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Paþabahçe tarafýndan 2007 yýlý için özel olarak iki farklý

konseptte hazýrlanan "Tarih-Kültür-Cam" ile "Cam Usta-

sý" adlý koleksiyonlar, Anadolu'nun tarihi ile sanatýný, Pa-

þabahçe'nin ustalýk ve birikimini harmanlayarak, bu-

günün çizgisinde geçmiþten geleceðe

yeni dokunuþlar sunuyor. 

"Tarih-Kültür-Cam Koleksiyo-

nu"nda Anadolu ve bölge

coðrafyasýndaki uygarlýklara

ait tarihi eserlerdeki simge-

sel motiflere yer veren ve

her biri bir sanat eseri görü-

nümündeki objeler ile göz

zevkini doyuran Paþabahçe,

"Cam ustasý" temasý ile oluþ-

turduðu koleksiyonda ise el

imalatý üretimindeki baþarýsý-

nýn doruklarýna çýkýyor. 1994

tarihinden itibaren Beykoz Fab-

rikasý yerine Denizli Cam Fabri-

kasý'nda geleneksel yöntemlerle

el imalatý üretimini gerçekleþtiren

Paþabahçe, bu üretimlerini, insan

zekasýnýn, el becerisi ve göz nuru ile

birleþerek emeðin sanata dönüþtürül-

düðü bir teknik olarak tanýmlýyor.

Anadolu Motifleri Camýn

Büyüsü ile Buluþtu

Vazo, kase, mumluk, tabak ve kutu gibi deko-

ratif ürünleri kapsayan "Tarih-Kültür-Cam Kolek-

siyonu"; "Mozaik", "Anadolu Medeniyetleri",

"Camda Mavi Beyaz", "Camda Sanatlý Yazý",

"Osmanlý", "Mineli Camlar" gibi farklý seriler þeklinde

sunuluyor. 

Koleksiyonun Anadolu Medeniyetleri Serisi'ne zamanýn

sonsuzluðunda Anadolu topraklarýnda iz býra-

kanlar, sýrlarýn evrensel dilini bu toprak-

larýn gizeminde saklayanlar konu olu-

yor. Asur ve Hitit dönemi arkeolojik motifleri ile Ha-

sankeyf Antik Kenti'ndeki motifler kullanýlýyor ço-

ðunlukla. El imalatý bej opal camdan eskitme de-

korlu "Koruyan" vazo, yaþam çiçeði motifli

"Kargamýþ Kraliçesi" vazo, kesme

cam dekorlu svastika motifli

"Ovolo" kase, amber

renkli camdan svastika

motifli "Bergamalý" va-

zo ve kase, altýn yaldýz

dekorlu yaþam çiçeði

motifli "Yaþam Tasý"

kase, üçgen formlu es-

kitme dekorlu "Mukar-

nas" vazo ve mumluk,

bej opal camdan eskitme

dekorlu "Taç Bezeme"

vazo, siyah renkli camdan

altýn yaldýz dekorlu

"Adak", "Nezir" vazo, altýn

yaldýz dekorlu spiral motifli

"Adonis" vazo, bej opal cam-

dan spiral motifli "Topuzlu"

vazo, eskitme dekorlu "Antik"

kupa ve mumluk seti bu eserler-

den bazýlarý… 

“Osmanlýlar'ýn 700 yýllýk kültür ve sa-

nat birikimlerinin günümüz yorumlarý”

olarak lanse edilen Osmanlý Serisi'nde,

Osmanlý sanatýnýn görkemli geçmiþini çað-

rýþtýran örneklerini tanýtmak ve yaþatmak

amaçlanýyor. Vazo, lokumluk, buhurdan, gon-

dol, gülabdan, þekerlik, tablo, tabak, kase, þam-

dan, maþrapa, sürahi gibi onlarca çeþit objenin sa-

nat ekseninde buluþmasýyla el yapýmý nadide eserler

gözler önüne seriliyor. Bu eserlerden Kanuni Sultan

Süleyman tuðralý "Tuðrakeþ" kase, Topkapý Seri-

si'nden "Haliç" kase, "Kolluklu" vazo, "Laleli" tabak,

"Cevelan" tabak, "Dönence" tabak ile bes-

mele, maþallah ve nazar dualý tablolar

seri içerisinde büyük dikkat çekiyor.

Anadolu’nun Gizemi
Evlere Taþýnýyor

Hakan YILMAZ

2007 yýlý için sýnýrlý sayýda ürettiði koleksiyon ürünlerinde, Anadolu'nun gizemli sim-
gesel motiflerini kullanan Paþabahçe, el yapýmý tekniðiyle üretilen özel formlarda de-
koratif cam objeler hazýrladý. Hummalý bir çalýþmanýn ardýndan ortaya konan "Tarih-
Kültür-Cam" ile "Cam Ustasý" koleksiyonlarý, Osmanlý geleneðinin ince sanat zevkini
yansýtýyor.
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El imalatý camdan, altýn yaldýz dekorlu, yýldýz motifli vazo.

1251-1252 yýllarý arasýnda yapýlan Konya Karatay Medresesi’nin

eyvan kubbesinde yer alan mozaik çini ile yapýlmýþ desenler

Kozmik Yýldýz Vazo üzerine yorumlanmýþ.

Anadolu Türk Sanatý’nda 12.yy.’ýn baþlarýnda bezemede tek

anlatým aracý çokgen ve çok köþeli yýldýzlar olmuþtur. Evre-

nin mistik anlamý, geometrik biçimler ve düzenlemelerin

kurgusunda gizlenmiþ, evrensel birlik ve denge düþünce-

si çokgen ve çok köþeli yýldýzlarla somutlaþtýrýlmýþtýr.

Kozmik Yýldýz Vazo, el imalatý camdan üretilmiþ üze-

rindeki rölyef desenlerinin tümü el iþçiliði ile 24

ayar altýn yaldýz kullanýlarak yapýlmýþ.

El imalatý siyah renkli camdan, altýn yaldýz dekorlu
vazo.

Adak Vazo’nun formu, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müze-

si’nde sergilenmekte olan, MÖ. 3 binyýl sonuna tarihlenen, Kül-

tepe’de bulunmuþ, piþmiþ topraktan yapýlmýþ , Kalýnkaya Ýdo-

lü’nden esinlenerek üretilmiþtir. Tarih öncesi çaðlarda, tanrýlara

adak olarak sunulan stilize edilmiþ kadýn figürleri, bolluk, bere-

ketlilik ve yeniden doðuþun sembolleri olmuþlardý.

Üzerinde yaþamýn sonsuz döngüsünü sembolize eden spiral

motifleri ve yaþamdaki evrensel birlikteliði simgeleyen monad

motifleri olan Adak Vazo, el imalatý siyah renkli camdan üre-

tilmiþ, desenler üzerinde 24 ayar altýn yaldýz kullanýlmýþtýr.

KOZMÝK YILDIZ ADAK

Mozaik Serisi'nde Antakya ve Zeugma mozaikleri cam üzerine iþ-

leniyor. Geçmiþi MÖ 2600 yýllarýna, Mezopotamya'ya uzanan

"Mozaik Tekniði", küçük boyutlu renkli parçacýklarýn bir düz-

lem üzerinde birbirlerine bitiþik olarak yerleþtirilmesinden

oluþuyor. Mozaik Serisi'nin en dikkat çeken parçasý; Zeugma

Antik Kenti'nin dünyaca ünlü mozaiði Gaia'nýn dekoratif

cam kutu uygulamasý…
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16. Yüzyýl baþýnda Ýznik mavi beyaz seramiklerinde "Hele-

zoni Tuðrakeþ" üslubu (Haliç Ýþi) adý verilen yeni bir bezeme

þekli ortaya çýkmýþtýr. "Helezoni Tuðrakeþ" üslubu, spiral

kývrýk dallarýn üstünde kullanýlan küçük yaprak ve çiçek

motiflerinden 

oluþmaktadýr.

KALEYDESKOP

Mineli Camlar Serisi 12. ve 15.yüzyýllar arasýndaki Ýslam cam süsle-

meciliðinin günümüz replikalarýný yansýtýyor. Selçuklu ve Osmanlý

dönemlerinde Suriye ve Mýsýr'da üretilmiþ Ýslam Camlarý'ný bugüne

taþýyor. Cama can katmýþ balýklar, turnalar, ceylanlar, altýnlý camýn

750 yýllýk yolculuðu bu seri ile gözler önüne seriliyor.

Cam'da Sanatlý Yazý Serisi hakkýnda; "Önce söz vardý, duygularý, dü-

þünceleri dile getiren. Sonra uçuþup giden sözler, yazýnýn kalýcý çiz-

gileri ile ölümsüzleþtiler. Selçuklu'dan Osmanlý'ya tüm zamanlarý

aþýp 'Cam'da Sanatlý Yazý’ ile bugün iyi dilekler sunan birer  armaða-

na dönüþtüler" diyen Paþabahçe'nin bu

ürünleri tam bir görsel ziyafet sunuyor.

Ýznik Seramiði'nin mavi beyaz izlerini camýn

tüm zamanlarý aþan güzelliðine iþleyen Paþabahçe,

büyük bir özen ve sabýrla, uzak geçmiþin anýlarýna

yeniden hayat veriyor. Camda Mavi Beyaz Seri-

si'nde, beyaz opal cam üzerinde mavi rölyeflerle spiral

desenler bulunuyor. Ürünler arasýndaki opal cam üzerine

mavi çiçek desenli, derin rölyefli "Kalaydeskop" tabak, "Haliç Ýþi"
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Londra British Müze'sinde sergilenmekte olan ve 1580 yýllarýna

tarihlenen Ýznik mavi beyaz cami kandilinin form ve desen ola-

rak opal cam üzerindeki yorumu ve uygulamasýdýr.

Yýldýz Madalyon Vazo, el imalatý opal camdan üretilmiþ olup

üzerindeki rölyef desenlerinin tümü el iþçiliði ile dekorlanmýþtýr.

YILDIZ MADALYON VAZO

16. Yüzyýl baþýnda Ýznik mavi beyaz seramiklerinde

"Helezoni Tuðrakeþ" üslubu (Haliç Ýþi) adý verilen yeni

bir bezeme þekli ortaya çýkmýþtýr. "Helezoni Tuðrakeþ"

üslubu, spiral kývrýk dallarýn üstünde kullanýlan küçük

yaprak ve çiçek motiflerinden oluþmaktadýr.

HALÝÇ ÝÞÝ

tabak, maþrapa, kase, cam üzerine

yýldýz desenli derin rölyefli "Yýldýz

Madalyon" vazo, mavi desenli derin

rölyefli "Suzeni" vazo, "Haliç iþi" kase, opal

cam üzerine yýldýz desenli, derin rölyefli "Yýldýz

Madalyon" vazo, el imalatý opal cam üzerine

mavi yonca desenli, derin rölyefli "Yoncalý" vazo,

el imalatý cam üzerine mavi çiçek desenli derin

rölyefli "Katmerli" kavanoz, opal cam üzerine mavi

hatayi ve yaprak desenli, derin rölyefli "Madalyonlu" kupa

gibi objelerin hepsi el imalatý…

Þiþecam Cam Ev Eþyasý Grubu Baþkaný Gülsüm Azeri, "Tarih-Kültür-

Cam Koleksiyonu"nun bir kültür Ar-Ge'si sonucunda yaratýldýðýný

vurgulayarak; "Kültürümüzü araþtýrýyoruz, bulduklarýmýzý bugüne

taþýmak üzere tasarým yapýyor ve yeni koleksiyon parçalarýmýzý

geliþtiriyoruz. Bu koleksiyon, tarihimizle bugün arasýnda ve kültü-

rümüzle farklý kültürler arasýnda bir köprü görevi görerek 'Mede-

niyetler Ýttifaký'na katký saðlýyor." diyor. Azeri, Paþabahçe'nin bu

çalýþmalar süresince 2003 yýlýnda 19 eseri, 2004 yýlýnda 30 eseri,

2005 yýlýnda 38 eseri, 2006 yýlýnda ise 32 eseri halkla buluþturduk-

larýný da sözlerine ekliyor.
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Kutsal kase üzerinde, Zeugma antik kentinde bulunan MS.

2. yy. sonu 3. yy. baþýna kadar tarihlenen spiral ve geomet-

rik motifli bir taban mozaiði kullanýlmýþtýr. Mozaik bugün

Gaziantep Müzesi'nde sergilenmektedir.

KUTSAL

Ustalýkla Üretilen El Yapýmý Camlar

"Otomatik ya da el imalatý cam üretiminde þekillendirme, saniyeler için-

de gerçekleþmektedir. El imalatý üretimde, içinde 1500 derecede ergitil-

miþ sývý haldeki cam hamuru bulunan fýrýndan ya da potadan, insan eliy-

le "pipo" adý verilen uzun çelik çubuklar yardýmýyla alýnan cam damlasý, yi-

ne insan nefesi ile çeþitli kalýplarýn içine üflenerek biçimlendirilir ve soðutu-

lur. Saniyeler içinde soðuyarak katýlaþan cam hamuruna nihai þeklini kazan-

dýrmak üzere çoðu kez defalarca ýsýtýlýp yumuþatýlarak biçimlendirme iþlemine

devam edilmesi gerekecektir." þeklinde açýklanan Paþabahçe'nin el yapýmý üre-

timleri, tezgah olarak adlandýrýlan ve 4 ile 12 kiþi arasýnda deðiþen sayýda ekiplerle

yapýlýyor.

Ekipler, tezgahta oturarak çalýþan bir ustayla birlikte þekillendirme, üfleme, kesme ve kopar-

ma olarak adlandýrýlan becerileri gerçekleþtirerek, ürünün biçimlendirilmesine eþlik eden kiþiler-

den oluþuyor.
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Medusa Mumluk üzerinde, Antakya’da bulunan ve Prince-

ton Üniversitesi Sanat Müzesi’nde sergilenmekte olan “Me-

dusa Baþý Taban Mozaiði” resmedilmiþtir.

Medusa, Yunan mitelojisinde yeraltý dünyasýnýn üç diþi ca-

navarýndan biridir. Medusa, ölümlüdür ve kendisine bakan-

larý taþa çevirme gücüne sahiptir, bu sebeple Antik dönem-

de büyük yapýlarý kötülüklerden korunmak için Medusa ka-

bartmalarý ve mozaikleri kullanýlmýþtýr.

Naxos Vazo üzerinde, Çevlik'te bulunan ve Antak-

ya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte olan MS.

2. yy.'a tarihlenen “Terkedilmiþ Ariadne Moza-

iði”ndeki geometrik þemalý bordur motifleri res-

medilmiþtir.

NAXOS

MEDUSA

Camcýlýlýk geleneðinin yaþatýlmakta olduðu Denizli Cam Fabrikasý'nda ana üretim,

beceri düzeyi, estetik deðeri yüksek, özgün tasarýmlarda kadeh, bardak, ka-

se, vazo, mumluk, sürahi, kavanoz ve küllük gibi cam ev eþyalarý, özel talep

gören kristal el imalatý, avize taþý yapýmýnda kullanýlan cam çubuk, Beykoz

serisi ürünler, Çeþm-i Bülbüller, Opalin ürünler, Nazarlýklar gibi Türk cam sa-

natý kültürünü taþýyan ürünlerden oluþuyor.

Paþabahçe'nin 2007 yýlý koleksiyonlarý içerisinde yer alan "Cam Ustasý", el yapý-

mý tekniði ile üretilen özel formlardaki dekoratif cam objeleri kapsýyor. Modern

formlarda ve yeni trendlere uygun, moda renklerde üretilen cam objeler, renkli

cam harmanlamasý ve her formun gerektirdiði farklý alanlardaki bir dizi cam ustalýðý

ile üretiliyor. Cam ustasý ürünleri, vazo, kase, mumluk, tabak, þiþe gibi formlarý içeriyor.

Her yýl üretimine dahil ettiði yeni el imalatý koleksiyonlarýyla yurt dýþý ve yurt içinde farklý

pazarlarýn beðenilerine hitap eden Paþabahçe, ürünlerini daha çok ABD, Almanya, Ýtalya, Dani-

marka, Ýsviçre, Fransa , Ýngiltere, Japonya, Avustralya ve Ýrlanda’ya ihraç ediyor.
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FýrçanýnFýrçanýn
Uçuþan YapraklarýUçuþan Yapraklarý

Metin ve Tezhipler: Münevver ÜÇER

“Stilize edilmiþ doðadaki bitkilerin, yalýn halinden karmaþýk detaylarýna kadar olan süreçte en belirgin olan
motiflerimizden biri de “yaprak” ve “yaprak motifleri”dir. Orta Asya’dan göçlerimizle yola çýkan stilize mo-
tiflerimiz, Anadolu, coðrafyasýnda Selçuklu ve Beylikler döneminde geometrik süslemeye verilen önem ne-
deniyle sekteye uðramýþ olsa da, 15. ve 16. yüzyýldan sonra sanatýmýzýn her alanýnda kullanýlmýþtýr.”

(Hat: Hüseyin GÜNDÜZ)
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Doðanýn sadece toprak, taþ gibi yüzeylerden oluþ-

tuðunu düþünürseniz ne monoton, ne renksiz

bir hayat olurdu. Bence doðanýn makyajý olan

yeþil bitkiler, çiçekler içinde yüzeyleri güzel

gösteren en önemli etkendir. Ýþte bu

önemli doða unsuru, tezhip sanatýmýzda da

önemli bir yer tutar. Çeþitli yorumlanýþ þekil-

leriyle yüzyýllar içerisinden günümüze kadar

gelmiþtir.

Sade, yalýn yapraklar

Sade yalýn uzun yapraklar

Týrtýklý yapraklar

Hançer yapraklar

Katlanmýþ yapraklar

Yaprak motifi için isimlendirme ve

þekillendirme birkaç þekilde yapý-

labilir. Yaprak motifinde de diðer

stilize motiflerde olduðu gibi

geometrik bir plan vardýr ve

bu planlara göre motif þekil-

lendirilir.

En yalýn haliyle kullanýlan

yaprak motifimizde, yap-

raðýn sýrt kýsmý bir yaydan,

yapraðýn iç kýsmý da es ya-

pan bir çizgiden oluþur, bu es-

tetik iki çizginin birleþmesi ve ara

damar iç çizgisiyle yaprak motifi olu-

þur. Motifi uygulayanýn el alýþkanlýðýna gö-

re yapraðý oluþturan çizgilerin yapým yönü

belirlenir.

Sazyolu üslubunda da kullanýlan kenarlarý týrtýklý yapraklar çizilen

-es- plan üstüne küçük yarým yapraklar üst üste birleþerek

kenarlarý týrtýklý yapraklar oluþur. Uygulamacýlar arasýnda “hançer

yaprak” olarak da adlandýrýlan bu tarz yapraklar katlanmýþ ve

uzun þekilde yaprak kompozisyonlu çalýþmalarda yoðun olarak

kullanýlýr. Aslýnda hançer yaprak olarak nitele-

nen form, yapraðýn sýrtý düz bir yay, iç kýsmý

týrtýklý çizilmiþ olanýdýr. Düz sýrt çizgisi kýsmý-

na desen kompozisyonu içinde yarým

penç, hatai, gonca, gibi motifler yerleþtiri-

lerek zengin bir görünüm saðlamakla

birlikte, yeni dallarýn ayrýmýnda da

kullanýlýr. 

Yaprak katlamalarý kompozisyon

içinde kullanýlan bir diðer yaprak

unsurudur. Yapraklarýn bilinen ve

çizilen formlarýna ek gibi çizilen

bu kýsýmlar, doðadaki haliyle

yapraðýn kývrýlmýþ, katlanmýþ

gölge yapmýþ halini temsilen

çizilmiþlerdir. Kompozisyon

zeminlerinde boþluklarý

dolduran tamamlayýcýlar

olarak kullanýlýrlar.

Ýri çizilen yaprak motifleri

içinde, yapraðýn ortasýndan

geçen ana damar çizgisinin

yerinde, penç, hatai, gonca gibi

motiflerden oluþan tek sýra, iþlen-

miþ kompozisyonlara da rastlanýr.

Tezhip sanatýnda genelde halkâr tarzýnda bu

tür esprili uygulamalar görülür.

Sazyolu yapraklardan oluþan bir tezhib çalýþmasý (Hat: Halim ÖZYAZICI)



“Yaprak” sözcüðü geçince, ilk aklýmýza gelen ve karakteristik

uygulamalarýyla bir üslup olan “sazyolu”na deðinmeden geçe-

meyiz. 1514’de Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’den getirdiði Baðdatlý

sanatkar “Þah Kulu” bu üslubun Anadolu topraklarý üzerindeki

ustasý olmuþtur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde saray

nakkaþhanesinin baþýna geçen Þah Kulu, Velican gibi önemli bir

öðrenci de yetiþtirmiþtir. Kalem iþi, çini, taþ mermer

süslemelerinde de örneklerini gördüðümüz “saz yolu” tarzý çalýþ-

malarý Kadýrga Sokullu, Eminönü Rüstem Paþa, Topkapý Takkeci

Ýbrahim Aða camiilerinde, Topkapý Sarayý Sünnet Odasý duvarlarýn-

da izleme þansýmýz vardýr. Kitap sanatlarýmýzda da ülkemiz

müzelerinde ve dünya müzelerinde þahkulu imzalý ve atfen eser-

leri bulunmaktadýr.

Merkez bir noktadan çýkan ve týrtýklý yapraklarýn küçüklü büyük-

lü belirli bir sýra ile kullanýldýðý, yaprak ortasýndaki saptan gelen

orta damarýn özellikle kalýn çizildiði yaprak alt kýsmýnda iri týrtýklý

kýsmýn üste doðru küçüldüðü ve inceldiði özellikleriyle göze

çarpan sazyolu üslubunda katlanmýþ ve -es- yaparak uzayýp giden

yapraklar görülür. Yapraklar arasýna yerleþtirilmiþ olan hatai

“gonca”, “penç” motifleri, kuþ çizimleri diðer belirleyici noktalardýr.

Yaprak ortasýndaki kalýn damarý çizmek ve fýrça ile iþlemek ayrý

bir maharet iþidir. Makbul olan bir defada kalýndan inceye eðrilik-

ler ve çýkýntýlar oluþturmadan bu kalýn damarý fýrça ile çeke-

bilmektir. Bu uygulamalarda görülen bir önemli özellikte tahrir’de

(kontörde) kullanýlan siyah is mürekkebi rengi yerine -sephia-

renginin benimsenmiþ ve kullanýlýyor olmasýdýr. Açýk renk aharlý

kaðýtlar üzerine iþlenen desenler þahkulu ekolünün simgeleridir.

Tezhip sanatýnda yapraklar gibi boþluk dolduran birkaç önemli

motif de trifil, sap çýkmalarý, taþlar, stilize hayvanlar þeklinde yer

alýr. Trifil; tezhip sanatýnda halkâr adýný verdiðimiz süsleme tarzýn-

da yapýlan kompozisyonun kalan küçük boþluklarýnda kullanýlan

burgu þeklinde çizilmiþ helezonu andýran çizime ve fýrça darbeler-

ine verilen isimdir. Asma dallarýnda üzüm oluþmadan önce oluþan

helezoni, kývrýmlý ince dal kýsmý ile ayný espridedir. Trifil adýný da

bu görüntüsünden dolayý alýr. Yapraklar arasýndaki bu ince hele-

zoni kývrýmlar, tezhip sanatýnda da stilize olarak kullanýlmýþtýr. Bu

helezonlar asma dallarýndaki gibi uzun olabildiði gibi, kýsa

virgüller þeklinde de kullanýlýr. Tezhip kompozisyonunun

içinde rastgele kullanýlmýþ olanlarý eseri kötü gösterebile-

ceði gibi dengeli ve uzmanlýkla kullanýlmýþ olaný kom-

pozisyona bir akýcýlýk ve denge saðlar.

14

Sazyolu ekolünde 16. yüzyýlda yapýlmýþ çalýþmalardan örnekler.

Halkâr tekniðinde yapraklar sýk kullanýlan süsleme unsurlarýdýr. (Hat Hasan ÇELEBÝ)
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Sap Çýkmalarý, Budaklar, Sap Fiskilleri

Yeni yetiþen aðaçlarda, çiçek saplarýnda genelde bahar mevsimiy-

le birlikte görülen budaklar, tomurcuklar, fiskiller, stilize edilerek

tezhip sanatýmýzda da kullanýlmýþtýr. Sap çýkmalarýnýn uzun sapla-

rý örtmek, saplarýn kesiþme noktalarýný kapatmak, boþluk doldur-

mak gibi vazifeleri vardýr.  Bu stilize edilmiþ tomurcuklar üst üste,

yan yana simetrik olarak, yapraklarla ve penç tomurcuklarýyla bir

arada kullanýlarak þekil almýþlardýr. Boþluk doldurmak kadar dal

üzerinde kullanýlarak kompozisyon içinde bir denge unsuru yara-

tan bu motifler kullanan kiþinin tecrübesi ile þekil alýr. Diðer tezyi-

ni elemanlar, unsurlar gibi kullanýmý son derece dikkat isteyen bir

motiftir.

Sap Üstü Süsleme Elemanlarý; Salyangoz Týrtýl

Kompozisyon içinde dallardaki boþ-

luklarý dolduran, tek veya birka-

çý bir araya gelerek kullaný-

labilen spiral þeklindeki

yuvarlak süsleme un-

surlarý doðadaki

çeþitli hayvanla-

ra benzetilebi-

lir. Bu anlam-

da bu süsleme elemaný en çok salyangoza benzetilir. Dal üstünde

kullanýlmasý, dala sarýlmýþ olmasý, salyangozun kabuðu gibi stilize

þekil almasý bu kanýyý da kuvvetlendirir. Benim izlenimlerimde de

büyükten küçüðe bir dal üzerinde dizilerek kullanýldýðýnda bu tez-

yini eleman “týrtýl”a da benzetilebilir. Bu yuvarlak spiral motif du-

ruma göre þekillenerek deðiþik þekillerde olabilir.

Taþlar (Kaya Motifi)

Bulut motifine benzeyen, küçük yýðma süsleme unsuruna kaya

motifi denir. Bu motif çiçeklerin çýkýþ noktasý olarak kullanýlýr.

Halkâr, tezhip kompozisyonlarýnda kullanýldýðý gibi, minyatür çalýþ-

malarýnda da karþýmýza çýkar.

Doðada hafif bir rüzgarla uçuþan bu yapraklar,

motif kompozisyonlarý içinde yarattýklarý

akýcýlýkla Türk Süsleme Sanatý’nýn

önemli unsurlarý olmuþlardýr.

Bu uçuþan yapraklarý

sanatýmýzda hep gör-

mek ve gelecek

nesillerin de

g ö r m e s i n i

s a ð l a m a k

amacýyla…



Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kursla-

rý (ÝSMEK)’nda eðitim veren makine nakýþý usta öðreticileri ve

kursiyerleri tarafýndan baþarýlý bir þekilde icra edilen ve açýlan

sergilerle Ýstanbullularýn büyük beðenisini toplayan makine

nakýþýnda gravür sanatýný tanýmak için, öncelikle bu sanatý

oluþturan iki sanatý tanýtmak gerekli diye düþünüyoruz.

Bilindiði üzere; ipek, yün, keten, pamuk, metal vb. iplikler kul-

lanýlarak çeþitli iðneler ve uygulama biçimleri aracýlýðý ile keçe,

deri, dokuma vb. üzerine yapýlan bezemelere “iþleme” (nakýþ)

deniliyor. Bir kumaþ üzerine renkli iplikler, sim ve sýrma kulla-

nýlarak makinede yapýlan iþlemeler de makine nakýþý olarak

adlandýrýlýyor.

Fransýzca “gravure” sözcüðünden gelen gravür ise aðaç,

muþamba, taþ veya metal üzerine, kalem gibi

malzemeler yardýmý ile ayrý ayrý katlar

halinde iþleme, arkadan

ve önden çizim yapýlarak desen oluþturma sanatý. Diðer bir ifa-

de ile kabartma ve kazýma tekniði ile resim yapma sanatý da

denilebilir. 

Gelelim makine nakýþýnda gravür sanatýna… Bu sanatý yaðlý bo-

ya ile resmin tuvale aktarýmý gibi ipliklerin kumaþ üzerinde ak-

masý, duygularýn iplik renkleriyle nakýþa yansýmasý þeklinde ta-

nýmlayabiliriz. Kýsacasý bu sanat; makine nakýþý sanatý ile gra-

vür sanatýnýn hoþ bir sentezidir…

Bu sanat, gravürün kendine has özelliklerini kaybetmemesi

için ÝSMEK’te sadece tablolarda uygulanýyor. Ýstanbul gravürle-

ri makine nakýþý teknikleri ile iþleniyor ve enfes güzellikte sa-

nat eserleri çýkýyor ortaya… Ancak makine nakýþýnda gravür

sadece tablolara deðil, insanýn hayal edebileceði her türlü eþ-

ya üzerine de uygulanabiliyor. Bu tamamen düþüncenin

gerçeðe dönüþtürülmesi ile alakalý diyor bu sana-

týn ÝSMEK’teki pirleri…

18

Dikiþ Makinesi ile Resim;
Makine Nakýþýnda Gravür

Rukal KAYRA

Dikiþ makinesi ve iplikler, gravür formunda biraraya gelince yepyeni ve eþsiz bir sa-
nat ortaya çýkar. Ýplikler boyadýr bu sanatta, iðneler fýrça, kumaþlar ise tuval… Ýnsan
beyninin hayal edebileceði her türlü eþya üzerine uygulanabilen makine nakýþýnda
gravürün, tablolardaki muhteþemliði ise gravür sanatýnýn kendine has zarafetinden
gelmektedir…
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Makine nakýþý branþýnýn teknik rehberlerinden Sevdagül Yolaydýn

Hanýmefendi’den edindiðimiz bilgilere göre ÝSMEK usta öðreticileri

ve kursiyerleri tarafýndan büyük bir özenle yapýlan yaðlý boya tab-

lo görünümündeki bu eserlerin icrasý hayli zor. Ýþlenmesi uzun za-

man alýyor ayrýca ciddi bir el mahareti istiyor. Bu yüzden yapan

kursiyerlerin sayýsý sýnýrlý….

ÝSMEK’te bu sanatý ilk uygulayan ise makine nakýþý usta öðreticisi

Semahat Can… Can’ýn çalýþmalarýný takiben, ilk sergi Taksim Metro

Sergi Salonu’nda açýldý. Büyük ilgi gören bu serginin ardýndan açý-

lan üç sergide makine nakýþýnda gravür sanatýnýn nadide örnekle-

ri sergilendi. Geçtiðimiz eðitim dönemi sonunda Feshane Kültür

Merkezi’nde düzenlenen ÝSMEK 9. Genel Sergi’de de yer alan tab-

lolarý inceleyen Ýstanbullular, Osmanlý kültürünün yaþatýlmasýna

ve geliþtirilmesine katkýda bulunan bu sanata hayran kaldý.

Sanatýn daha iyi anlaþýlmasý için þimdi de seyrine doyum olmayan

bu tablolarýn malzemeleri, yapým teknikleri ve aþamalarýný anlat-

mak istiyoruz. Nakýþ, dantel, boncuk, taþ, inci, kumaþ, desen, sim,

pamuk ve renkli iplikler makine nakþýnda gravürün malzemelerin-



den bazýlarý… Bu sanatý icra ederken her türlü nakýþ malzemesi

kullanýlabiliyor ancak makine nakýþýnda gravür yaparken mefru-

þat tarzýna fazla taþmamak gerekiyor.

Makine nakýþýnda kullanýlan teknikler; Kum iðnesi, Çin iðnesi, Blon-

ya iðnesi, Astragan, Suzeni, Aplike, Bartýn iþi (Tel Kýrma), Dival iþle-

me (Maraþ iþi-sýrma), Türk iþi, Hesap iþi, Beyaz iþ ve Antep iþi. Ma-

kine nakýþýnda gravürde de teknik olarak makine nakýþý temel alý-

nýyor. Bunlara Sarma, Çin iðne-

si, kum iðnesi teknikleri ilave

olabiliyor ve yoðun olarak ta-

rama çalýþýlýyor.

Gelelim yapýmýna… Gravür ça-

lýþmaya baþlarken öncelikle

konu ile ilgili resim seçiliyor.

Resmin istenilen ebatta ozalit

çekim ile büyümesi saðlanýyor.

Büyüyen resmin üzerinden ay-

dýnger ile en ince ayrýntýsýna

kadar çizimi yapýlýp, kumaþa

aktarýlýyor. Ancak kumaþ seçi-

minde dikkat edilmesi gereken

þey; sýk dokunuþlu ve tok bir

kumaþ olmasý. Renkte ise üze-

rine uygulanacak renk çalýþ-

malarýný kolaylaþtýracak tonda

olmasý yani ne çok açýk (beyaz)

ne de koyu olmamasý.

Ardýndan kumaþa aktarýlan çizim üzerinde iþlenecek alana uygun

iþleme teknikleri seçiliyor. Renk kaynaþtýrmada istenilen renkler bi-

rebir elde yoksa bir iðneden 2 veya 3 renk nakýþ ipliði geçirilerek

renk tonlamasý yakalanabiliyor. Ýþlemeye alt köþeden baþlanýyor.

Saða ve yukarý devam edilip, biten iþin tersinden ütüleniyor. Ancak

her desende en az 2,5 cm fazlalýk kenar payý iþlemek gerekiyor ve

çerçeve payý býrakýlýyor. Son olarak iþe uygun, iþlemeyi kapatmaya-

cak güzellikte bir çerçeve seçiliyor ve tablo son haline kavuþuyor…
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Makine nakýþýnda gravür sanatýnýn örneklerini baþarýyla ortaya

koyan ve bu sanatýn ilk uygulayýcýsý olan ÝSMEK usta öðreticisi Se-

mahat Can, “Bizler ÝSMEK usta öðreticileri olarak her yýl yeni pro-

jelere imza atýyoruz ve kaybolmaya yüz tutmuþ nice sanatý günü-

müze taþýyoruz. Makine nakýþýnda gravür sanatý da bu uygulama-

lar içerisinde yer alýyor. ÝSMEK’te makine nakýþýnda gravür sanatý-

ný ilk uygulayan kiþi benim. Makine nakýþýnda gravür kýsa zaman

içerisinde çok büyük ilgi gördü. Zaten amacýmýz Osmanlý kültürü-

nün izlerini sürmekti ve baþarýya da ulaþtý diye düþünüyorum.”

