� (Padi�ah II. Mahmud “Adlî”, 
Sultan II. Abdülhamid “El- Gazi”, Sultan V. Mehmed “Re-
�at”), tu�ran�n sa� üst k�sm�nda da yer al�r.   

Devlet yaz��ma ve belgelerinde Tevk-i Hümayun, Tu�ra-i Gar-
ra, Tu�rây-� Garrây-� Sami Mekân-� Hâkanî, Tevk-i Ref-i, Tevk-i 
Ref-i Hümâyun, Ni�an-� Hümayun, Tu�rây-� Meymun, Misal-i 
Meymun, Misal-i Hümayun, Ni�an-� �erif-i Âli�an-� Sultanî, 
Alamet-i �erife deyimlerinin hepsine “tu�ra” denir. Simge-
sel anlam itibariyle belgelerin ba��na çekilen tu�ralar, isim ola-
rak Osmanl� öncesine dayansa da dünyaca bilinen �ekil ve es-
teti�i, Osmanl�lar taraf�ndan geli�tirilip mükemmel hale geti-
rilmi�tir. Sadece fermanlarda kullan�lmayan tu�ralar; evra�a 
resmiyet kazand�rmak için, ahitnamelerde, men�urlarda, be-
ratlarda, hanedan sembolü olarak para ve pullarda, defter ve 
kay�tlar�n ba��nda, sonralar� arma olarak bayraklarda, sosyal 
ve askerî binalarda, mimaride, çe�melerde, senetlerde, ima-
rethanelerde, sava� gemilerinde, nüfus tezkerelerinde, cami 
ve saraylarda yo�unlukla kullan�lm��t�r. 

Saltanatta bulunan padi�ah�n tu�ralar� mühürlere kaz�nm�� 

ve bu mühürlere “Mühr-i Hümâyun” denilmi�tir. En az dört 

adet bas�lan mühürlerden birisi siyasi nedenlere ba�l� olarak 

s�n�r boylar�nda ve eyaletlerde bulunan vezirlere, has odaba-

��na, harem haznedar�na birer adet verilir, sultanda da en az 

bir adet bulunurdu. Mühr-i Hümâyun’da sultan�n ad� ve baz� 

ayet ve dualarla tu�ras� vard�r. 

Bu mühürden ba�ka, ayr�ca, devletin üst kademelerinde bu-

lunan vezir-i azam, eyaletlerdeki vezirler, sancak ve beyler-

beyinde, mutasarr�f, vergi toplayan mütesellimler, Darüss’ade 

a�alar ve Haremeyn Vakf� naz�rlar� da, hükümet ve eyalet 

i�lerindeki belgelerde kullan�lmak üzere tu�ra yerine geçen 

“pençe” kullanm��lard�r. Pençenin sancak k�sm� tek kavislidir. 

Tu� say�s� ve pençenin belge üzerindeki yeri, kullanan�n ma-

kam�na göre de�i�iklik gösterir. Kullan�lan belge Bat� dillerin-

de yaz�ld�ysa, yaz�n�n sol ba� taraf�na çekilirdi. Tu�ra ve pençe 

aras�ndaki en önemli fark sancak k�sm� tek kavislidir, çift ka-

visli beyzeler sadece tu�ralara çekilmi�tir. 

Osmanl� Armas�n�n Vücut Bulmas� 

Osmanl� �mparatorlu�u’nda arma; sultan, kap�kulu, tarikat ve 

ocaklarda, Sultan II. Bayezid döneminden sonra da yeniçeri 

orta ni�anlar�nda kullan�lmaya ba�lanm��t�r. Bat� devletlerin-

de daha yayg�n olarak arma; krallar, �övalyeler, zengin aileler 

ve asilzadeler taraf�ndan kullanm��t�r. Kartal, y�ld�z, ok, yay, 

güne�, gül, çapa, çiçek, ay ve y�ld�z gibi çe�itli �ekiller zaman 

içinde alem, bayrak ve ni�anlarda kullan�ld�ysa da bunlar için-

Armal� Hal�
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de devleti temsil eden en önemli simge tu�ra, bayrak ve san-

caklardaki tek ve üç hilal olmu�tur. 

Bat�l� üslupta yap�lan ilk arma, �brahim Müteferrika’n�n, 1720 

senesinde Sadrazam �brahim Pa�a’ya sundu�u, �im�ir a�a-

c�n� oyarak haz�rlad��� haritan�n sol üst k�sm�nda yer al�r. Üst 

k�sm� yukar�ya bakan kalkan�n içinde bir hilâl, çevresinde ise 

12 adet irili ufakl� top namlusu m�zrak, � âma, ok, yay ve zur-

na �ekilleri görülmektedir. Sultan III. Mustafa döneminde dö-

külen toplar�n üzerinde ve sancaklarda ay ve y�ld�zla beraber 

çok �ual� y�ld�zlar da kullan�lm��t�r. Sultan III. Selim dönemine 

ait Fenn-i Harp, Fenn-i La��m, Fenn-i Muhasara adl� eserler-

de de armay� an�msatan resimler vard�r. Yine Sultan III. Selim 

için, tahta ç�kt��� y�ldan 9 y�l sonra 1213 (1798-1799) tarihin-

de �ngiliz bir hakkaka yapt�r�lan Mühr-i Hümayun’dur.  Oval 

�eklinde olan mühür, di�erlerine göre ebat olarak büyükçe-

dir. Üst k�sm�nda Bat�l� devletler taraf�ndan kullan�lan bir tâc�n 

yer ald��� mühürde, hilâl ve alt� kö�eli y�ld�z�n alt�nda padi�a-

Armal� Alt�n Rokoko ��i Hanedana Ait Foto�raf Albümü
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ci ni�anlar�nda ise ölçü aletleri, pergel, çapa yer al�rm��. Ayr�-

ca askerî belgelerin baz�lar�nda ay ve y�ld�z�n yer ald��� arma çi-

zimleri mevcuttur.  “Osmanl� Devletini sembolize eden “tu�-

ra”, “ay-y�ld�z” ve “arma” üçlüsünün birbirinden ayr� biçimde 

bir arada bulundu�u tek örnek, Sultan II. Mahmud dönemine 

ait bir beratt�r. Evail-i Zilhicce 1253 (26 �ubat- 6 Mart 1838) ta-

rihini ta��yan berat 149.5 – 52.5 cm boyutlar�nda olup divanî 

hatla yaz�lm��t�r.”3 

Bu armalar�n ortak özellikleri, devletin askeri yönünü ortaya ç�-

karan aletlerin fazla olmas�, tu�ra, ay ve y�ld�z simgelerinin bir 

arada kullan�lmas�d�r. 1851 tarihinde Belçikal� hakkâk taraf�n-

dan tasarlanan Tanzimat Madalyas�, standart armaya daha ya-

k�nd�r. Madalyan�n üst k�sm�nda tu�ra, onun alt�nda 12 �ua-

l� kalkan, solda üst üste konulmu� iki kitap, bereket boynuzu, 

sancak, tek ve çift ba�l� teberler, alafranga k�l�ç, süngülü tüfek, 

3 adet gülle, z�rh ve terazi gibi �ekiller; bundan önceki armalar-

da olmayan baz� yeni unsurlar� bünyesinde birle�tirmi�tir. �ki hi-

lalin ortas�nda yer alan 12 �ual� y�ld�z berat�n ortas�nda yer al�r.

Sultan Abdülmecid’in kulland��� armada tu�ra, ortada çevresi 

simetrik olarak askeri sembollerle çevrilidir. Alt�n ve gümü� ola-

rak 1266 (1850) tarihinde bas�lan Bosna Madalyas�’n�n bir yü-

zünde Sultan’�n tu�ras�, di�er yüzünde ise sa�a bakan ay ve 

5 kö�eli y�ld�z yer al�r. Sultan Abdülmecid’e, Fransa taraf�ndan 

“Legion” ni�an�, akabinde �ngiltere Kraliçesi Victoria taraf�ndan 

1 Kas�m 1856 tarihinde �ngiliz “Dizba�� Ni�an�” verilmi�tir. Kral 

III. Edward’�n 1346 y�l�nda ba�latt��� Dizba�� Ni�an� gelene�i-

ne göre, ni�an� alan ki�i veya hükümetin, armay� Londra’daki 

Windsor Saray�’nda bulunan Saint George Kilisesi’nin duvar�-

na asmas� esast�r. 

Osmanl� �mparatorlu�u’nda standart bir arma olmad��� için 

Kraliçe Victoria, �stanbul’a Prens Charles Young ismindeki arma 

uzman�n�, Osmanl� Devleti’ne arma haz�rlamas� için görevlen-

dirir. Etyen Pizani ad�ndaki tercüman yard�m�yla ara�t�rmalar 

ba�lar ve tu�ra, saltanat kavu�u, ay y�ld�zl� sancak ve sorgucu 

ön plana ç�karan bir arma tasarlar. Sultan Abdülmecid’in onay 

verdi�i ve bir y�lda haz�rlanan arma, Saint George Kilisesi duva-

r�na as�l�r. Sultan Abdülhamid-i Sani devrinde Arma-i Osmanî, 

standart �eklini al�r. Prens Charles Young’un tasarlad��� arma-

ya terazi ve baz� silahlar da eklenir. 17 Nisan 1882 tarihinde, 

milli ve manevi de�erlerin yan�nda devletin azamet ve gücü-

nü yans�tan sembolleri de bünyesinde bulu�turan arma tes-

cil edilir.  Sultan Hamid’den sonraki padi�ahlar da Osmanl� ar-

mas�n� kullanm��lard�r. Arma-i Osmanî’yi halk benimsemi�, sa-

h�n tu�ras�, bir halkan�n içinde yer alm��t�r. Halkan�n d��� ise 

silah, davul, tu�, sancak, teber, ok, yay, m�zrak, zurna ve çe-

�itli silahlardan olu�ur. 1801 tarihinde ç�kar�lan Vaka-i M�sri-

ye madalyas�nda Sultan III. Selim’in tu�ras�, ay ve y�ld�z �ek-

li vard�r. Konstantin Kap�da�l� taraf�ndan 1218 (1803- 1804) 

tarihinde yap�lan Sultan III. Selim’in resminin sa� üst kö�e-

sinde de bir arma bulunmaktad�r.  Sultan II. Mahmud dö-

neminde yüksek rütbeli subay ve küçük rütbeli erba�lara ve-

rilen ni�anlarda ay y�ld�z, güne�, hilal ve ay resimleri; deniz-
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dece mimari ve resmi belgelerde de�il, devlete sadakatini gös-

termek için günlük hayat�n i�leyi�i için laz�m gelen bütün araç 

ve gereçlerin üzerine nak�etmi�lerdir. Armalar; rahlelerde, sa-

ray arabalar�nda, üniformalarda, at ko�um tak�mlar�nda, foto�-

raf albümlerinde, diplomalarda, kol dü�melerinde, kutularda, 

çay tak�mlar�nda, Çanakkale tepsilerde, çatal b�çak tak�mlar�n-

da, tuzluklarda, biberliklerde, kemer tokalar�nda, minderlerde, 

sanatç� aletlerinde, köstekli ve normal saatlerde,  mücevherler-

de, müzik aletlerinde, gümü� savatl� i�lerde ve Osmanl� mimari 

eserlerinde kullan�lm��t�r. 

Osmanl� Armas�nda Yer Alan Semboller
Osmanl� armas�nda sultan�n tu�ras� ba�ta olmak üzere kavuk, 

tüfek, bereket boynuzu, terazi, Kur’an ve sancak gibi 30’dan 

fazla sembol yer al�r. Bu sembollere k�saca göz atal�m.  1. Gü-
ne�: Hayat�n sebebi, gündüz ve ayd�nl���n simgesidir.  2. Tu�-
ra: Sultan II. Abdülhamid’in “El Gazi” unvanl� tu�ras� arman�n 

ba�kö�esinde yer al�r. 3. Hilâl: �lerleyen dönemlerde “El müs-

tenidü bitev� katir rabbaniye Abdülhamid Han melikküd Dev-

letil Osmaniye” Arapça olarak yaz�lm��t�r. (Allah’�n tev� klerine 

güvenen Osmanl� Devleti’nin Meliki Abdülhamid Han) 4. Sor-
guçlu Sar�k: Osmanl� taht�n�, Osmanl� Devleti’nin kurucusu 

ilk sultan Osman Gazi’yi temsil eder.  5. Kalkan: Armada yer 

alan ana unsurlar içindedir. �mparatorluk, kâinat�n merkezidir. 