þeklinde düþüncelerini ifade ediyor.

Bir baský tekniði olarak matbaacýlýkta ve sanat ürünleri yaratýmýn-

da kullanýlan gravürün makine nakýþýnda yoðun ilgi gördüðüne

inanan usta öðretici Neslihan Önder, “Daha

önceden gravür üzerine birçok çalýþmalar

yapýldýðýný biliyoruz. Biz de ÝSMEK Ailesi ola-

rak bu çalýþmalardan esinlenerek makine

nakýþý tekniðine uyarladýk ve olumlu, güzel

sonuçlar aldýk.” diyor.

“Osmanlýlar zamanýnda yabancý ressamlar

tarafýndan yapýlan ve genellikle kara ka-

lemle çalýþýlan eserleri ÝSMEK kurslarýmýzda

bugüne taþýmak için çeþitli nakýþ teknikleri

ile kumaþa iþledik. Bu sanatý icra ederken

de büyük haz duyduk.” diyen usta öðretici

Güler Özgülüþ, sergileri gezen bütün sanat-

severlerden çok olumlu tepkiler aldýklarýný

ve çalýþmalarýnýn son hýzla devam edeceði-

ni söylüyor.

Bir diðer ÝSMEK usta öðreticisi Süveyda Özcan da “Makine nakýþýn-

da gravürü, geçmiþten günümüze gelen gravür sanatýný, yurdu-

muzdaki tarihi mekanlarýn veya yapýtlarýn, kumaþ üzerine makine

nakýþý ile çeþitli teknikler kullanarak, boyutlu, üç boyutlu, renkli ya

da renksiz olarak kumaþa iþlenmesi ile nakýþa farklý bir boyut ka-

zandýrýlmasý sanatýdýr.” þeklinde tanýmlýyor.

Usta öðretici Öznur Altunay ise gravürün 15. yüzyýl sonunda kul-

lanýlagelen bir baský tekniði olduðunu ve günümüzde resim sanat-

çýlarý tarafýndan sanat baskýlarýnýn üretilmesinde yararlanýldýðýný

söylüyor. Nakýþ tekniðinde gravürü uygulamaktaki amaçlarýnýn ta-

rihi günümüze aktarmak ve makine nakýþýnda da gravürle orijinal

eserler yapýlabileceðini göstermek olduðunu da sözlerine ekliyor.

23



24

Tesbihe merakým sonunda beni tesbih ustalarýna kadar götür-

dü. Son birkaç yýldýr gittiðim her ilde onlarý aramaya baþladým.

Bu arada Ýstanbul’da da pek çok ustayla tanýþtým, eserlerine

hayranlýk duydum. 

Feyzullah Kalaycý o genç ustalardan birisi. Genç ve usta keli-

melerini zihnimiz yan yana getirmeye ilk etapta dirense de,

ustanýn mahirce ortaya koyduðu estetik, duygu, zarafet ve ti-

tizlikle iþlenen tesbihler bu müþkülü kolayca hallediyor. 

Feyzullah Usta gönlünü tesbihe kaptýralý 13 yýl geride kalmýþ.

Onun ilk ustasý babasý Mustafa Kalaycý da eski bir tesbih usta-

sý. Yetmemiþ, bu evden bir üçüncü tesbih ustasý, Ýmdat Usta

çýkmýþ. Baba ve oðullarýyla, üç ustaya sahip bir ev Kalaycýlarýn

hanesi. 

Torna sesiyle geçirmiþler çocukluk ve ilk gençlik dönemlerini.

Birkaç iþ denedikleri halde gönül tesbihte karar kýlmýþ ve niha-

yetinde tornanýn baþýna oturmuþlar.

Tesbihin onlarda çaðrýþýmý çok baþka olmuþ,

zanaattan öte sanata dönüþmüþ.

Zümrüt, yakut, elmas, necef, firuzi, kristal, þahmaksut, zeber-

ced, akik, yýldýz taþý, kantaþý, altýn, gümüþ, fildiþi, baða, deve

kemiði, inci, mercan, yüsrü, sedef, kehribar, öd aðacý, pele-

senk, abanoz, kuka, narçýl, andýç, fiber, katerin… Ham madde-

si ne olursa olsun her birine “bismillah” deyip el attýklarýnda,

onu okþaya okþaya sabýrla tane tane iþlerken adeta kendi ruh-

larýna da þekil vermiþler, incelik, nezaket, zerafet, rikkat, þef-

kat, gönül derinliði kazanmýþlar.

Gönül yolculuðu gibi tesbih yolculuðu da tane, durak (niþane),

pul, düðüm yuvasý, imame, ara tane ve tepelikten oluþan bir

süreçtir. 

Tesbihi gönülden sevmeyen tesbihe ustalýk yapamaz. 

Bu iþ tornacý iþi deðil, gönül yontma iþidir.

Ham kalanýn iþi de ham olur.

“Tesbih Yapmak
Þiir Yazmak Gibidir”

Röportaj: Mehmet GÜNDEM

Gönül yolculuðu gibi tesbih yolculuðu da tane, durak (niþane), pul, düðüm yuvasý,
imame, ara tane ve tepelikten oluþan bir süreçtir. Tesbihi gönülden sevmeyen tesbi-
he ustalýk yapamaz. Bu iþ tornacý iþi deðil, gönül yontma iþidir. Ham kalanýn iþi de
ham olur.



Sanatçýlýk üstün meziyetler ister, çünkü onlar dýþtaki küçük dün-

yanýn eþyalarýna þekil verirken, içteki büyük dünyanýn derinlikle-

rinde gezinmeyi bilirler. 

Ben bu üçlüde, o meziyetleri olabildiðince gördüm. Onlar alemi

hoþ görüp, faniler arasýnda hiçliðe talip olmuþlar ve bir ipe dizilmiþ

tesbih taneleri gibi insanla, kainatla ve bütün varlýk alemiyle ilin-

tili-uyumlu duruyorlar.

Ve diðerlerinin adýný saymak bir vefa borcu olsa

gerek; Horozun Salih, Yamalý Halil, Arap Nuri,

Tophaneli Ýsmet, Mevlanakapýlý Mehmet,

Beylerbeyli Galip… Elazýðlý Yusuf Usta,

Ýbrahim Özgen Usta, Yaþar Evci Usta,

Erzurumlu Bünyemin Usta, Hüseyin

Çelik Usta, Cem Bülbül Usta, Ýznik-

li Abdullah Öner Usta, Zekai Us-

ta… Onlar tesbihin zikrine iþtirak

ediyorlar.

Ýyi bir tesbih koleksiyoncusu

olan sevgili dostum Ali Demirel

için daha önce yazdýðým bir

cümleyi yeri gelmiþken burada

da kullanma ihtiyacý hissediyo-

rum; Hayatýný bu kadar ince iþle-

re ayarlamýþ, meziyet peþinde ko-

þanlarýn; kýlýcý kesmez, hatlarý susmaz,

ebrularý solmaz, tesbihleri de küsmez…

Birinin hikayesi ötekileri de anlama imkaný da

verir, diyerek Feyzullah Usta’nýn tesbihle olan

gönül yolculuðunu konuþalým dedik…

Ne zamandan beri tesbihle uðraþýyorsun, seni tes-

bihe çeken ne oldu?

1992 yýlýnda baþladým. Babam eski bir tesbih ustasýdýr. Ev-

de küçük bir atölyesi vardý. Ben, aðabeyim torna sesiyle ve

tesbihlerin içinde büyüdük. O günlerde babamýn, yaptýðý tes-

bihleri çocuk gibi sevmesi ve seyretmesi beni çok etkile-

di. Bendeki merak da oradan geliyor. Okuldan arta ka-

lan zamanlarda babama çýraklýk yapardým. Benim

de tornada çektiðim tesbihleri saatlerce seyretti-

ðim ve günlerce yanýmdan ayýrmadýðým zaman-

lar çok oldu. Gün

geçtikçe

iþi daha çok

sevmeye baþladým

ve kendimi bu mesleðin

içinde buldum.

Tesbih ustalýðý senin için bir

anlamda aile mesleði, öyle mi?

Öyle sayýlýr. Babam Mustafa Ka-

laycý, Aðabeyim Ýmdat Kalaycý ve

ben uðraþýyorum.

Bu iþi ne zaman meslek olarak seçtin? Senin için tesbih zaman

ve para ayýracak kadar önemli mi?

Baþka bir iki meslek denedim, ama gönlüm tesbihi tanýdýktan son-

ra o yönde karar kýldý. 1996’da bu iþ mesleðim dedim. Tesbihi ta-

nýyýnca bakýþým deðiþti, onu bir maddi deðer olarak hiç görmedim.

Tesbih her durumda insana kazandýrýyor. Bugün tesbihte maddi

manevi zarar eden kimseyi görmedim. Tesbih baþlý baþýna bir sek-

tör haline geldi ama bizim için öncelikle bir sanattýr. 

Tesbih ustalýðý için gereken sermaye nedir?

Bu iþin sermayesi, tesbihe deðer vermek ve eline aldýðýn malze-

meyi küçük bir atölyede ustalýkla iþlemektir. Tesbih ustalýðýnýn

asýl sermayesi; gönül, göz ve el marifetidir.
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Tesbihin sendeki karþýlýðý nedir?

Tesbihi ustam olan babamla tanýdým. Bu sanata fiilen girmeden

evvel tesbih denince gözümün önüne kabadayýlarýn en gözde ak-

sesuarý iri taneli oltu tesbihleri gelirdi. Tesbihi tanýdýkça, babamýn

memur maaþýyla iki bin dolara tesbih satýn aldýðýna þahit oldum.

Bu meslekte ilk emeklemem bu tür bir ortamda oldu. Halktan in-

sanlar olduðu gibi, sanat dünyasý, iþ adamlarý, bürokratlar, tanýn-

mýþ siyasiler ve bilim adamlarýnýn da tesbihe gösterdikleri büyük

ilgiye þahit oldum 20 yýl içinde. Bunlar benim duygularýmda derin

izler býraktý. Tesbihi bir aksesuar olarak görmemek gerekiyor, onu

Rabbimizi tesbih ederken kullandýðýmýz, manevi deðeri çok yük-

sek bir ibadet aracý olarak görmeliyiz. Bana býrakýlacak en büyük

servet, babamýn, annemin, yýllardýr namazlarýndan sonra çektiði

tesbihi olur. Ecdatta yaygýn bir gelenek vardý, yaþlanan her insan-

da 99’luk bir kuka tesbih bulunurdu, o þahýs vefat edince cenaze

masraflarý o kuka tesbih satýlarak karþýlanýrdý. 

“TESBÝH YAPMADAN DURAMAM”

Tesbih ustalýðý bir iþ mi, sanat mý? Toplumda nasýl algýlanýyor?

Tesbih baþlý baþlýna bir sanat, bir sektör. Ben bunu meslek edin-

miþim ve severek yapýyorum. Tesbihi tanýmayan kiþiler, zaman

zaman soruyor “ne iþ yapýyorsun, nasýl geçiniyorsun?” diye. “Tes-

bihçiyim” dediðimde,  iç geçirenler oluyor, “Allah büyüktür geçi-

nirsin” diyorlar. Bekar tesbihçi arkadaþlar mesleki yönden bu nok-

tada zorlanýyor. 

Tesbihçi olacaklara “evlendikten sonra tesbihçi ol” mu diyorsun?

Biraz öyle, yoksa kimse kýz vermez onlara. Biz tesbih ustalarýnýn

bir görevi de, tesbihi anlatmak ve tanýtmak. 

Meslekle hobi arasýnda çeliþkide kaldýðýn oluyor mu?

Ýlk baþladýðým yýllarda oldu. Tornamdan uzak kaldýðým zamanlar-

da, bu iþin bende ne kadar çok baðýmlýlýk yaptýðýný anlýyorum. Tor-

namýn sesinin, tesbihin talaþ kokusunun burnumda tüttüðünü

hissediyorum.

Sen tescilli sanatkâr mýsýn? Sadece tesbihten mi geçiniyorsun?

Tek mesleðim tesbihcilik… Kültür ve Turizm Bakanlýðý bana 2005’in

baþýnda tescilli sanatkar kimliði verdi. 

Çýraklýktan ustalýða geçerken kimler elinden tuttu?

Baþta babam olmak üzere, baba dostu ve çok büyük bir koleksi-

yona sahip Þaban Köse ve iþleme ustam Zekeriya Þenyurt.

Kimleri usta bilirsin? Hangi ustanýn hangi tarzýndan etkilendin?
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Baba mesleði tesbihçiliðe gönül veren Feyzullah Ustaya göre, dünyada iþçiliði en iyi tesbihler Türkiye’de
yapýlýyor.  Feyzullah Usta kendisi gibi tesbih ustasý olan aðabeyiyle birlikte dünyanýn dört bir yanýný do-
laþarak tesbih için hammadde toplamýþ. Tesbih tornasýna girerek birbirinden deðerli tesbihe dönüþen
hammaddeler arasýnda gergedan boynuzu da var su aygýrý diþi de... Yerli ve yabancý birçok müþterisi olan
Feyzullah Usta, kehribar tesbihlerin Araplar arasýnda çok moda olduðunu söylüyor. 

Ýmdat Usta tesbihin baðýmlýlýk yaptýðýný söylüyor.
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En çok koleksiyonerlerin tesbihlerini seyretmekten etkilendim.

Tarz olarak rahmetli Elazýðlý Yusuf Usta’nýn tarzýný zaman zaman

örnek aldým. Onun tesbihlerindeki güzelliði günümüzde çok az

tesbihçi yakalamýþtýr.

Þimdi sen kendi tarzýný oluþturabildin mi?

Kendi tarzýmýn oluþtuðuna inanýyorum. Her ustanýn bir tarzý vardýr

ve tesbihten anlayan herkes, herhangi bir tesbihin kime ait oldu-

ðunu hemen çýkarýr. 

Çalýþma tarzýnýz nedir? Tesbihçilere mi koleksiyonculara mý?

Genelde koleksiyonerlere çalýþýyorum bunun yanýnda

tesbihçilerle de çalýþýyorum.

Tesbih dünyada nerelerde iyi yapýlý-

yor, Türkiye bu iþin neresinde?

Tesbihin Türkiye’de yapýldýðý

kadar güzel iþçiliði olan baþ-

ka ülke yok. Türkiye, tesbi-

hin her zaman zirvesinde

kalmayý baþarmýþ. Mýsýr’da

tesbih atölyelerini gezdim,

çok tesbihçi var, hamma-

denin bol olduðu ülkeler-

den birisi fakat iþçilikleri

kötü. Suriye ve Ýran da Mý-

sýr gibi.

“EN GÜZEL MALZEME

AFRÝKA’DAN ÇIKAR”

Kimlere çalýþýyorsun?

Bilal Sütçü, Ali Demirel, Kadir Þükrü

Karateke, Fatih Baþçý, A. Ragýp Öner, Ah-

met Týðlý ve yurt dýþýndan tesbihçi ve koleksi-

yonerlerle çalýþýyorum.

Bir tesbihe en fazla ne kadar emek

verdin?

Hammaddesine ve iþçiliðine göre de-

ðiþiyor. Ýki günde bir tesbih çýktýðý gi-

bi, bir ayda iþlemeli bir takýnýn çýktýðý

oluyor.  

Hammaddeyi nasýl temin ediyorsun?

Hammaddeyi yurt dýþýndan getiriyoruz. Tesbihin

en zor kýsýmlarýndan birincisi diyebiliriz bu konuya. Me-

sela Türkiye’de oltu taþý, zeytin aðacý ve þimþir aðacý hariç, güzel

bir tesbih malzemesi yok. Dünyada, yaþam þartlarý çok zor olan

ülkelerden, örneðin Afrika gibi yerlerden aðýrlýklý olarak temin edi-

yoruz hammaddeyi. 

Malzeme bulmak için nerelere gittiniz?

Afrika aðýrlýklý olmak üzere Uzak Doðu, Arap yarýmadasý, Rusya ve

Baltýk ülkelerine gitmek nasip oldu. Son 3 yýl içinde aðabeyimle

beraber elliye yakýn yurt dýþý seyahati yaptýk, sadece tesbih mal-

zemesi bulmak için. Bunlarýn içerisinde, belki hiçbir Türk’ün yakýn

tarihte adým atmadýðý yerler de var. Bu malzemeler bazen devlet-

ten resmi izinle, bazen ihale ile alýyoruz, bazen de eski objeleri

tesbihe çeviriyoruz.

Bir tesbih ustasý için en zor olan nedir?

Pazarlýk ve tamirat... En zor iþ pazarlýktýr. Zira sanat eserinde ‘at pa-

zarlýðý’ olmamalý. Sanatkarýn aþkýný, þevkini söndürücü bir taraz

bu, iþi öldürür. Biz yaptýðýmýz iþe deðer

biçmekte zorlanýrýz. Ýkinci zor bir konu

da, baþka bir ustanýn yaptýðý tesbihin

tamiridir. Çünkü hem zaman alýyor

hem de baþkasýnýn eserine müdahale

ediyorsun. Yeni baþlanmayan bir tes-

bihte his ve heyecan olmuyor. 33 ve-

ya 99’lýk tesbih yapýyorsun. Ben-

zer bir þeyin tekrarý gibi... 

Sýkýldýðýn olmuyor mu?

Asla; her tesbihin gönlümde

ayrý bir yeri var. Ýlk baþladýðým za-

manlardaki kadar olmasa da hala

rüyalarýmý tesbih ve tesbih malzemeleri

süslüyor. Her tesbihe baþlamadan önce ayrý bir

heyecan duyuyorum. Besmelesiz baþladýðým tes-

bih yoktur.

En beðendiðin koleksiyonlar kimler?

Rahmetli Aydýn Bolak Bey’in

koleksiyonu, Bilal Sütçü, Ali

Demirel, Þaban Köse ve Fa-

tih Baþçý Beylerin koleksi-

yonlarý çok güzel. Necip

Sarýcý, Hüsamettin Öz-

kan, Bedrettin Dalan,

Baþbakan Erdoðan’ýn

ve Sabancý ailesinin

de hatýrý sayýlýr zengin

koleksiyonlarýnýn ol-

duðunu biliyorum. Bazý

gizli koleksiyonerler de

var elbette. 

Tesbih ustalýðý teknolojik

deðiþmelerden etkileniyor

mu? Elden tornaya geçiþ…

Eskiden el kemanesiyle yapýlýyordu. Gü-

nümüzde elektrikli tornalarda yapýlýyor. Geliþ-

memiþ ülkelerde hala el kemanesiyle yapýlýyor.

“TESBÝH BAÐIMLILIK YAPIYOR”

Tesbih ustalarý arasýnda paylaþým mý var, kýskançlýk mý?

Kýskançlýktan ziyade meslek sýrrý söylememe gibi bir durum var

kimi tesbih ustalarýnda. Sanatta sýr saklanmalý da, dost bildiðimiz

kiþilerin müþteri gibi yanýmýza gelip ticari ve mesleki sýrlarýmýzdan

para kazandýðýna þahit olmak insaný biraz sarsýyor. Buna raðmen,

tesbihçiler arasýnda çok güzel paylaþýmýn örneklerini de yaþýyoruz.



Sürekli görüþüp fikir ve malzeme alýþveriþi yaptýðýmýz tesbih usta-

larý da var.

Ne tür hammadde kullanýyorsun? 

Kehribar, gergedan boynuzu, su aygýrý diþi, baða, mors, balina di-

þi, fil diþi, mamut diþi, buffolo boynuzu, ren geyiði boynuzu, koç

boynuzu, manda boynuzu, narçýl, kuka, katalin, yýlan aðacý, öd

aðacý, pelesenk aðacý, abanoz aðacý, vengi aðacý, azube aðacý, gül

aðacý, zeytin aðacý, þimþir aðacý.

Kendini hangi maddede daha baþarýlý buluyorsun?

Kehribar…

Yeni modeller geliþtirmek için ne yapýyorsun?

Yeni model için, bazen düþüncede tasarlýyorum, bazen de tor-

namda býçaðýn gideceði yöne göre hareket ediyorum. Yani bu þi-

ir yazmak gibi kendiliðinden, bir anda içten gelen bir þey.

Bu iþte hedefin nedir?

Ýlmin sonu olmadýðý gibi sanatýn da sonunun olmadýðýný düþünen-

lerdenim. Belki þu an sanatýmýn zirvelerini yaþýyorum, belki de ile-

riki yýllarda yaþayacaðým. Bunu biraz da zamana ve koleksiyoner-

lere býrakmak gerekir.

Koleksiyona seninle baþlayanlar var mý?

Bilal Sütçü, Fatih Baþcý, Ahmet Týglý, Kadir Burak Demirci. Bunlar

koleksiyon sahipleri. Tesbihi tanýmalarýna vesile olduðum kiþiler

de vardýr…

Senin koleksiyonun var mý?

Ufak da olsa var. Sipariþte olsa yaptýðým tesbihleri tutmak geliyor

içimden ama olmuyor, bir þekilde elden uçup gidiyor. 

Senin önerdiðin malzemeler nedir?

Kehribar(damla), gergedan boynuzu, su aygýrý diþi, sýkma kehribar,

baða.

Niçin damla kehribar?

Kehribar çok uzun yýllarda olgunlaþan çam reçinesidir. Guatr baþ-

ta olmak üzere, sarýlýk, stres atma vb. birçok hastalýða iyi geldiði

bilinir. Özellikle Batý ve Sovyet ülkelerinde, saðlýða faydasýndan
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Ýki tesbih ustasýnýn da babasý Mustafa Usta.
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dolayý çok insanýn kullandýðýný görüyoruz. Bazý kiþilerin bize gelip

kehribar tozu aldýðý oluyor, hastalarýn yiyeceklerine katmak için.

Kehribarý çekerken elimize çok güzel bir koku akseder.

Tesbih baðýmlýlýk yapýyor mu?

Baðýmlýlýk yapýyor. Güzel bir tesbihe alýþan bir insanýn tesbihsiz

durmasý veya sanatsal deðeri olmayan sýradan bir tesbihi çekme-

si çok zor olur.

Yaptýðýn iþi kimlere gösterip fikrini, eleþtirisini, onayýný alýrsýn?

Çýraklýk dönemimde oldu ama ustalýkta bir baþkasýndan onay al-

dýðým hiç olmadý. 

Kimlerde senin tesbihin var?

14 yýldýr tesbih yapýyorum. Bildiklerimin dýþýnda bilmediðim kolek-

siyonerlerde de tesbihimin olduðunu düþünüyorum, çünkü karþý-

laþtýðým çok oldu. Çok tesbih yaptým, ama koleksiyonluk diyebile-

ceðimin sayýsý iki binin üzerindedir. 

Tesbihte talep hangi kesimden, nerelerden geliyor?

Yurt içi ve yurt dýþýnda koleksiyoner ve satýcýlardan geliyor, aðýr-

lýklý olarak Araplar tesbihi daha çok seviyor.

Yýllar önce yaptýðýn bir tesbihle þimdi karþýlaþýnca ne hissedi-

yorsun?

Ýlk önce yaptýðým aný tekrar yaþýyorum. Çok yer deðiþtirdim. Han-

gi yerde yapmýþým, hangi zor zamaným da yapmýþým… Sanatçýnýn

yaþadýðý en güzel duygu da bu olsa gerek.

Tesbihin bakýmý nasýl olmalý?

Kehribar hariç hiçbir malzeme güneþi sevmiyor. Bu sebepten

Araplar çok kehribarý seviyor. Güneþ ýþýðý özellikle imamelerde

eðilme-bükülmeye ve tanelerde çatlamaya sebep oluyor. Su, ýslak

el, ter tesbihin parlaklýðýný yok ediyor. Hayvansal ürünlerden ve

ahþaptan yapýlan tesbihlere güvelenme ihtimaline karþý naftalin

konmasý çok iyi olur.

“ÇIRAÐIM UKRAYNALI BÝR GENÇ”

Tesbihte de sahtecilik, imitasyon var mý?

Hemen hemen tüm malzemelerin imitasyonu oluyor. Özellikle pi-

yasada sahte baða, sahte kehribar bol miktarda satýlýyor. En azýn-

dan bize teyit için gelen tesbihlerden anlýyoruz. Ýnternette de sa-

týlýyor. Alan kiþiler sahte olduðunu anlamýyor. Sahte tesbih aldýðý-

ný anlamayýp tesbih çok güzelmiþ diye internette yorum da yapý-

yorlar.

Sahte tesbihi hemen tanýr mýsýn? 

Kehribar ve baða hariç tüm tesbihlerin imitasyonu zor. Kehribar

ve baða bazen tornaya takmadan anlaþýlmayacak kadar gerçeðe

yakýnlarý var. Onlarý gerektiðinde iþleme sokarak, diðerlerini de

çýplak gözle sahte olup olmadýðýný tanýrým.  

Bu sektör nasýl gündeme geliyor, sergiler oluyor mu?

Sergiler zaman zaman oluyor. Biz de iþtirak ediyoruz. Kültür ve Tu-

rizm Bakanlýðý bu noktada sanata ve sanatkara deðer veriyor. Ge-

rek uluslararasý fuarlarda Türk el sanatlarý standý düzenliyor, gerek

kendi bünyesinde geleneksel el sanatlarý fuarý düzenliyor, biz de

katýlýyoruz.

Tesbihçilik geleneksel el sanatlarý kategorisinde mi deðerlendi-

riliyor?

Evet…

Tesbih koleksiyonculuðu lükse mi giriyor?

Bu göreceli bir durum. Kiþiye göre deðiþir. Tesbih koleksiyonculu-

ðunun sermayesinde, tesbihi sevmekle birlikte maddi güç de dev-

reye girer. 100 dolara da tesbih vardýr, 10.000 dolara da. Kimi tes-

bihlerin de  maddi deðerinden çok manevi deðeri önemlidir. Ec-

dattan kalma tesbihlere paha biçilmez. Manevi büyüklerin çektiði

tesbihler de büyük deðerdedir. Osmanlý’dan kalma olur, çok say-

gý duyduðun bir büyüðünden olabilir. Maddi boyutta tesbihe bü-

yük para yatýranlar da oluyor, tesbih müzayedeleri yapýlýyor, çok

yüksek rakamlara tesbihler satýlýyor.

Sen bir yýldýr Ukrayna’da yaþýyorsun. Yaptýðýn iþ tesbihçilik. Uk-

raynalýlar bu iþe nasýl bakýyorlar?

Evet, bir yýldýr Ukrayna’dayým. Oranýn insaný benim bir tesbihle

günlerce uðraþtýðýmý görünce çok þaþýrýyorlar. Meraklýlar. Sanat

deðeri olmasa da hemen hemen herkesin arabasýnda bir tesbih

var. Benim þimdi bir çýraðým var Ukrayna’da, adý Maksim. O da çok

meraklý bu iþe. Ýþin felsefesini çoktan kaptý.

Feyzullah Usta tesbihi “gönül yontma” iþi olarak görüyor.
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Safranbolu’daSafranbolu’da
Akýp Geçer Zaman…Akýp Geçer Zaman…

Yazý: Dilek CAN - Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Unesco Dünya Mirasý listesinde yer alan, hala “bizden” kalabilmiþ tek kentimizdir Safranbolu… Dillere destan
evleri, hanlarý, hamamlarý, sokaklarý, köprüleri, çarþýlarý, çeþmeleri ve camileriyle bir açýk hava müzesidir adeta.
Geleneklerine sýký sýkýya baðlý olan bu efsane kentin geleneksel el sanatlarý da teknolojiye ve zamana inat, büyük
bir ustalýkla yaþatýlmaya devam ediyor…
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“Safranbolu’da Zaman”… Safranbolu denildiði zaman ilk aklýma ge-

len; “Karanlýk bir gecede bir çeþmenin aðzýndan akan damlalar gi-

bi akýp geçti zaman” dizeleriyle bu belgeseldir.

Deðerli hocam, nadide kültür ve sanat insaný Süha Arýn imzalý “Saf-

ranbolu’da Zaman” belgeseli, bu tarihi kentin mimari, kültürel,

sosyal açýdan tanýtýlmasý

ve korunmasý için kamuoyu oluþturma amacýný taþýyan, 70’li yýlla-

rýn derin izlerine vakýf unutulmaz bir yapýmdýr… Hatta 2001 yýlýn-

da, belgeselin, Safranbolu’nun ulusal ve uluslararasý arenadaki ta-

nýtýmýna büyük katkýsý nedeniyle kent merkezindeki bir meydana

“Süha Arýn Meydaný” adý verilmiþti. “Tahtacý Fatma”, “Kula’da Üç

Gün”, “Dünya Durdukça Mimar Sinan” gibi 50’nin üzerinde unutul-

maz filme imza atan, yurt içinde ve yurt dýþýnda büyük baþarýlar

kazanan, çok sayýda yönetmen, akademisyen ve sanatçý yetiþ-

tiren, 2004 yýlýnda kaybettiðimiz hocam Süha

Arýn’ý bu vasýta ile rahmetle

anýyorum… 



Adýný yörede yetiþen safran bitkisinden alan Safranbolu, tarihi bin-

lerce yýl öncesine dayanan eski yerleþim birimlerimizden biridir.

Hititler, Frigler, Romalýlar, Selçuklular, Osmanlýlar gibi pek çok bü-

yük uygarlýðýn beþiði olan kent, 18.-19. yüzyýllardan yadigar, ka-

lem iþleri ve ahþap oymalarla süslü çok katlý konak tipi evleri ile

dillere destan olmuþtur. Dönemin yaþama biçimini yansýtan ve

mükemmel bir mimari anlayýþla inþa edilen yaklaþýk 2000 gele-

neksel Türk evi bulunmaktadýr Safranbolu’da. Bunlardan sadece

800 kadarý yasal koruma altýndadýr.

Kent, 1975’te sit alaný ilan edilmiþ, 1976’da “Safranbolu’da Zaman”

belgeseliyle ün kazanmýþ, yýllar içerisinde gelen talepler doðrultu-

sunda konaklar turizm tesislerine dönüþmeye baþlamýþtýr. Bugün

yurt içi ve yurt dýþýndan pek çok kimse, naftalin kokulu tarihini;

odalarýnda, sofalarýnda, sedirlerinde, ocaklarýnda, havuzlarýnda,

dolaplarýnda, perdelerinde, yorganlarýnda saklayan bu evlerde bir

gece olsun konaklamak için bu müze kente akýn ekmektedir. Ha-

vuzlu Konak, Türkiye’nin otele dönüþtürülen ilk tarihi köþkü; Kay-

makamlar Evi ise Safranbolu’daki evlerin kusursuz örneklerinden

biridir. Kilerciler Konaðý, Mümtazlar Konaðý, Karaüzümler Konaðý

gibi evler de diðer gezilebilir evlerdendir. Arnavut kaldýrýmlý dar

sokaklarýnda nazlý bir gelin gibi salýnan Safranbolu evlerinin bir gü-

zelliði de hangi evden bakýlýrsa bakýlsýn manzaranýn asla kapan-

mamasýdýr. 

Safranbolu’da zaman, daha çok kýþlýk evlerin bulunduðu, tarihi ve

turistik mekanlara da sahip olan Çarþý kesimi ile yazlýk evlerin yo-

ðunlaþtýðý Baðlar’da geçer… Eski dönemlerde açýk hava namazga-

hý olarak kullanýlan Hýdýrlýk tepesi, çeþitli el

sanatlarý üretimleri ve satýþýnýn yapýldýðý

çarþýlarý, Yemeniciler Arastasý, Osmanlý mi-

marisinin en geliþmiþ örneklerinden 17.

yüzyýl yapýmý Cinci Haný, bulunduðu yer

kale olarak da bilinen Eski Hükümet Kona-

ðý, Ýncekaya su kemeri, 1797 yapýmý olan

ve halen çalýþan saat kulesi, Deðirmenba-

þý su deðirmeni, güneþ saati, her köþe ba-

þýnda rastlayabileceðiniz muhteþem taþ

iþçiliði çeþmeleri, sayýlarý 25’i bulan tarihi

camileri ve doðal güzellikleri ile kültür ge-

zisi yapmak isteyenler için Safranbolu bir

yeryüzü cennetidir denilebilir… Ülkemiz-

deki korunmasý gereken yaklaþýk 50 bin

kadar kültür ve tabiat varlýðýnýn 1000’den

fazlasýnýn Safranbolu’da olmasý bu müze

kentin önemini daha da artýrmaktadýr. Bu

bakýmdan dünyanýn pek çok köþesinden
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güzelliklerin yer aldýðý Unesco Dünya Mirasý listesinde Safranbo-

lu’nun da olmasýna þaþmamak gerek… 

Safranbolu’nun Lonca Çarþýlarý

Eski dönemlerde Safranbolu’da da üretim ve ticaret, bir tür esnaf

örgütlenmesi olan lonca sistemi ile iþletilen çarþýlarda gerçekleþ-

mekteymiþ. Bugün hala Safranbolu’nun çarþýlarýnda lonca gelene-

ðinin devamý olarak üretim sürmekte ve geçmiþin pýrýltýlarýný taþý-

yan o nadide el sanatlarý yaþatýlmakta. Kentte, Demirciler, Semer-

ciler Çarþýlarý ve Yemeniciler Arastasý gibi pek çok tarihi mekan

bulunuyor.