6. On iki y�ld�z: �ki anlam� vard�r. �lk olarak “On iki imam�” 

temsil eder.  Di�er anlam� ise Zodiak’�n on iki y�ld�z� (burçla-

r�) sembol etmesidir. 7. Hilafet Sanca��: �slamiyet’in, ba�l�l�-

��n simgesi olan sancakta, ye�il zemin üzerine beyaz ay-y�ld�z 

yer al�r. 8. Osmanl� Sanca��: K�rm�z� zemin üzerine beyaz 

ay-y�ld�z yer al�r.  9. M�zrak: Türklerin geleneksel silah�d�r.  10. 
Tek tara� � teber: Tören silah�d�r.  11. Çift tara� � teber: Sim-

gesel olarak tarikat mensubu dervi�leri temsil eder. 12. El Si-
perlikli Tören K�l�c�: Törenlerde subaylar taraf�ndan kullan�-

lan el siperlikli k�l�ç, adalet, güç ve sava�� temsil etmektedir.  13. 
A��zdan Dolma Top: Topçu ocaklar�n� ve �stanbul’un fethi 

s�ras�nda kullan�lan top ve gülleleri simgeler. 14. K�l�çlar: Os-

manl� Ordusu’nun as�l silah� geleneksel Türk k�l�çlar�d�r. 15. Bo-
razan: Mehterhanede vurmal� çalg�lardan sonra en önemlisi-

dir ve nevbet vurmas�, sava� ilan� belirten habercili�i sembolize 

eder. 16. Süngülü Tüfek: Nizam-� Cedid ordusunun ana sila-

h�d�r.  17. Toplu Tabanca. 18. Asa ve �e�per: �e�per, asalet 

ve üstünlü�ü; asa ise bilgi ve yönetimi temsil eder.  19. Terazi: 
Sultan�n ve devletin adaletini temsil eder. 20. Kur’an-� Kerim 
(üstte):  �mparatorlu�un �slam ülkesi oldu�unun simgesidir. 

Sultan, �slam halifesidir.  21. Kanunnameler (altta): Hadisleri 

ve yaz�l� kanunlar� temsil eder. 22. Bereket Boynuzu: Osman-

l� Devleti’nde bolluk ve bereketin temsil eder. 23. Çapa: De-

nizcili�i ve donanmay� temsil eder. 24. Borazan.  25. Tirke�. 

26. Me�aleler: E�itim ve ayd�nl��� simgeler. 27. Ok ve Yay: 
Türklerin milli silah�d�r.  28. Top Gülleleri. 29. Bitkisel Motif: 
Arma taban�n� olu�turan motife 5 adet Osmanl� Ni�an� as�lm��-

t�r.  30. �efkat Ni�an�: Sultan Abdülhamid taraf�ndan 1878 

tarihinde sava� ve do�al afetlerde devlete üstün hizmet vermi� 

kad�nlara verilen ni�and�r.  31. Ni�an-� Osmânî: Sultan Abdü-

laziz taraf�ndan 1862 tarihinde devlet hizmetinde üstün ba�ar� 

sa�lam�� kimselere verilmi�tir. 32. Ni�an-� �ftihar: Sultan Ab-

dülmecid döneminde üst düzey devlet görevlileri ve askerlere 

verilmi�tir.  33. Mecidî Ni�an�: Sultan Abdülmecid taraf�ndan 

1851 y�l�nda sava�larda üstün ba�ar� göstermi� askerlere veril-

mi�tir.  34. Ni�an-� Âli �mtiyaz: Sultan Abdülhamid taraf�n-

dan 1851 senesinde devlete fayda sa�lam�� ilim adamlar�, ö�-

retmen ve ilmiye s�n�f�ndan kimselere verilmi�tir.

Bat�l� tacirler Osmanl� Devlet Armas�’n� satacaklar� mal ve e�ya-

na üzerinde izin dâhilinde kullanarak mallar�n�n kolayca sat���-

n� sa�lam��, ayr�ca ürünleri Osmanl� pazar�nda al�c� bulmu�tur. 

Sultan II. Abdülhamid’den sonraki padi�ahlar kendi tu�ralar�n� 

de�i�tirerek armay� kullanm��t�r. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurul-

mas�yla arman�n devleti temsil eden görevi sona ermi�tir. 1937 

tarihinde ç�kan nizamname ile devletimizi, Türk Bayra��’ndaki 

ay-y�ld�z temsil etmektedir.  
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Ha	 ze ERGENE

Osmanl� �mparatorlu�u son dönemlerine do�ru, Do�u ile Bat� aras�nda ikilemler 

içerisindeyken, Osman Hamdi Bey, bir dönemi �ekillendiriyordu. Sanat ve arkeoloji 

alanlar�nda gerçekle�tirdi�i ilklerle bir döneme imza atan Osman Hamdi Bey, Türkiye’nin 

ilk arkeolo�u, ilk ressam�, �stanbul Kad�köy’ün ilk �ehremini,  �stanbul Arkeoloji Müzesi’nin 

ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kurucusu, bir Osmanl� ayd�n�yd�. �lklerin 

adam� Osman Hamdi’nin, Bat� topraklar�nda yaln�zl��a mahkûm iki eseri, “Cami Kap�s�” 

ve “Nippur Kaz�lar�”, yüz y�ll�k ayr�l���n ard�ndan Türk sanatseverle bulu�tu. 

Osman Hamdi Bey'in �lkleri
ve Yaln�zl���n �ki Tablosu
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Pera Müzesi, sanatseverin haf�zas�na “Kaplumba�a Ter-

biyecisi” tablosu ile kaz�nan Osman Hamdi Bey’in çok 

farkl� yönlerini ortaya ç�karan bir sergiye ev sahipli�i yap-

t�. Küratörlü�ünü Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof. 

Renata Holod ile Prof. Robert Ousterhout’un üstlendi�i 

“Osman Hamdi Bey ve Amerikal�lar: Arkeoloji, Diploma-

si, Sanat” adl� sergide, çe�itli koleksiyonlardan derlenen 

ve birço�u ilk kez sergilenen eserler yer ald�.  

Sanatseverler Pera’daki sergide; Pennsylvania Üniversi-

tesi Müzesi, Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Berlin Alte 

Nationalgalerie, �stanbul Arkeoloji Müzeleri, �stanbul 

Resim ve Heykel Müzesi ve özel koleksiyonlardan derle-

nen, 19. yüzy�la ait arkeolojik foto�raf ve çizimler, mek-

tuplar, resmi belgeler, kitaplar, seyahat günlükleri ile 

aralar�nda bilinen en eski t�p metninin bulundu�u Sü-

merce tabletler ve ilk kez sergilenen Osman Hamdi Bey 

resimlerini de görebildi. 

Sergi, Osman Hamdi Bey’in ressaml���n�n yan� s�ra arke-

oloji ve müzecilik kariyerine de tan�kl�k etmesi, Osman-

l� �mparatorlu�u ile Amerika’n�n akademik, arkeolojik ve 

diplomatik ili�kilerine ���k tutmas� bak�m�ndan önemliydi. 

Osman Hamdi Bey ve Tarihteki “�lkler”

Pera’daki sanat sergisini ele almadan önce sergiye konu 

olan Osman Hamdi Bey’i tan�makta yarar var. 1842 y�-

l�nda �stanbul’da do�an ve 1856 y�l�nda Maarif-i Adliye 

okuluna ba�layan Osman Hamdi'nin babas� �brahim Et-

hem Bey, çocuklar�n�n yurtd���nda tahsil almalar�n� iste-

mi�. Türkiye’nin ilk maden mühendislerinden biri olan �b-

rahim Ethem Bey -ki kendisini 1877’de Sadrazaml��a ka-

dar yükselmi�tir- bu yüzden Osman Hamdi’yi, hukuk e�i-

timi almas� için Paris’e göndermi�. Fakat o, içindeki ressa-

m� susturmay� ba�aramam�� ve Paris’te hukuk e�itimi ye-

rine ömrü boyunca tutku ile ba�l� oldu�u resim e�itimi 

almay� tercih etmi�. 

Paris’te Ecole des Beaux Arts’ta dönemin ünlü oryantalist 

ressamlar�ndan Jean-Leon Gerome ve Boulanger’den re-

sim e�itimi alan Osman Hamdi, daha sonralar� kendisiyle 

ayn� dönemde devlet deste�i ile resim e�itimi almak üze-

re Paris’e gelen �eker Ahmet Pa�a ve Süleyman Seyyid’le 

birlikte, Türk resim sanat�n�n ilk ku�a��n� olu�turacakt�r. 

Böylece Osman Hamdi Bey, ismi ile birlikte an�lan pek çok 

alanda “ilk olma”n�n ilk ad�m�n� atm��.  

Paris’te ald��� e�itimin ard�ndan babas�n�n iste�iyle Os-

manl� topraklar�na geri dönen Osman Hamdi, Ba�dat �li 

Yabanc� ��ler Müdürlü�ü, Saray Protokol Müdür Yard�m-

c�l���, Kad�köy’ün ilk �ehremini (Belediye Ba�kan�)  görev-

lerini üstlenmi�. Osmanl�-Rum Harbi’nin ard�ndan me-

murluktan ayr�lan Osman Hamdi Bey, 1881 y�l�nda Padi-

�ah 1. Abdülhamit’in bizzat talebi ile Müze-i Hümayün’e 

(�mparatorluk Müzesi) ‘Müdür’ olarak atanm��. Osman-

l� �mparatorlu�u’nda bir müzeye getirilen “Osmanl� kö-

kenli ilk müdür” unvan�n� da lay���yla gö�üsleyen Osman 

Hamdi Bey, buradaki görevi devam ederken ayn� zaman-

da Padi�ah 1. Abdülhamit taraf�ndan Türkiye’nin ilk gü-

zel sanatlar okulu olan Sanayi-i Ne� se Mektebi’nin mü-

dürlü�ü ile de görevlendirilmi�. 

Türkiye’nin �lk ve Tek 

Sanat Üniversitesinde �mzas� Var

Kap�lar�n� ilk olarak Arkeoloji Müzesi’nin kar��s�ndaki bi-

nada 8 ki�ilik ö�retim kadrosu ve 21 ö�rencisiyle e�itime 

açan Sanay-i Ne� se Mektebi’nin binas�n�, Osman Hamdi 

Bey, Mimar Valloury ile birlikte tasarlam��. Osman Ham-

di Bey, akademik kadroyu da olu�turduktan sonra, oku-

lu 1883 y�l�nda ö�renime açm��. Bugün Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi ismini alan üniversite, Osman 

Hamdi’nin ilklerle dolu kaderini sürdürmeye devam edi-

yor. Üniversite bugün halen Türkiye’nin ilk ve tek güzel 

sanatlar üniversitesi olma unvan�na sahip. 

Hem üniversite, hem de Müze-i Hümayün’deki göre-

vini bir arada ba�ar�yla yürüten Osman Hamdi Bey, bu 

topraklara ait olan�n, bu topraklarda kalmas� için bü-

yük çaba sarf etmi�. Bu dü�ünceyle Müze-i Hümayün 

müdürlü�üne getirilir getirilmez yapt��� ilk icraat, tari-

hi eserlerin yurtd���na ç�kar�lmas�n� engelleyen bir tü-

zük haz�rlamak olmu�. 

Asar-� Atika Nizamnamesi ile Osmanl� topraklar�n-

da yer alan tarihi eserlerin Bat� ülkelerine kaç�r�lmas�-

n� önleyen Osman Hamdi Bey, müze müdürlü�ü s�ra-

s�nda ilk Türk arkeolojik kaz�lar�n� da ba�lat�r. Nemrut 

Da��, Lagina ve Sayda’da arkeolojik kaz�lar gerçekle�-

tiren ve en önemli kaz�lar�ndan kabul edilen Sayda (Si-

don- Lübnan) kaz�s�nda, dünyaca öneme sahip,  �sken-

der Lahit’ini gün yüzüne ç�karan Osman Hamdi Bey’in 

yolu bir süre sonra, John Henry Heynes ve Prof. Her-

man Vollrath Hilprecht ile kesi�mi�. 
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Amerika Arkeoloji Foto�rafç�l���n�n Babas� 

Amerika’da Osmanl�’yla birlikte ba�layan arkeolo-

ji ve bu amaçla kurulan Amerika Arkeoloji Enstitü-

sü, ilk kaz�s�n� Assos’ta yapmak için, Osmanl� �mpa-

ratorlu�u ad�na Osman Hamdi Bey’den,  Asar-� Ati-

ka Nizamnamesi uyar�nca gerekli izinleri alm��. Ve 

1881-83 y�l�nda Asos kaz�s� ba�lam��. 

Bu kaz�yla birlikte, pek çok ilki gerçekle�tirmi� olan 

Osman Hamdi Bey ile ‘Amerikan Arkeoloji Foto�raf-

ç�l���n�n Atas�’ olarak kabul edilen Heynes ve ‘Arke-

olojinin Kolomb’u’ olarak kabul edilen Asur Bilim-

ci Hilprecht’in yollar�, medeniyetler be�i�i, bereketli 

Anadolu topraklar�nda bir araya gelmi�. Bu bulu�ma 

pek çok tarihi eserin gün yüzüne ç�kar�lmas�n�, Ana-

dolu üzerinde ya�ayan birçok medeniyetin tarihinin 

ayd�nlanmas�n� sa�lam��.  Bu da günümüzde Suna-

�nan K�raç Vakf� Pera Müzesi ile Pennsylvania Üni-

versitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi i�birli�iy-

le gerçekle�tirilen, Osman Hamdi Bey ve Amerika-

l�lar Sergisi’nin haz�rlanmas�n�n esin kayna�� olmu�. 

Kesi�en Üç Ya�am�n Yans�mas� 
Pera Müzesi’nde düzenlenen “Osman Hamdi Bey ve 

Amerikal�lar: Sanat, Arkeoloji ve Diplomasi” adl� sergi, i�te 

bu arkeolojik kaz� talebiyle birlikte ba�layan ülkeler aras� 

diplomatik belgeleri, kaz�yla sonucunda ortaya ç�kan baz� 

tarihi eserleri ve Osman Hamdi Bey’in çok önemli tablolar�-

n� bir araya getirerek bir döneme ���k tuttu. 

Osman Hamdi Bey’in de arkeolog, ressam ve müzeci yön-

lerini gözler önüne seren sergide, 19. yüzy�la ait arkeolojik 

foto�raf ve çizimler, diplomatik mektuplar, seyahat gün-

lükleri ve arkeolojik buluntulara yer verildi�ini belirtmi�tik. 

Bunlar�n aras�nda Sümerlilere ait tabletlerin de yer ald���n� 

hat�rlatal�m. Bu tabletler sayesinde Sümer dili ve ya�am� ile 

ilgili çok önemli bilgilere ula��lm��. 

Sergide Osman Hamdi Bey’in bilinen ve bilinmeyen tab-

lolar� sanatseverlerin be�enisine sunuldu. Osman Ham-

di Bey’in Türkiye’de daha önce hiç sergilenmeyen “Cami 

Önünde” ve “Nippur Kaz�lar�” isimli iki tablosunun, ana-

vatan�nda sanatseverlerle ilk kez bulu�mas� sergiyi önem-

li k�lan unsurlar�n ba��nda geliyor. Y�llard�r büyük bir sab�r-

la sergilenece�i günü bekleyen bu tablolar, ayr�ca hem dö-

nemin Osmanl�s� hakk�nda hem de Osmanl�’da Osman 

Hamdi ile ba�layan arkeolojik kaz�lar hakk�nda bilgiler ve-

riyordu. Yani haz�rlanan bu sergi sayesinde tarih, sanat �a-

hitli�inde dile geliyordu.

Türkiye’de ilk kez sergilenen bu iki tablonun talihsiz 

hikâyelerinin oldukça ilginç oldu�unu söylemeliyiz. Tari-

hi belgelere göre Osman Hamdi Bey, 1893’te Chicago’da 

düzenlenen Kolomb Dünya Sergisi’ne kat�lmak üzere 

“Cami Kap�s�nda” ve “Türbede Kad�nlar” isimli iki tablo 

yapm��. Bu iki tablo, serginin yap�laca�� Amerika’dan önce 

1891’de Berlin, 1892’de ise Paris’te düzenlenen sergilere 

gönderilir.

“Cami Kap�s�” Tablosunun 
Yüzy�ll�k Yaln�zl�k Kaderi 
Resimler Paris’te sergilenirken, Frans�z eski eser yetkilileri, 

Osmanl� topraklar�ndaki kaz�larda bulunan her tür arkeo-

lojik malzemenin yurt d���na ç�kar�lmas�n� denetleyen Os-

man Hamdi’nin gözüne girmek için ve Osman Hamdi’nin 

Irak’taki bir Sümer öreninde ç�kar�lan önemli buluntular� 

Louvre Müzesi’ne devretmesinden duyduklar� minnetin bir 

ifadesi olarak, sanatç�n�n “Türbede Kad�nlar” isimli tablo-

sunu sat�n alm��. ��te Osman Hamdi Bey’in “Cami Kap�-

s�nda” isimli tablosunun yüzy�l sürecek yaln�zl��� da böyle-

ce ba�lam��. 
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Osman Hamdi Bey "Cami Önünde" tablosu (1891). Tuval üzerine ya�l� boya. 
208 x 110 cm. Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi Ar�ivleri.
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Osman Hamdi’nin iki eserini bekleyen, ancak bir tane-

siyle kar��la�an Amerika’daki sergi yetkilileri, çe�itli ne-

denlerle “Cami Kap�s�nda” tablosunu genel ziyaretçile-

re aç�k olmayan resepsiyon salonunda sergilemeye karar 

vermi�. Yani tablonun kaderindeki yaln�zl�k Amerika’da 

da pe�ini b�rakmam��. 

“Ola�anüstü” Tablonun Hazin Hikâyesi

Tabloyu gören �ansl� az�nl���n hayran kald��� ve 

“ola�anüstü” olarak nitelendirdi�i “Cami Kap�s�n-

da” adl� tablodan, Nippur kaz�lar�n� yöneten ve bu 

s�rada Osman Hamdi Bey ile de tan��an John Pun-

nett Peters’�n da hayranl�kla bahsetti�i biliniyor. Pe-

ters, Century Illustrated Magazine’de yay�mlanan 

‘An Art Impetus in Turkey’ ba�l�kl� yaz�s�nda, tab-

lodan, “Foto�raftan bol bol yararlanarak, modeller 

kullanarak, matematiksel olarak ölçülmü�, foto�raf-

larda ç�kmayan mavi tonlu gölgelere var�ncaya ka-

dar büyük bir titizlikle resmedilmi� tipik, gerçekçi bir 

Do�u sahnesi” diyerek be�eni ile söz etmi�. Peters, 

yaz�s�nda tablonun Pennsylvania Üniversitesi tara-

f�ndan sat�n al�naca��na da de�inmi�, ancak Ekim 

1893’te kapanan Kolomb Dünya Sergisi’nden sonra 

tablo art�k kay�pt�r. 

Tablonun varl��� hakk�nda, tamamland�ktan sonra çeki-

len siyah beyaz bir resimden ba�ka, y�llarca tek bir ka-

n�t bulunamam��. Tarihi belgeler aras�nda yap�lan sanat 

dedekti� i�i de “Cami Kap�s�nda” tablosunun yapayal-

n�z ve kay�p oldu�unu gösteriyordu. Ta ki 2007 y�l�nda, 

Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Mü-

zesi ar�ivlerinde tablonun künyesi belirleninceye kadar 

kay�p, Aral�k 2011 y�l�nda Pera Müzesi’nde düzenlenen 

“Osman Hamdi Bey ve Amerikal�lar” Sergisi’nde sergi-

leninceye kadar da yaln�zd�.  Bugün “Cami Kap�s�nda” 

tablosu, Osmanl�’n�n kültürel yap�s�n� ortaya ç�karan bir 

tarihi belge kadar gerçekçi ve klasik oryantalist bak�� 

aç�s�ndan uzak bir tablo olarak çözümleniyor. Tablola-

r�nda kad�n�, harem d���nda ça�da� bir görünümle res-

meden Osman Hamdi Bey, bu tablosunda da zaman�n 

moda renklerinde ��k k�yafetler giyen kad�n � gürü ile er-

kek � gürlerini yan yana resmetmi� oldu�u için “oryan-

talist bak��� y�k�ma u�ratt���” �eklinde yorumlan�yor.

“Nippur Kaz�lar�” Tablosu

“Osman Hamdi Bey ve Amerikal�lar” sergisinde yer alan 

“Nippur Kaz�lar�” tablosu ise Türkiye’de sanatseverler-

le ilk kez bulu�an ikinci Osman Hamdi Bey tablosuydu. 

Osman Hamdi, John Henry Heynes kaz� yerinde çekti�i 

Osman Hamdi Bey "Nippur Kaz�lar�" tablosu. Tuval üzerine ya�l� boya. 1903. 134 x 180 cm. Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi Ar�ivleri.



Osman Hamdi Bey "Âb-� Hayat Çe�mesi" tablosu, 1904. Tuval üzerine ya�l� boya. 200 x 151 cm. Alte National Galerie Koleksiyonu, Berlin

148



149

foto�raftan yararlanarak, Nippur Tap�na��’n�n orta-

ya ç�kar�l�� hikâyesini anlatan bu e�siz tabloyu yap-

m��. Tabloyu foto�rafta tamamen görüldü�ü gibi 

de�il, birkaç de�i�iklikle tuale aktarm��. Mesela ka-

z�n�n Amerika’da bulunan sorumlusu Herman Voll-

rath Hilprecht’i, kaz� yerine hiç gitmemesine ra�-

men, tabloda kaz�lar�n ba��nda sembolize etmi�. 

20 binden fazla çivi yaz�l� tablet, yakla��k 500 vazo 

parças�, tap�nak saray�n çe�itli kesimleri ve tap�nak 

saray�n çevresindeki Sargon öncesi yap� kal�nt�lar�n 

ortaya ç�kart�ld��� Nippur Tap�nak kaz� yerini, Hilp-

recht gibi Osman Hamdi Bey de hiç görmemi�. Os-

man Hamdi’nin hiç gitmedi�i bu kaz� yerini neden 

resmetti�i tam olarak bilinmese de, diplomatik ya-

z��malar ve mektuplar gibi tarihi belgelerin �����nda, 

bu belirsizlik biraz olsun ayd�nlan�yor. 

Nippur Kaz�lar�'n�n Kay�p Kaderi

Bu tablonun da “Cami Kap�s�nda” adl� tabloya ben-

zer hazin bir hikâyesi var. Osman Hamdi ve kaz�lar�n 

sorumlusu Herman Vollrath Hilprecht'in mektupla�-

malar�ndan anla��ld��� kadar�yla Pennsylvania Üniver-

sitesi, sergilemek üzere Osman Hamdi Bey’den bir 

tablo istemi�. Hilprecht, Osman Hamdi’ye kaz� yeri-

ni tasvir eden bir tablo yapabilmesi için de Heynes’in, 

Nippur Tap�nak kaz�s�nda bizzat çekti�i foto�ra� a-

r� gönderilmi�. Ancak Hilprecht’in, Nippur’da ç�ka-

r�lmam�� tabletleri yan�lt�c� biçimde yay�mlamas�, bu-

luntulardan baz�lar�n� kendine ay�rmas� ve ke�fetme-

di�i tabletlerin ke�� ni kendine mal etmesi gibi suçla-

malarla görevden al�nmas�yla birlikte “Nippur Kaz�s�” 

tablosu da t�pk� “Cami Kap�s�nda” tablosu gibi, ka-

y�p bir kadere mahkûm olmu�.

Osman Hamdi Bey’in uluslararas� bir kitleye sergi-

lenece�i umuduyla yapt��� tablo, Hilprecht’e ge-

len suçlamalar nedeniyle Hilprech’in e�i taraf�n-

dan Almanya Jena’ya kaç�r�larak, 1948 y�l�na ka-

dar Hilprech ailesinin himayesinde Pennsylvania 

Üniversitesi’ne ba���lanm��. 

Osmanl�’n�n vilayeti olan Irak’ta yer alan bir Meze-

potamya öreninde, Amerika ile ortak yürütülen ka-

z�y� konu alan bu tabloda, arkeolojik kaz�lar�n o dö-

nemde nas�l yap�ld���n�, 1893’ten 1896’ya kadar 

süren kaz�n�n üçüncü sezonunda, tap�na��n ne ka-

dar�n�n ortaya ç�kart�ld��� gibi tarihi izler, en küçük 

detay�na kadar resmedilmi�. 1948’den 2000 y�l�na 

kadar üniversitenin ar�ivinde kaderini ya�ayan tab-

lo, yakla��k bir yüzy�l sonra, 2011’in son çeyre�inde 

gün yüzüne ç�kabilmi�. Tablo, �stanbul’da, Suna ve 

�nan K�raç Vakf� Pera Müzesi’nde düzenlenen Os-

man Hamdi Bey ve Amerikal�lar Sergisi sayesinde, 

ihti�am�n� gösterme f�rsat�n� yakalam��. 

Bir Dönemin Gizli Tan�klar�n�n Bulu�mas�

Küratörlü�ü Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof. 

Renata Holod ve Prof. Robert Ousterhout’un yap-

t��� sergi, asl�nda tarihin gizli tan�klar�n� y�llar son-

ra bir araya getiriyor ve ziyaretçisine, Osmanl�’yla 

Amerika’n�n önemli bir dönemini f�s�ld�yordu. Ülke-

ler aras� kültürel ve sanatsal i�birli�i ile haz�rlanan 

sergi, dönemin Osmanl� ve Amerika’s�n�n, arkeolo-

jik kaz�lar s�ras�nda diplomatik ili�kilerini nas�l yürüt-

tüklerini, arkeolojik kaz�lar�n nas�l yap�ld���n�, foto�-

ra� ar, resmi yaz��malar ve mektuplar arac�l���yla ay-

d�nlat�yordu. 

Resim a�k�yla ya�ayan ve vefat etti�i 1910 y�l�na ka-

dar resim yapan, çok yönlü ki�ili�iyle Osman Hamdi 

Bey, tam bir Osmanl� ayd�n�yd�. Osmanl� kültürüne 

dair her �eyi en ince ayr�nt�s�na kadar resmeden Os-

man Hamdi, �üphesiz tüm dünyada önemli bir res-

samd�. “Osman Hamdi Bey ve Amerikal�lar: Arkeo-

loji, Diplomasi ve Sanat” sergisinde, Osmanl�’da Ba-

t�l� anlay��ta � gürlü resmin ilk temsilcisi olan Osman 

Hamdi Bey’in, Türkiye’de ilk kez sergilenen “Cami 

Kap�s�nda” ve “ “Nippur Kaz�lar�” tablolar�n�n yan� 

s�ra “Gebze’den Bir Manzara” (1881), “Ab-� Hayat 

Çe�mesi” (1904) ve Osman Hamdi Bey’in en tan�n-

m�� eseri olan 1906 y�l�nda yap�lan ilk “Kaplumba�a 

Terbiyecisi” (ikincisi ufak de�i�iklilerle 1907 y�l�nda 

yap�lm��t�r) tablolar� da yer ald�. Osman Hamdi’nin 

1867 y�l�nda Paris Dünya Sergisi’ne gönderdi�i 

“Çingenelerin Molas�”, “Pusuda Zeybek” ve “Zey-

beklerin Ölümü” isimli tablolar�n�nsa nerede olduk-

lar� halen bilinmiyor.