Demirciler Çarþýsý, sýcak ve soðuk el sanatlarýnýn üretildiði bir lon-

ca çarþýsý. Bakýrcý ve kalaycý esnaf, bu çarþý içerisinde üretimlerine

devam ediyor. Köprülü Mehmet Paþa Camii’ne bitiþik 48 ahþap

dükkândan oluþan Yemeniciler Arastasý’nda ise yemeni denilen

yöresel deri ayakkabýlar üretilmekte. Restore edilen bu eski lon-

ca çarþýsý, günümüzde turistik amaçlý da kullanýlýyor. Safranbo-

lu’dan yolu geçecek olanlara güzel bir öneri de; Yemeniciler Aras-

tasý’ndaki Ahmet Demirezen Yemenicilik Müzesi. Müze, Anadolu

kültüründe kaybolmaya yüz tutmuþ yemenicilik el sanatlarýna

iliþkin çok güzel örnekler sunuyor.

Safranbolu çarþýlarýnda maket evlerden kapý tokmaklarý ve eski

zaman zillerine, çarýklara, eyerlere, nazar boncuklarýna, rengarenk

yorganlara, ahþap oymalara, bakýr eþyalara, Kastamonu dokuma-

larýndan yapýlmýþ giysi ve örtülere, eliþi çeyizliklere, tahta oymala-

ra, incik-boncuk ve iþlemelerin binlerce çeþidine rastlayabilirsiniz.

Türk kültürünün zenginliðinin ve zerafetinin bir simgesi sayýlabile-

cek bu objeler, gerek yerli gerekse yabancý turistlerden yoðun il-

gi görüyor.

Bir Gelenektir Kapý Tokmaklarý 

Bilenler bilir Safranbolu evleri, kapý tokmaklarý ve eski zaman ka-

pý zilleri ile de çok meþhurdur. Zamana meydan okuyan kapý tok-

maklarýndan günümüze kadar gelebilenler, bizlere çok naif ve za-

rif bir dünyanýn ipuçlarýný verirler. Elbette ki bir bilenin aðzýndan
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dinlediðinizde anlarsýnýz bunu. Yoksa bu tokmaklar muhteþem iþ-

çiliðiyle eþsiz bir sanat unsurudur sadece ilk bakýþta…

Safranbolu’da kapý tokmaklarý, farklý bir iletiþim biçimi geliþtirmiþ-

tir insanlar arasýnda. Þöyle ki; evlerin sakinleri misafirlerini kapý

tokmaklarýný çalýþýndan anlarlar, yani o anki durumu bildiren gizli

bir mesaj anlamý taþýr tokmaklarýn sesleri… Kapýnýn dýþýnda bekle-

yen kadýn mý, erkek mi, çocuk mu, yoksa ailece misafirliðe gelen

bir topluluk mu onu haber verir ev halkýna…

Safranbolu evlerinde iki büyük kapaktan oluþan giriþ kapýlarýnýn

sað tarafýnda bulunan motifsiz, büyük tokmak erkekler tarafýndan

kullanýlýr, çalýndýðýnda ev içerisindeki hanýmlarýn toplanmalarý ge-

rektiðinin iþaretidir. Ayný tokmaðýn üzerindeki yuvarlak tokmak,

ailece misafirliðe gelenler tarafýndan kullanýlýr, bütün tokmaklar-

dan daha çok ses çýkarýr. Sol kapaktaki iþlemeli tokmak ise kadýn-

lar tarafýndan kullanýlýr, tiz ses çýkarýr, erkeklerin avluyu boþaltma-

larýný gerektiðinin iþaretidir. Çocuklar için bile bir tokmaðý bulunan

kapýlarýn yaný sýra, tokmaklara baðlanan ipler de kendi içinde an-

lamlar taþýr. Bu tokmaklar, sahipleri hakkýnda da bilgi vermeleri

açýsýndan da çok ilginçtirler. Örneðin kapýlarda kýz eli gibi tutacak

gördüðünüzde o evde bekar kýz var demektir… 

Velhasýl Safranbolu’da “Karanlýk bir gecede bir çeþmenin aðzýndan

akan damlalar gibi akýp geçiyor zaman”… Anlý, þanlý bir tarihin ýþý-

ðýnda, sadece kültür ve sanat hazinelerimiz zamandan bize yadi-

gar kalan… Ve bu deðerli mirasý torunlarýmýza iletebilmek saadeti

yaþamýmýzda aslolan…



Ýslâm dininin temel ilkelerini, Hz. Muhammed’e gönderilen

ilahi buyruklarý insanlara bildiren, onlarýn her iki dünya-

daki mutluluklarý için gerekli kaideleri anlatan kutsal

kitap Kur’ân-ý Kerîm’i en iyi þekilde yazma ve süsle-

me konusunda Müslüman sanatçýlar, yüzyýllar

boyu âdeta birbirleriyle yarýþmýþlar ve bugün

dünyanýn hayranlýkla izlediði Kur’ân’larý ha-

zýrlamýþlardýr. Kur’ân-ý Kerîm yalnýzca öð-

retileriyle deðil, ayný zamanda maddî

görüntüsüyle de insanlarýn ruhuna

ve gözüne hitap eden mesajlar

ve gizemler bütünüdür.

Kutsal kitabý yazan hat

sanatçýlarýnýn ruhu,

sanki kutsal harfler-

den oluþan bir

kaide ile örül-

müþ tü r .

Müzehhip-

ler âdeta ken-

dilerinden geçer-

miþcesine, ibadet

edermiþçesine, stilize

edilmiþ renkli ve altýn

motiflerle Allah’ýn kelâmýný

sarmýþlar ve onu en güzel cilt-

lerle koruma altýna almýþlardýr.

Batýlý sanatçýlarýn resim, heykel gibi gör-

sel sanatlarda ulaþtýklarý zirveye, Müslü-

man sanatçýlar hüsn-i hat (güzel yazý) ve tez-

hip gibi dallarda ulaþmýþlardýr.

Müslümanlar için Kur’ân hiç kuþkusuz “Allah’ýn sö-

zü”dür. Bu inanç, hattat ve müzehhipleri Kur’ân-ý Kerim’i

en güzel þekilde yazma ve süsleme yollarýný aramaya yö-

neltmiþtir.

14. yüzyýla dek yazýlan Kur’ânlarda tek baþýna kufi, muhakkak, rey-

hânî sülüs ve nesih gibi yazýlar veya muhakkak-reyhânî, muhakkak-ne-

sih ve muhakkak-sülüs-nesih gibi ikili ya da üçlü yazý gruplarý ortaklaþa
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mýþ olan bir Kur’ân-ý Kerîm’i vardýr ki; yaygýn bir düþüncenin ifadesi olan “Kur’ân-ý
Kerîm Hicaz’da indi, Mýsýr’da okundu, Ýstanbul’da yazýldý” ifadesini kanýtlamaktadýr.
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kullanýlýyordu. Ama Kur’ânlar için Osmanlý beðenisine

en uygun olan ve en çok tutulan hat nesihtir. Bu ne-

denle bazý Osmanlý kaynaklarýnda nesihten “hâdim-

ül Kur’ân” (Kur’ân’a hizmet eden) olarak söz edilir.

Rahat okunmasý için güzel ve net yazýlmasý gereken

Kur’ân-ý Kerîm’in süslenmesi doðrudan gerekli görül-

memiþtir. Ayrýca, metni herhangi bir þekilde etkileme

kaygýsýndan dolayý, tezyinat uzun süre kontrol altýn-

da tutulmuþtur. Bu yüzden tezhip, hat sanatýndan

daha yavaþ geliþme göstermiþtir.

Kur’ân zaman içinde tezhip sanatçýsýný davet eder-

miþçesine birçok fýrsatlar doðurmuþ ve bu fýrsatlar

tezyinatýn geliþmesinde temel etken olmuþtur. VIII.-

IX. yüzyýllarda âyet bitiminde kullanýlan, bazen üze-

rinde âyet numaralarý yazýlý olan noktalar ve sure

baþlarý, altýn ve zaman zaman lacivert ve kýrmýzýmsý

bir renkle süslenmiþ olarak karþýmýza çýkarlar. Küçük

þemse görüntüsündeki bu noktalar, güneþin parlaklý-

ðýný temsil eden altýn ile boyanmýþtýr. Sure baþlarýnda

sure adý yazýlýdýr ve tezyinat baþlangýçta geometrik

formlar ihtiva eder. Ayný dönemlerde Kur’ânlarý okur-

ken durulacak veya secde edilecek âyetleri belirle-

yen ve bu âyetlerin hizasýnda bulunan kelimeler de

þemse formlarýnda tezyin edilmiþtir. Metnin baþladýðý

ilk sayfalar olan, Fatiha ve Bakara surelerini içeren

“serlevha”lar (baþlýklar) ve “zahriye” adý verilen taný-

tým sayfalarý müzehhiplerin bütün hünerlerini sergi-

ledikleri bölümlerdir. Zahriye sayfalarý serlevhadan

önce gelen, kimi zaman yazýsýz býrakýlýp tamamý süs-

lenen sayfalardýr. Gerektiði zaman satýr aralarý sýrf al-

týnla veya zengin motiflerle süslenmiþtir ki bu tarz

süslemeye “beyn-es sutûr” (satýrlar arasý) adý verilir.

Kutsal metni süslerken sanatçýlar son derece cömert

davranmýþlar, ancak Kur’ân’ý hazýrlayanlarýn isminin

geçtiði sayfalarda oldukça mütevazý olmuþlardýr.

En erken örneklerine VIII.-IX. yüzyýllarda görmeye

baþladýðýmýz Kur’ân-ý Kerîm süslemeciliði, XIII.-XIV.

yüzyýllardan itibaren büyük bir geliþme içerisine gir-

miþtir.

Kur’ân-ý Kerîm yazý ve tezyinatý, hazýrlandýklarý döne-

min sosyal ve ekonomik þartlarýný, yazý ve tezyinat

anlayýþ ve beðenilerini yansýtmýþlardýr. Osmanlý Ým-

paratorluðu’nun en güçlü olduðu XV. yüzyýl sonu ve

XVI. yüzyýlda hazýrlanan ve bugün müze, kütüphane
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ve özel koleksiyonlarý süsleyen Kur’ânlar, izleyenlerde hayranlýk uyan-

dýracak, hattâ þaþkýnlýk yaratacak güzellik ve zenginliktedir. Ýstanbul

Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan, 6662 envanter numaralý Sultan

II. Bayezid için Þeyh Hamdullah tarafýndan yazýlan ve Hasan bin Abdul-

lah tarafýndan tezhiplenen, Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi yy.999

envanter numaralý Ahmet Karahisari tarafýndan 1546-47’de yazýlan ve

Topkapý Sarayý Müzesi Hýrka-i Saadet K 5.’de bulunan yine Karahisari

tarafýndan yazýlmýþ Kur’ân-ý Kerîmler, gerek yazý gerekse tezyinat ve

cilt kapaklarý itibarýyla bu gerçeði gözler önüne sererler. Bunlar âdeta

Allah’ýn seçtiði, görevlendirdiði ve yönlendirdiði sihirli eller tarafýndan

hazýrlanmýþtýr.

Birçok Kur’ân-ý Kerîm’in tezyinatýnda karþýmýza çýkan, XV. yüzyýl so-

nundan XVI. yüzyýl ortalarýna deðin etkin olmuþ, stilize edilmiþ rûmi,

hatayý, bulut motiflerinin ve altýn ile lacivertin muhteþem bir uyum

içerisinde kullanýldýðý üsluba ilaveten, XVI. yüzyýl ortalarýna doðru ilk

kez müzehhip Karamemi tarafýndan tanýtýlan, saray bahçelerinde ye-

tiþtirilen yarý stilize lâle, karanfil, gül, sümbül gibi çiçekler, bahar çiçek-

leriyle donatýlmýþ aðaçlar, serviler Türk tezyinatýna konu olmuþtur. XV.

yüzyýl ortalarýndan XVII. yüzyýl sonlarýna kadar süren döneme tezhip

sanatý tarihinde “Klasik Dönem” adý verilir. XVII. yüzyýl ortalarýndan iti-

baren Osmanlý tezhip sanatýnda Batý etkisi yavaþ yavaþ kendini göster-

meye baþlar. XVIII. yüzyýl sonlarýna kadar süren bu süreç içerisinde

Türk tezhip sanatýnda natüralist çiçeklerin kullanýldýðý üslup etkili ol-

muþtur. XVIII. yüzyýl sonlarýna doðru baþlayýp XIX. yüzyýl sonlarýna ka-

dar süren çiçek sepetlerinin, uzun palmet ve kurdelalarýn ve natüralist

çiçeklerin kullanýlýp çok renkli uygulamalarýn yapýldýðý tarza tezhip sa-

natýnda “Türk Rokokosu” adý verilir.

Batýlýlaþma döneminde stilizasyon azalmýþ, bitkilerin doðadaki görü-

nüþlerine daha yakýn, bezemeden çok resim sanatý çerçevesine giren

çiçek minyatürlerine aðýrlýk verilmiþtir. Tezhip sanatýndaki gerilemeye

karþýlýk XVIII. yüzyýl, çiçek resimlerinin en parlak devri olmuþtur. Avru-

pa sanatýnýn, bu dönemin çiçek ressamlýðýndaki etkileri inkâr edile-

mez. Süslemelerde XVII. yüzyýldan itibaren Avrupa’da çiçek ressamlý-

ðýnýn revaç bulmasýna paralel bir geliþme dikkati çeker. XVIII. yüzyýl,

bütün Batý ülkelerinde kitap resmi olarak çiçeðin çok sevildiði bir dö-

nem olmuþ, gravürlü veya renkli çiçek resimli kitaplara çok raðbet

edilmiþtir. Bunun yaný sýra, kültürü yapýlan ve sevilen çiçeklerin tasvir

sanatýna da ayný yoðunlukla yansýdýðý dikkati çeker. XVIII. yüzyýlda

lâle, XIX. yüzyýlda sümbül ön plandadýr. Rokoko bezemelerin sevilen

çiçeði olan gülün Hz. Muhammed’in sembolü oluþu, en çok tasvir edi-

len çiçek olmasýný teþvik etmiþtir.
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Natü-

ralist üs-

lupla, XVI. yüz-

yýlda tanýþmýþ olan

Osmanlý sanatý, XVIII. yüz-

yýlda da renklerle boyanan çi-

çeklerin ve yapraklarýn yeni düzenle-

meleriyle zenginleþtirilmiþtir. Bir zenginlik

ve ihtiþam üslubu olan Rokoko tarzýnda çok

renkli motifler, düz ya da altýn sürülmüþ zeminde âde-

ta çiçek açmýþlardýr. 

Klasik tezhip sanatýna hayranlýk duymamak mümkün deðildir. Ancak

onu temel alýp, yüz yýlý etkilemiþ Rokoko tarzýný sevmemek ve ihmal

etmek de doðru olmaz. Müze, kütüphane, ve özel koleksiyonlar, bu

tarzda tezyin edilmiþ nadide el yazmalarý ile doludur.

Bu eserlerden birisi de Þeyh Hamdullah ekolünü canlandýran üstadlar-

dan biri olan “Büyük” Derviþ Ali tarafýndan yazýlmýþ olan Kur’ân-ý

Kerîm’dir. 

Ýstanbul’da dünyâya gelen Derviþ Ali, Þeyh Hamdullah ekolünü canlan-

dýran üstadlardan biridir. Bu sebeple “þeyh-i sâný” lakabýyla meþhur ol-

muþtur. Daha sonra gelen diðer iki Derviþ Ali’den ayýrmak için Büyük

veya Birinci lâkablarýyla da tanýnýr. Yeniçeri Aðasý Karahasanoðlu Hü-

seyin Aða’nýn terbiyesinde yetiþti. Ýlim tahsîlî yanýnda Hâlid b. Ýsmail

Erzurûmî’den aklâm-ý sitteyi meþkederek mezun oldu. Üstadlarýn ya-

zýlarýný tetkik ile onlardan istifâde etmiþ, pek çok talebe yetiþtirmiþtir.

Okçuluk sporu ile de ilgilenmiþtir.

Derviþ Ali, Hafýz Osman(1052/1642-1110-1698), Aðakapýlý Ýsmail b. Ali

(ö. 1118/1706); Eyyûbî Mustafa b. Ömer (Suyolcuzâde) gibi hat târihin-

de müstesna mevkiye sahip san’atkârlar yetiþtirmiþtir. Ayrýca Fâzýl Ah-

med Paþa (ö. 1087/1676); Mehmed Kâtû (ö. 1097/1685); Ali b. Mustafa

(ö. 1103/1691); Mustafa Nigâhî (ö. 1104/1693); Mehmed Bahrî Paþa (ö.

1112/1700); Ali (ö. 1121/1709); Hüseyin Dilâver el-Cezâirî (ö. 1125/1713);

Mehmed Atâullah (ö. 1129/1717); Mýr Mehmed b. Hüseyin (ö.

1132/1720); Mehmed b. Hüseyin (ö. 1132/1720); Ebû Bekir b. Rüstem

(ö. 1135/1723); Mehmed b. Mehmed, Halil b. Süleyman, Tuhfe’de adý

geçen talebeleri arasýndadýr.
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Altmýþtan fazla Kur’ân-ý Kerîm, pek çok en’âm, evrâd ve kýt’a yazmýþ-

týr. Eserleri Sürâhî Mustafa adýnda bir müzehhip tarafýndan tezhip edil-

miþtir.

Derviþ Ali’nin müzelerde bulunan eserleri arasýnda: TÝEM, 176, 401 nu-

maralarda kayýtlý yazdýðý Kur’ân-ý Kerîmleri, 2431 numarada bir sülüs

nesih kýt’asý, 2498, 2499 ve 2463 numaralarda murakka’ý, Kahire Dârül-

kütübü’l-Mýsrýyye, F. C., 1016 numarada kayýtlý aklâm-ý sitte murakka’ý;

A.B.D, ve Michigan Üniversitesi Kütüphanesi 438 nolu albüm içinde

kýt’asý zikredilebilir.

1084/1673 de vefat eden Derviþ Ali, Topkapý haricindeki kabristana

defnedildi.

Özel bir koleksiyonda bulunan Kur’ân-ý Kerîm’in cilt kapaðý 15x22 cm.

boyutlarýndadýr ve sýrt kalýnlýðý 4 cm.’dir. Kahverengi keçi derisinden

yapýlmýþ ön ve arka kapaklar ile mýkleb; bulut ve çiçek motiflerinden

oluþan salbekli þemse ve köþebentler ile altýn kullanýlarak mülemma

tarzda tezyin edilmiþtir. Arka kapak ile miklebi birleþtiren sertab bölü-

münde, altýn zeminli bir pafta üzerine, “Ona tertemiz (abdestli) olanlar-

dan baþkasý dokunamaz (Vakýa 79)” ayeti yazýlýdýr. Kapak ve mýkleb iç-

leri açýk kahverengi deri üzerine rumî motiflerden oluþan þemse ile al-

týn kullanýlarak tezhiblenmiþtir. 

Kur’ân-ý Kerîm, nohudî renk aharlý kaðýt üzerine siyah is mürekkebi kul-

lanýlarak ince bir nesih hattýyla yazýlmýþtýr. Fatiha ve Bakara sûrelerini

içeren ilk iki sayfa, yediþer satýr, diðer sayfalar on, onbir ve onbeþ satýr

olarak düzenlenmiþ ve 3 mm. kalýnlýðýnda altýn cetvel ile çerçevelen-
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miþtir. Fati-

ha ve Bakara

sûrelerini ihtiva

eden serlevha; altýn

ve lacivert zemin üzeri-

ne klasik tarzda tezhiplen-

miþtir. Rûmî ve çiçek motifleri-

nin kullanýldýðý süslemede altýn

bolca kullanýlmýþtýr. Serlevha sayfa-

sýnda satýr aralarý altýn ile bezelidir. Say-

fa kenarlarýndaki güller ve ortalarýndaki altýn

zeminli paftalarýn içine beyaz mürekkep ile, sûre

adlarýnýn yazýlý olduðu sure baþlarý altýn ve lacivert zemin

üzerine çiçek motifleriyle klasik tarzda tezhiplenmiþtir. Kur’ân-ý

Kerîm’i yazan hattatýn imzasý ketebe sayfasýnda daire bir form üzerine

“Ketebehü edafül mahlûkýyn vetürabü akdamül mesakýyn Derviþ Ali

hamiden lillahi teala ve musalliyen ala nebiyyihi muhammedin ve ali-

hi ve sahbihi ecmeiynettayyibiyn ettahiriyn vesellim tesliymen kesiren

kesiyra ila yivmil haþr vel karar, Sene 1072” olarak altýn zemin üzerine

beyaz mürekkeple yazýlmýþtýr. Eserin yazýlýþ tarihi 1072/1661’dir. Ýmza-

nýn yazýlý olduðu formun etrafý altýn zemin üzerine renkli çiçek motifle-

riyle tezhiplenmiþtir. Ancak Kur’ân-ý Kerim’i tezhipleyen müzehhibin

imzasý bulunmamaktadýr.

Gerek yazýsýyla gerekse tezhibiyle büyük bir özen ile hazýrlanmýþ olan

Kur’ân-ý Kerîm, Ýslam dünyasýnda oldukça yaygýn bir düþüncenin ifade-

si olan “Kur’ân-ý Kerîm Hicaz’da indi, Mýsýr’da okundu, Ýstanbul’da yazýl-

dý” ifadesini kanýtlamaktadýr. 

* Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatlarý

Bölümü Hat Ana Sanat Dalý Öðretim Üyesi.
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O, Türkiye’nin ünü yurt dýþýna taþmýþ seramik sanatçýsý Sýtký Usta’dýr.  Sýtký Ol-

çar’ýn bu kadar ünlü olmasýnýn sebebi nedir? dersek, onun sýcak kiþiliðini, di-

ðer özelliklerinin önüne koymak gerekir. Hemen arkadaþ olmayý beceren,

hep olumlu, candan, hoþgörülü ve güler yüzlü oluþu insa-

ný kendine baðlayýverir. Yöresel tavýrlarýný bilinçli ola-

rak önde tutmasý daha da kolay sevilmesine vesile

olur.

“Sýtký” imzasý bir deðerdir. Onun seramiði, imzasý

ile sanat eseri düzeyine yükselir. Peki o imza bu

güne nasýl geldi? Þimdi ona bakalým.

1948’de Kütahya’da doðdu. Zaman zaman -espri ola-

rak- sergi davetiyelerine imza yerine parmak basarak

okuma yazma bilmediði izlenimi býrakmaya çalýþtýðý ol-

duysa da lise mezunudur. 1973 yýlýnda “Osmanlý Çini”

adýný verdiði atölyesini kurdu. 1980’den itibaren eski Ýz-

nik motiflerini uygulayan diðer çini atölyelerinin arasýn-

da dikkati çekerek öne çýkmaya baþladý. Bir türlü ulaþý-

lamayan Ýznik kýrmýzýsý peþinde çaba harcadýysa da, ger-

çek ününü desenlerindeki isabet ve dost kiþiliði ile sað-

ladý. 

Gerek sanat dünyasý gerekse toplumun önde gelen

isimleri ile kurduðu dostluklarýn seramik üreten atölye

konumundan sanatçý düzeyine yükselmesinde önemli

rolü oldu. Sanat ve fikir dünyasýnýn eleþtirilerini önem-

seyip fikirlerini uygulama konusunda çabuk ve akýllý

davranmasý ile hep gündemde kalmayý baþardý. Taklit

eden deðil, taklit edilen olmayý hedefledi. Böylece yeni-

likler peþinde koþan, hemen her yýl özgün, farklý eser-

lerle sevenlerinin (ya da müþ-

terilerinin) karþýsýna çýkan bir

sanatçý oldu.

Bugün Asya, Avrupa, Amerika

ve Avustralya kýtalarýnýn bir-

çok þehrinde sergiler açmýþ,

konferanslar vermiþ bir se-

ramik sanatçýsýdýr Sýtký Us-

ta’mýz. Bu ülkelerde onun

her dönemine ait eserler-

Seramiðin Evrensel Ustasý
Sýtký Olçar

Yýlmaz UYAR

“Sýtký”… Seramiðe atýlan bu imza, peþinden birçok koleksiyoner sürüklüyor. Onu, ya-
þayan Kütahya seramikçileri arasýnda hep kendini yenileyen, sanatçý tavrýný önde tu-
tan biri olarak tanýyoruz. Bugüne kadar dünyanýn bir çok yerinde sergi açma imkaný
bulan ender sanatçýlardandýr. Paris, Newyork, Tokyo, Viyana, Madrid, Londra gibi bir-
çok þehirde özel sergileri olmuþ, eserleri koleksiyonerler tarafýndan kapýþýlmýþtýr.



den bulundurmak isteyen onlarca koleksiyoneri var. 

Usta’nýn Kütahya’daki seramik fýrýnýnda bazý res-

sam ve diðer sanat kollarýndan ünlülerin çalýþtý-

ðý da olmuþtur. Kütahya biraz da Sýtký Usta sa-

yesinde daha merkezi bir yer haline geldi

desek, yalan olmaz. Gazeteci Hýncal Uluç

ona “Kütahya’nýn Muhtarý” diyor. Þehirle

ilgili çeþitli aktivitelerde onun adý geçi-

yor. Cip, traktör yarýþlarýndan tutun

uçurtma þenliklerine,  Frig vadisi yü-

rüyüþlerine kadar yapýlan birçok

kültürel ve iç turizmi geliþtiren gös-

terilerde ustanýn parmaðý ve öncü-

lüðü var. Ne yapýyor ediyor, gün-

demde kalmayý beceriyor. Beceri-

yor derken, sakýn bir zorlama oldu-

ðu düþünülmesin. Her olan eþyanýn

tabiatý halinde kendiliðinden akarak

oluþuyor. Sýtký Usta’nýn bu olumlu

enerjisi bir þekilde ürettiklerine de ge-

çiyor. Bunu mamullerine bakarken fark

ediyorsunuz. Bir baþka tad var eserlerinde.

Ýmzasýný görmeseniz de onlar kendilerine

has özellikleri ile,  “Ben  Sýtký  Usta’nýn  atölye-

sindenim” diye sesleniyorlar.

Gizli Bir Neþe Var Bu Seramiklerde... 

Sýtký  Olçar’ý  yakýndan  tanýyanlar  eserlerine  akan  bu  neþenin

kaynaðý  ile  karþýlaþýrlar. Evet  onun  hoþgörülü  ve  hep  neþeli

tavrýndan  geçmiþtir  eserlerine  bu  tad... Ve  dünyanýn  birçok

yerinde  tanýnmakta, bilinip  aranmakta olmalarýný biraz da buna

borçludurlar.

Hamurundan, -çamurundan-  baþlar; -birçok aþama  ile-  çizilir, bo-

yanýr, piþirilir, sýrlanýr,  yeniden  piþirilir seramik... Her safhasý  ayrý

özen  ister... Birinden diðerine, sýnýf geçen  öðrenciler  gibi  üst

aþamalarýn  mensubu  olarak  son  fýrýndan  çýkarlar... Birçok  fire

verilir  her  safhada... Bazen  -en sonunda da-  koca bir fýrýnýn ta-

mamýndan vazgeçmek zorunda kalýnýr...

Gerçek bir azim ve sebat gerektirir... 

Hem  cesur  hem  teslimiyetçi, hem  neþeli, hem  kaderci, hem

sürükleyici  bir  yürek  ister  fýrýnýn  yanýnda  çinicilik... Ýþte  bu  yü-

reðin  sahibidir: Sýtký Olçar.

Bütün bunlarýn ötesinde onu Sýtký Usta yapan yaný araþtýrmacý, ye-

nilikçi ve en çok da insanla, doðayla dost yanýdýr. Kendiyle bu ka-

dar barýþýk ve hiç zorlanmadan iyiyi, güzeli, gelenekten yeniyi çý-

karmayý, yaratmayý rahatça becerebilen bir hoþ kiþiliktir. Onunla

üç dakika bir arada kalan en az yirmi yýldýr tanýþtýðý dostuymuþ gi-

bi kabul eder.

Geleneksel çini sanatýmýzda çiniler üretildikleri þe-

hirle, yöreyle isimlendirilmiþler: Ýznik, Kütah-

ya, Çanakkale gibi. Yüzyýllara göre bu

isimler birbirleriyle alternatifli olarak

önem kazanmýþlardýr. 16.

yy. Ýznik, 18-19. yy. Kü-

tahya, 19-20. yy. Ça-

nakkale gibi. Ancak

günümüzdeki üretim-

ler yörelere baðýmlý ol-

muyor. Bugün Kütahya

önemli bir seramik merkezi

olmasýna karþýn, üretilen sera-

miklerin kiþiliði sorgulanýrsa, Kütah-

ya’dan çok Ýznik arayýþlarý ortaya çýkar.

Bu yüzden ülkemizde Kütahya, Bursa, Ýznik

veya Ýstanbul, nerede yapýlýrsa yapýlsýn; artýk

firma ya da usta isimleri öne çýkmakta... Üretimler

bu isimlerle anýlmakta... Sýtký Usta, Kütahyalý bir sera-

mikçi olmasýna raðmen adý ile daha çok tanýnmaktadýr...
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Onun

yaptýklarý

da “Sýtký Us-

ta’nýn” denilerek ta-

nýmlanýr...

Sýtký Usta günümüzün ünlü seramikçilerindendir demek yeterli bir

tarif olmaz... Çünkü o kendine has özgün bir kiþiliktir. Geleneksel

çini sanatýnýn geçmiþteki baþarýsýný yakalamak ya da týpkýsýný yap-

mak için yapýlan genel çalýþmalar ve baþarýlar takdire þayandýr. Di-

ðerleri gibi o da bu amaçla yola çýkmýþtýr... Ama bugünkü baþarý-

sýný, geçmiþi aynen ya da onlara çok yakýn çizgide taklit edebilme-

sine borçlu deðildir. Bu konuda ondan daha baþarýlý olanlar var-

dýr... Ancak Sýtký Usta’nýn üretimleri, geçmiþteki benzerlerine yak-

laþtýklarý için deðil, dengeli-seviyeli ve kiþilikli özellikleri nedeniyle

tercih edilmektedir. 

Sýtký Usta’nýn yaptýklarý hediyelik eþya sýnýfýnda deðil, koleksiyon-

luk eser sýnýfýnda deðerlendirilmektedir. Zaten bugün dünyanýn

çeþitli ülkelerinde onun hayranlarý hýzla çoðalmaktadýr. 

Bugüne kadar dünyanýn bir çok yerinde sergi açma imkaný bulan

ender sanatçýlardandýr. Paris, Newyork, Tokyo, Viyana, Madrid,

Londra gibi birçok þehirde özel sergileri olmuþ, eserleri kolek-

siyonerler tarafýndan kapýþýlmýþtýr. Usta’nýn çinilerini gele-

neksel çini sanatýmýz içerisinde nereye koyabiliriz soru-

suna en kýsa þekilde cevap vermek gerekirse þöyle di-

yebiliriz:

Sýtký Usta’yla birlikte seramikler yöresellikten çok

kiþisellik kazanmýþ ve bu kiþisellikle yeni ufuklar

aramaya baþlamýþtýr. 

O kimi zaman Çanakkale, kimi zaman Ýznik ve-

ya Eski Kütahya taklitleridir... Amaç belki baþ-

langýçta taklitti. Ancak beðenilen, yani taklidin

baþarýsýndan çok, eserin Sýtký Usta’ya ait olduðu-

nu belirleyen tarz oluþtu. Buna “geleneðin 20.

yy’daki yorumu” diyebiliriz. Ne gelenekten vaz-

geçer, ne de yeni arayýþlardan Usta.

Gelenekten kopmadan tarihten yararlanma arzusu,

hemen bütün üretimlerinde kendini gösterir. Ancak

ulaþtýðý hiç bir noktada durmaz. Hep yeni arayýþlarla, ye-

niliklerle sürdürür üretimlerini... Bu arayýþlara “yorum” adý-

ný verirseniz: “Geleneðin yorumu”; “güzeli arama” derse-

niz: “sanatçýnýn yorumu” olarak isimlendirebilirsiniz.

Sýtký Usta’nýn bazen motif, bazen form, bazense kav-

ramdan yola çýkarak oluþturduðu koleksiyon serileri ol-

du. Baþlýcalarý Ýznikler, Kütahya tabaklarý, Yelkenliler,

Çintemaniler, Hatayiler, Rumiler, Balýklar, Kaplumbaða-

lar, Kediler, Kuþlar, Atlar, Sefer Taslarý, Lazýmlýklar, Ça-

nakkale Evleri, Piri Reisler, Bizans Mozaikleri, Ayasofya

Mozaikleri gibi seriler oldu. Bakalým önümüzdeki yýllarda

ne sürprizlerle karþýmýza çýkacak. Onu tanýyanlar artýk

böyle bir beklenti içindeler. Bizi buna alýþtýrdý.

Bizans Mozaikleri için þöyle diyordu: “Þimdi dünya deðiþti ne

Romalý var, ne Bizanslý… Ne de yerlere serilmiþ halýlar gibi du-

ran mozaikler. Yakýnda sular altýnda kalacak olan Zeugma. Bunla-

rýn hepsinden etkilenerek ve onlara dikkat çekmek için þimdiye

kadar hiçbir seramikçinin yapmadýðý bir çalýþmaya girdim. Her bi-

ri ünik bir seri imalat yaptým. Ortaya çýkanlar düþündüðümden de

baþarýlý oldu. 1998’de Bologna’da açtýðým sergide koleksiyonerler

tarafýndan kapýþýldý..” 

Her zaman þaþýrtýcý konular bulup her zaman yeni ve özgün olma-

yý baþaran Usta Piri Reis haritalarýný seramiðe uygulamasýný ise

þöyle anlatýyordu:

“Frig vadisinde kamp yapýyorduk. Füreya Koral’ýn bana verdiði tur-

kuvazlý fincandan kahvemi yudumlarken düþüncelerim ve gön-

lüm engin denizlere daldý. Denizler haritalarý, haritalar Piri Reis’i

çaðrýþtýrdý. Bir zamanlar Piri Reis nasýl gezmiþse gemilerle benim

de çanak, çömleklerim neden gezmesin dedim, çalýþmaya baþla-

dým.”