Rivayet olunur ki ilk insan Âdem Peygamber’in bedeni yarat�ld���nda, zaten var olan 

ruhu beden kafesine girmeyi reddeder. Konu Ruhu’l-Emin'e iletildi�inde Cebrail “koç 

ney” ü� emeye ba�lar.  Nây-� �erif'in “inilti”siyle cezbeye gelen ruh, cesede girmeye 

raz� olur. Sa�lad��� co�kuyla ruhu ilk kez beden cesedine sokabilen ney, yine ayn� zevkle 

baz� ruhlar� ten kafesinden kurtar�r. Fakat bunun tek �art�; “bi�nev!”, yani “dinle!”dir. 

Biz de "ney"in bu marecas�n� usta neyzen Dr. Süleyman Erguner'den dinliyoruz.

Can�, Kafesinden Kurtaran Nefes; 
Nây-� �erif

Ney, Farsça “nay” kelimesinden gelir ki ‘yok’ manas�ndad�r. En sade 

tari� yle “insan-� kâmil”in remzidir ney. Kemâle eren yani mü-

kemmel olan insan�n dünya masivas�ndan s�yr�l�p asli vatan ar-

zusuna mukabil, ney de inler. Bu nedenle bir medeniyet ta-

savvurunun zuhurudur ney, tabir-i kadîm ile nây-� �erif. 

�nsano�lu, hakikati semboller vas�tas�yla daha kolay an-

lar. Ney de bu sembollerden biridir ve hakikati anlama 

cehdinde bir vas�tad�r. Rivayete göre Hz. Peygamber, 

Miraç hadisesi ile ilgili baz� s�rlar� Hz. Ali’ye verir. Bu 

s�rlar� uzun süre saklayan Hz. Ali daha fazla takat 

getiremez ve bir kuyunun ba��na gider, s�rr�n� ku-

yuya açar. Kör kuyudaki sular ta�arak kuyunun 

etraf�nda sulak bir meydan olu�turur. �lk kam�� 

o sulaktan ç�km��t�r. 

Ney, tarih sahnesine, F�rat ve Dicle nehir-

leri aras�nda ya�am�� bir uygarl�k olan Sü-

merlerle M.Ö. 3 ilâ 5 binli y�llar aras�nda 

ç�kar. Elimizde bulunan en eski ney ise 

M.Ö. 3 binli y�llara aittir ve Amerika’da 

Philadelphia Üniversitesi Müzesi’nde 

sergilenmektedir. 

�nsano�lu’nun evrensel bir çalg�s� olan 

neye, Orta Asya’dan Anadolu’ya geti-

rildi�inde Müslüman Türkler taraf�ndan 

farkl� kutsall�k atfedilir. Neyin macera-

s� ile kendi tecrübeleri aras�nda paralel-

lik kuran Anadolu Müslümanlar�, neye 

mistik bir görev yüklerler. Di�er bütün 

çalg�larda “çalmak” tabiri kullan�l�rken, 
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ney için “ü� emek” tabiri kullan�l�r. Çünkü Allah, sa-

dece insana kendi ruhundan ü� emi�tir. Ve insano�lu, 

ilk andan itibaren o ruhun sahibini aray�� ve onda yok 

olu� cehdindedir. Ney de kesildi�i kam��l��� arar, bu hic-

ranla yanar ve kendiyle benzer kaderi payla�an insan            

taraf�ndan “ü� enir”.

Elden Ele Teslim Edilen Ney
Dede Süleyman Erguner… �stanbul Radyosu’nda, bunun-

la birlikte muhtelif musiki topluluklar�nda musikinin ve bil-

hassa tasavvuf musikisinin canlanmas�na yard�m eden, 

neyin ra�bet görmesi için gayret sarf eden bir neyzen... 

Ulvi Erguner, Niyazi Say�n, Ahmet Yakubo�lu, Selami Ber-

tu�, Nevzad Atl��, Alâeddin Yava�ça, Ercümend Berker 

gibi birçok ismin kendilerinden istifade etti�i bir üstat…

Baba Ulvi Erguner…  Halil Can, Nuri Halil Poyraz, �l-

yas Tonguç, Fahri Kopuz, Hulûsi Gökmenli, Saded-

din Heper gibi isimlerden musiki me�k eden, TRT �s-

tanbul ve Ankara radyolar�n�n yay�nlar�na kat�lan,                                                                      

TRT �stanbul Radyosu Türk Musikisi ve Halk Musikisi Mü-

dürlü�ü görevlerini yerine getiren usta bir neyzen… 

Ve torun Süleyman Erguner… Ney ü� enen, musiki me�k-

leri yap�lan bir evde do�ar torun Süleyman Erguner. De-

desi ve babas� usta neyzenler olunca do�ar do�maz neyle 

tan���r. Be� ya��nda babas�n�n neylerini ü� eyerek ba�lar bu 

sanata ve ilk musiki e�itimini de yine babas� Ulvi Bey’den 

ayn� ya�larda al�r. 16 ya��nda �stanbul Topkap� Spor ve Ser-

gi Saray�’nda Mevlevi Sema’�na, 17 ya��nda Konya’da 

Mevlana Anma Törenleri'ne kat�l�r, �smail Dede Efendi’nin 

Bestenigâr Mevlevi Âyini’ni icra eder torun Erguner. Bir-

çok faaliyetiyle Türkiye’de ve dünyada Ergunerler ekolü-

nü sürdüren Süleyman Erguner, ayn� zamanda ney açk�-

s� da yap�yor. Sazl�ktan ba�layan ve neyzenin dudaklar�na 

kadar gelen kam���n serüvenini Çaml�ca’daki atölyesinde 

konu�tuk Ergunerle.

�lk Durak Hatay Samanda�
Be� ya��ndan beri ney ü� eyen Erguner, ney açk�s�na 1975 

y�l�nda ba�lam��. �lk dura�� ise Hatay’�n Samanda� ilçesi 

olmu�. “�yi bir ney için kam���n Hatay kam��� olmas� �art, 

Samanda� bu i�in ilac�. Oran�n havas� ve suyu topra��na 

yar�yor bu i� için.” sözleriyle Hatay kam��lar�n�n niteli�ini 

belirtiyor Erguner. “Ege Bölgesi’nde de kam�� var, hatta 

Marsilya’da bile var. Ama oralar�n kam��lar� pek de iyi de-

�ildir.” diyerek sözlerini sürdürüyor. 

Atölyesinin bir kö�esinde isti� enmi� birçok kam�-

�� var Erguner’in. Geçen sene Ramazan ay�nda 

Samanda�’dan 5 yüz tane kam�� içerisinden seçti�i 25 

kam��tan geriye kalanlar bunlar. Geriye kalanlar diyo-

ruz, çünkü �stanbul’a gelince seçti�i 25 kam��tan 16 ta-

nesini be�enmedi�i için zayiattan saym��. O derece i�i-

ne önem veriyor Erguner. 
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Kam�� için mekân kadar zaman�n da önemi var. E�er uygun 

zamanda kesilmezse, bo�umlar� çok iyi olsa bile iyi bir ney ol-

mayabilir. “Aral�k ay�na do�ru kesilmesi laz�m kam���n. Daha 

erken kesilirse yumu�ak olur. Ve kök hizas�ndan de�il, kökün 

biraz yukar�s�ndan kesilir. Çünkü o kökten seneye tekrar ka-

m�� ç�kar. E�er kötü bir yerden kesilirse, ney olabilecek bir ka-

m�� dahi ney yap�lamaz.” sözleriyle kam��tan neye do�ru iz-

lenen yolu anlatmaya ba�l�yor Erguner.

Kemal, Teferruatta Gizlidir

Kam��, m�s�r gibidir. Kesildikten sonra evvela ye�illi�inden 

ay�klan�r. Ortalama dört metre uzunlu�undad�r kesilen ka-

m��. Bo�umlar�na bak�larak hangi ney çe�idine uygun olaca-

�� belirlenir ve yap�m�na karar verilen neyin �ablonuna göre 

tekrar kesilir. “Her kam�� 'elif' gibi dümdüz olmuyor. E�er ha-

� f bir e�rilik varsa, k�s�k ate�te biraz �s�t�l�p vazelinli bezlerler-

le hamur açar gibi düzeltilir ve kurumaya b�rak�l�r.” diyerek ilk 

püf noktas�na i�aret ediyor Erguner. Kemal, teferruatta gizli-

dir demi�ler. Bu vecizeye binaen en ince ayr�nt�ya dahi özen 

gösteriyor usta neyzen. 

Kam���n kurumas� ve son �eklini almas� ortalama bir hafta sü-

rer. Fazlal�klar�ndan ar�nd�r�lm��t�r, uzunlu�u da yap�lmas� dü-

�ünülen neyin ölçüsündedir. Art�k elimizde boyu boyuna uy-

gun bir ney aday� vard�r. Bu a�amada "e�e" denen uzun bir 

çubukla kam���n içindeki ko� ar temizlenir. Fakat kam���n en 

üstündeki, bo�az bo�umu diye tabir edilen bo�um tama-

men aç�lmaz. Adeta insan bo�az� gibi… Anlat�yor, anlat�rken 

de bir kam���n içini e�eyle temizliyor Erguner.  “Ney ile insan 

aras�nda benzerlikler vard�r.” diyerek devam ediyor sözlerine. 

“�nsan da bir kam��t�r, bir ustaya kendini teslim ederse, usta 

e�esiyle ko� ar�ndan ar�nd�r�r insan�. Ar�nmayan, direnen in-

san sazl�ktaki kam�� gibidir. Ayr�ca neyde dokuz bo�um var-

d�r, insan�n hançeresindeki dokuz bo�um gibi.”

Ko� ar�ndan temizlenen kam���n içi ince bir z�mparayla düz-

lenir fakat tamamen pürüzsüz olmamas�na dikkat edilir. Bu 

hale getirilen kam��, perdeleri aç�lmad��� halde ana sesi ve-

ren iptidai bir neydir. “Kam��, bu i�lemlerden sonra perde-

leri olmad��� halde, kapal� bir boru halindeyken ana sesi ve-

rir hale gelir. Elimizdeki �ablona göre, takriben perde i�aret-

lemeleri yap�l�r.” dedikten sonra elindeki kam���n bo�umla-

r�na s�ras�yla rast, kürdi, segah, çargah, hicaz, neva perde-

lerini i�aretliyor Erguner. Belirtti�ine göre her ney çe�idinin 

kendine mahsus perdeler aras� sistemi vard�r. Kolayl�k sa�la-

mas� aç�s�nda daha önce haz�rlanan bir �ablona k�yasla aç�l�r 

bu perdeler. Günümüzde genelde açk� makineleriyle yap�l�-

yor bu i�. Ama Erguner, kendisi için durumun farkl� oldu�u-

nu �u �ekilde anlat�yor; “Açk� i�leminde rahmetli babam Ulvi 

Erguner’den kalma açk�y� kullan�yorum. Bu açk� aletinin ad� 

‘Ulvi’. �stenirse açk� makinesiyle de perdeler aç�labilir ki günü-

müzde genelde bu yöntem kullan�l�yor.” 

Perdeler aç�ld�ktan sonra düzgün bir z�mparayla pürüzleri, 

kam�� ç�k�nt�lar� temizlenir. Her neyin ön yüzeyinde alt� tane, 

bir tane de arka yüzeyinde olmak üzere yedi adet perdesi 

vard�r. Öndeki alt� perdenin konumu sabittir. Belli bir ölçü-

ye göre aç�l�rlar. Fakat arkadaki perde için ustan�n bak�� aç�s�-

na göre de�i�ir açk� i�lemi. Erguner arka perdeyi hemen aç-

mad���n�, neyi ü� eyecek ki�inin eline göre i�aretleme yapt���-

n� ifade ediyor.

“Arka perdeyi, ön perdeleri açarken açmam. Ki�inin eline 

göre ölçü de�i�ir çünkü. Ki�iyi görürüm, en rahat etti�i yer 

neresi, solundan m� ses ç�kar�yor, sa��ndan m� ses ç�kar�yor, 

bunu ö�rendikten sonra açar�m. Ço�u ki�i ters eline göre 

aç�lm�� neyi ü� emeye çal���yor. Elinizi de�i�tirin dedi�imde üç 

kat� daha kaliteli ses ç�karan ö�rencilerim var. Üç sene ney 

dersi alm�� ama bir ilahiyi zor geçmi�, çünkü eline uygun ney 

kullanm�yor.”

Anadolu Esteti�inin Ney’e Takt��� Bilezik

Arka perde de aç�ld�ktan sonra kam���m�z ney oldu diyebi-

liriz. Hatta �ran’da, Arabistan’da ve birçok ülkede bu hale 

gelmi� bir kam�� art�k neydir ve ba�ka i�leme tabi tutulma-

dan, bu haliyle kullan�l�r. Fakat Türk kültürünün ve sanat�n�n 
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her eseri esteti�e bürümesinden dolay�, ney Türklerin elinde 

parazvâne nam�nda bir parçayla bulu�ur. Parazvâne, neyin iki 

ucuna tak�lan bileziklere verilen isimdir. Hem göze ho� geldi-

�inden, hem de neyin iki ucunu çatlamaya ve darbelere kar�� 

korudu�undan, bilhassa Anadolu co�rafyas�nda tercih edil-

mektedir. Süleyman Erguner de muhakkak parazvâne kulla-

n�yormu� neylerinde. Hem de parazvânelerin en esteti�ini.

“Eskiden parazvâneleri ben yap�yordum. Art�k ba�pâreci 

arkada�a yapt�r�yorum.” dedikten sonra anlat�yor bir 

parazvânenin nas�l yap�ld���n� ve önemini. “�erit halinde bir 

metal, ince bir kaynakla birle�tirilir, üzerine de ha� f bir cila at�-

l�r. Ben gümü� parazvâne kullan�yorum. Genelde Alman gü-

mü�ü kullan�r�m. Ya da Kapal�çar��’dan gümü� çektirip yapt�-

r�r�m parazvâneyi. Sonuçta a�za temas eden bölümde kulla-

n�l�yor parazvâne. Yemek ka����ndan ne fark� var. Pirinç, hat-

ta plastik kullananlar bile var, fakat bu hem göze hem de 

a�za ho� gelmiyor.”

Ney’in Ba� Tâc�; Ba�pâre 

Anadolu insan�n�n ney kültürüne ekledi�i parça parazvâneden 

ibaret de�ildir. Birçok ülkede olmayan, ama Türklerde estetik 

kayg�dan dolay� ayr� bir yeri olan ba�pâreler de neyin ve ney-

zenlerin ba� tâc� olmu�tur.  “Hem kendi neylerimde hem ö�-

rencilerime verdi�im neylerde manda boynuzundan yap�-

lan ba�pâreler kullan�yorum. En kalitelisi ve en esteti�i man-

da boynuzundan elde ediliyor çünkü. Kapal�çar��’da Bülent 

Usta var, ona yapt�r�r�m. Bülent Usta’ya da ba�pârecili�i ö�re-

ten babam Ulvi Ergunerdir.” diyen Süleyman Erguner, günü-

müzde al���k olmad���m�z farkl� bir bak�� aç�s�yla yakla��yor bu 

zanaata. “Babam ba�pâre yap�m�n� iyi bilirdi. Fakat bir �eyi 

bilmek, onu senin i�in yapmaz. Ba�pâre yap�m� çok zor i�tir 

ayr�ca. Mermer, manda boynuzunun yan�nda sünger mesa-

besindedir. �ki b�çak eskitilir manda boynuzuna ba�pâre �ek-

li verilene kadar. �nsanlar bundan da ekmek yiyor, dolay�s�y-

la ben her �eyi yapmak durumunda de�ilim. Benim i�im ka-

m��la, ben kam�� hastas�y�m.”

Ü� endikçe Yanar Ney, Yand�kça Olgunla��r

Ba�pâresi de yerine tak�lan ney, art�k ü� enmeye tam te�ek-

küllü bir �ekilde haz�rd�r. Ü� endikçe yanar ney. Yand�kça ren-

ginde ha� f kararma olur, bir olgunluk zuhur eder. “Özel-

likle Hatay kam��lar�ndan yap�lan neyler ü� endikçe yan�-

yor, daha tok ve olgun bir ses veriyor.” diyor Süleyman Er-

guner. Ve emanet neylerinden iki tanesini gösteriyor. Bir ta-

nesi Kazasker Mustafa �zzet Efendi’nin neyi. Yüz elli y�ld�r el-

den ele dola�m��, kimlerin nefeslerine �ahit olmu�. Bo-

�umlar�ndan birinde “Ya Hazreti Mevlana” yaz�l�. Di�er 

ney ise Dede Süleyman Erguner’den kalma. Önce Ulvi 

Erguner’e, ondan da torun Süleyman Eguner’e geçmi�. 

Bizim için bir taksim ü� üyor Süleyman Bey. Y�llar evvelin-

den Kazasker’in nefesini ü� üyor adeta. �çinden y�llar�n ak-

t��� bu neylerin zaman�m�za kadar nas�l sa�lam kald���n� 

merak ediyoruz. Atölyesinin bir bölümünde, badem ya�� 

havuzunun yan�na davet ediyor bizi Erguner ve anlat�yor.

Kar��l�kl� Hizmet  Takdire �ayan

“Ney, uzun ömürlü olmas� için kendisine hizmet edilmesi-

ni ister. O da insana hizmet ediyor çünkü” dedikten sonra 

i�in usulünü anlatmaya devam ediyor. “Neyin bak�m� için 

badem ya�� kullan�l�r. Bir havuz yapt�m, bak�m zaman� ge-

len neyleri havuzun içine b�rak�yorum. Bir ya da iki gün 

kal�yorlar havuzda. Havuzdan ç�kard�ktan sonra ise ya��n 

süzülmesi için diklemesine bir hazneye koyuyorum neyle-

ri. Yaz aylar�nda ayda bir kez ya�l�yorum çünkü s�cak ha-

vada ney çabuk kuruyor, bu da çatlamas�na neden oluyor. 

Ya�da uzun süre tutmak da iyi de�il, kam���n ya�� emme-

si laz�m çünkü.”

Yapt��� neylerle Çaml�ca’daki atölyesinde ö�rencileriyle 

ney me�kine devam ediyor Süleyman Erguner. Bunun-

la da yetinmiyor; dedesi Süleyman Erguner’den kendi-

sine kalan “Ney Fas�llar�”n� da sürdürüyor sal� günle-

ri. Bir eliyle ney açarken di�er eliyle ney ü� üyor desek 

abartm�� olmay�z. 
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Üsküdar’da Bir Lâle Devri Yadigâr�: 
Ahmediye Külliyesi
�brahim ÖZTÜRKÇÜ

1134 (1721-22) tarihinde Tersane Emini Ahmet A�a taraf�ndan Lâle Devri 
ba� mimar� Mehmed A�a’ya yapt�r�lan Ahmediye Külliyesi, Osmanl� 
mimarisinde ve kültür tarihinde Lâle Devri olarak adland�r�lan (1703-1730) 
ve klasik dönemden sonra Bat�l�la�ma dönemine geçi�i temsil eden önemli 
bir yap�d�r. Ahmediye Külliyesi, cami, medrese, dershane, kütüphane, 
sebil, çe�meden olu�an geni� kapsaml� ve orta ölçekli bir külliye olup 
genel hatlar�yla klasik Osmanl� mimarisinin bir devam� olarak görülebilir.
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Dersaadet olarak da isimlendirilen �stanbul, 19. yüzy�l�n orta-
lar�na kadar idari yap� bak�m�ndan dört ayr� bölüme ayr�lm��-
t�r. Bunlardan ilki, �stanbul Kad�l���’n�n yetki sahas� olan �stan-
bul metropolünün kent merkezi kabul edilen Suriçi’dir. Ga-
lata, Üsküdar ve Eyüp’ten olu�an ve  “Bilâd-� Selâse” olarak 
isimlendirilen beldeler ise bu geni� alan�n kazalar�d�r. Bu kaza-
lar, kad�lar taraf�ndan yönetilmi�tir. Bu kazalar�n içinde Ana-
dolu ve Müslüman-Türk kimli�ini temsil eden en önemli bel-
de hiç �üphesiz Üsküdar’d�r. 

Anadolulu�u ve Anadolu Türk-�slam gelene�ini temsil eden 
Üsküdar, Anadolu Yakas�’nda ve Bo�az’�n hemen giri�in-
dedir. 1352’de Orhan Gazi taraf�ndan fethedildikten son-
ra Anadolu’dan gelen Müslüman halk, Üsküdar’a yerle�-
meye ba�lam��t�r.  O tarihten itibaren sahil boyundan ba�-
layarak iç k�s�mlara do�ru geni�leyen Üsküdar, tarihi kimli-
�ini �stanbul’un fethinden çok evvel kazanm��t�r. Tarihî Üs-
küdar, Salacak ile Pa�aliman� aras�nda yer al�rd�; zamanla, 
�stanbul’un di�er semtleri gibi günden güne büyümü� ve ge-
li�mi�tir. Mimar Sinan’�n Üsküdar’daki ilk eseri olan ve Ka-
nuni Sultan Süleyman’�n k�z� Mihrimah Sultan ad�na yapt�r�-
lan Mihrimah Sultan Camii d���nda 1547 tarihinden itibaren, 
Türk’ün büyük mimar�n�n bu güzel beldeye birbirinden güzel 
34 eser kazand�rd���n� söylersek, Üsküdar’�n �stanbul ve tarih-
teki önemini belirtmi� oluruz san�r�m. �stanbul’un hiçbir kaza-
s�nda Mimar Sinan’�n bu kadar yap�s� yoktur.1 

Mimarî Aç�dan Ahmediye Külliyesi ve Mü�temilât�
Mimar Sinan ve Lâle Devri (1703-1730) mimarî yap�lar�-
n�n hayat verdi�i Üsküdar’daki önemli yap�lardan biri de gü-
nümüze kadar mimarî kimli�ini muhafaza eden Ahmediye 
Külliyesi’dir. Bu tarihî külliye, Üsküdar’da Ahmediye semtin-
de eski Ahmediye Caddesi’nde Yeni Gündo�umu Caddesi ile 
Esvapç� Soka��n birle�ti�i kö�ede bulunmaktad�r. Her iki so-
ka�a aç�lan avlu kap�lar� vard�r. Arazinin meylinden dolay� so-
kak taraf�ndaki kesme ta� ve kitâbesiz kap�s�ndan merdivenle 
avluya ç�k�l�rken; Gündo�umu Caddesi üzerindeki avluya gi-
ri� kap�s�, etraf� kabartma çiçek nak��l� ve kenar� dantelâl� ke-
merli bir mermer kap� olup ba�l� ba��na bir sanat eseridir. Üs-
küdar III. Ahmet Meydan Çe�mesi’nde (1727-28) daha güzel 
örneklerine rastlad���m�z ve Lâle Devri mimarî eserlerinde s�k-
ça görülen kabartmal� çiçek nak���n�n nadide örnekleri, cad-
de kap�s�ndan külliyeye giri�te hemen dikkatleri çekmektedir. 
Üsküdar’a Lale Devri yadigâr� olan ve kabartma çiçek nak��-
lar�n�n, dantelâ kemerlerinin, gülçe çiçek moti� erinin ve ka-
bartma selvilerinin, k�saca 18. yy. Türk yap� sanat�n�n en göz 
al�c� örneklerinin dikkatle bakanlar� adeta mest etti�i bu ta-
rihi yap�; bir cami, bir medrese, bir kütüphane, bir sebil ve 
iki çe�meden olu�maktad�r. Ahmediye Külliyesi’nin bir özel-
li�i de güzergâh� itibariyle �ehir dokusuna katk�s�d�r. 18. yüz-
y�l�n ilk yar�s�na kadar önemli bir yol güzergâh� olan Ahmedi-
ye semti, Üsküdar �skelesi’nden ba�lay�p çar�� yolunu Karaca-
ahmet Türbesi’ne, �brahima�a yolunu da eski Ba�dat yoluna 
ba�layan önemli bir güzergâht�r.   

Külliyenin plan� �öyledir: 
Gündo�umu Caddesi ile Esvapç� Soka��’na bakan iki cephe 
halinde s�ralanan külliye yap�s�na giri� iki ayr� kap�dan sa�lan-
maktad�r. Tekke ya da Dershane Kap�s� denilen kitabeli as�l 

giri� kap�s� Gündo�umu Caddesi üzerinde olup sa��nda bir 
çe�me, solunda da bir sebil yer al�r. Kap�n�n üzerinde 1133 
(1720-21) tarihinde Tersane Emini Ahmet A�a taraf�ndan 
yapt�r�lm�� medresenin dershanesi oturtulmu�tur. Alt� kemer-
li penceresi ve tunç �ebekeli hazirenin çevre duvar� a�a��ya 
do�ru devam eder. Kitabesiz beyaz mermerden ikinci bir çe�-
me ise hazirenin bitti�i kö�eye yak�n avlu duvar� önüne otur-
tulmu�tur. Bu çe�menin arkas�nda külliyenin ikinci bir haziresi 
bulunmaktad�r. Külliyenin ikinci kap�s� olan ve kitabesi bulun-
mayan kütüphane kap�s�n�n yer ald��� Esvapç� Soka��’na ba-
kan kuzey cephede ise yükseltilmi� zemin kat� üzerine otur-
tulan kütüphane binas� yer al�r. Her iki kap�dan geçilerek ula-
��lan iç avlunun bat� ve güney yönünü ise L biçiminde medre-
se odalar� çevreler. Külliye mü�temilat�n� tamamlayan muvak-
kithane, hamam, mutfak, a�hane ve bir aç�k türbe de dikka-
ti çekmektedir. Ayr�ca muvakkithanenin sol taraf�nda, hazire 
duvar� önünde bulunan sadaka ta�� da külliyeyi tamamlayan 
tarihî bir belge k�ymetindedir.2 Külliye, bezeme özellikleri aç�-
s�ndan Lâle Devri ta� süsleme üslubunun karakteristik motif-
lerini büyük ölçüde korumu�tur. 