Bugün Sadberk Haným Müzesi’nin giriþinde Suna ve Ýnan Kýraç

Vakfý Antalya Müzesi Kataloðu’nun giriþ bölümlerinde hep Sýtký

Usta’nýn eserleri yer alýr. O önce Kütahya’nýn sonra Türkiye’nin ve

sonuçta Dünya’nýn Sýtký Usta’sýdýr.
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Azapkapý Saliha Sultan Çeþme ve Sebili, Ýstanbul'da bulunan

meydan çeþmeleri içerisinde yapý ve süsleme olarak dikkat

çekici güzellikte olan yapýlardan birisidir. Bilindiði gibi Ýstan-

bul’daki bazý meydan çeþmelerinde sebil de bulunmaktadýr.

Kimisinde ise sebil bulunmamaktadýr. Genellikle, sýbyan mek-

teplerinin yanýna çeþme ve sebil yapýlmýþtýr. Baþlangýçta, Sali-

ha Sultan Çeþme ve Sebili, fevkâni bir sýbyan mektebi ile bir-

likte yaptýrýlmýþtý; sýbyan mektebi 1957 yýlýnda yýktýrýlmýþtýr.1

Saliha Sultan Çeþme ve Sýbyan Mektebi Sultan I. Mahmud ta-

rafýndan, annesi Saliha Sultan adýna yaptýrýlmýþtýr. 

1954 yýlýnda, Ýstanbul Belediyesi Sular

Ýdaresi tarafýndan neþredilen

Azapkapý Çeþmesi isimli ese-

re, Dr. Saadi Nâzým Nirven,

halk arasýnda çokça an-

latýlan bir menkýbeyi

almýþtýr. Halkýn mu-

hayyilesinden mi çýk-

mýþtýr, yoksa ger-

çekten ol-

muþ

bir vaka mýdýr, bilinmez ama bu tatlý hikaye, yazarýnýn kaleme

aldýðý haliyle aynen þöyledir: 

"Ýstanbul'un ýlýk ve güneþli aylarýndan bir gün IV. Mehmed'in

zevcesi ve II. Mustafa'nýn annesi Valde Sultan þehirde bir gezin-

tiye çýkýyor. Arabasile Azapkapýsýnýn sokaklarý arasýndan geçer-

ken, ufak bir meydanda bir çeþme baþýnda, kýrýlan testisinden

elinde kulpu kalmýþ, aðlayan bir kýz çocuðu görüyor. Yavruca-

ðýn aðlamakla büsbütün masumlaþmýþ, melekleþmiþ yüzü Val-

de Sultan'ýn rikkatini çekiyor. Çocuðu çaðýrttýrarak, kýrýlan testi-

nin bu üzüntüye sebeb olduðuna da hükmederek, bir baþkasý-

ný almasý için, atlas kesesinden bir mikdar para ihsan etmek is-

tiyor. Çocuk almýyor ve "testiyi kýrdým; parasý için aðlamýyo-

rum; bir su getirmenin üstesinden gelemediðime aðlýyorum".

Tatlý hýçkýrýklar inci göz yaþlarýyla söylenen bu sözler Valde Sul-

tan'ýn çok hoþuna gidiyor. Ailesine haber salýnarak kýz saraya

alýnýyor. Küçük Saliha, sarayýn zengin ve renkli muhiti içinde bir

çiçek gibi büyüyor ve nihayet bir gün de II. Mustafa'nýn zevce-

si, hasekisi Saliha Sultan oluyor. Haným Sultan bir müddet son-

ra gebe kalýyor. Yattýðý atlas döþekler içinde, Azapkapýsýný, ba-

þýnda testisini kýrdýðý çeþmeyi hatýrlýyor. Sarayýn ihtiþamýna, ar-

zularýnýn yerine getirilmesine alýþmýþ sultan, daima o ufak çeþ-

menin yerinde büyük ve muhteþem bir çeþmenin yaptýrýlma-

sýný düþünüyor. Kafesli pencerelerin, kalýn kumaþlý perdelerin

büsbütün, loþ býraktýðý, saray kýzlarýnýn vakit vakit birer ipek

gölge gibi dolaþtýðý odasýnda yaptýracaðý çeþme için bir þekil

arýyor. Gebelik yataðýnda tabiatýn iyice kabarttýðý göðüsler ile

vücudunda husule getirdiði deðiþiklik ona bir ilham kaynaðý

oluyor. Bu suretle Azapkapý çeþmesinin her iki yanýnda mer-

mer beyaz çeþmelerle ortada müzehhep, zarif sebilin þekli bu

saf sultan'ýn temiz hislerinden doðmuþ oluyor."2 

Çeþme bugün Beyoðlu sýnýrlarý içerisinde, Unkapaný Köprü-

sü'nün az ilerisinde, Azapkapý Sokullu Camii'ne komþu durum-

dadýr. Þiþhane yokuþu ve çeþmenin hemen yanýbaþýndan ge-

çen Karaköy yolu, çeþmeyi gözlerden uzak bir konuma getir-

miþtir. Çeþme, evvelâ 1952- 1953 yýllarý arasýnda zamanýn Vali

ve Belediye Baþkaný Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay tara-

fýndan restore ettirilmiþtir. Bu yýllarda yapýlan tamir projesini

Mimar Ali Saim Ülgen hazýrlamýþtýr3. Yýllarca metruk vaziyette

duran çeþme, 2005 yýlýnda Kuveyt Türk Finans Kurumu tarafýn-

dan tekrar restore ettirilmiþtir. 
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49

Çeþmenin 1930’lardaki durumu



Çeþme, Lâle devrinden hemen sonra yapýldýðý için, Lâle devrinde ya-

pýlan meydan çeþmeleri gibi, çok zengin motifleri içermektedir. Çeþ-

me ve sebil üzerinde bulunan kitâbelerin þairi Seyyid Vehbi, hatta-

tý ise Mehmed Râsim Efendi'dir4. Kitâbe metinlerinin tamamý, celî

sülüs hat ile yazýlmýþtýr. Satýr halinde yazýlan kitâbenin harfleri, celî

sülüs yazýnýn tarihi geliþimi içerisinde incelendiðinde, harfler gayet

metin bir karaktere sahiptir. Kitâbenin bütününe bakýlýnca sadelik

göze çarpmaktadýr. Hareke ve tezyini iþâretler yok denecek kadar

az bulunmaktadýr. Mehmed Râsim Efendi'nin, XVII. asýrda sülüs ve

nesihte büyük deðiþimi gerçekleþtiren Hafýz Osman Efendi'nin tale-

besi Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi'nin talebesi olmasý, bu celî

sülüs kitâbenin harflerine, sülüs yazýnýn kývraklýk ve canlýlýðýný ver-

mesine sebeb olmuþtur, denebilir. Harflerin kitâbe içerisinde duruþ-

larý, göze gayet hoþ görünmekte, gözü yormamaktadýr.

Sebil giriþ kapýsý üzerinde ilk pafta içerisinde Farsça “Mucize-i zi-

havz-ý na’îmest” ikinci pafta içerisinde “Bismillahirrahmanirra-

him.” (Naim havuzundan (cennet bahçesinden çýkmýþ) bir mucize-

dir Bismaillahirrahminirrahim.) manalarýný içeren ibareler bulun-

maktadýr.

Kitâbelerin Hattatý,

Hattat Mehmed Râsim Efendi 

Eðrikapýlý Mehmed Râsim Efendi, h. 1099/1688 tarihinde dünyaya

geldi. Babasý, Eðrikapý Molla Aþki mahallesi imamý Yusuf Efendi'dir.

Zamanýnda, Eðrikapýlý Çelebi Efendi, Çelebi Efendi, Râsim Efendi ve

Hoca Mehmed Râsim denildiði gibi, Eburreþid künyesi ile de anýl-

mýþtýr. Ýlk yazý dersini hattat olan babasý, Yusuf Efendi'den aldý. Da-

ha sonra saray hocasý, meþhur hattat Hâfýz Osman Efendi (1642-

1698)'nin talebesi Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi'den meþk ede-

rek, aklâm-ý sitteden h. 1118/1706 tarihinde icâzet aldý. Mezun ol-

duktan sekiz yýl sonra, h. 1126/1714 yýlýnda Damad Þehid Ali Paþa

tarafýndan Galatasarayý'na meþk hocasý tayin edildi. H. 1150/1737

yýlýnda ta'lîk hat hocasý Mustafa Efendi yerine, Yeni Saray hat ho-

calýðýna getirildi. Râsim Efendi, III. Ahmed, I. Mahmud, Nevþehirli Da-

mat Ýbrahim Paþa, Hekimoðlu Ali Paþa ve Dâru's-saâde Aðasý Hacý

Beþir Aða (ö. 1746) gibi insanlarýn takdirini kazanmýþtýr. Kendisinin

sülüs nesih talebesi olan Hekimbaþý Kâtibzâde Mehmed Refi' Efen-

di'den talik yazýda icâzetnâme almýþtýr. 

Galatasarayý'na hoca tayin edilinceye kadar yazýlarýnýn altýna

"Mehmed min telâmîzi es-Seyyid Abdullah" veya "Ýmamzâde",

Sebil þebekesi üzerinde bulunan motifler
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SEBÝL KÝTÂBESÝ

Vâlide Sultân-ý âli-þân-ý himmet-meþrebin

Ayn-ý cûdundan gel ey leb-teþne þîr u þekker iç

Devr-i Ýskender'de olsa Hýzr derdi gösterib

Ýþte mâ aynu'l-hayatý buldum ey Ýskender iç

Týfl-ý müdrik lûlesin vermezdi sedy-i dâyeye

Deseler ister su iç isterse þîr-i mâder iç

Sû be sû gûyâ lisân-ý lûle ile çeþmeler

Çaðlayýb þerbet-fürûþân gibi derler anber iç

Sâhibu'l-hayrýn duâsýn sû gibi ezberle de

Ýþte sû iþte sebîl ister vuzû et ister iç

Vehbiyâ târihin iþrâb et utâþ-ý ümmete

Gel sebîl-i Vâlide Sultandan âb-ý kevser iç

1145 
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Menba'-ý âb-ý zülâl-i merhamet

Lücce-i pür cûþ ý ihsân u sehâ

Devha-i pür berk u bâr-ý saltanat

Þems-i ýsmet mâder-i zýll-i Hüdâ

Vâlide Sultan ki etmiþ âleme

Dest-i cûdun maksem-i âb-ý atâ

Zikr u fikri bâkiyât-ý sâlihât

Kârý hayrât-ý hasândýr dâimâ

Fî sebîlillâh nice âsar edib 

Eyledi kesb-i rýzây-ý kibriyâ

Ýþte ez-cümle bu dil-cû çeþme kîm

Teþne-lebdir Hýzr u Ýskender ana

Câri hâfýzlar gibi her lûlesi

Sûre-i kevser okur subh u mesâ

Mâ-hasal bu âb-ý cân-bahþâ ile

Oldu þâdân rûh-ý pâk-i Mustafa

Âný da cennette sir-âb eyleye

Sâki-i Kevser Ali-yyi mürtezâ

Dediler âb-ý hayatýn vasfýný 

Gûþ edib söylersin amma Vehbiyâ

Bâri bir mümtaz târih eyleyib

Vâlide Sultanýn iç hayrine mâ

1145

Hazret-i Vâlide Sultan yani

Mâder-i hazret-i Sultan Mahmud

Matla'-ý þems-i hilâfet ki ânýn

Fer'idir sâye-i Hallâk-ý vedûd

Amel-i Sâlihadýr sa'yi müdâm

Kârýdýr kesb-i rýzây-ý Ma'bûd

Havz-ý himmet kereminden memlû

Feyz-i re'fet eserinden meþhûd

Ýþte ez-cümle bu âsârýna bak

Lâzým ise eðer ityân-ý þuhûd

Nice kez yandý yýkýldý Galata

Gösterib tab-ý utâþ âteþ u dûd

Kimse su serpmedi illâ keremi

Komadý teþne-leb-i tab-alûd

Hacý A'ma denilen semte edib

Çeþme açmaðla ilâc-ý bihbûd

Oldu bir hayre muvaffak ki olur

Ecri cennetteki havz-ý mevrûd 

Hem anýn hem þeh-i devrânýn ola

Ömr-i Hýzr ile zemâný memdûd

Oldu târihe sezâ ey Vehbî

Çeþme-i Vâlide-i Han Mahmûd
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sonralarý "Mehmed Râsim" veya "Mehmed Râsim Ýmamzâde"

olarak atmýþtýr.

Birçok talebe yetiþtirmiþ olan Râsim Efendi, altmýþ Kur'ân-ý Kerîm,

bin kadar En'am, Delâil-i Hayrat, Evrâd, Vakfiye yanýnda Azapkapý

Sâliha Sultan Çeþmesi ve Sebili'nin yazýlarýný yazmýþtýr5. 

Ayný zamanda iyi bir þâir olan Râsim Efendi'nin þiirleri talebesin-

den Ýbrahim Tâhir Efendi tarafýndan toplanmýþtýr. Râsim Efendi'nin

Divançe'sindeki tarih kýt'alarý, tarih kaynaðý bakýmýndan çok

önemlidir. Mehmed Râsim Efendi, 14 Þa'ban 1169/14 Mayýs 1756

tarihinde vefat ederek, Eðrikapý Mezarlýðý'na defnedilmiþtir. Mezar

taþý kitâbesi, hattat Mestcizâde Ahmed Efendi tarafýndan yazýlmýþ-

týr6 ve ibâresi þöyledir: 

Huve'l-Hayyu'l-Bâki 

Allahu Subhânehu ve teâlâ 

Merhum ve maðfûru'l-muhtâc

Ýlâ rahmeti rabbihi'l-gâfûr

Hattat Râsim Mehmed Efendi 

Kuluna ve cemi-i mü'minîn ve mü'minâta 

Rahmet eyleye el-Fatiha

1169 

DÝPNOTLAR

1) Semavi Eyice, "Azapkapý Çeþmesi ve Sebili" Türkiye Diyanet Vakfý Ýslâm Ansiklopedisi, 1991, c.

IV, s. 311.

2) Sadi Nazým Nirven, "Azapkapý Çeþmesi Nasýl Yapýldý?", Azapkapý Çeþmesi, Ýstanbul, Ýstanbul Bele-

diyesi Sular Ýdaresi Müdürlüðü, 1954.

3) Bkz. Ýstanbul Ansiklopedisi, c. III, s. 1680.

4) Sebil ve Çeþme kitabelerinde hattat imzasý bulunmamakla birlikte, kaynaklarda kitâbelerin hat-

tatýnýn Mehmed Râsim olduðu kayýtlýdýr. Bkz. Suyolcuzâde Mehmed Necib, Davhatu'l-küttâb, Ýstan-
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5) Mehmed Râsim Efendi'nin yetiþtirmiþ olduðu yazý talebelerinin toplu listesi için bkz. Serin, Meþ-

hur Hattatlar, s. 147- 148

6) Bkz. Mustakimzâde, 469; M. Cavid Baysun, "Eðrikapýlý Râsim Efendi", Ýstanbul Üniversitesi Edebi-
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Ata sanatý olarak kabul edilen halý sanatýmýz, geleneksel mo-

tifleri ve kompozisyonlarý açýsýndan deðiþimler göstererek gü-

nümüze kadar devam etmiþtir. Türk halýlarýnýn klasik geliþimi

yanýnda, 16. yüzyýlýn son yarýsýnda teknik ve dekor bakýmýn-

dan tamamen farklý bir grup görülür ki, bunlara “Osmanlý Sa-

ray Halýlarý” adý verilmiþtir. 

Stilizasyon ve üsluplaþtýrma adý verilen süsleme anlayýþýnýn sa-

nat dünyasýnda bir dönüm noktasý olduðunu ve klasik motif-

lerin bu metotla ortaya çýktýðýný kabul edersek; 16.yy’dan

19.yy’a kadar uygulanmýþ saray halý ve seccadelerinde bahsi

geçen süsleme anlayýþýnýn hakim olduðunu, bu dönemi üslup

olarak etkisi altýna aldýðýný görürüz. Günümüze kadar gelen ör-

neklerde, daha çok Hatai grubu adý altýnda toplanan bitki kay-

naklý motifler, penç, yaprak, hatai, yarý üsluplandýrýlmýþ çiçek-

ler görülür. Bitkisel kökenli motiflerle birlikte meyveler ve ba-

har açmýþ aðaçlar da bu dönemde birçok sanat dalýnda

karþýmýza çýkmaktadýr. Halýlarda ikinci grubu ise rumi

motifi ve çeþitleri oluþturmaktadýr. Dönemler ara-

sýnda büyük farklýlýklar gösteren bulut moti-

fi de bu dönem halý ve seccadelerinde

görülmektedir.

1514’te Tebriz’in, sonra 1517’de Ka-

hire’nin de Osmanlýlarca fethedilmesi,

Türk halý sanatýnda yeni teknik ve de-

sen anlayýþýna yol açmýþtýr. Kahire

tezgâhlarýnda yapýlan ilk halýlarda, 1540-

1550 arasýnda Memlûk halýlarýnýn renk ve

motifleri ile karýþýk örnekler görülmüþ, fakat ký-

sa zamanda Osmanlý Sarayý’nýn natüralist üslubu

hâkim olmuþtur. Herhangi bir geliþmeye baðlan-

madan, birden meydana çýkan halýlarda saz denilen

hançer yapraklar, palmet ve madalyonlar, tamamýyla

natüralist lale, sümbül, karanfil ve nar çiçekleri ile birleþ-

tirilerek yepyeni bir üslup yaratýlmýþtýr. Kumaþ, çini, tezhip,

cilt kapaklarý ve kalem iþleri gibi Osmanlý sanatýnýn çeþitli kol-

larýnda ortaya çýkan natüralist yaprak ve çiçek dekoru bu ha-

lýlarda da kendini gösterir. Çok ince ve zengin desenli bu lüks

halýlarda uçlarý birbirine daha yakýn olduðu için Ýran düðümü

tercih edilmiþtir. Yün ve pamuktan yapýlan düðümler (metre-

karede 200.000-700.000 arasýnda) daha sýk olup, kadifeyi andý-

ran yumuþak bir tesir býrakýr. Ýpek düðüm yoktur, yalnýz

argaç ve arýþlarda bazen ipek kullanýlmýþtýr.(1)

Osmanlý saray halýlarýnýn Ýstanbul’dan gönderilen örnekle-

re göre Kahire’de yapýldýðý fikri, ilk defa Erdmann tarafýn-

dan ileri sürülmüþ ve geniþ ölçüde benimsenmiþtir. Fa-

kat Kühnel, bunlardan bazýlarýnýn teknik

özelliklerine göre Ýstan-

bul’da veya
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Osmanlý Saray
Halý ve Seccadeleri

Derya TECÝMER *

Türk halý sanatý, geleneksel motifler ve kompozisyonlar açýsýndan deðiþimler  göstererek
günümüze kadar devam etmiþtir. 16. yüzyýlýn son yarýsýnda “Osmanlý Saray Halýlarý” adýy-
la teknik ve dekor bakýmýndan farklý bir grup görülmektedir. Yine bu yüzyýlda sultanlar,
ibadet etmek için olaðanüstü güzellikte seccadeler kullanmýþlardýr. Bu seccadelerin bü-
yük kýsmý ise Bursa ve Ýstanbul’da saray için halý dokuyan atölyelerde yapýlmýþtýr.
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toðraf 1
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1474’ten beri halýlarýnýn adý geçen ipekçilik merkezi Bursa’da ya-

pýlabileceðini belirtmiþtir. III. Sultan Murat’ýn 1585 tarihli bir ferma-

ný bu görüþü desteklemektedir. Bunda 11 halý ustasýnýn, boyanmýþ

yün ipliklerle Kahire’den Ýstanbul’a gönderilmesi emredilmektedir.

Osmanlý halýlarý kolayca renk tutan, çok yumuþak ipek gibi bir

yünden yapýlmýþtýr ki, bu cins yün Mýsýr’da bulunuyordu. Kahire’

de yapýlanlarda argaç ve arýþlar boyasýz veya bazen sarýmsý veya

kýrmýzý yün iplikten olduðu halde, Bursa’da boyalý ipekten tek ve-

ya üç iplikten bükülmüþtür. Beyaz ve açýk mavi renkler için pa-

muk kullanýlmýþtýr. 16. yüzyýl ortasýnda baþlayan Osmanlý saray

seccadeleri lüks hediye olarak Avrupa’ya gönderilmiþtir. Bunlarýn

Ýstanbul, Bursa ve Edirne gibi saraya yakýn çevrelerde yapýldýðý dü-

þünülebilir. 

Osmanlý saray halýlarý, XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Hereke Fabri-

ka-i Hümayunu ile son geliþme dönemine girmiþtir. Bu fabrika Sul-

tan Abdülmecit döneminde 1843 yýlýnda kurulmuþtur (2). Fabrikada

halý üretimi, 1844 yýlýnda padiþahýn emriyle kurulan halý tezgâhla-

rýnda baþlanmýþtýr(3). Bir baþka kaynaða

göre ise; bu fabrikada halý üretimine

1891 yýlýnda baþlanmýþtýr(4). 

“1833 yýlýnda Defterdar’da ‘Feshane-i Fabrika-i Hûmayun’un kurul-

duðu ve daha sonra geniþletilerek 1843 yýlýnda halý imalatýna baþ-

ladýðý da bilinmektedir. Hereke fabrikasý atölyelerinde halý doku-

malarýna 1891’de baþlandýðýna göre, Feshane halýcýlýðýnýn tarihi da-

ha eski olmasý gerekir. Ancak Hereke ve Feshane’de daha evvelki

tarihlerde de halý dokunduðu ancak bu halýlara müessese adý ya-

zýlmadýðý düþünülmektedir. Hereke halýlarýnýn eski örneklerine

rastlandýðý halde, Feshane halýlarýnýn eski örneklerine pek rastlan-

mamaktadýr”(5). 

Seccadeler

Namaz kýlmaya yarayan mihrap biçimli motiflerle dokunan dik-

dörtgen boyutlu halýlar seccade diye adlandýrýlýrlar. Seccadeler ge-

rek renk, gerek desen açýsýndan gösterdiði zenginlik yanýnda, ca-

milerin mistik havasýný evlere taþýnmasý ile deðer kazanýr. Namaz

kýlmak amacýyla yapýlan seccadeler, cicim, zili ve kilim tarzýnda

dokunduðu gibi, Kutnu, Kemha, Atlas gibi kumaþlardan da dokun-

muþ olabilir. Seccadeler genellikle dikdörtgendir ve mihrap, ayet-

lik, tabanlýk gibi bölümlere ayrýlýrlar. Mihrap önemli bir yer tut-

maktadýr ve kandil askýsý, su testisi gibi dinsel öðeleri taþýyan de-

senler kullanýlmaktadýr(6).

16. yy baþýnda Ýmparatorluðun geniþ sýnýrlarýna ulaþtýðý devirde

sultanlar, ibadet etmek için genellikle sanat açýsýndan olaðanüstü

güzellikte seccadeler kullanmýþlardýr. Büyük bir kýsmý Bursa’da ve

Ýstanbul’da saray için halý dokuyan atölyelerde dokunmuþtur. Sul-

tan seccadeleri sarayda sultanlar ve yakýnlarý tarafýndan kullanýl-

mýþtýr. Topkapý Sarayý hareminde Valide Sultan dairesinde iba-

det etmeye yarayan, duvarlarýnda Kabe tasviri bulunan

bölüm Namaz Odasý adýný almýþtýr. Sarayda kulla-

nýlan seccadelerin bakýmý, temizliði ve kullanýma

hazýrlanmasý için özel seccadeci denilen kimselerin

görevlendirildiði kaynaklarda yazýlýdýr. Seccadeler

yalnýzca sarayda kullanýlmak için yapýlmamýþ, sultan-

larýn gittikleri her yere taþýnmýþlardýr. 

Ýran sanatýnýn tüm dallarýnda kullanýlan yazý, de-

koratif ve mistik anlayýþýyla saray seccadele-

rinde de kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ge-

nellikle ayakla basýlan alt kýsmýnda

kullanýlmamasýnýn sebebi Kur’an

yazýsý olduðu için gösterilen

saygýdandýr.

Seccadelerdeki desen kompozisyonu

ise, tabandan mihrabýn tepesine doðru ka-

lýn olan ve iriden baþlayarak gitgide incelecek

þekilde düzenlenmiþtir. Rumi, Hatai ve Çin bu-

lutlu kompozisyonlarý klasik Osmanlý süslemeleri

biçimindedir. Malzeme olarak Orta Anadolu yünü kul-

lanýlmýþtýr. Çözgüler ince bükümlü kýna rengi yün ipliði,

keten ipliði, ipek yün karýþýmý ya da yalnýz ipek ipliði olarak

kullanýlmýþtýr. Kufi yazý süslemelerine sim de karýþtýrýlmýþtýr,

sarma tekniðindedir. Renkler sýcak, parlak ve ahenklidir, 80x80
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Fotoðraf 5: Saray Halýsý, 16. yy. sonu, Ýstanbul, Türk ve Ýslam Eserleri Müzesi.

Fotoðraf 6: Osmanlý Saray Halýsý, 17. yy., Paris, Mus’ee des Arts Decotatifs.
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veya 100x100 Gördes düðümü vardýr. Çözgüler ince bükümlü kýna

rengi yündendir. 

Saray Seccadeleri

Osmanlý saray halýsýnda olduðu gibi Kahire’den malzemeleriyle

birlikte Ýstanbul’a getirilen ustalarýn etkisi, seccadelerin geliþimin-

de de kendini göstermiþtir. Bu dönemde seccadeler malzeme açý-

sýndan deðiþiklik sergilemiþlerdir. Teknik ve malzeme açýsýndan

oluþan bu deðiþiklik Osmanlý saray halýlarýnýn etkisiyle doðru pa-

ralelde ilerlemiþtir.

Osmanlý saray halýlarýndaki bordür özellikleri ve sonsuzluk prensi-

bi seccadelerin mihrap niþlerinin dolgusu olarak kullanýlmýþlardýr.

Bunlarýn Ýstanbul ve Bursa’da yapýlmýþ olduðunun en iyi kanýtý;

özellikle doðal çiçekli bordürlerin saray seccadelerinde son dere-

ce baþarýlý bir biçimde kullanýlmasýdýr.

Osmanlý saray halýlarýnda kullanýlan Çin bulutu motifi ile iri nar çi-

çeklerini kuþatan hançer yapraklarý ve bahar çiçekli dallarý, saray

seccadelerinin mihrap niþinde zarif bir dolgu motifi olarak kullanýl-

mýþtýr.

XVI. yüzyýl ortalarýndan itibaren yapýlmaya baþlanan seccadeler,

Osmanlý saray halýlarý grubuna dahil edilmektedirler. Seccadelerde

de Osmanlý saray halýlarýnda olduðu gibi Ýran düðümü kullanýlmýþ-

týr. Düðümler, yün olup sadece beyaz ve açýk mavi kýsýmlarda pa-

muk kullanýlmýþtýr. Ýstanbul ve Bursa’da yapýlmýþ olanlarda çözgü

ve atkýlar ipekten imal edilmiþlerdir. Mihrap niþleri yuvarlak dilim-

li olup, bazýlarý ince sütunlarda iki veya üç bölüme ayrýlmýþlardýr.

Bazý seccadelerde niþlerin iç tek renkte, bazýlarýnda ise zamanýn

saray üslubunu ortaya çýkaran, hançeri yapraklar, bahar çiçekli ve

hataili dallarla dolgulanmýþlardýr. Seccadelerin kemerli olanlarý da

bilinmektedir. Daha sonra Uþak ve Gördes seccadelerine örnek

teþkil edecek kemer þekilleri ve sütunlar da mevcuttur. Ladik sec-

cadelerinde, Gördes düðümü kullanýlmýþ olmasýna raðmen, doðal

çiçekli ve kývrýk yapraklý bordürler yeni bir biçimlemeye sürdürül-

müþtür. 

XVII. yy.’dan itibaren Osmanlý saray halýlarýný kaynak edinen sec-

cadeler çok çeþitli örnekler sergilemiþ ve çok miktarda üretilmiþ-

tir. Kývrak kontürlü mihraplarý deðiþik renk ve dekorlarý ile güzel

kompozisyonlar oluþturmuþlardýr. Genellikle çok zengin motiflerle

doldurulmuþ mihrap zemini daima tek renk olmuþtur. Mihrap üs-

tüne asýlý bir kandil, ayak yerlerine de iþlemeli takunya motifleri

yerleþtirilmiþtir. Osmanlý saray halýlarýnda olduðu gibi seccadeler-

de de doðal çiçekler ile yaprak dekoruna rastlanmaktadýr. Bahar

açmýþ erik dallarý, lale, karanfil, gül ve sümbüller çok hoþ bir kom-

pozisyon yaratýr. Bu seccadelerin yýpranmýþ olmalarýna raðmen

pek çok güzel örneði Ýstanbul Türk ve Ýslam eserleri müzesinde

bulunmaktadýr. Çeþitli renk ve desende yapýlan Hereke seccadele-

rinin kendilerine has kompozisyonlarý yoktur. Bordürlerdeki

Kur’an ayetleri ve kartuþ düzeni, mihrap niþinin içini kaplayan kýv-

rýk dallý rumiler ve bulut motifleri ve Ýran desenleri XVI. ve XVII.

yüzyýl Ýran iþlerinden gayet itinalý bir þekilde taklit edilmiþlerdir. 

Topkapý Sarayý’nda 35 adet Hereke seccade bulunmaktadýr. Bu

seccadeler kendi içlerinde de, mihrap zeminli madalyonlu, madal-

yonlu uþak kompozisyonlu, mihrap zemini geometrik, mihrap ze-

mini ince kývrýk dalý, kandilli, mihrap zemini rumili, bulut motifli ve

vazolu seccadeler olmak üzere 8 grupta toplanýrlar. Bunlarýn çok

az yazýsý olanlarý olduðu gibi, bordürlerinde sülüs ve talik ayetle-

rin yazýldýðý, köþelere kufi madalyonlar yerleþtirildiði de görülür.

Gördes ve Hekim düðümünün birlikte kullanýlmasý atký-

larýn ipek olmasý bunlarýn teknik özellikleri olup, Os-

manlý saray halýsý geleneklerini devam ettirmiþlerdir. Çi-

çek dolgularýnda, Çin bulutlarýnda, rumilerde kývraklýk

saðladýðý için Hekim düðümü, Gördes düðümüne yar-

dýmcý olarak kullanýlmýþtýr.

* M.S.G.Ü Geleneksel Türk San. Böl. Halý-Kilim-Eski

Kumaþ Desenleri Ana Sanat Dalý, Arþ. Gör.
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Naht, Arapça bir kelimedir. Yontma, yontulma, oyma anlamýn-

dadýr. Naht (oyma), aðacý yontmak suretiyle kabartma þekiller

vücuda getirmek sanatý olarak tanýmlanmaktadýr. Bu sanat da-

ha çok ahþap için kullanýlmaktadýr. Konya’da ahþap üzerine

oyma, yontma, kakma ve yakma teknikleri ile çalýþan sanatçý-

lar bulunmaktadýr. Bu sanatçýlar arasýnda Kündekari ustalarý

Mevlüt ÇÝLLER, Ahmet YILÇAY, oyma sanatçýlarý Cengiz BÝLGE,

Faiz BÝLGE, kakma, yakma, oyma teknikleri ile çalýþan Halil

AÇIKGÖZ sayýlabilir.

Ahþap yüzeylerin dantel gibi delikli þekilde oymalarla bezen-

diði ajur tekniðinde örneklere daha çok rahlelerde rastlanýr. 

Osmanlý döneminde naht sanatý ile birbirinden güzel eserler

verildiði görülür. Bu dönemde ahþabýn yaný sýra sedef, fildiþi,

gümüþ, altýn, inci ve kýymetli taþlarýn da delik iþi tekniði ile

süslendiði örneklerle karþýlaþýlmaktadýr.

Ahþap oymanýn deðiþik tekniklerinin Konya’da birkaç sanatçý

tarafýndan devam ettirilmesine karþýn, meta-

lin kesme ve oyma olarak sürdürüldüðü tek

atölye Köseoðlu Kardeþler’e aittir.

Nesilden Nesile Naht Sanatý

Ahþap oyma, delik iþi tekniðini metale uygu-

layan Mehmet Köseoðlu, 1932 yýlýnda Kon-

ya’da doðdu. Konya Merkez’de bulunan Haki-

miyeti Milliye Ýlkokulu’nu tamamlayan sanat-

çý, 1942-43 yýlýnda meslek olarak kuyumculu-

ðu seçti ve kuyumcu Leon adýnda Ermeni bir

ustanýn yanýnda çalýþmaya baþladý. Bir müd-

det çalýþtýktan sonra askere giden sanatçý, as-

kerlik dönüþü kuyumcu Mevlana soyundan

Rýfat NAZIROÐLU’nun yanýna girdi. 1957 yýlýn-

da ustasý ile birlikte hat sanatýný “oyma” ola-

rak çeþitli malzemeler üzerine uyguladý. 1959

yýlýndan itibaren de yalnýz çalýþmaya baþladý.

Uzun bir süre Mevlana Haftasý etkinlikleri

içinde yaptýðý eserleri sergileyerek dünyaya

tanýtmaya çalýþtý. 