Külliyenin Bânisi Ahmet A�a
Külliyenin bânisi Eminzâde Ahmet A�a için Sicill-i Osmânî’de 
�u bilgi vard�r: �zmirli Ali Pa�a’n�n karde�i olan Ahmet A�a, 
tahsilden sonra �stanbul gümrükçüsü olmu�; 1117 (1705)’te 
silâhdar, sonra sipahiler a�as�, ba�baki kulu ve 1127 (1715) 
Muharrem’inde tekrar silâhdar a�as� olmu�, fakat ayn� y�-
l�n Receb’inde azledilmi�tir. 1128 Cemaziyelâhirinde (May�s 
1716) pa�al�kla Erzurum Beylerbeyi’si olan Ahmet A�a, o sene 
�evval’inin dördünde (21 Eylül) rütbesi kald�r�larak Ar�uva 
Kal’as�’na gönderilmi�tir. Daha sonra s�ras�yla 1129 (1717)’da 
çavu�ba��, sonra Darphane emini ve 1134 �aban’�nda (Ma-
y�s 1722) tekrar çavu�ba��, 1135’te tekrar Darphane emini 
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ve 1139 (1726)’da Tersane eminli�ine getirilmi�tir. Sonra 
I. Ahmet’in kemerlerine bina emini oldu. 1143 (1730) ta-
rihinde vefat eden Ahmet A�a’n�n kabri cami ile dershane 
aras�ndaki hazirededir. Hazirenin Gündo�umu Caddesi’ne 
bakan yüzü, mermer sütunlu ve �ebeke demirlidir. Bura-
n�n alt� penceresi vard�r. Lâhdinin kavuksuz, kö�eli bir sü-
tun �eklindeki ba� ta��na �u kitâbe yaz�lm��t�r:

El-Fatiha. “Dirî�a Hac� Ahmed sâhibu’l-hayrât Eminzâde / 
Ki terk-i âlem-i fâni idüb azm itdi ukbâya / R�zâ-y� Hakk’a 
mal ü can�n bezl eyledi merhûm / Ki bilmi�di cihân bâki de-
�il a’lâ vü ednayâ / Ne�îmensâz-� Firrdevs-berîn olub Hüda-
venda / Resûl-i Ekrem olsun Cennet-i âlâ’da hem-saye / Bu 
m�sra’la didi târîh-i fevtin geldi bir dâ’i / Eminzâde cihândan 
göçdü tâ Firdevs-i  a'lâya”. Sene 1143

Kitabenin caddeden okunmas� için ayn�s� ayak ta��n�n d�� 
yüzüne de yaz�lm��t�r. Üçüncü pencere önündeki lâhdinin 
�âhideleri, haziredeki baz� mezar ta�lar�nda oldu�u gibi e�-
siz servi ve sarma��k gülü kabartmalar� ile bezenmi�tir.

Külliye Yap�lar� ve Mimarî Özellikleri:
Ahmediye Camii
Gündo�umu Caddesi ve Esvapç� Soka��’n�n birle�ti�i kö-
�ede yer alan kare planl�, tek kubbeli Ahmediye Camii, 
in�a malzemesi düzgün olmayan ta� ve tu�la kar���m� mo-
loz ta��ndan yap�lm��t�r. Soldaki minaresi tamamen kesme 
ta�tan yap�lm��t�r. �imdiki caminin yerinde daha önce ah-
�ap Kefçe Dede Mescidi bulunuyordu. Mir’at-� �stanbul’da 
Ahmediye Camii ve bânisi hakk�nda �unlar� söylemekte-
dir: “Do�anc�lar kurb-u civar�nda bulunan i�bu mahalle-
de Cennet-mekân Ahmed Han-� Sâlis zaman�nda ashâb-� 
hay�rdan Tersane Emini Ahmed A�a’n�n bina etmi� oldu-
�u cami-i �erif ile medrese, sebîl ve kütübhane ve çe�mesi 
kâindir. Bu camiin yan�nda bidâyette civar�nda medfun Kef-
çe Mehmed Dede nam zat�n mescidi var imi�. Muahharan 
Ahmed Efendi taraf�ndan kârgîr olarak yan� ba��na cami-i 
mezkûr ile medrese, sebîl, mekteb, çe�me, muvakkithane 
bina ettirmi� oldu�undan Ahmediye Camii ve caddesi de-
nilmekte ve buradan Do�anc�lar’a giden cadde de Kefçe 
Soka�� nam�yla yad olunmaktad�r.”3    

Ancak bu caminin ön taraf�ndaki son cemaat yeri ve onun 
üzerindeki ah�ap me�ruta y�k�lm��t�r. Bu yerin eski ke-
merli kap�s�, cami cephesinde hâlâ görülmektedir. Cami-
nin sa� kö�esindeki kemerli kap�dan ibadet sahn�na girilir. 
Kap� üzerinde 20 m�sral� ve 1134 (1721) tarihli Arapça bir 
kitâbe bulunmaktad�r.  Bu kitâbenin üzerinde ve bir madal-
yon içinde �u kitâbe vard� ki, bugün mevcut de�ildir. Kitâbe 
Kavsarazâde Selim Efendi taraf�ndan yaz�lm��t�r.
 
1722 tarihli bu kitabede, yerinde bulunan Kefçe Dede 
mescidinin harap oldu�unu, yerine Hac� Ahmed A�a’n�n 
bu camiyi yeniden yapt�rd��� ve minber koydurdu�u yaz�l�-
d�r. Caminin 1277/ 1860 tarihli bir di�er onar�m kitabesi �. 
Hakk� Konyal� taraf�ndan tespit edilmi�, ancak günümüz-
de mevcut de�ildir. Onar�mlar sonucu k�smen de�i�ikli�e 

u�rad��� resimlerden tespit edilebilen caminin son cema-
at yeri mevcut de�ildir. 1965’ten sonra yap�lan onar�mda 
ise ah�ap son cemaat yeri kald�r�lm��t�r. Giri� kap�s�n�n üstü, 
bugün küçük bir sundurma ile kapat�lm�� olup son cema-
at yeri duvar�n�n sa��ndad�r. Bu cephe üzerinde ortada bir 
mihrap ve sol üstte kap� ve pencerenin varl��� kad�nlar mah-
� linden buraya bir geçi� olarak kullan�lm�� olabilir. Günü-
müze ula�an duvar kal�nt�lar�ndan, caminin iç avludan gi-
rilen bir kap�s� ve hazire ile birle�en bir çevre duvar� oldu�u 
anla��lmaktad�r.

�ç mekânda kubbe, dilimli tromplar arac�l��� ile duvarlara 
oturmaktad�r. Sekizgen kasnakla takviye edilen kubbenin 
her kenar�nda sivri kemerli birer pencere aç�lm��t�r. Duvar-
larda ise iki s�ra halinde yedisi altta, sekizi üst s�rada dikdört-
gen aç�kl�kl� kesme ta� söveli pencereler yer al�r. Ha� � etme 
kemerleri ta� ve tu�la kar���m� alma��k düzende yap�lm��t�r. 
�ç mekânda ah�ap direkler üzerine oturan kad�nlar mah� li-
nin sonradan yap�ld��� ileri sürülür. Mihrap bu gün sade bir 
ni� �eklindedir. �. Hakk� Konyal�’n�n kaydetti�i mihrap içini 
süsleyen 18. yüzy�la ait ye�il zeminli Kâbe tasvirli panodan iz 
kalmam��t�r. Mermer minber ise, geometrik ve bitkisel süs-
lemeli ajurlu aynal�k ve korkuluk k�s�mlar� ile cami içinde Lâle 
Devri bezeme anlay���n� yans�t�r. Minber merdivenini ta��yan 
üçgen al�nl�k k�sm�n�n alt bölümünde dikdörtgen çerçeveler 
içine al�nm��, her birinin çevresinde natüralist üslupta çiçek-
ler bulunan iki sivri kemerli göz bulunmaktad�r. Merdiven 
ba�lang�c�na yak�n olan üçüncü göz içi oyulmay�p, mermer 
yüzey üzerine gövdesi taral� selvi a�ac� moti�  i�lenmi�tir. Bir 
s�ra pro� lle çevrelenmi� olan merdiven korkulu�unun be-
zemesi de oyularak yap�lm�� y�ld�z ve alt�genlerin kayd�r�la-
rak dizili�inden olu�ur. Üçgen al�nl���n ortas�na ise ajurlu bir 
gülbezek moti�  yerle�tirilmi�tir. Minbere ç�kan merdivenle-
rin ba�lang�c�ndaki giri� üst k�sm�nda bir yaz�t ile içi rumi ve 
stilize palmet moti� eriyle bezeli tepeli�i yer al�r. Baklava ba�-
l�kl� dört sütun üzerine ta��nan içte kubbe, d��ta konik örtü-
lü minber külah�nda bir hadis yaz�l�d�r. Minberin kö�k k�s-
m�n�n sa� ve sol alt kö�elerine silmelerle çerçevelenmi� dik-
dörtgen panolar içine birer adet geni� gövdeli dar boyun-
lu vazo içinden ç�kan bu�day ba�a��na benzeyen lâle ve si-
metrik gül moti� eri kabartma olarak i�lenmi�tir.4

Tek kubbesi sekiz yüzlü ve her yüzünde bir pencere bulu-
nan bir kasna�a oturtulmu� mabedin, kubbe ve duvarla-
r� nak��larla bezelidir. Mermer nak��l� üç kö�eli vaiz kürsüsü 
çok güzel olup,nak��l� ve oymal� minberi ise bir �aheserdir. 
Külah�n�n kenar�na bir hadis-i �erif yaz�lm��, mihrab�na da 
bir Kâbe resimli çini yerle�tirilmi�tir.

Caminin ilk vâizi, kerametine inan�lm��, seçkin ki�ili�i olan, 
Ruhu’l-Beyân Tefsiri yazar� �smail Hakk� Bursevî Efendi idi. 
1137’te (1724) vefat etmi�, Bursa’da, Tuzpazar� civar�nda-
ki Celvetî Dergâh�’na gömülmü�tür. Birçok eseri vard�r.5 Ma-
bedin alt�nda ve Gündo�umu Caddesi üzerinde bir de mu-
vakkithanesi vard�r. Bunun sol taraf�nda mermer bir sadaka 
ta�� bulunmaktad�r. Mir’at-i �stanbul’da camide Rufaî ayini 
icra olundu�u yaz�lmaktad�r. 
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Lale Devri’nin bu güzel yadigâr�n�n mimar�, Kayserili Meh-
med A�a’d�r. Lâle Devri ba� mimar� Mehmet A�a’n�n 
�stanbul’da ve Üsküdar’da ba�ka eserleri de vard�r. Meh-
med A�a, 1116 (1704) y�l�na kadar Hassa Ba� Mimar� olan 
Ebu Bekir A�a’n�n yerine geçmi�ti. Fakat bu uzun sürme-
mi� ve 1117 �evvali ortalar�nda (1706 Ocak sonu) Hac� �b-
rahim A�a ba� mimar olmu�tu. 23 Zilkade 1120’de (3 �u-
bat 1709) tekrar ba� mimar olan Mehmed A�a �stanbul’a 
birçok eser kazand�rm��t�r. Bunlar aras�nda Üsküdar’da;

1- �skele Meydan�’ndaki muhte�em çe�me,
2- Yeni Valide Camii,
3- Ahmediye Camii,
4- Kaptan Pa�a Camii ve birçok çe�me bulunmaktad�r. 
1155’te (1742) vefat ederek Edirnekap� Mezarl���’na gö-
mülmü�tür. �âhidesi mevcut de�ildir.

Lâle Devri ba� mimar� olan Mehmed A�a, Melek lâkab�yla 
an�lan Eminzâde Ahmed A�a’n�n bu külliyeden ba�ka 
Üsküdar’da ve Kas�mpa�a’da birer çe�mesi daha vard�r.6 

Ahmediye Camii Medresesi-Mektebi
Ahmediye Külliyesi’ne dâhil olan medrese, Gündo�umu 
Caddesi’ne aç�lan mermer avlu kap�s�n�n ve iki yan�ndaki 
sebil ile çe�menin üzerindedir. Dershane, 1133 (1720-21) 
tarihinde Tersane Emini Ahmet A�a taraf�ndan yapt�r�lm��-
t�r. Dershane, 182 sene mektep vazifesi görmü�, 1899 ta-
rihinde ölen Ahmediye Camii imam� ve Rufaî �eyhi Mah-
mut Efendi taraf�ndan da tekke haline getirilmi�tir.7  Bun-
dan ötürü avlu kap�s� evvela, Dershane-Mektep Kap�s� 
ve daha sonra da Tekke Kap�s� ad�n� alm��t�r. Günümüz-
de bir bölümü Vak�� ar Bölge Müdürlü�ü’ne ba�l� Üskü-
dar imareti, di�er bir bölümü Diyanet ��leri Ba�kanl���’na 
ba�l� Kur’an kursu olarak kullan�lan Ahmediye Medresesi, 
50 yat�l� talebeye hizmet vermektedir. Medrese, orta avlu-
yu bat� ve güney yönünden L �eklinde ku�atan on bir oda 
ile Gündo�umu Caddesi’ne aç�lan giri�in üzerindeki ders-
hane mekân�ndan olu�maktad�r. Bir zamanlar mektep ta-
lebelerine, daha sonra Rufaî tarikat�n�n sohbet ve zikir hal-
kalar�na hizmet eden mekânlarda, günümüzde Ahmedi-
ye Kur’an Kursu haf�zl�k talebelerinin sesleri ç�nlamaktad�r.

Avlu kap�s� üzerindeki 16 m�sral� tarih kitâbesi, dershane 
için konmu�tur. Dershane kap�s�ndan, üzeri tonoz kemer-
li bir koridora girilir. Sa�daki kap�dan ve iki dir-
sekli ta� bir merdivenden 
fevkânî olan dershaneye ç�-
k�l�r. Sekiz kö�eli, tek kub-
beli dershanenin önünde 
zemini ta� dö�eli bir avlu 
vard�r.