Bunun yaný sýra Ýstanbul Yýldýz Sarayý’nda, Ýs-

tanbul Sergi ve Spor Salonu’nda, Bursa’da,

Ankara’da, Mersin’de (Kanser Hastanesi yara-

rýna) sergiler açtý. 1997 yýlýnda da Kültür Ba-

kanlýðý’nýn emriyle 12 kiþiye bu sanat dalýnda

kurs veren sanatçý, ne yazýk ki 1999 yýlýnda

geçirdiði rahatsýzlýk sonucu felç oldu. Ustanýn

rahatsýzlanýp iþini býrakmasýndan sonra oðul-

larý bayraðý teslim aldý ve bu sanatý devam

ettirmek, tanýtmak amacýyla çaba vermeye

Konya’da Naht Sanatý ve
Köseoðlu Ailesi

Emine KARPUZ * - H. Ayla ÞENTÜRK **

Ahþap oymanýn deðiþik tekniklerinin Konya’da birkaç sanatçý tarafýndan devam etti-
rilmesine karþýn, metalin kesme ve oyma olarak sürdürüldüðü tek atölye Köseoðlu
Kardeþler’e aittir. Metal, sedef ve fildiþi gibi malzemelere kesme, oyma iþlemleri uy-
gulayarak yapýlan bu eserlerde, geleneksel süsleme sanatlarýmýzdan hat sanatýnýn
da kullanýlmýþ olmasý önemli bir özelliktir.
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baþladý. Mehmet Köseoðlu 2006 yýlý Þubat ayýnda hakkýn rahmeti-

ne kavuþtu.

Sanatçýnýn büyük oðlu Rahim Köseoðlu, 1961 Konya doðumludur.

Ortaokul ikinci sýnýfa kadarki eðitimini Konya’da sürdüren sanatçý,

daha sonra eðitimini býrakarak babasýnýn atölyesinde hat oymacý-

lýðý çalýþmalarýna baþladý. Babasýyla birlikte her türlü tanýtým etkin-

liðine katýlan sanatçý, 1997 yýlýndaki Kültür Bakanlýðý tarafýndan

açýlan Hat Oymacýlýðý kursunu baþarýyla tamamladý, “Hat Oymacý-

lýðý” belgesini aldý ve kendi atölyesini açtý. Bu sanatý halen Kon-

ya’da Tevfikiye Caddesi, Aþýk Þemi Sokak, No:14, Kat:2’deki atölye-

sinde sürdürmektedir.

Mehmet Köseoðlu’nun küçük oðlu M. Kenan Köseoðlu da 1965

Konya doðumludur. 1997 yýlýnda açýlan kursa katýlarak sertifika

alan sanatçý, önceleri babasýyla daha sonra aðabeyi ile birlikte hat

oymacýlýðý çalýþmalarýný sürdürdü. Þu anda Konya’da Mevlana Cad-

desi üzerindeki Altýn Çarþý, No: 10’daki atölyesinde çalýþmalarýna

devam etmektedir.

Hat Oymacýlýðýnýn Yapýlýþý 

Hat sanatýnýn oyma olarak gerçekleþtirilmesinde ilk önce yapýlma-

sý gereken, uygulanmasý istenen hattýn seçilmesidir. Yazý uygula-

nacak yüzeye göre (taký, levha, dekoratif aksesuar vb.) istenen bo-

yuta getirilir. Altýn, pirinç, gümüþ, sedef, suni sedef, fildiþi gibi iste-

nen malzeme üzerine desen yapýþtýrýlýr. Daha sonra çýkarýlmasý is-

tenen yerler delinir, bu delinen yerlerden testere takýlýr ve kesilir.

Kesme iþlemi bittikten sonra tamamý benzine atýlýr ve yapýþtýrýlan

yazýnýn þablonunun çýkmasý saðlanýr. Daha sonra su zýmparasý ile

zýmparalanýr. Desen üzerine nakýþ atýlacaksa kavak aðacýndan ya-

pýlan rokele tahtasý üzerine çakýlýr. Çapa kalemi ile hatlarý belirle-

nir. Çizgili kalem ile hatlarý belirlenir. Çizgili kalem ile desendeki ör-

neðin yapraðýn damarlarý da belirlendikten ve iç oyma kalemi ile

yapraklarýn ortasý açýldýktan sonra nakýþlama iþlemi tamamlanýr.

Daha sonra cila motorunda parlatýlýr. Eser altýn kaplama yapýlmak

isteniyorsa Ýstanbul’daki atölyelere gönderilerek kaplanmasý

saðlanýr. 

Hat Oymacýlýðý Sanatýnda Kullanýlan Malzemeler

Makas: Sac ve plaka kesmede kullanýlýr.

El Matkabý: Delik açmak için kullanýlýr. (Sanatçýnýn halen kullandýðý

matkap 70-80 yýllýktýr.) 

Elektrikli Matkap (Freze): Delik açmak amacýnýn yanýnda taþlama

yani zýmparalamada da kullanýlýr.

Testere ve Testere Kolu: Yazýnýn kesilmesinde ve desenin ortaya

çýkarýlmasýnda kullanýlýr.

Kalemler

Çapa Kalemi: Hat yazýsýnýn giriþ ve çýkýþlarýný (baþlama ve bitiþ) be-

lirlemek için kullanýlýr.

Çizgili Kalem: Desen üzerinde kumlama ve çizgileme, gölgeleme

iþlerinde kullanýlýr.

Ýç Oyma Kalemi: Aðýz kýsmýnýn bir tarafý keskin ve düz, diðer tara-

fý yuvarlaktýr. Desenin iç oyuntularýný belirlemede kullanýlýr.

Ýngele Kalemi: Çok keskin ve çok incedir (Sýfýr çizik oluþturmak için

kullanýlýr).

Çift: Ufak parçalarý cýmbýz gibi tutmada kullanýlýr.

Kargaburun: Ýnce tel kývýrmada kullanýlýr.

Yassýaðýz: Tel gibi parçalarý tutmak, sabitlemek için kullanýlýr.

Pense: Parçanýn büyüklüðüne göre parçayý kývýrmak için kullanýlýr.

Sürgülü: Deseni, kesilecek yüzeye sabitlemek, sýkýþtýrmak için kul-

lanýlýr.

Eðe: Yassý eðe düz satýhlarýn pürüzünü gidermek için, balýksýrtý eðe

ise bombeli satýhlarýn yüzeyinin düzeltilmesinde kullanýlýr.

Cila Motoru: Eserin yüzeyini parlatmak için kullanýlmaktadýr. Bu

motorun iki baþý vardýr. Her iki tarafýnda bulunan ve keçe olarak

adlandýrýlan 93 kat tülbent bezi konularak oluþturulan parça bulu-

nur. Bir tarafýna zýmpara izini almak için pomza taþý yerleþtirilir. Di-



ðer tarafta parlatmak amacýyla yeþil taþ kullanýlýr. Gerçek keçe

malzeme tepsi, çaydanlýk gibi büyük parçalarýn zýmpara izini al-

mak için kullanýlýr.

Köseoðlu Ailesi’nin Sanatsal Çalýþmalarý

Rahim ve Kenan Köseoðlu hat sanatçýsý olmadýklarý için hat yaz-

mayý ve okumayý bilememektedirler. Onlar eserlerini oluþturmak

için hat yazýsýný seçerken yazýnýn güzelliði yanýnda oymaya ya da

kesmeye uygun olup olmadýðýna dikkat etmektedirler. Geleneksel

bir sanatla çalýþtýklarýnýn bilincinde olduklarýndan hattatýn yazýsýna

asla müdahale etmemekte, aynýsýnýn kopyasýný çýkarmaktadýrlar.

Sadece süsleme detaylarýnda sanatçý yetkilerini kullanarak bazý

ilave ve deðiþikliklere gitmektedirler.

Eserlerinin kompozisyonlarýnda bitkisel, geometrik, figürlü, nesne-

li, mimarili tasvirler görülmektedir. Tuðra, Mevlevi sikkesi, sema-

zen, mezar, bayrak, yýldýz, armut, gemi, daire, leylek, kuþ, insan fi-

gürü biçiminde istif edilmiþ hat eserlerini kullandýklarý tespit edil-

miþtir.

Sanatçýlarýn ürün türleri arasýnda baþta levha, pano olmak üzere

kolye, küpe, broþ gibi taký çeþitleri, anahtarlýk gibi dekoratif akse-

suarlar bulunmaktadýr.

Sanat Atölyelerinin Fiziki Durumu ve Sorunlarý

Konya’da metal hat oymacýlýðý sanatýnda tek olarak kalmýþ bulu-

nan Köseoðlu atölyeleri iki odadan oluþmaktadýr. Bunlardan birisi

çalýþma ve teþhir için kullanýlýrken, diðeri yardýmcý araçlarýn bulun-

duðu ve gerektiðinde kullanýlmak üzere hazýrlanmýþ atölye odasý-

dýr. Rahim Köseoðlu’na ait atölye Konya’nýn ayakkabýcýlar bedes-

teninin içinde ve çok da kolay bulunabilecek bir yerde deðilken,

Kenan Köseoðlu Atölyesi Mevlana Caddesi üzerinde, son yýllarda

yapýlan ve gelen yerli ve yabancý turistlerin hediyelik eþya alabil-

mek için sýkça uðradýðý bir çarþý içindedir. Her iki atölye de kara-

sal iklimin hüküm sürdüðü Konya’da soba ile ýsýtýlmaktadýr. Çalýþ-

ma odasý olarak düþünülen ikinci atölye odalarý doðal ýþýktan fay-

dalanamamaktadýr.

Atölyelerin en önemli sorunlarý yardýmcý personel talebinin olma-

masýdýr. Ýlköðretimin 8 yýla çýkmýþ olmasýndan dolayý devamlý ge-

len çýrak bulamadýklarýný, bazý gençlerin ise sadece yaz tatilinde

çalýþmak istediði sanatçýlarýmýz tarafýndan ifade edilmektedir.

Her iki atölye de sanatçýlarýmýza ait deðildir, kirada oturmaktadýr-

lar. Sanatçýlarýmýz El Sanatlarý ile ilgili herhangi bir odaya deðil Sa-

atçiler Derneði’ne baðlý olarak çalýþmaktadýrlar.

Sanatçýlarýmýzýn en önemli sorunu ise pazarlamada yaþadýklarý

zorluklar... Önceki yýllarda Belediye Baþkanlarý, Valilik ve Kültür ve

Turizm Müdürlükleri gibi yetkili birimlere gelen misafirler için si-

pariþler verilirken, günümüzde kendilerine sahip çýkýlmadýðý, kira-

larýný ödeyemediklerini ifade etmektedirler. Kendilerinden sonra

bu sanatý devam ettirecek kiþi bulamadýklarýný söyleyen sanatçý-

lar, devlet desteði beklediklerini, vergiden muaf olmalarý gerekti-

ðini özellikle vurgulamaktadýrlar.

Sadece metal ve ahþap oyma sanatçýlarý deðil, Konya’da yaþayan

bütün el sanatlarýnýn tarihi doku içinde oluþturulabilecek ve ulaþý-

mý kolay Konya sokaðý, bir han ya da çarþý içinde faaliyetlerini sür-

dürmelerine fýrsat verilmeli diye düþünüyoruz. Böylece gelen tu-

ristlerin keçecilik, halýcýlýk, kaþýkçýlýk, bakýrcýlýk vb. el sanatlarýný

toplu olarak görmelerine, yapýlan eserleri izlemelerine ve satýn al-

malarýna imkan verilmiþ olacaktýr…

* S.Ü. Mesleki Eðitim Fak. El Sanatlarý Eðitimi Bölümü, Yrd. Doç. 

** S.Ü. Mesleki Eðitim Fak. El Sanatlarý Eðitimi Bölümü, Öðr. Gör.
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Gerçek Bir Düþtür
Kurdele Nakýþý 

Melis GÜZEL 

Ev aksesuarlarýndan tutun da giysi ve mefruþata kadar çok geniþ bir kullaným alaný
olan, el sanatlarýnýn göz bebeði kurdele nakýþý, ÝSMEK’te, dokunsan canlanacakmýþ
gibi duran tablolara dönüþüyor. Mis kokulu menekþeler, laleler, mineler, gelincikler,
yemyeþil kýrlar, aðaçlar, göðün binbir renkli tonlarý, þirin mi þirin bebekler, evler, hay-
van figürleri ve daha neler neler… 

Günümüzün en çok ilgi gören el sanatlarý arasýn-

da yer alan kurdele nakýþýnýn serüveninin çok es-

ki dönemlere dayandýðýný söyleyebiliriz. Çünkü

bildiðimiz gibi kurdelenin ana malzemesi; ipek.

Ýpek ise, araþtýrmalarýmýza göre, ilk kez MÖ

1200 yýllarýnda Uzakdoðu’da kullanýlmaya

baþlanmýþ ve Ýpek Yolu vasýtasýyla Akde-

niz kýyýlarýna kadar taþýnmýþ. Ticari se-

beplerle imalatýnýn sýrrý Uzakdoðu ta-

rafýndan yüzlerce yýl saklanan ipeðin

fiyatý o dönemlerde neredeyse altýna

eþdeðermiþ. Ancak Romalýlar, 2 Hintli

Monk’un bambu dallarý arasýnda getirdiði

ipekböceði kozalarý aracýlýðýyla ipeðin nasýl

oluþtuðunun sýrrýný ele geçirdikten sonra Bi-

zanslýlar kýsa sürede ipek üret-meye baþlamýþ ve bu

bir endüstri haline gelmiþ… 16. yüzyýlýn sonlarýnda

Fransa, Almanya, Ýtalya ve Ýngiltere, ipek kurdeleyi giysi

süslemede kullanmýþ. 17. yüzyýlýn ortalarýnda kurdele

özellikle erkek giysilerinde popüler hale gelmiþ, 18.

yüzyýlýn sonlarýnda kurdele nakýþý dantel ve diðer

eliþleriyle birlikte Avrupa’da yoðun olarak kul-

lanýlmaya baþlanmýþ. Giysilerin yaný sýra ev deko-

rasyonu, çeþitli aksesuarlar ve diðer süslemeler

için de kurdele nakýþýnýn kullanýmý da zaman

içinde yaygýnlaþmýþ… Kýsacasý ipek kurdelenin

giysilerde süsleme unsuru olarak kullanýlmasý

ile baþlayan kurdele nakýþý, bu anlamda ipe-

ðin dünya üzerindeki yayýlým hýzýyla eþde-

ðer bir geliþme göstermiþtir diyebiliriz.

Çanta, ayakkabý, kemer, cüzdan, gözlük

kabý gibi aksesuarlardan, tepsi, kutu,

ayna, albüm kapaðý, kapý ve duvar sü-

sü, abajur gibi eþyalara, gelinlik, bebek

elbiseleri ve abiye giysilerden masa, sehpa

ve yatak örtülerine kadar geniþ bir kullaným alaný-

na sahip olan kurdele nakýþýnda birbirinden güzel mo-

tifler istenilen zemine uygulanýyor ve bir süsleme unsu-

ru olarak oldukça zengin, kibar ve hoþ bir görünüm elde

ediliyor.

El nakýþý, pul, boncuk iþleme ve aplike teknikleri kul-

lanýlarak yapýlan ve insanlarýn ilgisini cezbe-

DÖRT MEVSÝM

Kullanýlan Teknikler: El Nakýþý (Tohum Ýþi, Düðüm Ýþi, Rokoko, Ýðne Ardý, Balýksýrtý), Kurdele Nakýþý (Lop, Japon Ýðnesi, Fransýz Düðümü, Kolonial Düðüm, Büzgü

Ýþi). Malzemeler: Zemin kumaþý, kasnak, kurdele nakýþý iðneleri, parþömen kaðýdý, silgi, kalem, nakýþ iplikleri, iþleme nakýþ kurdeleleri. Uygulama: Öncelikle de-

senin transfer baskýsý yapýlýr. Basit nakýþ iðneleri iþlenir. En arka plandan baþlamak suretiyle kurdele nakýþý teknikleri kullanýlarak iþleme tamamlanýr. Birinci ka-

rede stampwork tekniði uygulanmýþtýr.



den kurdele nakýþý, öðrenilmesi en kolay branþlardan kabul edili-

yor. Kullaným alanlarýnýn geniþ olmasýndan dolayý da büyük bir kit-

lenin ilgisini çekiyor. ÝSMEK teknik rehberlerinden Sevim Su, bu

konu hakkýndaki görüþlerini þöyle özetliyor: “Son yýllarda ülkemiz-

de talep patlamasýna sebebiyet veren kurdele nakýþý, kolay iþle-

nirliði ve görsel anlamdaki cazibesi ile hanýmlar arasýnda pek bir

raðbet gördü. Yazýlý ve görsel basýnýn da bunda etkisi vardý elbet-

te. Son 3-4 yýlda inanýlmaz bir yükseliþ sergileyen bu el sanatý gö-

nüllerdeki yerini buldu diyebiliriz. Önceleri ana malzemesi olan

nakýþ kurdelesi yurt dýþýndan ithal ediliyordu, kaynak kitaplar ya-

bancý yayýnlardan oluþu-

yordu. Ancak þu anda bü-

tün bunlar yerli imalattan

temin edilebilir hale geldi.

Kaynaklar da ayný þekilde

yerli yayýnlardan çeþitlen-

dirilebilir durumda. Dile-

ðim bu sanatýn, günümü-

zün ve çaðýmýzýn sorunu

olan hýzlý tüketimin çark-

larý arasýnda kaybolup git-

memesi ve kazandýðý bu

ivmeyi ayný þekilde de-

vam ettirmesi…” 

Kurdele nakýþýnda renkle-

rin canlýlýðýný en güzel bi-

çimde ifade etmek için en

çok doða figürleri (çiçek,

yaprak, aðaç, gökyüzü,

yeþil alan, deniz vs.) kulla-

nýlýyor. Malzemeleri ara-

sýnda ise ahþap kasnak,

keten tarzý kumaþ (seyrek

dokulu), ipek veya sente-
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PEMBE GÜLLER

Kullanýlan Teknikler: El Nakýþý (Düðüm Ýþi, Rokoko, Ýðne Ardý, Balýksýrtý, Boncuk iþlemeleri), Kurdele Nakýþý (Batmagül, Kývýrmalý Güller, Büzgü Ýþi, Japon Ýðnesi, Lop, Kolonial

Düðüm, Fransýz Düðümü). Malzemeler: Zemin kumaþý, kasnak, kurdele nakýþý iðneleri, parþömen kaðýdý, silgi, kalem, nakýþ iplikleri, iþleme nakýþ kurdeleleri. Uygulama: Önce-

likle desenin transfer baskýsý yapýlýr. Basit nakýþ iðneleri iþlenir. En arka plandan baþlamak suretiyle kurdele nakýþý teknikleri kullanýlarak iþleme tamamlanýr.
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KIZ BEBEK

Kullanýlan Teknikler: El Nakýþý, Kurdele Nakýþý, Aplike. Malzemeler: Zemin kumaþý, aplike kumaþý, tela, kasnak, kurdele nakýþý iðneleri, parþömen kaðýdý, silgi, kalem,

nakýþ iplikleri, aplike tekniði uygulanabilecek kýz figürü, iþleme nakýþ kurdeleleri.



TAVUS KUÞU

Kullanýlan teknikler: Japon Ýðnesi, Katlamalý ve Büzgülü Gül, Çin Ýðnesi, Tohum Ýþi, Ýðne Ardý, Tavus Kuþ Tüyü ve Basit nakýþ iðneleri. Malzemeler: Kurdele, iplik, kumaþ, bon-

cuk, taþ. Uygulama: Desen kumaþa çizilir, renk ve teknikler belirlenir. Önce zemin oluþturulur. (Dallar saplar vs.). Büyük ve küçük güllerin, tohum iþi ve minelerin yerleri

belirlenir.
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tik kurdeleler, kurdele iðnesi, ipek veya pamuk-

lu nakýþ iplikleri, makas, pul, boncuk, karbon ka-

ðýdý, desen þablonu veya dijital baský resim bu-

lunuyor. Yalnýz kurdele seçimi konusu oldukça

önemli. Geniþ çapta kullanýlan saten ve naylon

karýþýmlý kurdeleler, ipek kurdelenin yumuþaklýk

ve esneklik özelliðinden yoksun. Yapýlacak olan

çalýþmalarda organze kurdele kullanýldýðý takdir-

de oldukça düþük maliyetlerle birbirinden güzel

ürünler yapýlabiliyor.

Kurdele nakýþýnýn tablolarda kullanýlmasý ÝS-

MEK’te ilk kez Kurdele Nakýþýnda Dört Mevsim

Sergisi’ndeki eserlerle görücüye çýktý. Sergi Ýstan-

bullularýn yoðun ilgisine sahne oldu. Ve bu tak-

dir, icra edenler için elbette ki bir þevk kaynaðý

idi… ÝSMEK’te, dokunsan canlanacakmýþ gibi du-

ran panolara dönüþen kurdele nakýþý tablolarda,

mis kokulu menekþeler, laleler, mineler, gelin-

cikler, yemyeþil kýrlar, aðaçlar, göðün binbir

renkli tonlarý, þirin mi þirin bebekler, evler, hay-

van figürleri ve daha neler neler var. Bunlardan

birkaçýný siz El Sanatlarý Dergisi okuyucularýmýz

için seçtik ve teknik rehberler Hacer Çaylý, Fadi-

me Dursun ve Sevim Su’nun deðerli katkýlarýyla,

kullanýlan malzemelerden teknikle-rine ve yapý-

lýþýna kadar kýsaca anlatmak istedik…
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SÜMBÜL SALKIMLARI

Kullanýlan teknikler: Brezilya Nakýþý, Basit nakýþ

iðneleri, Lüp Atýþlarý, Yakma (yapraklar), Düz iðne

atýþlarý. Malzemeler: Kumaþ, kurdele, iplik, tel, trans-

fer, (resim baský), boncuk, tel. Uygulama: Desen

kumaþa çizilir, renk ve teknik belirlenir. Önce zemin

oluþturulur.(dallar saplar vs.) Büyük ve küçük gül-

lerin, tohum iþi ve minelerin yerleri belirlenir.
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Türk Ýslam Sanatý aðaç oymacýlýðýnýn en güzel örneklerinden

olan ve Kur’an-ý Kerim’e bir saygý iþareti olarak nitelendirilen

rahleler; üzerine kitap konup, önüne oturularak okumak için

kullanýlan aðaç kürsülerdir. Ayak, menteþe (kilit - diþ) ve kita-

býn konulduðu üst kýsým olmak üzere üç bölümden meydana

gelen rahleler, sabit ve hareketli olarak iki türde yapýlmakta-

dýr. Sabit olanlar üstü düz masa þeklinde, hareketli olanlar açý-

lýr kapanýr biçimde birbirine geçmeli “X” þeklinde, içe doðru

her iki yönde meyillidir. Rahlenin üzerine konup okunacak ki-

tap, baðdaþ kurup yere oturmuþ bir kiþinin göðüs hizasýna ge-

lecek kadar yüksekte kalýr. Ayrýca rahlenin açýk durumu, kita-

býn tamamen açýlmasýna izin vermediði için ciltlerin çabuk bo-

zulmasýný da önlemiþ olur.

Özellikle cami, mescit, medrese, mektep ve dergahlarda kulla-

nýlan rahleler, sadece Kur’an koymak için kullanýlmakla kal-

mamýþ farklý amaçlara da hizmet etmiþtir. Kýsa ayaklý masa

þeklindeki rahleler, eski devrin üniversitesi rolünü oynamýþ

olan cami derslerinde “rahle-i tedris” ders masasý olarak mü-

derrisler tarafýndan kullanýlmýþtýr. Bunun yanýnda farklý kulla-

nýmlarda, resim cildbendlerini koymak için “cildbend rahlesi”

ve fotoðraf rötuþlarýný yapmak için “retuþ rahlesi” olarak adlan-

dýrýlan rahleler de yapýlmýþtýr. 

Günümüzde rahle yapýmýnda kullanýlan teknikler teknoloji ile

beraber geliþerek Bursa, Eskiþehir, Erzurum, Kah-

ramanmaraþ, Ýzmir ve Konya’da de-

vam edilmektedir.

Rahle yapýmý; Konya ilinde 20. yy.’ýn sonlarýna doðru aðaç oy-

ma ustalarý ve marangozlar tarafýndan ilgi görmüþtür. Ayrýca

kendi mesleklerinin dýþýnda rahle yapýmý ile hobi olarak ilgile-

nen kiþilerin de bulunmaktadýr. Bu kiþilerden bazýlarý vefat et-

miþ, bazýlarý da halen yaþamýný sürdürmekte ve rahle yapýmý

ile uðraþmaktadýr. Bu ustalardan bir tanesi olan ve bugün ha-

yatta bulunmayan Ömer Bilge de rahle yapýmýna hobi olarak

baþlamýþ ve yaklaþýk 45 yýl rahle yapýmý ile uðraþmýþtýr. Ame-

rikalý folklor araþtýrmacýsý Henry Glassie 1987 yýlýnda Ömer Bil-

ge hakkýnda bir araþtýrma yapmýþ ve 1984 yýlýnda Ömer Bilge

rahle yapýmý ile ilgili kendi deneyimlerini, kullandýðý malzeme

ve teknikleri tanýtan bir kitapçýk yazmýþtýr.

Ömer Bilge’nin Hayatý, Ahþap Sanatýna Ýlgisi ve Sergileri

1915 Argýthan-Konya doðumlu olup esas mesleði muhasebe-

cilik olan Ömer Bilge, lise eðitimini tamamladýktan sonra aðaç

iþlerine ilgi duyarak marangozluk yapmaya baþlamýþtýr. 1940’lý

yýllarda çalýþmak için Ýstanbul’a giden Ömer Bilge Ýstanbul’da

odunculuk yaparak, aðaç oyma sanatý ve kullanýlan motiflerle

ilgili çok sayýda doküman toplamýþtýr. Ýlk olarak Ýstanbul’da

aðaç oyma sanatýna duyduðu ilgiyle 1940-1950’li yýllarda kýl

testere ile kontrplak iþleri yapmaya baþlayarak, aðaç kutular

ve panolar çalýþmýþtýr. 

1950 yýlýnda Konya’ya dönen Bilge; Mevlâna Müzesi’ndeki Kon-

ya Mevlana Dergahý’ndan müzeye kalan ve müze envanter

kaydýnda devri Hind-Arab olarak gösterilen, çok ince bir

oyma tekniði ile yapýlmýþ ve kenarlarýný çevreleyen

sülüs yazýlarda peygamberin hadislerinin yer aldý-

ðý bir rahleden etkilenerek, 1960 yýlýnda rahle

ile tanýþmýþtýr.

Rahle yapýmýnýn yanýnda ünlü hattatlarýn yazýla-

rýný, oyma tekniði kullanýlarak aðaç levhalar üzerine

çalýþan Bilge’nin eserleri arkadaþ çevresi tarafýndan olduk-

ça beðeni kazanmýþ ve Musalla Baðlar Mahallesi’ndeki evinin

bir odasýný atölyeye çevirerek iki oðlu Cengiz ve Faiz Bilge ile

beraber sipariþ olarak pano ve rahleler çalýþmaya baþlamýþtýr.

Rahle yapýmýnda uzmanlaþan Ömer Bilge, 1970’li yýllarda yo-

ðun bir þekilde rahle yapmýþ ve eserlerini 1980-1990 yýllarý ara-

sýnda Konya Ticaret Odasý’nda ve Mevlana Müzesi’nde düzen-

Rahle Sanatýnýn Büyük Ustasý
Ömer Bilge

Emine NAS *

Türk Ýslam Sanatý aðaç oymacýlýðýnýn en güzel örneklerinden olan ve Kur’an-ý Kerim’e
bir saygý iþareti olarak nitelendirilen rahleler; üzerine kitap konup, önüne oturularak
okumak için kullanýlan aðaç kürsülerdir. Rahle sanatý ustalarýnýn en tanýnanlarýndan
Ömer Bilge, 45 yýllýk meslek yaþamýnda yurt içi ve yurt dýþýnda pek çok eser vermiþ-
tir. Bilge, yaklaþýk 50 adet rahle, 30 adet pano ve 45-50 adet kutu çalýþmýþtýr.
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lenen pek çok sergide tanýtarak, yerli ve yabancý turistlere satýþ

yapmýþtýr. Son olarak 2000 yýlýnda oðlu Faiz Bilge tarafýndan eser-

leri Fransa’ya götürülerek 15 gün süreyle sergilenmiþtir.

Amerikalý bir folklor araþtýrmacýsý olan Henry Glassie 1993 yýlýnda

Indiana Üniversitesi tarafýndan yayýnlanan “Turkish Traditional Art

Today” (Günümüzde Geleneksel Türk Sanatý) kitabý için 1987 yýlýn-

da Ömer Bilge ile rahle hakkýnda görüþmeler yapmýþtýr. Henry

Glassie kitabýnda, Ömer Bilge’nin rahle yapýmýnda kullandýðý mal-

zeme ve teknikler hakkýnda ayrýntýlý bilgiler vererek, eserlerini ta-

nýtmýþtýr. Ayrýca, eklenmiþtir.

1984 yýlýnda rahle yapýmý ile ilgili bir kitap yazan Ömer Bilge sergi-

lerinde bu kitapçýktan ilgilenenlere ücretsiz olarak daðýtmýþtýr. Rah-

le yapýmýnda kullanýlan malzemeler ve yapým aþamalarýný konu

alan bu kitapçýðý Ömer Bilge, boþ vakitlerini deðerlendirmek iste-

yenlere küçük bir armaðan olarak nitelendirmiþ ve ilk sayfasýnda

“Kendisinden yararlanýlmayan boþ zaman bir daha bulunmasý ve

geri getirilmesi mümkün olmayan çok kýymetli bir

gaiptir, yitiktir” þeklinde ifade etmiþtir. 1985 yýlýnda

rahatsýzlanarak rahle çalýþmalarýna ara veren Ömer

Bilge, 1991 yýlýnýn Þubat ayýnda vefat etmiþtir.

Kullandýðý Malzemeler ve Uyguladýðý Teknikler

Rahle yapýmýnda pek çok makine ve alete ihtiyaç

vardýr. Bunlar sýrasý ile; kesim iþlerinde; hýzar, dü-

zeltme iþlerinde; planya, kalýnlýk ayarlama iþlerin-

de; kalýnlýk (kalibre) makinesi, ölçü eþitleme ve

ayarlama iþlerinde; yatar daire (gönyeleme) ma-

kinesi, yüzey düzeltme iþlerinde; titreþimli zýmpa-

ra makinesi, delik delme iþlerinde; matkap, ince

kesim iþlerinde; testere ve kýl testeresi, ölçü alma

iþlerinde; metre, kumpas, pergel, cetvel, oyma iþ-

lerinde; ýskarpela takýmý, oluklu kalemler ve tok-

mak olarak sýnýflandýrýlmaktadýr. Seri imalat rahle çalýþmalarýnda

ise; kýl testere görevi yapan dekupaj, desen çýkartma ve oyulacak

kýsýmlarý oymaya yarayan kopyalama (freze) makinalarý kullanýl-

maktadýr.

Hazýrlanacak rahle; planý yapýlýp ayrýntýlarý tamamlandýktan sonra

yapýmýna baþlanýr. Ömer Bilge kitabýnda rahle yapýmýný dokuz aþa-

mada þekillerle anlatmýþtýr. Bunlardan ilk aþama aðacýn hazýrlan-

masý, çeþitleri ve ölçüleridir. Bilge’ye göre rahle yapýmýnda kulla-

nýlacak aðaç kuru, budaksýz, elyafý çok sýk ve aralarý damarsýz ol-

malýdýr. Aðaç “dik biçme” olarak kesilerek iþlenmelidir. Kütük ola-

rak alýnacak aðaçta merkeze ve çevreye yakýn kýsýmlarýnýn rahle

yapýmý için kullanýlmamasý gerekmektedir. Bu kýsýmlar eðilip, bü-

küldüðü için aðaç iþlerine elveriþli deðildir. Seçilen aðaç kütüðü

rahle için uygun kalýnlýkta dilimlere ayrýldýktan sonra; toprak bir

alanda ve yerden bir karýþ yükseklikte aðaç çýtalarla hazýrlanan ýz-

garalarda baþ kýsýmlarýna zamkla kaðýt yapýþtýrýlarak en az bir se-

ne kurutulmalýdýr.

Ömer Bilge’nin New Mexico’daki Uluslararasý Asya Halk Sanatlarý Müzesi'nin koleksiyonunda yer alan ceviz aðacýndan yapýlmýþ, kýrýk çizgi sistemi ve

kapalý þekil geçmesinin bir arada kullanýlmasýndan oluþan rahlesi.



Ömer Bilge, oymaya elveriþli sert aðaçlarýn seçildiði rahle yapýmý

için en uygun aðacýn ceviz olduðunu düþünmektedir. Cevizin dý-

þýnda kayýsý, meþe, alýç, yabani armut (ahlat), gürgen ve dut aðaç-

larý da kullanýlmaktadýr. Rahle yapýmýnda seçilen aðaç istenilen

boyuta göre hazýrlanýrken eni, boyunun üçte biri olarak hesapla-

nýr. Üst pano, kilit (geçme-diþler) ve alt pano olarak üç bölümden

oluþan rahlede Ömer Bilge’ye göre en uygun orantý, rahle uzunlu-

ðunun geniþliðinden 4 katýna yakýn ölçüde olmasýdýr. Bu þekilde

hazýrlanan tahtanýn kalýnlýðý 2,5 cm’den az ve 3 cm’den çok olma-

malýdýr. Tahta hazýrlandýktan sonra, ikinci aþama olan ara açma ve

çapraz oyma (kilit sistemi) iþleminde, kilit sistemini oluþturacak

bölüm yaklaþýk olarak rahlenin boyunun üçte biri þeklinde ayar-

lanarak yatay bir çizgiyle belirlenir. Bu ölçü rahlenin orantýsý için

çok önemlidir. Kilit sisteminde açýlacak bir diþin eni, ortalama tah-

tanýn kalýnlýðýndan 1 cm. büyük olmalýdýr. Nedeni ise; kilitlerin rah-

le yapýlacak aðacýn kalýnlýðýnda olmasý durumunda, rahlenin çok

dik bir þekilde açýlmasý ve “þark usulü” oturan okuyucunun bu du-

rumdan rahatsýzlýk duymasýdýr.

Yatay çizgi ile belirlenen kilit sisteminde geçme-diþlerin kalýnlýðý

ilk çizgiye paralel ikinci bir çizgi ile belirlenir ve bu kýsým eþit ölçü-

lerde bölümlere ayrýlýr. Hazýrlanan bölmelerdeki oyulacak kýsým-

lar, tahta üzerinde bir boþ bir dolu olmak üzere atlamalý olarak

belirlenir ve tahtanýn her iki yüzü belirlenen kýsýmlardan baþlana-

rak oyma kalemleri ile 45o’lik açýyla oyulur.