Bu avlunun üzeri, iki yan-
dan dershaneye, ön k�s�mla-
r� zarif mermer sütunlara bin-
dirilmi� üç be�ik kubbeli geni� 
bir revak ile örtülmü�tür. Sü-

tun ba�l�klar� istalaktitlidir. �air Salim’in haz�rlad��� ve nesih 
hat ile yaz�lm�� be� sat�r halindeki on m�sral� kitâbesi mer-
mer kemerli kap� üzerindedir; 

Cenab-� sâhibu’l-hayrat ya’ni el-hac Ahmed kim / An�n 
nak�-� mekin i�tihâr�d�r Eminzâde / Hezar  ahsenet o 
merd-i akibet endi� ü âgâh / Ki olmaz ziynet dihi rûze-i 
dünyaya dildâde / Bilüb dehrin fenas�n da’ima � kr-i muad 
eyler / Bugünden haz�r eyler zahr ü zâr�n yevm-i miâde / 
Bu beyt-i ilm ü fazl� hasbeten-lillah idüb ma’mur / Ulûma 
sa’y iden tâlîbler içün itdi âmâde / Salima zeyl-i itmam�n-
da nak� itdim bu tarihi / Bu darü’z-zeyn-i ilmi eyledi tekmil 
Eminzâde. Sene 1133

Dershane, alt-üst be�er pencereden ���k almaktad�r. Tama-
men kesme ta�tan yap�lm�� olan bu eserde ayr�ca d��a ta�-
mal�, üstü istalaktitli bir mihrap bulunmaktad�r. Bunun sa� 
taraf�nda bir dolap vard�r. Bu güzel manzumenin mimar�, 
Kayserili Mehmet A�a’d�r.
Be�i güneyde, alt�s� do�uda yer alan kubbeli odalar�n 
önünde mermer sütunlu, baklava ba�l�klarla, yuvarlak ke-
merlere oturan kubbeli revak uzan�r. Kare planl� medre-
se odalar�, pandanti� i kubbeler, reva�a aç�lan birer kap�, 
dolap ni�leri ve birer baca ile donat�lm��lard�r. Güney yö-
nünde abdest musluklar�n�n bulundu�u yerde dört mer-
mer sütuna oturan yuvarlak kemerli, tonozla örtülü ikin-
ci bir revak parças� medresenin dershanesine birle�ir. Giri� 
kap�s�n�n üzerinde yüksek konumu ile dershane mekân�, 
sekizgen planl�, merdivenlerle ç�k�larak ula��lan bas�k ke-
merli kap�s� önünde mukarnas ba�l�kl� alt� mermer sütu-
na oturan, ortas� çapraz tonoz yanlar� kubbe ile örtülü re-
vak bulunmaktad�r. Mermer söveli kap�n�n üzerindeki �air 
Selim’e ait be� m�sral�k kitabe 1134/1722 tarihini ta��r. �ç 
mekânda giri� ve mihrap duvar� d���nda di�er cephelere 
altl� üstlü birer pencere aç�lm��t�r. Mermer mihrab� be� s�-
ral� mukarnasl� ve d��a do�ru ç�k�nt�l�d�r.

Dershanenin XIX. yüzy�l içinde Rufaî tekkesi haline getiril-
di�i, sonradan buran�n bir tekke için dar gelmesi nedeniy-
le caminin son cemaat yerine ah�ap bir ilave yapt�r�larak 
ta��nd��� ileri sürülmektedir. 1915’li y�llara ait foto�ra� ar-
da görülen ah�ap ilave 1931’de çökmü� ve kalan izlerden 
1965’li y�llara kadar duran bir son cemaat yeri yap�lm��t�r. 



Dershane ile medrese aras�ndaki dört kemerli tonoz örtülü 
revakta dokuz adet abdest muslu�u bulunmaktad�r.8 

Mir’at-� �stanbul’dan ö�rendi�imize göre medresenin du-
var�nda ç�km�� olan servi a�ac� “hayret-bah�-� ukûl”, ak�l-
lara hayret verecek derecede güzeldir.9 Gündo�umu 
Caddesi’ne aç�lan istalaktitli, enlice bir korni� alt�nda büyük 
bir kitâbe ta�� vard�r.  Onun alt�nda, etraf� kabartma çiçek 
nak��l� ve kenar� dantelâl� kemerli mermer kap�, kendi ba��-
na bir sanat eseridir. Dört sat�r halinde yaz�lm�� olan kitâbesi 
�udur:

Emînzâde cenâb-� Hac� Ahmed / Sütûde-menkabet A�a-y� 
zî-�ân / Bu nâzik-ter mahallin Üsküdar’�n / idüb müsta�rak-� 
na’mâ-y� ihsân / Yapub câmi bu Kepçe Mescidi’ni / Getürdü 
su idüb at�âna reyyân / Binâ itdi bir a’lâ dershâne / Bu yol-
da sarf idüb mâl-i � râvân / Okunsun ilm-i din f�kh u ferâiz 
/ Ehâdis-i Nebi tefsîr-i Kur’an / Olub hayrat� makbûl-i �lâhî / 
Mu’ammer ide an� Rabb-i Rahmân / Müzehheb nusha-i ik-
bali tâ ha�r / Ola vâreste asîb-i devrân / Didi bir ehl-i dil târîh-i 
sâlin / Zehî tahsîlgâh-� ilm ü irfân.

Kitâbenin alt�nda herhangi bir rakam bulunmamaktad�r.
Caddeye aç�lan kap�n�n sa� taraf�nda 1134 (1722) tarihli 
muhte�em bir çe�me, sol taraf�nda ise yine ayn� tarihte yap-
t�r�lan, Lâle Devri’nin en güzel sebillerinden biri bulunmak-
tad�r. Kap�dan, üzeri tonoz kemerli bir koridora girilir. Sa� 
taraf�ndaki bir merdivenle dershaneye ç�k�l�r. Soldaki bir ka-
p�dan da sebile girilir. Koridordan külliyenin avlusuna geçi-
lir. Hemen sol ba�ta abdest musluklar� mahalli vard�r. Müte-
addid çe�meciklerin önünde dört mermer sütunun ta��d�-
�� bir revak ve bunun yan ve gerisinde ise medrese odala-
r� bulunmaktad�r.10

Ahmediye Camii Çe�mesi
Ahmediye Camii Çe�mesi, Gündo�umu Caddesi üzerin-
de ve bu cadde ile Esvapç� Soka��’n�n birle�ti�i yerde bu-
lunan Ahmediye Camii Külliyesi’nin k�ble taraf�ndaki avlu 
kap�s�n�n sa��ndad�r. Kap�n�n sol taraf�nda Ahmediye Sebi-
li, çe�menin üstünde ise, bir zamanlar tekke olarak kullan�-
lan Ahmediye Mektebi bulunmaktad�r. Giri� kap�s�n�n sa-
��na dershane duvar�na yerle�tirilen ilk çe�me, sol taraftaki 
sebille ayn� üsluptad�r. Dikey oturtulmu� bir dikdörtgenden 
meydana gelen çe�menin cephesi beyaz mermerle kapl�d�r. 
Dikdörtgen bir çerçeve içine al�nm��, dilimli, sa��r kemeri i�-
lenmeden sade b�rak�lm�� olan ayna ta��n�n üzerinde 1863 
tarihli onar�m kitabesi yer al�r. Orta k�sm� yan taraftaki se-
bilde oldu�u gibi, içi on bir dilimli ni�le dolgulanm��, bu-
nun üzerine be� beyitlik talik hatl� in�a kitabesi yerle�tirilmi�-
tir. Yuvarlak kemerli dilimli ni� iki yanda palmet tepelikle bi-
ten sütunçelerle s�n�rland�r�lm��t�r. Çe�me cephesini içte tek 
s�ral� mukarnasl� bir bordür, d��ta ise k�vr�k dal ve rumilerden 
olu�an geni� bir bordür çevreler. En üstte iki taraf�nda iri bi-
rer rozet bulunan, içi k�vr�k dallarla dolgulanm�� dilimli göv-
deli bir tepelik ile taçlan�r. Bu motif tepede bir ve iki yanda 
yar�m palmet moti� eriyle son bulmaktad�r.11

Çe�me, Türk çe�me mimarîsinin en güzel örneklerindendir. 
Som mermerden yap�lm��t�r. Zarif bir mihrab� and�ran ayna 
ta��n�n üzerinde tavus ku�u kuyru�u biçiminde kabartma 
bir �ekil vard�r. Ayna ta��ndaki gül kabartmalar� ile setlerden 
ba�lay�p kitâbenin üstünden dola�an çiçek moti� i bezeme-
leri pek göz al�c�d�r. Yüzünün iki yan�na ince, narin sütun 
kabartmalar� yap�lm��t�r. Kemer vazifesi gören, yelpaze biçi-
mindeki �ekil üzerinde be� sat�r halinde haz�rlanm�� olan on 
m�sral� �u kitâbe bulunmaktad�r:

Zehi dil-cû-y� zîba çe�mesâr-� rûh-perver kim / Ata�-� ümme-
te mâü’l-hayât� eyledi icrâ / Zehî hât�r gü�a aynü’l-hayât-� 
hûb manzar kim / Bakup re�k eyler ana çe�me-i mihr-i 
cihân-ârâ / Hilâl-i iyd e�er zencir-i râh-� kehke�an birle / As�l-
sa Kefçe-âsâ tâk�na �âyestedir hakkâ / Bu dilke� çe�mesâr�n 
âb-ve� bânîsinin dâ’im / Zülâl-i tab’�n� gerd-i kederden pâk 
ide Mevlâ / Bu m�sra’la didi hâtif ana bir bî-bedel târîh / 
Emînzâde bu ayn-� çe�mesâr� eyledi icrâ. 1134 (1721-22)

Kitâbenin tarih beyti, manzumeden ayr� yaz�lm��t�r.
Çe�menin ayna ta�� üzerinde 1280 (1863) tarihli, be� sat�r-
l�k �u tamir kitâbesi bulunmaktad�r:

“Ve min el-mâi külle �ey’in hayy” / Cennet-mekân Gazi 
Sultan / Mahmud Han-� Sani aleyhi Rahmetü’l-Bârî / Haz-
retlerinin harem-i ismet-penahilerinden üçüncü / �kba-
li Devletlû Tiryal Han�m Hazretleri’nin i�bu mâü’lhayat�n / 
Menba’�ndan bed’ile mecras�n�n / mücedded hükmünde 
tamir ve ihyas�na / Himmet ve bu babda na’il-i  / muvaffa-
kiyyet olmu�lard�r. / Sene 1280 fî 27 R

Çe�me, 11 Ekim 1863 tarihinde Tiryal Kad�n taraf�ndan ta-
mir edilmi�tir.12 

Üsküdar’da Sebil Gelene�i ve 
Ahmediye Camii Sebili
Üsküdar’da yüzy�llar boyunca birçok sebil tesis edilmi�tir. 
Bugün bunlardan ancak 21 tanesinin adlar� ve yerleri bilin-
mektedir. Üsküdar’da 16. yüzy�lda bir, 17. yüzy�lda dört, 18. 
yüzy�lda üç, 19. yüzy�lda alt� sebil yap�lm��t�r. Ayr�ca yap�l�� 
tarihleri bilinmeyen yedi sebil daha bulunmaktad�r.

Sebil, yollar üzerinde, gelip geçenlerin su içmeleri için yap�-
lan yap�lard�r ki, pencerelerinde daimi surette su dolu ma�-
rapalar bulundurulurdu. Da��t�lan sudan para al�nmazd�. 
Bu binalara sebilhane de denirdi.

Suyu olmayan sebillerin içinde bulunan kuyudan çekilen 
sular da��t�ld��� gibi mermerden veya topraktan yap�lm�� 
küplere sakalarla getirtilen sular da��t�l�rd�. Baz� sebillerde 
kandil, bayram ve cuma günleri ve geceleri de bal ve �e-
kerden yap�lm�� �erbet verilmesi ve ilk açma törenlerinde 
birkaç gün �erbet da��t�lmas� adettendi. Genellikle su veya 
�erbet içmek isteyenlere sebilci, bir zincirle ba�l� olan kulplu 
bak�r, pirinç ve tonbak taslarla verirdi.
Üsküdar sebillerinin üç tanesi hariç, hemen hemen 
hepsi Üsküdar Büyük �skelesi ile Karacaahmet Tür-
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besi aras�nda yap�lm��t�r. Bu yol, Roma, Bizans ve Os-
manl� Türkleri zaman�nda �stanbul’u Anadolu’ya ba�-
layan tek yoldu. �skele Meydan�’na ç�kan ve Anado-
lu yolculu�una haz�rlanan her yolcu, mutlaka Hüdâyî 
Hazretleri Türbesi’ne u�rar, dua eder ve buradaki se-
bilden su içerek, Menzilhane Yoku�u’ndan Karacaah-
met Türbesi’nin bulundu�u mevkiye gelirdi. Bu türbe-
nin bulundu�u yer ise, bir dua ve toplanma mahalli idi. 
Burada on iki sebil yap�lm��t�r.

Ahmediye Camii sebili, eski Ahmediye yeni Gündo-
�umu Caddesi üzerindedir. 1134 (1721-22) tarihinde 
Ahmediye Camii, medresesi, mektebi, kütüphanesi ve 
çe�mesi ile beraber yapt�r�lm��t�r. Bu, devrinin en güzel 
ve zarif eseri, külliyenin bânisi, Eminzâde Hac� Ahmet 
A�a taraf�ndan yapt�r�lm��t�r.