Rahlede açýlan kilitlerin sayýsý tek veya çift olabilir. Ýslam dininde

tek tanrýya inanýþtaki kutsallýktan dolayý genellikle tek sayýda ya-

pýlan kilitlerde, bir diþ tam ortaya gelir ve kenarlardaki diþlerin þe-

killeri de birbirlerine benzer. Bu düzenleme rahlenin üzerine uy-

gulanacak desenin simetrisi ile ilgilidir. Rahlenin kilit sistemi hazýr-

landýktan sonra, hýzar adý verilen kesim makinesinde ortadan iki-

ye bölünerek kanatlara ayrýlýr. Çok dikkatli yapýlmasý gereken bu

iþlemde, üst panodan kilitlerin açýldýðý üstte yer alan ilk çizginin

kenar hizasýna kadar kesilir ve tekrar ayak kýsmýndan baþlanarak

kilitlerin açýldýðý altta yer alan ikinci çizginin kenar hizasýna kadar

kesilerek rahle kanatlara ayrýlmýþ olur. Kilit sisteminden sonra

üçüncü aþama olan, “þekil çizme veya kopya etme” iþleminde rah-

le yüzeyine uygulanacak motif kompozisyonu ve ölçüleri rahle

boyutuna göre ayarlanarak bir kaðýt üzerine çizilir ve tahtanýn her

iki yüzeyine de aktarýlýr.

Ömer Bilge rahle yüzeyine desen olarak, bitkisel ve geometrik

motiflerin yanýnda makîli, kûfi ve sülüs yazýlý kompozisyonlarý da

kullanmýþtýr. Ömer Bilge’nin en zevk aldýðý kompozisyonlar; geo-

metrik desenler olmuþtur. Genellikle merkeze simetrik motiflerin

birbirini tekrar etmesinden oluþan kompozisyonlarý tercih etmiþ

ve rahle üzerine aktarýlan kompozisyonda simetri kurallarýna ol-

dukça önem vermiþtir. Henry Glassie kitabýnda Ömer Bilge’nin si-

metri anlayýþýný þöyle ifade etmiþtir: “Konyalý tahta oymacýsý Ömer

Bilge rahlelerinin her iki kanadýnda da ayný deseni yineler; bu de-

senler de ayrýca yinelenen birimlerin toplamýndan oluþur. Simetri

simetriyi sarmalar, yýllar yýllarý, çiçekler çiçekleri izledikçe, biçim-

ler kendilerini yinelerler. Her þey göksel kürelerin dönüþünde dile

gelen nihai bütünlükte düzenli yinelemeyi belgeler. Bu dünyalý

usta, sabýrlý ve bilinçli yineleme yoluyla yaradýlýþýn iç dinamiðine

uygun bir tablo koyar ortaya…”

Rahle yüzeyine uygulanacak kompozisyon aktarýldýktan sonra

dördüncü aþama olan, “ayak açma” iþlemine geçilir. Ömer Bilge

rahlelerinde kullanacaðý ayak formunu da, uyguladýðý motif kom-

pozisyonlarýna göre biçimlendirmiþtir. Kompozisyonlardaki simet-

ri ve motif çeþitlerine uygun þekilde planlanan rahle ayaklarý ha-

zýrlanan planda belirtilerek, genellikle düz, dilimli, kaþ kemer ve

alt panoda devam eden ve ayaklar üzerine de yerleþtirilen motif

formlarýna göre kesilmiþtir. Ayrýca yaptýðý rahlelerin ayak kýsýmla-

rýnýn iç bölümüne ince uçlu matkapla küçük delikler açarak rahle-

yi yaptýðý yýlý ve “Hacý Ömer Argýthanî” þeklinde imzasýný atmýþtýr.

Beþinci aþama rahle yüzeyindeki deseni oyma iþlemidir. Ömer Bil-

ge rahlelerinde ve yaptýðý diðer aðaç iþlerinde oyma tekniklerin-

den düz satýhlý derin oyma, eðri kesim tekniði ve ajur tekniklerini

kullanmýþtýr. Usta fildiþi, sedef ve deðerli materyallerden yapýlan

kakma tekniðine karþý hayranlýk duymuþ fakat ne ustanýn ne de

müþterilerin bu tip materyalleri almaya gücü olmadýðý için kakma

tekniðini kullanamamýþtýr. 

Ömer Bilge’nin kitabýnda yedinci aþama temizlik, sekizinci aþama

ise temizlik malzemeleri olan zýmpara, keçe, yün kumaþ, cam el-

yafý, sistre ve eðe hakkýnda verilen bilgilerden oluþmaktadýr. Yü-

zey süsleme iþlemi tamamlanan rahlede temizlik iþlerine geçile-

rek, pürüzlü yerler zýmpara, eðe ve çaký ile giderilir. Ýþlem sýrasýn-

da motiflerin özeliklerinin bozulmamasýna dikkat edilmelidir. Tüm

aþamalardan geçip, kullanýma hazýr hale gelen rahlenin dokuzun-

cu ve son aþama olan ve kitapta cila ve çeþitleri olarak geçen ver-

nikleme iþlemine geçilir. Bu iþlemden önce rahle yüzeyi, zeytinya-

ðý ile yaðlanarak hem dolgu verniði yapýlmýþ olur, hem de rahle-
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nin rengi koyulaþtýrýlýr. Bu þekilde yaðlanan rahleye, isteðe göre

genellikle aðaç iþlerinde kullanýlan gomelâk verniði veya lake ver-

nik uygulanýr. Ayrýca Ömer Bilge kitabýnda rugan ve balmumu ile

cila yapýmýný da açýklamýþtýr.

Günümüzde Konya’da Rahle Yapýmý

Günümüzde Konya’da devam eden aðaç iþlerinden biri olan rahle

yapýmý; son 15 yýldýr Konya ilinde seri imalat halinde sadece bir

atölyede devam etmektedir. Rahle yapýmýnýn yanýnda malzemesi

aðaç olan küçük kullaným eþyalarýnýn da üretildiði atölyede, 6 ki-

þilik bir ekiple talebe göre ayda yaklaþýk 300-400 adet rahle üre-

tilmekte olup, üretilen rahleler Konya içine ve Ýstanbul’a daðýtýl-

maktadýr. Gürgen ve kayýn aðaçlarý kullanýlarak yapýlan rahlelerde;

aðacýn kesilerek ölçülere göre ayarlanmasý, geçme kilit (diþ) siste-

minin hazýrlanmasý, süslemelerin hazýr þablonlara göre oyulmasý,

yüzey düzeltme (sistire) ve rahlenin ortadan ikiye bölünerek ka-

natlarýnýn açýlmasý iþlemleri tamamen makinelerde yapýlmaktadýr.

Bu aþamalardan sadece hazýr þablonlara göre þavküllü freze ma-

kinesinde desenleri oyulan rahlelerin rötuþ iþlemleri; çýraklar tara-

fýndan ýskarpela kalemleri, oluklu oyma kalemleri ve tokmak kul-

lanarak yapýlmaktadýr. El yapýmý oyma veya kakma rahleler ise,

aðaç oyma ustalarý sipariþ olarak çalýþýlmakta ve rahle yapýmý ile

hobi olarak ilgilenen kiþiler tarafýndan yapýlmaktadýr

Rahle yapýmýna hobi olarak baþlayan ve ortalama 45 yýl aðaç oy-

ma iþleriyle uðraþan Ömer Bilge’nin yurt içi ve yurt dýþýnda pek

çok eseri bulunmaktadýr. Bilge, yaklaþýk 50 rahle, 30 pano ve 45-

50 kutu çalýþmýþtýr. Rahle yapýmýnda genellikle ceviz aðacýný tercih

eden usta, teknik olarak düz satýhlý derin oyma kullanmýþtýr. Mo-

tif kompozisyonlarýnda simetri kurallarýna oldukça önem veren

Bilge; birbirini tekrar eden geometrik kompozisyonlar, stilize edil-

miþ bitkisel kompozisyonlar ve ünlü hattatlara ait olan yazýlarý

tercih etmiþtir.

1980’li yýllarýn sonlarýna doðru rahatsýzlanan Ömer Bilge rahle yapý-

mýna ara vermiþ, oðullarý Cengiz ve Faiz Bilge rahle yapýmýna de-

vam etmiþlerdir. Ömer Bilge’nin büyük oðlu olan 1942-Konya do-

ðumlu Cengiz Bilge Konya Kaþýnhaný Atatürk Ýlköðretim Okulu mü-

dürü olup, boþ vakitlerinde rahle, pano ve küçük kutular çalýþarak,

babasýndan öðrendiði aðaç oyma sanatýný halen devam ettirmek-

tedir. Ömer Bilge’nin küçük oðlu olan 1958-Konya doðumlu Faiz Bil-

ge ise; 1988’den sonra yoðun olarak rahle yapýmý ile uðraþmýþ ve

Konya Etnografya Müzesi’nde bulunan katlý rahleden çalýþarak, bu

rahlenin seri üretim tekniðini geliþtirmiþtir. Ancak, rahle yapýmýnda

kullanýlan malzemenin kolay elde edilememesi, talebin azalmasý

ve fazla gelir saðlamadýðý için rahle yapýmýna ara vermiþtir.

Ýslam inancýný ve sanatý çok ince bir estetikle bir araya getiren

rahleler, Türk insanýnýn sahip olduðu sýnýrsýz beceriyi bir kere da-

ha vurgulamaktadýr. Ekonomik yönden tatminkâr olmayan rahle

yapýmýna karþý duyulan heves azalmakta, fakat rahlelerde bulu-

nan bütünleyici özellikler ile ince sanat zevkine karþý duyulan ilgi

gün geçtikçe artmaktadýr. Hammadde teminin de yaþanan zorluk-

lar ve tanýtým eksikliði gibi olumsuz nedenlerden dolayý, Ömer Bil-

ge’nin belki de Konya ilindeki son rahle ustalarý olan oðullarýna

miras olarak býraktýðý rahle yapýmý da giderek yok olmaktadýr.

Sonuç olarak; eldeki deðerlerin unutulmamasý açýsýndan rahle us-

talarý ve rahlelerin el sanatlarý ile ilgili kurum ve þahýslar tarafýn-

dan tanýtýmýnýn yapýlmasý ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu

þekilde geleceðinden endiþe duyulan rahle yapýmý için yeni aðaç

ustalarý ve yeni yeteneklerin yetiþmesi saðlanmalýdýr. Ýnsanoðlu

için iki önemli unsur olan inanç ve sanatý bir bütün olarak, çok za-

rif bir görünümde yine insanoðluna sunan rahlelerin tanýtýlmasýna

ve gösterilen deðerin artmasýna yardýmcý olmak, Türk Sanatý’nýn

tanýtýmý ve geliþiminde de bir basamak oluþturacaktýr.

* Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eðitim Fakültesi, El Sanatlarý Eðitimi

Bölümü, Yrd. Doç.
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9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Ýzmirli re-

sim sanatçýsý Ömür Uçar, yaprak sanatýna ilk adýmlarýný orta-

okul döneminde kitap aralarýnda sakladýðý yaprak ve çiçekler-

le atýyor. Ciddi anlamda 1998 yýlýnda çalýþmalarýna baþlayan

Uçar, insanoðluna bahþedilen bu dünyanýn tümüyle bir sanat

eseri olduðunu belirtiyor ve bir sanatçýnýn kullanacaðý malze-

menin tamamýný, doðadan temin edilebileceðine inanýyor. Sýk

sýk yaptýðý doða yürüyüþlerinde tabiatýn eþsiz bitki örtüsünün

kendisini bu sanata yönlendirdiðini belirten Ömür hanýmýn bü-

tün çalýþmalarý doðaya olan hayranlýðýnýn adeta bir tezahürü …

Her Þey Bir Yaprakla Baþladý

Uçar önceleri, aþýðý olduðu tabiatýn, mozaik sanatýnda olduðu

gibi parçalardan oluþan eþsiz bir bütün olduðunu düþünür.

Kendisi de kuruttuðu ilk yaprakla, tabiatýn eteðinden parçalar

toplayarak yaratýcýnýn insana sunduðu sanat ve estetik duygu-

suyla bir mozaik oluþturabileceðine inanýr. Ve Ömür haným için

yaprak sanatý yolculuðu baþlar…

Kýr gezileri, piknikler, doða yürüyüþleri… Her biri ayrý bir fýrsat

halini almýþtýr, kurutulmuþ bitki koleksiyonuna yenilerini kat-

mak için. Tabiatla iç içe olduðu her an, sanatçýya yeni keþifle-

rin kapýsýný aralamýþtýr. Artýk resimlerinde güneþ sarýsýný

kayýsý çiçeðiyle, gün batýmý kýzýllýðýný kurumuþ mor

menekþeyle yakalayabileceðini anlamýþtýr.

“Doðada gördüðünüz her

türlü malzemeyi

kullanýyorum. Havuçtan patlýcana, sarmaþýktan hercaiye kadar

her tür kurutulmuþ bitki mevcut…” diyor Uçar. Pisipisi otu, pe-

lin, kayýsý çiçeði, gül yapraðý, gül hatme gibi birçok çiçek türü-

nün yanýnda maydanoz, mor lahana, patlýcan kabuðu, bakla

kabuðu gibi malzemelerle de çeþitliliði artýrdýðýný sözlerine ek-

liyor. 

Eserinin baþlangýç aþamasýný “Yaprak sanatýný uygularken ön-

celikli iþim malzemeyi hazýrlamaktýr. Bu da, uzun zaman alan

bir iþtir.” þeklinde ifade ediyor. Ömür haným, yaprak sanatýnýn

kaynaðý doða olduðu için kullanýlan malzemenin de sýnýrsýz ol-

duðunu belirtiyor. Doðada var olan her bitkiden bir sanat ese-

ri yaratýlabileceðini, her birinin yaþamýnda yeni bir keþif olaca-

ðýný düþünen sanatçý, dört bine yakýn kurutulmuþ bitkisi oldu-

ðunu belirtiyor. Ustalaþmak için ciddi bir bitki bilgisine sahip

olmanýn üzerindeyse ýsrarla duruyor.

Kurutulmuþ Bitkilerden Canlý Manzaralara

Ve bu sanatýn malzemelerini, yapým aþamalarýný anlatmaya

baþlýyor Ömür haným; “Nisan ayýnda baþlýyorum malzemeleri-

mi toplamaya, doðanýn tüm ihtiþamýyla uyandýðý ve cezbedici

renklerle bitki örtüsünün adeta beni çaðýrdýðý mevsim

olan baharda. Dört ay kadar topladýðým

bitkilerin, çiçeklerin kuru-

masýný
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Doða’nýn Sanata Yansýmasý;
Yaprak Sanatý

Hatice GÖZLEMECÝ

Ýzmirli sanatçý Ömür Uçar’ýn yaprak sanatý olarak isimlendirdiði sanat, kurutulmuþ
bitkilerle oluþturulmuþ bir resim kompozisyonu. Yurt dýþýnda, özellikle de Japonya ve
Rusya’da yoðun olarak yapýlýyor. Oysa Türkiye’de bu sanatý tanýyan pek yok. “Ancak
doðru ellerde, doðru yapýldýðýnda yaprak sanattýr.” diyen Uçar’ýn tek amacý ise bu sa-
natý Türkiye’de yaygýnlaþtýrmak...
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Ömür haným, yaprak sanatýnýn kaynaðý doða olduðu için kullanýlan malzemenin de sýnýrsýz olduðunu
belirtiyor. Doðada var olan her bitkiden bir sanat eseri yaratýlabileceðini, her birinin yaþamýnda yeni
bir keþif olacaðýný düþünen sanatçý, dört bine yakýn kurutulmuþ bitkisi olduðunu belirtiyor. Ustalaþ-
mak için ciddi bir bitki bilgisine sahip olmanýn üzerindeyse ýsrarla duruyor.



bekliyorum. Presledikten ve bitkilerin bozulmamasý için ilaçladýk-

tan sonra desen kompozisyonlarýmý hazýrlamaya baþlýyorum. Ba-

zen elimdeki malzemeler ilham veriyor bana, bazense tasarladý-

ðým bir resim üzerinde çalýþýyorum. Kurumuþ bitkilerle yaptýðým

bu eserlerin aslýnda bir resim tablosundan farký yok diyebilirim,

boya yerine sadece kurumuþ bitkileri kullanýyorum.”

Kullandýðý materyaller tamamen doðadan olduðu için çalýþmalarý-

nýn da doðal görünümlerinden çýkmamasýna dikkat eden Uçar, ça-

lýþmalarýný doða manzaralarý ve çiçek kompozisyonlarý olarak iki

tema üzerine yapýyor. 

“Doðru Ellerde, Doðru Yapýldýðýnda Yaprak Sanattýr”

Sanatçý bu zamana kadar ciddi anlamda on iki kiþiye vermiþ bu

iþin eðitimini. “Malzemenin doðadan olmasý insanlarýn ilgisini faz-

lasýyla çekiyor.” diyen Uçar, þu an Ýzmir’deki atölyesinde öðrenci-

leriyle beraber çalýþýyor ve ürünlerini yurt dýþýna gönderiyor. Atöl-

yede üretilen aynalar, sandýklar, kartvizitlikler, sigara tabakalarý,

ahþap tepsiler Almanya ve Amerika’daki maðazalarda ve frees-

hoplar’da satýþa sunulmaya baþlamýþ bile.

Öðrencileriyle paylaþým içinde olduðunu ve farklý bakýþ açýlarý ya-

kaladýðýný ifade eden sanatçý, böylece bu sanatýn daha da geliþti-

ðine inanýyor. Yaprak sanatýný maddi getirisinin yaný sýra dinlendi-

rici bir uðraþ olmasý sebebiyle hobi amaçlý öðrenmek isteyenler

de oluyormuþ.

Ömür haným, bu baþarýsýnýn sýrrýný kýsaca þöyle özetliyor: “Bu iþ

üzerinde çalýþýrken kimi baþarýlý kimi baþarýsýz sonuçlanan dene-

yimlerim oldu. Bu tecrübeler ustalaþtýrdý beni.” Görüþmemiz sýra-

sýnda sanatýnýn inceliklerini anlatmayý pek istemiyor sanatçý. Se-

bebini sorduðumuzdaysa; “Ýnsanlarýn burada okuduklarýyla bu sa-

natý uygulamaya çalýþmalarýný istemiyorum. Daha evvel çalýþmala-

rýmýn taklit edildiðini gördüm, resimle, sanatla hiçbir ilgisi olmayan

bu ürünler neredeyse beni sanatýmdan soðutacaktý. Öðrenmek is-

teyenlere, bu iþi ciddiye alanlara severek eðitim verdim, vermeye

de devam edeceðim.” diyen usta, sanatçýnýn sanatýna olan baðlýlý-

ðýný da böylelikle gösteriyor bize…

Þu sýralar Uçar, yaprak sanatýný taþ ya da camdan yüzlerce küçük

parçanýn bir araya getirilmesiyle oluþan mozaik sanatýyla birleþti-

riyor. Özel olarak üzerine eðildiði bu çalýþmasýnda kurutulmuþ bit-

kilerle insan portreleri oluþturuyor. Bugüne kadar yoðunluðu se-

bebiyle sergi açmaya fýrsat bulamadýðýný dile getiren usta, yakýn

zamanda sergi açmayý planladýðýný da sözlerine ekliyor.

“Emek ve sabýr verilen her þey güzeldir. Yeter ki her þey isteye-

rek, sevgiyle yapýlsýn…” diyerek sözlerini noktalýyor doða aþýðý

Ömür Uçar…
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Güzel ve güzellik, insan varlýðý ile var olmuþ bir olgudur. Ýnsa-

nýn ve insanlýðýn üzerine yakýþtýrýlan, adeta hediye edilen gü-

zellik sevgisini, kalp, göstermeden aldýðýnca doldurmuþ; vic-

dan, merhametinin içinde saklamýþ ve akýl

onu görmezden gelmeyi baþarama-

mýþtýr. Ýnsan serüveninin hep popü-

ler olmayý baþarmýþ asli kahramaný,

türlü diller, biçimler ve veçheler-

den görünür dünyaya, gizlilik per-

desini aralayarak katýlmaktadýr.

Bu yazý ile, görünür dünyadan yol

alarak üretilen güzel kavramý ve

modern estetik kuramýndan ge-

nel hatlarý ile bahsedilmesi amaç-

lanmaktadýr. 

Yaþamý güzel gösteren, güzel-

leþtiren yaþayarak/yaþana-

rak var olan bu sürecin,

uzun yaþam dene-

yimini felsefi

tartýþma

zeminine taþýmasý ve insan düþüncesine misafir olmasý, Antik

Yunan medeniyeti ile hatýrlanmaktadýr. Talebe olma baðý ile

birbirlerine tutunarak ilerleyen felsefi derinlik, Sokrates, Efla-

tun ve Aristo’nun düþünsel dünyasýndan yol alarak bugüne

uzanýr. Grek estetiðinin temellerini oluþturan ve farklý bakýþ

açýlarýyla betimlenen güzel ve güzellik üzerine düþün-

me egzersizi, meraktan beslenen bir soru ile per-

deyi açar. ‘Güzel nedir?’ ile þüphe simgeleþtirilir

ve diyalog yöntemli tartýþma baþlatýlýr. Ýde-

alar dünyasýndan olduðu kadar, bizatihi

yaþamýn içinden, onu heyecanla çekme

çabasý ile varlýk kazanan diyaloglar,

‘Güzel güçtür!’ yargýsý ile kendini bu-

güne taþýr. Ýdealist ve realist çizginin

filozoflarý tarafýndan ilmik ilmik iþle-

nerek, emek emek çekilerek geli-

nen bir zaman sonra, XVIII. yüzyý-

lýn ilk yarýsýnda bilim dünyasý kör-

pecik bir kavramla tanýþtýrýlýr.

Frankfurt Okulu’nda derinden et-

kilendiði felsefe dersleri ile

Wolff’un talebesi olarak yetiþen

Baumgarten, 1735 yýlýnda ta-

mamladýðý ‘Þiir Üzerine Bazý

Felsefi Düþünceler’ adlý doktora

tezinde, estetik sözcüðünü özel

bir bilimin adý olarak kullanmýþ-

týr. Wolff, doðruyu düþünmenin

yollarýný ve kurallarýný araþtýrdýðý

Logica’sý ve doðruyu istemenin yollarý

ve kurallarýný belirlediði Ethica’sý ile talebesinin zihnini olduðu

kadar önünü de açmýþtý. “Doðru hissetmenin yollarý ve kural-

larý olabilir mi?” sorusu ile hesaplaþan Baumgarten, on beþ yýl-

lýk çaba ve birikiminin ardýndan, ölümünden dört yýl önce

1750-1758 yýllarý arasýnda kaleme aldýðý ve ‘Aesthetica’

adýný verdiði kitabý içinde estetik bilimini temellendir-

miþtir. Böylece batý geleneðinin Antik Yunan ile baþ-

layan kategorizasyonuna paralel, ilk sistemleþtirme

ve baþlý baþýna ele alýnma ile duyusal yani duyu ve

duygularla kavranan bilgi olarak estetik, bir felsefe di-

siplini olarak varlýk kazanmýþtýr.
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Mantýðýn Küçük Kýzkardeþi
Estetik

Aynur CAN

‘Mantýðýn küçük kýz kardeþi’ olarak betimlenen estetik bilimi, zihni bilginin yetkinliði-
ni hedefleyen mantýða benzer biçimde duyulur/duygusal bilginin yetkinliðine ulaþ-
mak amacýndadýr. Estetik bilginin yetkinliði kendi özgün kavramý ile güzellik olarak
ifade edilmektedir. 



Estetik, özgür sanatlar teorisi, aþaðý bilgi teorisi, güzel üzerine dü-

þünme sanatý ve akla benzer bir yeti bilimi olarak adlandýrýlabil-

mektedir. Oldukça göreceli bilgiler içeren bu betimlemeyi objek-

tifleþtiren temel belirleyici unsur, onun duyusal bilgiye dayandýrýl-

masýdýr. Baumgarten duyusal (sensitive) kavramýný ‘aþaðý bilgi ye-

tisinin ortaya koyduðu tasavvurlar’, ‘açýk ve seçik þeylerin ötesin-

de tasavvurlar bütünü’ olarak açýklamaktadýr. Zihni bilginin ölçüsü

açýk seçik olmasý, ödevi ise açýk seçik tasavvurlarýn ilgi ve baðlýlý-

ðýný ve onlarýn doðruluðunu araþtýrmasýdýr. Açýk seçik olmayan

duygusal tasavvurlarý araþtýran estetik, duyusal bilginin mantýðý

olarak düþünülmektedir. Kurucusu tarafýndan ‘mantýðýn küçük kýz

kardeþi’ olarak betimlenen estetik bilimi, zihni bilginin yetkinliði-

ni hedefleyen mantýða benzer biçimde duyulur/duygusal bilginin

yetkinliðine ulaþmak amacýndadýr. Estetik bilginin yetkinliði kendi

özgün kavramý ile güzellik olarak ifade edilmektedir. Böylece gü-

zellik, duyu bilgisinin yetkinliðidir. Grekçe duyum ve duyulur algý

anlamýna gelen ‘aisthesis’ ya da duyu ile algýlamak anlamýnda

‘aisthanesthai’ kelimesi kökeninden iz süren, bu yeni felse-

fe bilimi, geniþ bir alaný kaplayan, duyusallýk alaný için-

de oluþan, güzellik fenomeni ile ilgilenmektedir.

Adeta bir bilmece özelliði-

ne sahip olan estetik feno-

meni, dört temel yapý ele-

manýnýn ontik bütünlü-

ðünde vücut bulmaktadýr.

Estetik özne, estetik nesne,

estetik deðer ve estetik

yargý bu varlýðýn zorun-

lu ve organik parça-

larýdýr. Tarihsel

süreçte nesne

üzerine

düþün-

me ve estetik

nesne araþtýrma-

larý, özne araþtýrma-

larýndan daha erkendir.

Öznenin önemi mutlaklaþtý-

rýldýðýnda tamamen psiko-

lojist, monist ve subjektivist

bir estetik anlayýþa ulaþýl-

masý sonucu doðmaktadýr.

Nesneden hareket eden es-

tetik ise, bir sanat felsefesi

ve bir sanat ontolojisi gibi objektivist olmaktadýr.

Estetik Haz Süreci

Ýnsan, sadece çevresindeki nesneleri kavramaz; iç gözlem yolu

ile kendi varlýðýný da kavramaktadýr. Söz konusu kavrama olayýn-

da, kavrayan bilinç varlýðýna ya da ben’e özne, kavranan varlýða da

nesne denilmektedir. Kavrama süreci estetik alanýna taþýndýðýnda,

estetik nesne ile arasýndaki etkinlik sürecine, estetik haz denil-

mektedir. Estetik haz veya estetik tavrý açýklamayý kolay kýlmasý

açýsýndan, nesneye yönelik geliþtirilen tavýrlardan bahsetmek ihti-

yacý hissedilmektedir. Bu bakýþ açýlarý;

– Bilgisel tavýr

– Pratik-ekonomik tavýr

– Estetik tavýr olarak sýralanmaktadýr.

Geleneksel bir el sanatý ürününe, bilgi ve doðru bilgiler edinmek

amacýyla bakýlýrsa, bilgisel tavýr içine girilmiþtir. Pratik ya da eko-

nomik fayda saðlamak amacý içinde oluþ, pragmatist tavra bir ör-

nektir. Söz konusu nesneye bakýþtaki öncelik, anlatýlan yaklaþým

ve hedeflerden arýnmýþ, salt hoþlanmak ve haz almak ise veya

nesne sadece seyretmek için seyrediliyorsa, estetik bir tavýr alýn-

mýþ demektir. Bu anlamda estetik tavrýn amacý, kendine dönük ya

da kendinden ibarettir.

Estetik haz, insanýn kiþiliðinin bütünlüðüne yönelmektedir. Böyle-

ce insaný, içinde bulunduðu geçici kuþku ve kaygýlardan (vehim,

vesvese, telaþ vb.) uzaklaþtýrmakta ve onun ruhunun arýnmasýna

vesile olmaktadýr. Estetik haz sürecinin sonunda insan kendini ev-

renselleþmiþ, sonsuz mutluluða ermiþ bir varlýk olarak duyumsa-

maktadýr. Duyusal haz ile estetik hazzý birbirine karýþtýrmamak

lâzýmdýr. Duyusal haz, acý hissinin tezadý olarak her zaman olum-

lu olaný göstermekte olup, insanýn içinde bulunduðu ruh durumu-

na göre, onun menfaat ve ilgilerine baðlý olarak geliþmektedir. Es-

tetik haz ise, her zaman acýnýn tezadý olmayabilir ki zaman zaman

acý hissi ile örtüþebilmektedir. Batý dünyasýnda trajedi, Doðu

dünyasýnda tasavvuf, duyusal acýnýn ruhtaki iz düþümlerini

estetik hazza dönüþtürmektedir. Estetik haz sürecinin

yaþanmasýnda insan vücudu-

nun görme ve iþitme duyum-

larý öncelikli ve ayrýcalýklý bir

yere sahiptir. Ýnsanýn düþün-

sel-bilgisel oluþunda en çok

payý alan, entelektüel duyular

da denilen görme ve iþitme

duyumlarý, bedenin madde-

selliði ile baðlarýnýn zayýf

olmasýndan ötürü

güçlü bir etki bý-

rakmakta-

dýrlar. Gö-

rülen veya

gözsüz görülen

hayaller ve rüyalar,

çaðrýþým yollu hatýrlaný-

lan, unutulmayan melodi

ve týnýlar, ideal ve reel dün-

yada kol gezerken bir sa-

natkâr eliyle, diliyle

ve gönlüyle basit

bir nesnede bi-

çim alarak, za-

maný ve

mekâný donuklaþtýran bir etki ile in-

saný kalýcýlýk/zamansýzlýk mertebesine

eriþtirebilirler. Estetik nesne üslûp baký-

mýndan romantik, realist, ideolojik, idea-

list vb. farklý yaklaþýmlarý sergileyebilirse

de, estetik tavrýn özü ve niteliði aynýdýr.

O hayal ve kurgu ile belirlenmektedir.

Estetik tavýr hayale dayalý kurgusal bir

fenomen olmakla birlikte, ayný zamanda

düþünsel ve duygusal karmaþalýk içer-

mektedir. Örneðin Þuara Sûresi’nin 88. ve

89. ayetlerinin Celî Sülüs hattýyla yazýldýðý

bir levha, estetik bir nesneden önce bir bilgi

nesnesi olarak kavrama gayreti ile özneyi es-

tetik hazza eriþtirebilir. Estetik nesne karþýsýnda

alýnan tavýr, sübjektif ve bireyseldir. Öznenin duy-

gu dünyasýndan esinlenenerek yeni anlamlar ka-

zanarak maddesellikten kurtulan nesneye adeta

75



üflenen, duygusal-ruhsal akis, bireysellikte de-

rinleþip çoðaldýkça, toplumsal var oluþta yerini alýr. Kendine öz-

gülüðü olan bu ruhsal durum, belli bir uyarýcýnýn duygusal bir tep-

kisi olmayýp, belli bir deðere dayalý olarak doðan ve ruhun bütün

güçlerini uyumda birleþtiren bir hâl deðiþimidir. Özne bu vesile ile

insanlýðýný hatýrlar ve sonsuz mutluluktan ihtiyacý olan hazzý, ala-

bildiðince içine çeker.

Estetik Hazzýn Kavranmasý Süreci

Estetik haz süreci analiz edildiðinde, onun çok tabakalý, farklýlýklar-

dan müteþekkil, iki ayrý yapýdan oluþtuðu; ancak, sözü edilen ya-

pýlarýn ontolojik bir bütünlük içinde, ayný anda ve kendiliðinden

algýlandýðý ve kavrandýðý görülmektedir. Bu süreç, birinci algýlama

ve ikinci algýlama veya ön yapý (reel varlýk alaný) ve arka yapý (ir-

reel varlýk alaný) kavramlarý ile açýklanmaktadýr. Ön yapý; açýk ola-

rak bilinen, baðýmsýz ve ontik bakýmdan kendi baþýna var olandýr.

Arka yapý ise, baðýmsýz olmayan, asýl içerik veya özdür. Ön yapý-

nýn ya da görünen formun algýlanma sürecinde, duyularýn algýsý ile

nesneler öznenin bilincine konu olurken; görünmeyen arka yapý-

nýn algýlanma süreci, özne tarafýndan oluþturulan/yaþanan anlam-

lar kümesinin, nesneye yüklenmesi ile gerçekleþir. Estetik nesne

bu sübjektif karakter içinde doðal baðlýlýk ve iliþkilerden kurtulup,

irreel varlýk dünyasýna doðru uzanmaktadýr. Nesnede bu deðiþik-

likler oluþurken, özne de dýþsal reel baðlýlýklardan kopar ve nesne

ile bütünleþmek ister. Böylece özne ile nesne arasýnda bir duygu-

sallýk baðý oluþur.

Estetik haz, her iki yapýnýn bütünlüðü ile oluþan ve bütün estetik

süreç boyunca estetik yaþantýya katýlan, farklýlýklarý içinde barýn-

dýran bir duygudur. Hartman ve Ýngarden tarafýndan geliþtirilen bu

model analizi, varlýk alaný ile nesne alanýný karþýlaþtýrmakla baþlar.

Nesne,

varlýk alaný-

nýn içinde, bu ala-

nýn küçük ama gittik-

çe büyüyen bir kýsmýný

oluþturmaktadýr. Estetik

nesne, doðadan ya da

herhangi bir doða man-

zarasýndan veya nesnesinden, içinde taþýdýðý an-

lam ve ifade bakýmýndan ayrýlýr. Görünür alan-

da izlenen ön yapýnýn üzerinde yükselen,

görünmeyen ama hissedilen/yaþanan ar-

ka yapýdan meydana gelen, çok taba-

kalý bir bütündür. Ancak bu iki yapý

öylesine iç içe geçmiþtir ki tek bir

nesne gibi görünmektedir. Estetik

kavrama süreci ile estetik nesne,

bir bütün olarak okunur, anlaþýlýr

ve ondan lezzet alýnýr. Ön yapý ve

arka yapý bir uyumda buluþuyor-

larsa da nitelik itibariyle bir arada

ikilem oluþturmaktadýrlar. Ön ya-

pýda gerçeklik, arka yapýda gerçek-

leþmesi arzu edilen temsil edilmek-

tedir. Arka yapý kendi içinde, yalýn

olarak ve derinlemesine doðru taba-

kalaþmaktadýr. Ýçerdiði çeþitliliklerle

arka yapý tabakalarý ön yapýdan ne ka-

dar uzaklaþýrsa, estetik nesne o denli zen-

ginleþir.

Estetik özne, estetik nesne ile karþý karþýya kaldý-

ðýnda, öznenin algýsý ile nesneyi gerçekleþtirenin

dünyasýna karýþýr. Ön yapýda reel duyusal varlýkla selam-

laþma sonrasý, bu yapýda görünüþe ulaþmýþ arka yapý tabaka-

larýna önden arkaya doðru geçilir. Bu süreç nesneyi gerçekleþ-
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tiren sanatkârda arkadan öne, seyredende önden

arkaya doðru yol almaktadýr. Böylece estetik nesne,

seyredende bir hayal ve kurgu etrafýnda þekillenir ve

sürekli olarak dönüþmektedir. Bu sürekli dönüþüm serü-

veni, sonsuza kadar ya da nesne var olduðu ve insa-

na açýldýðý sürece devam edecektir.

Nesneyi Güzel Kýlan Kriterler Üzerine

‘Zevkler ve renkler tartýþýlmaz’ kabulü ile

söylenegelen ve pekiþtirilen, nesneye yö-

nelik tavrýn, sübjektif ve bireysel oluþuna

karþýlýk, Kant tarafýndan ‘zevkler ve be-

ðeniler tartýþýlýr ve tartýþýlmalýdýr’ uyarýsý

ile güzele ve güzelliðe sýnýrlandýrýlmýþ bir

alandan bakýlmasý gündeme getirilmiþtir.

XVIII. yüzyýlýn son çeyreðine tarihlenen

ve estetik alanýnda iddialý savlarý içeren

‘Saf Aklýn Eleþtirisi’ kitabýnda Kant, duyu ve

duygularý ahlaki yargýlardan azat etmekte-

dir. Doðu’da ve Batý’da tarým ve ticaret eko-

nomisi ile hayat bulan toplumsal yaþamýn or-

ganik, bütüncül bakýþ açýsýnda, parçalanma

Kant tarafýndan yüksek sesli dile getirilmekte-

dir. Böylece eski medeniyetlerin bir özdeþlik iliþ-

kisi ile düþünmeye ve yaþamaya alýþtýðý formül

masaya yatýrýlýr. Ýyi ve faydalý ile hep yan yana dur-

maya alýþýk, hatta bir özdeþlik iliþkisi içindeki güzel

kavramý diðerlerinden parçalanarak ýþýklý dünyaya tak-

dim edilir.

Herhangi bir nesnenin üretilmesinde saðlamlýk ölçü-

sünde baþvurulan iyi kavramýnýn, fayda ve güzel

kavramý ile süregelen can kardeþliðine, Kant,

‘Siz kardeþ olamazsýnýz, çünkü hiç birbiri-

nize benzemiyorsunuz’ gerekçesi ile

karþý çýkmakta ve güzel kavramý-

na, ‘Siz þöyle önden buyurunuz’

diyerek onu hayatýn içinden

sanat galerileri, kültür mer-

kezleri ve fuar ve sergi sa-

lonlarýna yönlendirmekte-

dir. Tabi bu sadece Kant’ýn

akla yönelik eleþtirisi ve

onun sihirli kaleminin

eseri deðildir. Toplumsal

var oluþ serüveninin bir

hâl tercümesidir. Nite-

kim zanaat kavramýnýn

içinden sanat, koparak

toplumdan ayrýlýr ve sý-

nýrlý sayýdaki doðuþtan

kabiliyetli insana özgü bir

uðraþ biçimine dönüþür.

Ýdealistler güzelin öz veya içe-

rikle ilgili olduðu anlayýþýný savu-

nurken, realist çizgi görünür alan-

daki biçimi ihmal etmemeyi önermiþ-

tir. Böylece zaman içinde, estetik bilimi

çerçevesinde,   güzel ve güzelliðin nitelikleri-

nin okunabileceði, kriterler ortaya konmuþtur. Gü-

zel ve güzellik atfedilen nesnenin özellikleri içsel/içe-

riksel ve dýþsal/biçimsel özellikler olarak ikiye ayrýlmaktadýr. Bun-

lardan dýþsal nitelikler orantý ve simetri, ahenk (uyum), çoklukta

birlik ve ekonomi ilkesi olarak belirlenmiþtir. Ýçsel nitelikler ide,

tür ve tip’e uygunluk, yetkinlik, canlýlýk ve anlatým (ifade) unsurla-

rý ile temsil edilmektedir. Estetik nesne bakýþ açýsýndan ve örnek-

ler eþliðinde açýklama bulacak bu unsurlarýn, baþka bir yazýnýn ko-

nusu olabileceði düþünülmektedir.

Ýçinde yaþadýðýmýz yüzyýl, sanayi devriminin ve hýzýna yetiþemedi-

ðimiz teknolojik yeniliklerin bedelini, kavrama ve bununla yüzle-

þerek kendimize sosyal alanda yeni uðraþlar bulma ve sürdürebil-

me sorumluluðunu bireysel olarak üzerimize, kurumsal düzeyde

aðýrlýklý olarak yerel otoriteye yüklemektedir. Bir taraftan ekono-

mik istikrarsýzlýkla gelen iþsizlik artýþý, diðer yandan teknolojinin

sunduðu boþ zamaný deðerlendirme biçimleri, kentli olma bilinci

ve statü arayýþý ile ÝSMEK uygulamalarý, tabandan gelen yüksek bir

taleple, kent kültüründe yerini almaktadýr. Batýdan ithal edilen ho-

bi kavramýnýn içi, toplumun yeni ve öncelikli ihtiyaçlarý göz önün-

de tutularak doldurulmaktadýr. Tüm bunlar, yaþadýðýmýz toprak-

lardaki var oluþ serüvenimizi keþfetme fýrsatý, geleceðin koþullarý-

na hazýrlanmak öngörüsü ve bugünü deðeriyle yaþamak güzelliði-

ni beraberinde getirmektedir.

* Marmara Ünv. Sos. Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öðretim Üyesi,

Yrd. Doç.
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Genel bir bakýþ açýsý altýnda ifade edilirse gerek toplum ve

gerek birey için önce san’at eseri vardýr.  Toplumun bir

üyesi olan ferd önce san’at eseri ile tanýþýr ve bu eserden

etkilenir. Bu etkilenme neticede bireyin  san’at eseri ile

estetik ilgi kurmasýna yol açar, bu ilgi zaman içinde geliþe-

rek olgunlaþýr. Birey artýk o eser ile fiziksel bir iliþki içinde

olmasa bile iç dünyasýnda onunla meþgul-

dür, ona yeni anlamlar atfeder ve o eser-

den yola çýkarak bir takým yorumlar ya-

par. Bu süreç zihinsel olmaktan çok

duygusal bir süreçtir veya burada

akýl çok ön planda deðildir, haki-

miyet duygularda-

dýr. Ferdin bir

san’at eseri

ile yaþadýðý

bu duy-

gusal

serüven onun zevk ve duygu dünyasýna, bu dünyayý

zenginleþtiren yeni bir boyut olarak akseder.  Böylece

bireyin estetik algýlamasý geniþler, estetik deðer ve

yargý düzeyi yükselir. Birey ile san’at eseri arasýnda

kurulan iliþkinin mutlaka müsbet bir istikamette ge-

liþmesi de þart deðildir, diðer bir deyiþle ferd bir ese-

ri her zaman beðenmek ve bu beðeniþ sonucu onu

içselleþtirmek veya onunla hemhal olmak durumun-

da da olmaz. Ancak bu halde de birey ruh ve duygu

dünyasýnda o eserle meþguldür, onun ardýndaki an-

lam ile bir gerilim yaþamaktadýr.  Bazen bir eser ferd

tarafýndan reddedilebilir de, bu durumda yine estetik

bir deðerlendirme ve yargýdan bahsedilebilir. Fakat

burada estetik deðerlendirmenin sonucunda varýlan

yargý olumsuzdur ve bunun neticesi olarak o eserin

güzel görülerek temellük edilmesi bahis konusu de-

ðildir. Bir san’at eserinin içselleþtirilmesi veya redde-

dilmesi bireysel ölçekte düþünüldüðünde   fer-

din duygu ve zevk dünyasýný tanýmlayan es-

tetik ölçütler ve tercihler ile ilgili ferdi bir
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oynayan temel kabuller, birey için bir kimlik ve kiþilik göstergesidir. Estetik ölçütler
birey tarafýndan ifade edildiklerinde þahsi tercihler gibi görünebilirse de aslýnda bun-
lar kendilerini oluþturan temel kabulleri de zýmnen ifade ettikleri için ayný zamanda
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mesele olarak algýlanabilir, bu algýlama bir noktaya kadar doðru-

dur. Denilebilir ki bireyin estetik dünyasýný tanýmlayan ölçütler

oluþmuþtur ve her eser birey tarafýndan bu ölçütlere göre deðer-

lendirilir. Bu ölçütlere uygun olan veya bunlarý oluþturan  ana il-

kelere ya da temel kabullere ters düþmeyen eserler ferd tarafýn-

dan beðenilerek içselleþtirilir. Bir eser zahiren ferdin duygu dünya-

sýndaki  estetik ölçütlere tamamen uymasa bile eðer bu ölçütleri

oluþturan temel kabuller ile ters düþmüyorsa yine de güzel görü-

lebilir ve temellük edilir. Bu suretle birey bu eserden etkilenerek

geliþtirdiði iliþki sonucu estetik ölçütlerini geliþtirir, duygu dünya-

sýna yeni bir boyut kazandýrýr. 

Bireyin sahip olduðu estetik ölçütler ve daha önemlisi bunlarýn

oluþmasýnda asli rol oynayan temel kabuller birey için bir kimlik

ve kiþilik göstergesidir. Estetik ölçütler birey tarafýndan ifade edil-

diklerinde þahsi tercihler gibi görünebilirse de aslýnda bunlar ken-

dilerini oluþturan temel kabulleri de zýmnen ifade ettikleri için ay-

ný zamanda bir aidiyet ve mensubiyetin  beyan edilmesidir. Çün-

kü ilk bakýþta þahsi bir tercih gibi görülen estetik ölçütler daha de-

rine inildiðinde bir aidiyet ve mensubiyet ifadesi olan temel ka-

bullerden kaynaklanýr. Kýsaca belirtmek gerekirse bu temel kabul-

ler bireyin ait olduðu toplumun medeniyet tasavvurundan kay-

naklanan deðerlerden baþka bir þey deðildir. Buradan hemen an-

laþýlýr ki ilk bakýþta tamamen þahsi bir özellik gibi görülen estetik

ölçütler ve estetik tercih, kýsaca söylenirse; estetik zevk, ferdin aid

ve mensup olduðu medeniyet tasavvurunun onun duygusal ve

ruhi dünyasýna bir biçimde yansýmasýndan doðar. Bu sebeple ay-

ný medeniyet tasavvuruna sahip olan kimselerde  estetik zevkin

ana hatlarý birbirine benzemesi ve böylelikle toplumsal ölçekte

bir bütünlük arz etmesi son derece tabii bir vakýadýr.    

Birey için san’at eseri önce, san’atkar daha sonra gelir. Önce eser-

le tanýþan, onunla duygusal bir iliþki kurarak estetik deðer süreci-

ni yaþayan ve buradan estetik  bir yargýya varan ferd için bu ese-

rin sahibini tanýmak bir sonraki aþamadýr. Birçoklarý sadece eser-

de kalmakla iktifa ederler, buradan eserin sahibine ulaþan yolu

katetmeyi göze alamazlar. Bir san’at eseri ile gerçek ve derin ma-

nada kurulan estetik iliþkinin sonunda ise bu eserin sahibini taný-

mak adeta duygusal bir zaruret ve estetik saygý ifadesidir. Tek tek

dikkate alýndýðýnda her san’at eseri duygusal bir dünyanýn ve es-

tetik bir haberin veya haberlerin ileticisi ve taþýyýcýsýdýr. Bu bakým-

dan eser baþlý baþýna duygulanmanýn paylaþýlmasý, haberinin tah-

lil edilmesi kýsacasý birlikte yaþanýlmasý gereken bir varlýktýr. An-

cak bu birlikte yaþama sonucu eser duygu dünyamýzda izler býra-

kýr ve zevk ufkumuzu yeni renklerle aydýnlatýr.  Bu süreç oldukça

zordur, çünkü duygusal derinliklere götürebilen yeteneklerle be-

raber sabýr, merak, titizlik ve  dikkat gibi þahsi özellikler ister.  Her

san’at eseri için bu eserle beraber yaþama ve ayný duygusallýðý

paylaþma sürecini geçirmek üzere bireyde bulunmasý icap eden

yetenekler ve özellikler farklý seviyelerdedir. Bazý eserler az bir

gayret ve oldukça yüzeysel bir duygusallýk sonucu estetik muhte-

vasýný ikram ettiði halde diðer bazýlarý için böyle bir ikrama nail ol-

mak oldukça zor ve meþakkatlidir. Eserdeki haberin paylaþýmý

noktasýnda ve birlikte yaþama sürecinde nihayete varýldýðý zanne-

dilen ve bu haberin tümü ile temellük edildiði zehabýnýn uyandýðý

bir safhada eser üzerinde ýþýldayan yeni ve meçhul bir ufkun var-

lýðý fark edilebilir.  Yetenek ve özellikler itibarý ile bu esrarlý ufku

algýlayabilen birey için ise bu safhada þimdiye kadar geldiði yol-

dan çok daha zahmetli bir yola revan olmaktan baþka  çare kal-

maz.  Bireyin san’at eseri üzerinde yaptýðý bu duygusal paylaþým

ve beraber yaþama yolculuðu gerçekte eserin sahibinin yani



san’atkarýn ruh dünyasýna doðru ihtiyar edilen bir çözümleme ve

keþif seferidir. Birey san’at eseri üzerinden giderek veya baþka ke-

limelerle ifade edilirse san’at eseri vasýtasý ile san’atkarýn duygu

ve ruh dünyasýna doðru  yola çýkmýþtýr. Kendi estetik ikliminde

arayýp bulamadýðý, eksikliðini hissedip adýný koyamadýðý duygusal

boyutlar ve deruni inceliklerle san’atkarýn ruh ve duygu dünyasýn-

da tanýþacak ve yine yetenek ve özellikleri nisbetinde onlarla zen-

ginleþecek ve derinleþecektir. Bu açýdan bakýldýðýnda san’at eseri

san’atkarýn ferdlere gönderdiði gizemli ve cazibedar bir davet ve

kabul mektubudur. San’atkar bu mektup ile insanlarý kendi duy-

gu ve ruh iklimine davet etmekte ve mektubun sýrrýný çözebilen-

leri baþka hiçbir kayýt aramaksýzýn bu iklime kabul etmekte ve

oradaki estetik coþku ve hazzý o kimselerle paylaþmaktadýr.  

Bir san’atkar birçok esere imza atmýþtýr, dolayýsý ile o, topluma bir-

çok açýk davet mektubu yollamýþtýr. Genel olarak birey önce bir

eseri vasýtasý ile san’atkara ulaþýr, estetik etki büyük ve estetik

haz vazgeçilmez bir mertebeye ulaþmýþ ise bunu o san’atkarýn di-

ðer eserleri ile olan iliþki takib eder. Birey san’at eserlerinin verdi-

ði sarhoþ edici estetik haz içinde san’atkarýn ruh ve duygu dünya-

sýný tanýmak için adeta seferber olur. Bu gayret bazý kereler o

mertebede tecelli eder ki bir san’atkarý tanýmak ve onunla bütün-

leþmek için bir ömür kafi gelmez. San’atkar da bir ferddir ve her

ferd gibi bir ölçüde zemine, zamana ve muhite baðlýdýr, bu saydýk-

larýmýzdan tamamen baðýmsýz deðildir. Onun ruh ve duygu dün-

yasý, bu dünyayý tanzim ederek sistemleþtiren estetik kaygýlarý ve

bu dünyanýn dýþa vurumu sýrasýnda, yani eser verirken izlediði

usuller  yaþadýðý toplumun temel kabulleri, kýsacasý medeniyet ta-

savvuru ile derin ve saðlam iliþkiler içindedir. Burada sözü edilen

derin ve saðlam iliþkinin mutlaka olumlu manada olmasý gerek-

mez, san’atkar içinde yetiþtiði ve yaþadýðý toplumun medeniyet

tasavvurunu benimsediði gibi reddedebilir de. Ancak gerek kabul-

de gerek red halinde san’atkarýn duruþunu belirleyen veya daha

yumuþak bir ifade ile kuvvetle etkileyen olgu, ait ve mensub ol-

duðu toplumun deðer yargýlarý kýsacasý medeniyet tasavvurudur.

Bireyin estetik ölçütleri ve tercihleri gibi san’atkarýn da ruh ve

duygu dünyasý, estetik kaygýlarý ve bunlarý dýþa yansýtma biçimi,

içinde yetiþtiði ve yaþadýðý toplumun medeniyet tasavvuru ve bu

tasavvurun  dýþ dünyaya yansýma biçimleri olan kültürle çok ya-

kýndan ilgilidir. Þimdi bu iliþkiyi daha yakýn bir perspektiften göz-

lemleyerek açýklamaya çalýþalým.

Toplum ferdlerden oluþur ve her ferdin ilk bakýþta diðerlerinden

farklý kendine özgü gibi görülen bir yaþama, düþünme ve duygu-

lanma biçimi vardýr. Ancak bu biçimlere toplumsal ölçekte bir ge-

nelleme ile yaklaþýlýrsa bunlarýn her birinin kendi içinde ana hat-

larý ile bir bütünsellik gösterdiði  ve ahenkli bir yapý arz ettiði gö-

rülür. Bu bütünselliði müþahade etmenin en kolay yolu bu vaký-

anýn müþahhas cephesini yani toplum içinde yer alan ferdlerin ya-

þama biçimlerini gözlemlemektir. Belli bir toplumun mensubu

olan ferdlerin günlük hayatta her zaman karþýlaþýlan rutin davra-

nýþlarýnda geniþ ve genel anlamda belli kalýplar içinde hareket et-

tikleri görülür. O toplumda yaþayan insanlarýn selam verip alma-

larý, birbirleri ile muaþeretleri, yemek yeme adabý, yolculuk yap-

ma tarzlarý, doðum, ölüm ve evlilik törenleri ve bunlara benzer di-

ðer tüm davranýþ ve hareketleri kendi kiþisel özelliklerinin üzerin-

de yer alan belli bir biçimler düzenlemesine göre gerçekleþir. Top-

lumsal ölçekte gerçekleþen ve bir bütünsellik içinde sistem haline

gelen bu biçimler ayný zamanda o cemiyeti diðerlerinden ayýran

özelliklerdir, bu sebeple maddi planda o cemiyeti  tarif ederler.

Toplumun yaþadýðý ve yaþattýðý biçimlerden oluþan bu sisteme o

toplumun kültürü adýný verelim. 

Benzer þekilde yine bir genel hüküm elde edebilmek için bu kez

farklý bir yol izleyerek yapýlacak gözlem ve tesbitler, toplumu

oluþturan ferdlerin düþünme tarzlarý ve fikir dünyalarý için de ger-

çekleþtirilebilir. Bu gözlem ve tesbitlerden  þu sonuca varmak ka-

bildir, yine ferdi özellikler ve çeþitlilikler bir yana býrakýlýrsa bunla-

rýn üzerinde yer alan ve ferdlerin düþünce tarzlarýný tanýmlayan

genel ve toplumsal ortak bir düþünme biçimi veya düþünme yön-

temi mevcuttur. Bu ortak düþünme tarzýný veya yöntemini belir-

lemek dýþ dünyada gerçekleþen davranýþ biçimlerindeki ortak ve

genel özellikleri tesbit etmek kadar kolay deðildir. Ortak biçimler-

den oluþan kültürü yalýn gözlem ve tesbit ile belirlemek mümkün

olduðu halde toplumda mevcut ortak düþünme tarzý veya yönte-

mini kýsaca söylersek ortak aklý veya maþeri aklý belirlemek için

bu tür çabalar yeterli olmaz. Toplumun ortak aklý o toplumu dü-

þünce ve fikir planýnda temsil eden bilim, fikir ve düþünce adam-

larýnýn zihin dünyalarýný tanýmak ile mümkün olur.  Bu kimseler fi-

kir ve düþünce ortamýnda toplumun önünde olan, toplumdan çok

daha geniþ bir ufka, ihatalý bir bilgi hazinesine ve derin bir düþün-

me kabiliyeti ile buradan fikir üretme kapasitesine sahip  kimse-

lerdir. Dolayýsý ile toplumun düþünce yapýsý yani ortak veya maþe-

ri aklý bu kimseler tarafýndan belirlenir, bireyler farkýnda olarak ya

da olmayarak bunlarýn etkisinde kalýr ve bu kimselerin geliþtirdiði

düþünce sistematiðini benimser. Toplumun benimsediði ortak ak-

lý veya maþeri düþünce tarzýný anlamak için o toplumun içinde ye-

tiþmiþ bilim, fikir ve düþünce adamlarýnýn eserlerini tetkik etmek,

bu eserlerdeki ortak noktalarý ve bunlarý doðuran ortak yaklaþým-

larý tesbit etmek gerekir. Bu çalýþma sonucu o cemiyete has top-

lumsal düþünme tarzýnýn özellikleri belirlenebilir.  

Toplumdaki ortak davranýþ ve ortak düþünme tarzýna benzer bir

þekilde toplumun ortak bir duygusallýðýndan da söz edilebilir.  Bir

toplumu teþkil eden ferdler duygu dünyalarýnda da genel çizgile-

ri ve özellikleri ile ifade edilebilecek belli bir duygusal  tarz izle-

mektedirler. Buna, ferdi özellikleri hiçbir zaman ihmal etmeden

ancak bu özelliklerin üzerindeki bir düzlemden bakarak, toplum-
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sal duygudaþlýk veya maþeri zevk ve hissiyat denilebilir. Maþeri

aklý tanýmlamak için izlenen yol ana hatlarý ile burada da geçerli

olur. Orada toplumun maþeri aklýný tanýmlamak noktasýnda bilim,

fikir ve düþünce adamlarýnýn eserleri ve  birikimleri üzerinden gi-

dilmektedir, burada ise takip edilecek yol o toplumda yetiþmiþ

san’atkarlarýn duygu ve ruh dünyalarýnýn tanýnmasý ve bu dünya-

lardaki muhtevanýn san’at eserleri üzerinden ifade edilirken kulla-

nýlan uslubun tahlil edilerek anlaþýlmasýdýr. Toplumun, üzerinde

uzlaþtýðý  san’at eserlerini deðerlendirirken gündeme gelen top-

lumsal duygu dünyasý ve estetik algýlamasý, diðer bir deyiþle ma-

þeri zevki san’atkarlar tarafýndan ortaya konulan eserlerde görü-

len ve derinleþen  estetik bir ortamda doðan ve geliþen estetik

deðer ve yargý dünyasý ile tanýmlanýr. Bu bakýmdan san’atkar o

toplumun bir ferdi olarak maþeri zevki hem esaslarý ile ortaya ko-

yar, hem de zaman içinde deðiþen þartlara baðlý olarak geliþtire-

rek zenginleþtirir.  

Gerçekte san’atkarýn eser üzerinden topluma sunduðu haber, aid

ve mensub olduðu toplumun medeniyet tasavvuruna yaptýðý bir

vurgu veya göndermeden baþka bir þey deðildir. San’at eserinde

çok güçlü, asil ve güzel bir biçimde tezahür eden bu gönderme o

eser ile duygudaþlýk baðý kuran ve ayný topluma ait olan birey ta-

rafýndan büyük bir haz ve coþku içinde içselleþtirilir. Böylece top-

lumun medeniyet tasavvuru veya deðerler sistemi o eserde ifade-

sini bulan bir cephesi ile bireyler tarafýndan temellük edilerek top-

lumsal bir bütünlük ve genellik kazanýr.  Özetle söylersek san’at-

kar toplumsal medeniyet tasavvurunun maþeri zevk sahasýndaki

yetkili sözcüsü, belirleyicisi ve geliþtiricisidir. Onun imzasýný taþý-

yan san’at eseri de yine maþeri zevk sahasýnda san’atkardan bire-

ye uzanan bir haberdir.

Yukarýdaki açýklamalardan ortaya çýktýðý gibi bir toplumda kendi-

ne has ve onu diðer toplumlardan ayýran ortak (veya maþeri) dav-

ranýþ, ortak akýl ve ortak zevkten söz edilebilir. Bu ortak hususlar

toplumsal baðlarý teþkil ederler ki bunlar sayesinde toplumun var

olma iradesi, birlikte yaþama þuuru ve beraber eylem yapma kud-

reti doðar. Ortak akýl ve ortak zevk toplumda benimsenen mede-

niyet tasavvurunun veya deðerler sisteminin zihin dünyasýna ve

gönül alemine düþen yansýmalarý ile zuhur eder. Var olma irade-

sini belli eden davranýþ ve eylemler de bu yansýmalarýn dýþ dün-

yadaki izdüþümlerinden baþka bir þey deðildir. San’atkar içinde

yaþadýðý toplumun medeniyet tasavvurunu benimsediði ölçüde o

topluma ait olur ve bu aidiyetten yola çýkarak kendi duygu ve ruh

dünyasý üzerinden toplumun ruh ve duygu dünyasýna tasarruf

eder. Bu yolda ilerleyerek verdiði eserlerdeki gücü nisbetinde de

o topluma mensubiyetini pekiþtirir. Burada aidiyet kavramý pasif

bir birlikteliði, mensubiyet kavramý da aidiyetten yola çýkýlarak or-

taya konan eylemi veya aktif bir beraber olmayý ifade etmek üze-

re kullanýlmýþtýr. San’atkar özümsediði deðerler sistemi veya me-

deniyet tasavvuru itibarý ile topluma aittir, bu deðerleri yansýtan

eserler verdiðinde de bu aidiyetin yanýna bir de mensubiyet gelir.

Çünkü ortaya konulan eser ile aidiyet aþikar hale gelmiþ, san’at-

kar eseri üzerinden deðerlendirilerek benimsediði medeniyet ta-

savvuruna nisbet edilir olmuþtur.  

San’atkarýn eseri ile ortak bir duygusallýk serüveni yaþayan birey,

bu eser ile sadece duygu planýnda müþterek olup bu olguyu dýþ

aleme yansýtmadýðý sürece eser ile, aslýnda toplumsal medeniyet

tasavvurunun bu eser üzerinden iletilen haberi ile pasif bir iliþki

içindedir. Çevredekiler bu gizemli iliþkiden habersizdirler, buna ai-

diyet adýný verelim. Bu iliþki estetik bir coþku derecesine varýp bi-



reye ait yeni bir estetik ufka dönüþtüðünde ise herhalde diðer in-

sanlarla paylaþýlmasý gereken bir güzellik olacaktýr. Bu güzelliðin

paylaþýlmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasýný da bireyin toplumsal medeni-

yet tasavvuruna mensubiyeti olarak nitelendiriyoruz.  Kýsaca de-

nilebilir ki san’atkarýn duygu ve ruh dünyasý, bu dünyayý düzenle-

yen estetik ölçütleri ve bu dünyayý dýþ aleme yansýtýrken yani

eser verirken izlediði uslup, aid ve mensup olduðu toplumun me-

deniyet tasavvuru ile derin ve kuvvetli bir iliþki içindedir. Ayný iliþ-

ki san’at eserinin muhatabý olan birey için de geçerlidir. Estetik öz-

ne olan bireyin duygu dünyasý ve estetik ölçütleri büyük ölçüde

yine aid ve mensup olduðu toplum tarafýndan belirlenmektedir.

Toplumsal yapýyý kuran, yaþatan ve saðlamlaþtýran medeniyet ta-

savvurunun yaþamak ve geliþmek için mutlak surette san’ata ve

dolayýsý ile onun yapýcýsý olan san’atkara ihtiyacý vardýr.  Toplumun

sahip olduðu medeniyet tasavvuru toplumsal katmanlarda yayýl-

dýðý nisbette, benimsendiði ve içselleþtirildiði ölçüde güç ve kud-

ret kazanýr, toplumsal var olma iradesini, beraber yaþama þuuru-

nu ve birlikte eylem yapma kudretini ortaya koyar. Medeniyet ta-

savvurunun benimsenmesi veya toplumsal bir kabul görmesi da-

ha ziyade fikir ve düþünce dünyasý üzerinden geliþen bir olgudur.

Bilim ve düþünce adamlarý eylemleri ve eserleri ile topluma ait or-

tak düþünce tarzýný yani maþeri aklý oluþtururlar. Bu aklýn, kiþisel

yetenek ve özellikleri çok farklý geniþ halk katmanlarý tarafýndan

arzu edilen bir düzey ve muhtevada anlaþýlarak kabul edilmesi ol-

dukça zordur. Bunun yerine geniþ kitleler kendilerine örnek ola-

rak aldýklarý bazý yetkin kimselerin fikir ve düþüncelerini kabul,

daha doðrusu tahkike güç yetiremeyecekleri için taklid ederler.

Buna karþýlýk toplumsal medeniyet tasavvurunun içselleþtirilmesi

bir baþka alanda, duygular ve ruh dünyasýnda gerçekleþir. Burada

ise san’atkarlar hakimdir ve tasarruf sahibidir. San’atkarlar verdik-

leri eserler ve yaþadýklarý hayat tarzý ile maþeri zevki teþkil ve tan-

zim ederler. Bir san’at eseri üzerinden yayýlan estetik bir haberin

yahut medeniyet tasavvuruna ait bir yorumun en ücra noktalar-

daki en münzevi bireylere  ulaþmasý, fikri bir eserin ya da bilimsel

bir yorumun bu noktaya ulaþmasýna göre çok daha kolay, çabuk

ve yaygýndýr. Ayrýca san’at eserinin haberi büyük ölçüde bir baþ-

ka birikime ihtiyaç kalmadan bir anda içselleþtirilebilir. Çünkü

duygularýn dili ve iletiþimi aklýn diline ve iletiþimine göre çok da-

ha çabuk ve etkindir. Zihni sahada bir merhaleyi geçmek için in-

celeme ve düþünme aþamalarýnda uzun gayretlerin sarf edilmesi

gerekirken ya da bu yapýlamadýðýnda taklid ile yetinmek gerçeði

ortaya çýkarken duygusal sahada yeni bir merhale veya haber, za-

man, mekan ve muhit þartlarýna uygun bir biçimde olmak koþulu

ile hemen yerine ve maksadýna vasýl olur. Bu bakýmdan bir mede-

niyet tasavvurunun geniþ kitlelerce içselleþtirilmesi, benimsenip

kabul görmesinden daha kolay ve þumullüdür. Bu noktadan de-

ðerlendirildiðinde ise toplumun kendi medeniyet tasavvurunu ge-

niþ kitlelere teþmil etmek ve sevdirmek açýsýndan san’atkara olan

ihtiyacý inkar edilemez bir biçimde ortaya çýkar.

Bir san’at eseri toplumun medeniyet tasavvuruna ait bir deðeri

(bu deðere genel anlamda kýsaca öz de diyebiliriz) zaman, mekan

ve muhit þartlarýna uygun bir biçimde ve estetik bir söylem için-

de ifade ettiðinde geniþ toplumsal katmanlar tarafýndan beðenilir,

sevilir ve içselleþtirilir. Eser bizatihi dýþ dünyada var olan malze-

meler ile ortaya konmuþ fiziksel bir gerçekliktir. Dýþ dünyaya ak-

seden bir varlýk ve bir uygulama ürünü olduðu için de kültürel bir

vakýadýr. Eserin maddesel boyutu ile, yani biçimsel olarak, algýlan-

masý onun arka planýnda yer alan ve ifade edilmesi asýl gaye olan

mücerred  kavrama, diðer bir deyiþle öze göre çok daha kolaydýr.

Bu nedenle biçim, kitle tarafýndan ardýnda bulunan  öze göre çok

daha çabuk ve yaygýn olarak anlaþýlýr. Ve neticede eser, daha zi-

yade biçimsel yönü önde olarak maþeri bir beðeniþe mazhar olur

ve toplumsal  ortak zevkin oluþmasýna bir katký yapar. San’at ese-

ri maddesel bir biçimlenme olduðu için ayný zamanda duraðan bir

bünyeye sahiptir, biçimsel olarak zaman içinde deðiþmesi söz ko-

nusu deðildir.

Kýsaca söylemek gerekirse san’at eseri içinde bir öz barýndýran sa-

bit bir biçimdir. Kitle bir zaman diliminde kendi özel þartlarý içinde

çok beðendiði bir san’at eserini, o eserin ardýnda duran ve ona ruh

veren medeniyet deðeri yani öz ile özdeþleþtirir. Estetik heyecanýn

diri olduðu, medeniyet tasavvurunun kudretini   kaybetmediði ve

bilinçle algýlandýðý zamanlarda bu özdeþleþme büyük bir mahzur

teþkil etmez, hatta eserde vurgulanan medeniyet deðeri gibi so-

yut bir kavramýn çok daha kolay ve yaygýn anlaþýlýp içselleþtirilme-

sini saðladýðý için faydalýdýr. Diðer bir deyiþle bu özdeþleþme sebe-

biyle biçim ile öz birbiri ile aynileþmiþ, çoðu kez öz, biçimin gölge-

sinde kalmýþ ve öz adýný verdiðimiz mefhum veya deðer kolay ve

yaygýn anlaþýlmakla birlikte biçimin kalýbýna dökülmüþtür. 