Sebilin sa� taraf�nda caminin avlu kap�s� ve mermer 
çe�mesi, üzerinde ise Ahmediye Mektebi bulunmakta-
d�r. Tamamen mermerden yapt�r�lan sebilin �ebeke de-
mirli üç penceresi vard�r ki ince dört sütun aras�na yer-
le�tirilmi�tir. �stalaktitli ba�l�klar� bulunan sütunlar�n, bir-
birine ba�layan mermer kemerleri vard�r. Ah�ap saçak 
alt�nda, tavuskuyru�u �ekli üzerinde ve her pencere yü-
zünde iki�er beyit olmak üzere, on iki m�sral� kitâbesi 
vard�r. Bu kitâbe, pencere üzerindeki mermer kemerler 
üzerinde de devam etmektedir. Hepsi yirmi m�sra olan 
bu kitâbe �udur:

Sa�daki pencere üzerinde ve saçak alt�nda: Eminzâde 
cenab-� hac� Ahmed kim bu âlemde  / Ana oldu müyes-
ser hâk-bûs-i Kâbe-i ulya / Zehi zîba sebîl-i mâ-i selsal-i 
musaffâ-ter / K’olur nû� eyledikce ayn-� Zemzem-ve� 
safâ-bah�â. 

Ortadaki pencere üzerinde ve saçak alt�nda: �düb te�-
mir bâzu-yi fütüvvet fî-sebîlillâh / Pür itdi ni’met-i hayr 
ile Çe�m-i Kepçeyi hakka / Terazide n’ola tart�lsa âb� dürr 
ü güherle / Letâfetde ana lülesi lâla olamaz hemtâ. Sol-
daki pencere üzerinde ve saçak alt�nda: Ata�-� nâse bir 
âb-� musaffay� sebîl itdi / Yenabi-i himemden bu mahalle 
eyleyüb icrâ / Safâ-y� lezzetini bir kez dü�ünde Kûh-ken 
görse / �derdi ömrü oldukca leb-i �îrin’den isti�nâ Sa�-
daki birinci pencere üzerinde: Aceb mi te�ne lebler olsa 
�îrîn-kâm da’vâl�  /  Ziyafet eyledi at�ane �ehd ü �ir ile 
gûyâ 

Ortadaki pencere üzerinde: �düb hayrat�n� mebrûr ide 
Hakk sa’yini me�kûr / Mu’în ola hemi�e ana lûtf-i hazret-i 
mevlâ Soldaki pencere üzerinde: Gelen dil-te�neye her 
kûzesi Sâlim didi tarih / Zülâl-i pâki nû� it bu sebîl-i âbden 
s�hha. Sene 1134

Kitâbe, �air kazasker Mirzazâde Sâlim Mehmet Emin 
Efendi taraf�ndan haz�rlanm��t�r. Kendisi, �eyhülislâm 
Mirza Mustafa Efendi’nin (öl.1135/1722) o�ludur. �yi 
bir medrese tahsili gören Sâlim Efendi birçok vazifeler-

de bulunduktan sonra 1149 (1736-37)’de Mekke Ka-
d�s� olmu� ve 1151 (1738)’de de �am’a gelmesi emro-
lunmu�tur. 1152 Muharrem’inde (Nisan 1739) Trablus-
�am ile �am aras�nda Mefrik’te vefat etti ve oraya gö-
müldü.13

Ahmediye Camii Kütüphanesi
Kütüphane, Ahmediye semtinde ve Ahmediye Camii 
Külliyesi’ne dâhil olup 1134 (1721-22) tarihinde Ter-
sane Emini Ahmet A�a taraf�ndan fevkânî olarak yap-
t�r�lm��t�r.

Esvapç� Soka��’na aç�lan merdivenli avlu kap�s� bu yüz-
den “Kütüphane Kap�s�” ismini ta��maktad�r. Bu kap�-
n�n kitâbesi yoktur. Kütüphaneye ç�kmak için dar bir 
kap�dan girilir. Uzunca bir koridorun sonunda iki ta� 
basamak ile sahanl��a gelinir. Burada 360 derece dö-
nülerek on basamak ile kütüphane önündeki sahanl�-
�a (hayat) ç�k�l�r. Üzeri, alt� mermer sütunun ta��d��� üç 
kubbe ile örtülmü�tür. Sol taraf�nda bir küçük çe�me 
ve helâ bulunmaktad�r. Çe�menin suyu, sakalar taraf�n-
dan ta��nmaktad�r. Tek sa��r büyük kubbesi sekiz yüzlü 
bir kasna�a oturtulmu�tur. Alt-üst 13 pencereden ���k 
al�r. Kemerli ve mermer söveli kap�s�ndan içeri girildi�in-
de sol tarafta iki kapakl� dolap, üç katl� mermer bir ni� 
bulundu�unu görürüz. Tam kar��da ya�makl� bir ocak 
bulunmaktad�r.

Kap�s�n�n üzerinde kitâbesi yoktur. Kütüphane, Esvap-
ç� Soka�� taraf�nda ve bir kö�esi konsollar üzerinde d�-
�ar� ta��r�lm�� olarak tamamen kesme ta�tan yap�lm��-
t�r. Kütüphanenin mimar�, Lâle Devri ba� mimar� Kay-
serili Mehmet A�a’d�r. Kütüphanenin 1139 tarihli vak-
� yesi vard�r. �amî Mehmed Efendi kütüphaneye 50 ki-
tap vakfetmi�tir. 

Günümüzde Kur’an kursu olarak kullan�lan yap�n�n iç 
mekân�nda bir ocak, iki dolap ve i�lemeli üç mermer ni� 
bulunmaktad�r. Kütüphanenin sokak cephesinde zemin 
katla üst kat aras�n� dolduran üç s�ral� konsol dizisi ile 
üst hizada sivri kemerli pencerelerin aras�na yerle�tirilen 
konsollar üzerine bindirilmi� konut tipinde iki küçük ku� 
evi görülür. Burada uygulanan küçük boyutlu kat oda-
lar�n�n zemin kat�na konsollarla bindirilen cumbal� cep-
he düzenlemesi, özellikle XVIII. yüzy�l�n kütüphane ve 
s�byan mekteplerinde yayg�nl�k kazanm��t�r. 1732 tarihli 
Hekimo�lu Ali Pa�a, 1715 Vefa �ehit Ali Pa�a Kütüpha-
nesi ile 1728 Aksaray Süleyman Halife S�byan Mektebi 
bunlar�n en iyi bilinen örnekleri aras�ndad�r.14

Osmanl� Mezar Ta�lar� ve Ahmediye Camii Haziresi 
�stanbul’da ya�ayanlar�n gördü�ü revnakl� rüyalardan 
biri de, hayatla ölüm aras�ndaki ince çizgiyi gösteren 
mezarl�klard�r. �ehrin Eyüp,  Fatih ve Üsküdar gibi daha 
eski yerle�im alanlar�nda, gündelik hayat� çevreleyen 
kimi kavuklu, kimi fesli, kimi sar�kl� sakinlerini misa� r 
eden kadim mezarl�klar her an gözümüzün önünde-
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dir.  Ço�u zaman servilerin gölgeledi�i mezarl�klar, in-
san� ga� et uykusundan uyand�ran ibretlik aynalard�r. O 
aynada herkes, bir gün muhakkak kendisine de u�ra-
yacak ölüm mele�inin varl���n� idrak eder.
Frans�z yazar� T. Gautier,  “Neden bilmem, H�ristiyan 
mezarl�klar�ndan duydu�um hüznü, Türk mezarl�kla-
r�nda duymam!” Alman Mare�al H. Von Moltke ise: 
“Mezarlar �stanbul’un etraf�nda, en güzel manzarala-
r�n göründü�ü burunlar� taçland�r�rlar ve e�er vücut-
tan ayr�lan ruhlar�n bazen mezarlar�n etraf�nda dola�-
t�klar� do�ru ise, burada bu ruhlar mehtapta Avrupa 
ve Asya tepelerini Bo�az’�n, Marmara’n�n parlak ayna-
s�n� ve yüz seneye kalmadan hepsi bu servilerin alt�n-
da uyuyacak olan yar�m milyon nüfusla muazzam �eh-
ri seyrediyorlar.” 

Türk-�slam medeniyetinin Osmanl� Devleti ile vücut bu-
lan ihti�am�n� en güzel anlayan ve en güzel �ekilde di-
zelerinde ya�atan Yahya Kemal ise, bir sohbetinde 
“Milliyetini idrak eden millet, ölüleriyle birlikte ya�ar.”15 

diyerek, bizlere anlaml� bir ders vermi�tir. 

Ahmediye Külliye haziresi, caminin her iki yan�na yay�l-
m�� olarak güney ve kuzey cephe üzerinde iki bölüm 
halinde, Gündo�umu Caddesi ile Esvapç� Soka��’n�n 
birle�ti�i noktada birle�ir. Gündo�umu Caddesi’ne ba-
kan hazire taraf� alt� kemerli pencere duvar� ile ku�a-
t�lmaktad�r. Di�er bölüm soka��n kö�esinden ba�laya-
rak giri� kap�s� üzerinde sona erer. Ana cadde üzerin-
deki hazirede ba�ta Eminzade Ahmet A�a (ölm. 1730) 
ile iki o�lu, k�zlar�, e�inin mezar ta�lar� ile çok say�da dö-
nem için karakteristik süslemeli mezar ta�� örne�i bu-
lunmaktad�r. Mezar ta�lar�ndaki süslemeler, Külliye’nin 
di�er aksam�nda olan Lâle Devri moti� erini yans�tmak-
tad�r. Ana cadde üzerinde ve kemerli pencere önün-
deki mezar ta�lar�n�n pehle k�s�mlar�ndaki tabak için-
deki meyve moti� eri son derece görkemlidir. Baz� me-
zar ta�lar�ndaki tarikat sembolleri de dikkat çekmek-
tedir. Cami minberinde gördü�ümüz selvi a�ac� ka-
bartmalar�, avluya bakan baz� mezar ta�lar�nda da gö-
rülmektedir. Genellikle talik ve sülüs hatt�n örnekleri-
ne rastlad���m�z hazirede, kâtibî mezar ta�lar�ndaki gül 
moti�  son derece enfestir. Camiye biti�ik olan Kefçe 
Dede’nin aç�k kubbeli türbesinin bulundu�u hazire-

de, bir zamanlar ziyaretgâh olan Üsküdar Mollas� ve 

Divan �airi Emin Mehmed Efendi’nin yaz�s�z muhte-

�em lahdi göz al�c�d�r. Hazirede, camide görev yapan 

imam ve müderrislerin de kabri bulunmaktad�r. Büyük 

molla, sar�kl� ve tu�ba a�ac� kabartmal� Mustafa As�m 

Efendi’nin ne� s yaz�l� mezar ta�� görülmeye de�er. Kül-

liyenin banisi Eminzade Ahmed A�a’n�n lahid biçimin-

deki 1143/1730 tarihli kitabesinin yaz�l� oldu�u mezar-

ta��, kavuksuz ve kö�eli bir sütun biçimindedir. 1159/ 

1746 tarihli Ahmed A�a’n�n o�lu Osman A�a (Zilka-

de 13, Kas�m 1746) ile ayn� tarihli di�er o�lu Emin Mu-

hammed A�a’ya (�evval 20, Kas�m 1746) ait çiçekli ve 

kâtibî ba�l�kl� mezar ta�lar� ise Lâle Devri’nin zarif vazo-

lar içinden ç�kan çiçek moti�  kompozisyonlar�n�n güzel 

bir örne�idir. Her iki lahdin kâtibî tipi kavu�unun üze-

rine dal�, yapra�� ile birlikte i�lenmi� kabartma gül mo-

ti� eri ve 1146/1733 tarihli servi kabartmal� muhte�em 

lâhit, E�râf-� kuzât-� kirâmdan Mehmed Emin Efendi’ye 

ait büyük molla sar�kl� ve tu�ba a�ac� kabartmal� lahit 

Üsküdar için nadir örneklerdir.

Sonuç olarak, 1134 (1721-22) tarihinde Tersane Emini 

Ahmet A�a taraf�ndan Lâle Devri ba� mimar� Mehmed 

A�a’ya yapt�r�lan Ahmediye Külliyesi, Osmanl� mimari-

sinde ve kültür tarihinde Lâle Devri olarak adland�r�lan 

(1703-1730) ve klasik dönemden sonra Bat�l�la�ma dö-

nemine geçi�i temsil eden önemli bir yap�d�r.

Külliye mimari aç�dan Lâle Devri özelliklerini yans�tmak-

la beraber, bezeme alan�nda kullan�lan natüralist üslup-

ta yap�lm�� ve Ahmediye Camii minberinde, hazirede-

ki mezar ta�lar�nda görülen vazo içinde çiçek buketle-

ri, �stanbul’da Topkap� Saray� önündeki III. Ahmed Çe�-

mesi (1728) ile ayn� tarihli Üsküdar III. Ahmed Çe�mesi 

(1727-28) de, örneklerinde oldu�u gibi son derece dik-

kat çekicidir. Ahmediye Külliyesi, cami, medrese, ders-

hane, kütüphane, sebil, çe�meden olu�an geni� kap-

saml� ve orta ölçekli bir külliye olup genel hatlar�yla kla-

sik Osmanl� mimarisinin bir devam� olarak görülebilir.
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