Geçen zaman içinde özün biçime ruh ve hayat veren özelliðinin

toplumsal katmanlar tarafýndan unutulduðu sýk görülen bir hadi-

sedir ve bu durumda öz artýk bir biçim olarak algýlanýr. Öz ile bi-

çim arasýndaki iliþki, biçimin duraðan bünyesi dolayýsý ile donar ve

rijit bir mahiyet kazanýr. Halbuki medeniyet tasavvuruna ait bir

deðer olan öz, farklý zaman, mekan ve muhitlerde farklý biçimler-

de ifade edilmek mecburiyetindedir. Öz bir kavramdýr ve medeni-

yet tasavvurunu kuran ve ona hayat veren bir özelliðe sahiptir.

Özün deðiþen koþullarda yeni biçimler kullanýlarak mutlaka  ifade

edilebilmesi gerekir ki bu iþlevini yerine getirsin yani toplum bu

yeni dönemde de maziden tevarüs ettiði medeniyet tasavvuru ile

hayatiyetini sürdürsün, kimliðini ve kiþiliðini muhafaza edebilsin.

Diðer bir deyiþle zaman, daha doðrusu zaman içinde deðiþen þart-

lar, biçimleri sorgular, zorlar ve deðiþime sürükler, toplumun bu

yeni dönemlerde de kendi kalarak var olabilmesi yani kendi öz-

gün medeniyet tasavvuru ile hayatýna devam edebilmesi için

özün yeni biçimler altýnda ifade edilmesi kaçýnýlmaz bir zarurettir.

Biçim ile öz arasýnda bir vakitler var olan ve o þartlarda çok müs-

bet neticeler veren özdeþlik, biçimin kaçýnýlmaz olan duraðan

bünyesi, özün de farklý zamanlardaki yeni þartlara göre ifadesini

bulmak noktasýnda belli bir kalýba baðlý kalamayacaðý gerçeði dik-

kate alýndýðýnda artýk bu yeni dönemde vazifesini yerine getire-

mez olur ve biçim özün ifadesinde yetersiz kalýr.
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Öz ile biçim arasýnda kurulan ve zaman içinde giderek bir özdeþ-

liðe dönüþen iliþkinin özün yeni nesiller tarafýndan içselleþtirilme-

sinde yetersiz kalýþý yeni insanlarýn o öze önem verdiklerini gös-

terdikleri halde onu ifade eden esere bir anlam verememeleri ile

ortaya çýkar. Kitleler eserin ardýnda var olan öze deðer verdikleri-

ni beyan ettikleri halde o özü içselleþtirmek için en kolay ve ça-

buk sonuca götüren  vasýta olan san’at eserine daha doðrusu o bi-

çime bigane ve yabancýdýrlar. Dolayýsý ile öz ile biçim arasýndaki

iliþki kurulamadýðý için gerçekte toplumsal olarak deðer verildiði

ifade edilen öz de tam manasý ile beðenilip içselleþtirilmiþ deðildir.

Bu durumda tutulacak yol için þu hususlar akla gelebilir, özün ifa-

desinde görülen bu yetersizlik baþlangýç safhasýnda ise san’at ese-

ri, üzerinde yapýlan yeni yorumlarla yeni kitlelere hitap edebilen

bir anlam haritasýna oturtulabilir. Bu yorumlama yapýlýrken eserin

ardýndaki özden inhiraf etmemek ve taviz vermemek gerekir, ak-

si halde öz yara alýr ve toplumun medeniyet tasavvuru zedelenir.

Bu yorumlama faaliyeti kitlelerin eseri anlayýp ardýndaki özü içsel-

leþtirmesi için yeterli olmadýðýnda o özü ifade edebilecek yeni bi-

çimlerin aranmasý vazgeçilmez bir hareket olur. Yorumlama ve

yeni biçimler arama faaliyetlerinde eski biçimlerden ve bu biçim-

lerde kurulan biçim ile öz iliþkisinden faydalanmak ve mazide ge-

liþmiþ san’atý ihtiram ve dikkatle tetkik etmek göz ardý edileme-

yecek bir mecburiyettir. Çünkü mazide geliþmiþ san’at toplumun

maþeri zevkinin mazisidir, mazi olmadan ve mazi içselleþtirilme-

den hal inþa edilemeyeceði için mazideki san’at, da bu günün

san’atýnýn temeli ve mesnedi olacaktýr. Ancak bu suretle medeni-

yet tasavvurunun bünyesinde mündemiç olan evrensel boyut ifa-

desini ve iþlevini bulmuþ olur ve toplum kendi kalarak dönemler

üzerinde hayatiyetini sürdürür.

Yorumlama faaliyetine giriþilmez ve özün yeni biçimler ile ifadesi

hususundaki arayýþlar sürdürülmez ise öz toplumda ifadesini ve

yansýmasýný bulamayacaðý için giderek nefes alamaz hale gelir ve

bu tutum devam ettiðinde ise hayatiyetini kaybeder. Gerçekte

nefes alamayan da, hayatiyetinden bir unsuru kaybeden de top-

lumdur, öz soyut bir deðer olarak niteliklerini aynen muhafaza et-

mektedir. Toplum giderek o özden uzak kaldýðý için nefes almak-

ta zorluk çekmekte ve o özü tümü ile yitirdiðinde ise hayat kay-

naklarýndan birini kaybetmiþ olmaktadýr. Zira özler yani deðerler,

bir sistem teþkil ederek topluma kiþilik ve hayat veren medeniyet

tasavvurunu ortaya koyarlar, bir özün yani bir deðerin unutulma-

sý veya terk edilmesi bu tasavvuru yaralar. Deðerler üzerinde ve-

ya özlerde giderek artan unutulma ve terk edilme toplumun me-

deniyet tasavvurunun harabiyetine yol açar ve o toplum artýk

kendi kalarak var olamaz, birlikte yaþama þuurundan ve beraber

eylem yapma kudretinden mahrum kalýr.      

Bu açýdan deðerlendirildiðinde san’atkar toplumsal medeniyet ta-

savvurunun yaþatýlmasý ve kendi kalarak istikbale nakledilmesi

gibi çok mühim vazife ile görevlidir ve bunu icra etmeyi mümkün

kýlan etkin bir mevkie sahiptir. O, kendinden önceki san’at biriki-

mini içselleþtirmiþ ve yorumlamýþ bir halde kendi döneminde ya-

þatýrken bir yandan da ayný kökten beslenmek üzere geleceðin

san’at dünyasýný hazýrlamakta, o dünyanýn temellerini vazetmek-

tedir. San’atýn ruhlarý etkileyen o harikulade duygusal gücü onun

emrine verilmiþtir. O, bu kudreti ile medeniyete ait özlerin bütün

devirlerde kitleler tarafýndan büyük bir coþku ve þevk içinde içsel-

leþtirilmesini saðlar ve böylelikle toplumun zamanlar üzerinde

kendi kalarak devam etmesine imkan vermek gibi ulvi bir mesu-

liyeti deruhde eder.

Fotoðraflar: Bahadýr TAÞKIN / Ýstanbul Antik Arþivi



Reyting yarýþýyla giderek yozlaþan medyamýzda ‘nitelikli prog-

ramlar’ yapýlýrsa gereken ilgiyi göreceðinin kanýtý oldu; Hýncal

Uluç, Haþmet Babaoðlu, Sunay Akýn, Nebil Özgentürk dörtlüsü-

nün yaptýðý “Yaþamdan Dakikalar” programý… ÝSMEK El Sanat-

larý Dergisi olarak kültür, sanat alanýnýn bu önemli dörtlüsüyle

el sanatlarýndan, estetiðe, geçmiþten geleceðe yansýmalar

üzerine ‘yaþamdan dakikalar’ paylaþtýk.

El sanatlarý sizde neyi çaðrýþtýrýyor?

Sunay Akýn: El sanatlarý bana bu coðrafya üzerinde insanlýk

tarihi boyunca oynanan satranç oyununun hamlelerini çaðrýþ-

týrýyor. Nasýl ki; satranç oyuncusu düþünerek, ince eleyip sýk

dokuyarak bir hamle yapýyorsa el sanatlarý da bugüne böyle

ulaþmýþtýr. Tek bir kültürün deðil, birçok kültürün bir araya ge-

lerek oluþturduðu aþureyi çaðrýþtýrýyor. Yani el sanatý demek

bence aþure demektir. Nasýl ki aþureden nohutu fasulyeyi, in-

ciri çýkartýrsanýz; bir þeyler eksik kalýp tadý bozulursa, el sanat-

larýný oluþturan kültürlerden birini de görmezden gelmek ben-

ce ayný yanlýþlýðý yapmak demektir.

Nebil Özgentürk: Bana, insanýn yaratýcý gücünü, kendi el eme-

ðini ve yalnýzlýðýný çaðrýþtýrýyor. Dünyanýn her tarafýnda insanla-

rýn birey olma, bireyselliðini sürdürme çabasýný ifade ediyor.

Haþmet Babaoðlu: Bana da kaybolmuþ, ortalarda görünme-

yen bir þeyleri çaðrýþtýrýyor. Hatta daha acýklýsý hayatýmýzýn

içinde olan, haþýr neþir olduðumuz bir þeyi deðil de hediyelik

eþya olarak kýrk yýlda bir aklýmýza gelen bir þeyi çaðrýþtýrýyor.

Çok özel ve marjinal bir sanat alanýný çaðrýþtýrýyor gibi.
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El Sanatlarý ve Estetik Üzerine
“Yaþamdan Dakikalar”

Emine UÇAK

Reyting yarýþýyla giderek yozlaþan medyamýzda ‘nitelikli programlar’ yapýlýrsa gere-
ken ilgiyi göreceðinin kanýtý oldu; Hýncal Uluç, Haþmet Babaoðlu, Sunay Akýn, Nebil
Özgentürk dörtlüsünün yaptýðý “Yaþamdan Dakikalar” programý… El Sanatlarý Dergi-
si olarak kültür, sanat alanýnýn bu önemli dörtlüsüyle el sanatlarýndan, estetiðe, geç-
miþten geleceðe yansýmalar üzerine ‘yaþamdan dakikalar’ paylaþtýk.



Peki bu ilgisizliðin, giderek kaybolmasýnýn sebepleri nelerdir?

Nebil Özgentürk: Sadece Türkiye’nin deðil dünyanýn deðiþimiyle

ilgili bir durum. El sanatlarýnýn yaþamasý için organizasyonlar yapýl-

mýyor, gerek duyulmuyor. Üreticinin alýcýyla buluþabileceði bir

mekan yok. Þimdinin insaný badyguard, manken olmak istiyor.

Gençler markayý tercih ediyor, elle yapýlmýþ kazaðýn, oyulmuþ ka-

þýðýn, eski yorganýn bir ehemmiyeti yok. Hayatýn algýlanmasýnýn

deðiþimiyle ilgili. Türkiye bu küreselleþmeden en çok etkilenen,

en çok þýmaran, yabancýlaþan ülkelerin baþýnda geliyor; televizyo-

nuyla, medyasýyla. 

Haþmet Babaoðlu: Haklýsýn. Dünyada hiçbir geleneksel sanat biz-

deki gibi yalnýzlaþtýrýlmýþ, marjinalleþtirilmiþ deðildir. Bana göre

bunun son yüz yýldaki suçlusu muhafazakarlardýr. Muhafazakarlar

kendilerine muhafazakar demiþler ama ata yadigarý sebil çeþme-

leri susuz býrakmýþlardýr. Dolayýsýyla geleneksel sanatlarýn bu hale

gelmesi beni hiç þaþýrtmýyor. Saçýmý sakalýmý aðarttýðým bunca se-

ne boyunca; Ýstanbul’u seven ve dolaþan biri olarak su akan bir

eski çeþmeyi bulamýyorum. Ata yadigarý bir çeþmenin çeþme ola-

rak kaldýðýný görmedim. Muhafazakar olduðunu söyleyen bunun-

la ilgilenmezse; her þeyi boþveren bir kültürün temsilcilerinin ge-

leneksel dediðimiz bir sanata sahip çýkmasý zaten olacak bir þey

deðil.

Asýl sorun þu, günlük hayatýmýzda 80’lerden sonra oldu bu durum.

Durup bakmayý kaybettik. Batýlýlardan bile hýzlý yaþýyoruz. Batýlý

saat olarak hýzlý yaþýyor, saati önemsiyor. Biz saati bile önemse-

meden ne olduðunu bilmeden hýzlý yaþýyoruz. Evlerindeki eski ki-

limlere bakmayan insanlar, dünya berbatý makine halýsýný evleri-

ne aldýlar. Bu halý üreticileri o korkunç halýlarý kendi evlerindeki ki-

limlere bir kez bakmadan ürettiler. Bir geleneksel halýya doðru

dürüst bakmadýklarý için öyle korkunç halýlar yaptýlar. Bu sadece

kötü niyetten olmuyor. Giderek, güzelliklere durup bakmayan,

görmeyen bir toplum olduðumuz için de oluyor. 

Hýncal Uluç: Bakýn size bir olay anlatayým; iki yýl önce Mardin’e

gittik. El sanatlarý ürünlerinin satýldýðý bir sokak var. Tek bir dük-

kanda adam yok. Sahibi bile yok, kahvede olduklarýný öðrendik.

Sokak baþtan baþa el iþi üzerine ama bir kiþi bile yok. Ýþte o soka-

ðý Avrupa’ya taþýyýn, yürüyecek yolu bulamazsýnýz.

Birgün Amerikalý eþim Holly ile yeni evlendiðimiz zamanlarda be-

nim evde iþlerime yardýmcý olan bir kadýn var, annemden miras

kalan. Onun evine gittik. Yemeðe çaðýrmýþtý. Holly yemek yediði-

miz kaplara, sofra örtüsüne, perdelere hayran kaldý. Muhteþem bir

ev dedi. Bu gördüklerinin hepsini ben hediye ettim dedim. Evde

kullanmadýklarýmý ona verdim dedim. Seni böyle bilsem evlen-

mezdim dedi. Baþtan baþa elle örülmüþ bir perde tam bir servet.

El iþinin deðeri bu Türkiye’de. Yabancýlar bu iþleri biliyor gelip top-

luyorlar. Bitmiþ bir sanatýn kalýntýlarýný topluyorlar. Paþabahçe ol-

massa Ebru sanatý yok. Bir antika eser kereste diye satýlýyor. Bu

millete bunu anlatamayacaksýnýz. O dükkanlar boþ olunca adam

çocuðuna o mesleði, o sanatý öðretir mi? Durum pek fazla iç açýcý

deðil.
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Erenköy’de Ulus’ta, Etiler’de hanýmlar küçük ahþaplarýn üstüne
modern figürlerle boyama yapýyorlar. Fatih’teki Eyüp’teki haným-

lar da belki  ebru çalýþýyor. Güzel. Güzel ama arkadaki motivasyona
bakar mýsýnýz? Bunu bir vakit geçirme, bir oyalanma bir uðraþý olarak
düþünüyor. Bu tür bir ilgiyi de küçümsemiyorum. Böyle baþlar her þey
ama keþke gerçek bir ilgi olsaydý. Sultanahmet’e kursa giden kadýn
ayný zamanda bir de Sultanahmet’e baksaydý. Zaten bakarsa yavaþ
yavaþ iþ deðiþecek. El Sanatlarý Dergisi’ni bu anlamda önemsedik ve
programýmýzda konuþtuk. Bir uðraþýn ötesinde bu konuya kafa
yorulduðunu, emek verildiðini, yaþatma çabasý olduðunu görüyo-
ruz bu dergide. Bu tür örnekler artarsa mutlaka
durum olumlu yönde deðiþmeye baþlayacaktýr.

Durup bakmayý kaybettik. Batýlýlardan bile hýzlý

yaþýyoruz. Evlerindeki eski kilimlere bakmayan insanlar,

dünya berbatý makine halýsýný evlerine aldýlar. Bu halý üreti-

cileri o korkunç halýlarý kendi evlerindeki  kilimlere bir

kez bakmadan ürettiler. Bir geleneksel halýya doðru

dürüst bakmadýklarý için öyle korkunç halýlar yap-

týlar. Bu sadece kötü niyetten olmuyor. Gide-

rek, güzelliklere durup bakmayan, görme-

yen bir toplum olduðumuz

için de oluyor.

“

“

“

“



El sanatlarýný canlandýrmak için neler yapýlabilir? Bu konuda

toplumun farklý kesimlerine veya kurumlarýna düþen görevler

nelerdir?

Sunay Akýn: Yerel yönetimler çok güzel þeyler yapýyor. Ýyi niyet-

le katkýda bulunmaya çalýþýyor. Fakat onlarýn yapacaðý her þey sý-

nýrlý kalýyor ama þunu yapmalarý lazým; müzecilik sektörüne önem

verilmelidir. Örneðin Ýstanbul bir buluþma yeridir. Haydarpaþa ga-

rý artýk kapatýlacak. Yerel yönetimler bu garýn müze yapýlmasýna

karar vermelidir. Çünkü Haydarpaþa Garý, Anadolu’ya açýlan kapý.

Anadolu’daki bütün el sanatlarýnýn sergilendiði anlatýldýðý bir mü-

ze olabilir. Tarihe ait, geleneðe ait ürünleri ortaya çýkarýrken bun-

larýn müzesini kurmazsanýz topluma ulaþtýramazsýnýz. 

Nebil Özgentürk: Medyamýzýn manken haberlerini býrakýp el sa-

natlarýyla ilgili, toplumun gerçek sorunlarýyla ilgili haberlere yer

vermesi gerekiyor. El sanatlarýyla ilgilenenlerin emeðinin karþýlýðý-

ný alabilmesi için organizasyonlar yapýlmasý gerekiyor. 

Haþmet Babaoðlu: Evlerde biblo vazifesi yerine bir deðer kazanýr-

sa bu gerçek bilgi ve görgü olur. Bir sosyolog olarak bunu düþü-

nüyorum. Evdeki bir tablo bir þekilde size gülümsüyor, yahut ora-

ya farklý bir bakýþ oluyor. Resimin dýþýndaki bir sanatýn evlerde

böyle bir misyonu olduðunu düþünmüyorum. Diðer sanatlar sade-

ce biblo olarak, süs eþyasý olarak duruyor. Ben de orada bir deði-

þim olmasýný bekliyorum. Bu birdenbire olacak bir þey deðil. Kül-

türel zenginliði taþýmakla olur. Haþmetçe söylersek; bu muhab-

betle olur. Muhabbet deyince karþýlýklý konuþma olarak algýlýyor.

Bu deðil. Muhabbet þudur; Erzurum’dan gelince hadi bana güzel

bir oltu tesbih getir bu da muhabbettir. Ben þunu önemsiyorum.

Ben sabah kalktýðýnda insanlar evlerinde babaanneden kalan bir

gümüþ iþlemeli tepsi bile olabilir sizin yaptýðýnýz bir ebru da olabi-

lir ona bakýyor musunuz? Her gün tekrar tekrar bakýyor musunuz?

Benim bahsettiðim budur? Her gün onlara tekrar tekrar bakan ço-

ðaldýkça iþ deðiþir.

Basit bir örnek söylüyorum. Çiçekleri düþünün evlerde, bakýlmaz-

sa ölüyorlar. Bu sanatlarýn bakýlmazsa, emek verilmezse ölmeye-

ceðini kim söylüyor?. Geleneksel sanatlarý gelenekteki gibi algýla-

yamayýz. Dünya deðiþti. Modern bir resimdeki deðeri kazanmalý el

sanatlarý ve geleneksel sanatlar. 

Son yýllarda popüler bir ilgi de görüyoruz. Bunu gerçek bir ilgi-

ye çevirebilmek için neler yapýlabilir?

Haþmet Babaoðlu: Erenköy’de Ulus’ta, Etiler’de hanýmlar küçük

ahþaplarýn üstüne modern figürlerle boyama yapýyorlar. Fatih’teki

Eyüp’teki hanýmlar da belki ebru çalýþýyor. Güzel. Güzel ama arka-

daki motivasyona bakar mýsýnýz? Bunu bir vakit geçirme, bir oya-

lanma bir uðraþý olarak düþünüyor. Bu tür bir ilgiyi de küçümse-

miyorum. Böyle baþlar her þey ama keþke gerçek bir ilgi olsaydý.

Sultanahmet’e kursa giden kadýn ayný zamanda bir de Sultanah-

met’e baksaydý. Zaten bakarsa yavaþ yavaþ iþ deðiþecek. El Sanat-

larý Dergisi’ni bu anlamda önemsedik ve programýmýzda konuþ-

tuk. Bir uðraþýn ötesinde bu konuya kafa yorulduðunu, emek ve-

rildiðini, yaþatma çabasý olduðunu görüyoruz bu dergide. Bu tür
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El sanatlarýnýn yaþamasý için organizasyonlar

yapýlmýyor, gerek duyulmuyor. Üreticinin

alýcýyla buluþabileceði bir mekan yok. Þimdinin insaný

badyguard, manken olmak istiyor. Gençler markayý

ediyor, elle yapýlmýþ kazaðýn, oyulmuþ kaþýðýn, eski yor-

ganýn bir ehemmiyeti yok. Hayatýn algýlanmasýnýn deði-

þimiyle ilgili. Türkiye bu küreselleþmeden en çok

etkilenen, en çok þýmaran, yabancýlaþan ülkelerin

baþýnda geliyor; televizyonuyla, medyasýyla. 

“

“



örnekler artarsa mutlaka durum olumlu yönde deðiþmeye baþla-

yacaktýr.

Sunay Akýn: Tekrar geriye dönerek söylüyorum ki; Haydarpaþa gi-

bi Boðaz’ýn kýyýsýnda herkesin gözü önünde tarihe mal olmuþ bir

binada onlarý müze içinde topluma sunmak gerekiyor. 50 kuruþ-

luklarýn üzerinde bir kadýnýn resmi var Sabiha Tansuð. Sabiha Ha-

ným bütün Anadolu’yu köy köy dolaþarak giyim konusunda ör-

nekler toplamýþ. Bazýlarý yüzyýllýk daha eski olanlarý da var ve evin-

de duruyor. Bizim el sanatlarýmýza, kültürümüze yakýþtýrdýðýmýz

bu mudur? Sabiha Haným’a el uzatsak bunu bir müze yapsak onun

ihtiyacý yok ama bizim toplum olarak ihtiyacýmýz var. Bizde eksik

olan budur.

Haþmet Babaoðlu: Müzeleri turistlere ait bir þey sanýyoruz. Müze-

lere okul ödevi olarak bakýyoruz. Çocuklar da okul ödevi olduðu

için gittiklerinde bir angarya olarak bakýp hiç ilgilenmeden, gör-

meden çýkýyor. Kaybýmýz bu; zihnimiz daðýldý.

Sunay Akýn: Müze derken mevcut müzeler gibi deðil. Müzecilik

bizde çok geliþmiþ deðil. Müziðiyle, dekoruyla öyle farklý bir þekil-

de sunmalýyýz ki bir filmin bir sinemanýn içine girmiþ gibi hayran

kalmalý. Yoksa öyle bir mankeni giydirip koyarak müzecilik olmaz.

Iþýk oyunlarýyla, ses oyunlarýyla görkemli hale getirilmeli.

El sanatlarýnda estetik kavramýna girersek?

Hýncal Uluç: Ýþin estetik yönünü söylediðimizde devreye yetenek

giriyor. Sanatla herkes uðraþabilir. Küçükken ben de uðraþýyor-

dum. Eskiden her þey elle yapýlýrdý. Elbisenizden ayakkabýnýza ka-

dar, kullandýklarýnýzdan, oturduðunuz koltuktan, masaya kadar.

Üstünüze örttüðünüz yorgana kadar. Tüm örtüler týð ve iðneyle iþ-

lenirdi. Ben de küçükken anneme yardým etmek için yapardým.

Ýþin bir öðrenme yaný var. Bunu öðrenebiliyorsunuz. 6 yaþýndaki

Hýncal kadýnlara ait gibi görünen bir nakýþ iþini yapmayý becerebi-

liyordu. Zor bir þey deðil, bunu öðretirseniz yapar. Onun ötesinde

estetiðe geçmek için yetenek gerekiyor. Birinin yaptýðý ürüne ba-

kýp aynýsýný yapýnca el iþçiliði yapmýþ oluyorsunuz. Sanat iþçiliði

yapmýþ olmuyorsunuz. Ressam, heykeltýraþ veya müzisyen için

nasýl özel bir yetenek gerekiyorsa el sanatý için de yetenek gere-

kiyor. Herkes koltuk yapar, ama büyük usta baþka yapar. Estetik

tamamen zevk ve yetenek iþidir.

Sunay Akýn: Estetikte en önemli yargýyý zaman veriyor. Eskiyle

yeninin çatýþmasýna baktýðýmýzda ne her zaman eskinin yanýnda

olmalýyýz ne de yeninin her zaman kötü olduðunu düþünmeliyiz.

Bu bir sentezdir ortaya çýkan estetik adýna. Geçmiþin içinde çok

kalmak yeniyi dýþlamaktýr, geçmiþi tamamen unutup, sýrt çevirip

bir yeniyi ortaya koymak da yanýlgýdýr. Çünkü mutlaka gelenek-

ten, geçmiþten beslenilir. Bence pusulayý ortaya koyduðumuz an-

da neyin yapýlmasý gerektiðini görür sanatçý. Zaten bu sanatçýnýn

içindeki bir kavgadýr.

Her sanatçý bu kavgayý içinde verir. Ben edebiyatçý olduðum için

þiirden yola çýkayým. Ben þiiri keþfettim diye ortaya çýkamam.

Çünkü þiir yüzyýllardýr yazýlýyor. Elbetteki ben bu geleneðin içinden
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Matematikte bir pi sayýsý vardýr ama estetiðin pi sayýsý

yoktur. Bu çok sesliliði, demokrasi kültürü barýndýrýr içinde.

Orkestraya baktýðýmýzda nasýl farklý çalgýlar varsa estetik

konusunda da sanatýn hangi dalýnda olursa olsun düþünce

farklýlýðý olacaktýr. Hayatýn kendisi de böyle deðil midir?

Önemli olan bir armoni oluþturabilmek, bir aþure yapa-

bilmek. Estetik kaygýlar farklý olacaktýr.

Ama bütün o kaygýlarla birlikte, farklý

bir tad çýkacaktýr. 

“

“



þiirler yazacaðým ama kendi üslubumu koyarak. Onun üstüne

kendimi koyacaðým, kendi duyarlýðýmý, kendi þair gücümü koyma-

lýyým ki yeni bir þey olsun.

El sanatçýlarýnýn estetik ürünler oluþturabilmesi için hangi kay-

naklardan beslenmesi gerekiyor?

Hýncal Uluç: Bütün yetenekler geliþtirilebilir. Yani ham yetenek

iþe yaramaz. O yeteneðin iþlenmesi lazým. Bunun için okullar, üni-

versiteler, üniversiteye gidemeyenler için seminerler, kurslar dü-

zenlenmelidir. Bütün bunlar yetenekleri ortaya çýkarmak ve o ye-

tenekleri iþlemek amacýyla yapýlmalýdýr. 

Sunay Akýn: Okuyacak, okuyacak, okuyacak. Kendini keþfedecek,

Yunus der bir ben var benden içeri. Kendini keþfedecek, kendini

geliþtirecek çok okuyup çok araþtýrmasý gerekiyor, sanatýn her

alanýyla ilgilenmesi gerekiyor. Sadece kendi alanýnda deðil sanatýn

her alanýyla ilgilenmesi gerekiyor, takip etmesi gerekiyor. 

Þimdi Balkanlar’ý düþünün ne kadar zengin, Kafkaslarý düþünün ya

da Mezopotamya’yý düþünün ne kadar renkli, müthiþ. Hepsinin geç-

tiði yer Anadolu. Dünyanýn el sanatlarý konusunda en eski, en renk-

li örneklerinin verildiði yerler bu topraklar. Bütün sanatlarýn kökeni

el sanatlarý ve Asya’dýr. Bugün modern dediðimiz bütün sanatlarýn

kökeni bu topraklardýr. Yeterki sanatçýlarýmýz nerede olduklarýna iyi

baksýnlar yeterli kültür ve birikim bu topraklarda mevcut.

Estetik konusunda farklý algýlamalar var? 

Sunay Akýn: Bu çok güzeldir. Matematikte bir pi sayýsý vardýr ama

estetiðin pi sayýsý yoktur. Bu çok sesliliði, demokrasi kültürü barýn-

dýrýr içinde. Orkestraya baktýðýmýzda nasýl farklý çalgýlar varsa es-

tetik konusunda da sanatýn hangi dalýnda olursa olsun düþünce

farklýlýðý olacaktýr. Hayatýn kendisi de böyle deðil midir? Önemli

olan bir armoni oluþturabilmek, bir aþure yapabilmek. Estetik kay-

gýlar farklý olacaktýr. Ama bütün o kaygýlarla birlikte, farklý bir tad

çýkacaktýr. 

Son olarak özel bir soru sorayým. Kendinize en yakýn hissettiði-

niz el sanatý hangisidir? Ya da þöyle sorayým evinizde, hayatý-

nýzda en çok kullandýðýnýz el sanatý hangisidir?

Hýncal Uluç: Ben maddi gücümün, imkanlarýmýn yettiðince el iþi

istiyorum. Çünkü biz böyle büyüdük. Kilis’te mobilya fabrikasý

yoktu. Yorgan alýyorsanýz el iþlemesiydi. Ayakkabýlarým el iþiydi.

Ýlk fabrikasyon ayakkabýmý lisede aldým. Ondan evvel ayakkabýcý-

ya giderdim etrafý çizilirdi benim ayaðýma özel ayakkabý yapýlýrdý.

Hayatýmýn en büyük lüksünü ben çocukken yaþamýþým.

Sunay Akýn: Benim cevabým burada belli. Çocuða yönelik olanlar

yani oyuncaklar. El sanatlarýnda þu an en çok unutulan, kaybedi-

len, erozyona uðrayan ne yazýkki oyuncak konusudur. Pek çok

oyuncaðýn doðduðu ilk kez üretildiði yerdir Anadolu. Fakat bugün

el sanatlarýndan oyuncak üretenler artýk kalmadý. Bunlarýn yaþa-

týlmasý gerekir. Eyüp Belediyesi Tarih Vakfý’nýn desteðiyle böyle bir

giriþim baþlattý, Eyüp oyuncaklarýnýn canlandýrýlmasý konusunda.

Bu çok sevindirici bir geliþme. Bunlar iyi niyetli giriþimler ama ye-

terli deðil, bunun oyuncak endüstrisi durumuna gelmesi gerekir.

Kendi ülkemin oyuncakçý dükkanlarýnda Çin’den ithal edilen

oyuncaklarý deðil el sanatýyla yapýlan oyuncaklarý görmek isterim. 

Hýncal Uluç: El sanatlarý büyük bir servet ama biz farkýnda deðiliz

sadece oyuncakta deðil her konuda böyle. Bakýn, yýllar önce Ame-

rikalý eþimle Amerika’ya gittim. Bir maðazaya girdik. Kapýnýn giri-

þinde bir gömlek göðsünde bir arma var: 10 dolar. Ýki kat yukarý

çýktýk ayný gömlek ayný arma ama bu kez 110 dolar. Hiç üþenme-

dim tekrar aþaðýdakine baktým her þey ayný. Tezgahtara sordum

aþaðýdaki katta ayný gömlek 10 dolara nedir bu fark diye sordum.

Buradaki el iþi dedi. Kim fark edecek diye sordum? Siz fark ede-

ceksiniz dedi. Ýþte el sanatý bu. 

Nebil Özgentürk: Ben kilimleri çok seviyorum. Anadolu’daki ki-

limlerin insana geçmiþ bir yapýsý vardýr. Kilimlerde kullanýlan doðal

renkler o yapýlma halleri beni çok cezp eder. Evimde rengarenk

kilimler vardýr, duvara bile astýðým kilimler vardýr.

Haþmet Babaoðlu: Ben de kilimlere meraklýydým. Nebil anlatýrken

bunun ne kadar geride kaldýðýný düþündüm. Evimde ve hayatým-

da çok kullandýðým el sanatý yok. Ama þimdi aklýma geldi tespih-

lere merakým var.
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Yýllar önce Amerikalý eþimle Amerika’ya gittim.

Bir maðazaya girdik. Kapýnýn giriþinde bir

gömlek göðsünde bir arma var: 10 dolar. Ýki kat

yukarý çýktýk ayný gömlek ayný arma ama bu kez

110 dolar. Tezgahtara ‘aþaðýdaki katta ayný

gömlek 10 dolara nedir bu fark?’ diye

sordum. ‘Buradaki el iþi’ dedi. ‘Kim fark

edecek?’ diye sordum? ‘Siz fark edecek-

siniz’ dedi. Ýþte el sanatý bu… 

“
“
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Sanatýn sözlük manasý, el alýþkanlýðý ile yapýlan iþ, ustalýk, bir

maddeye zihinde þekillendirilen sureti vermek, bir þeyi güzel

ve hünerli þekilde yapmaktýr. Güzel sanatlar kelimesi ise, zeka,

tecrübe, ilim, hüner ve aþk mahsulü iþ ve eserler için kullaný-

lýr. Sanat bir melekedir. Yani taklit ve tekrarlar neticesinde ka-

zanýlan ruha ait  bir maharet ve hünerdir, ayrýca kudretin mah-

sulüdür. Bu marifet ruhtan tabii olarak zorlanmadan meydana

gelir. Dinleyen ve görenlerde hayranlýk ve zevk uyandýrýr.

Milletlerin medeni seviyeleri, vücuda getirdikleri sanat eserle-

ri ile ölçülür. Kökleri mazide olmayan ve geçmiþini inkar eden

milletler milli varlýklarýný devam ettiremezler. Tarih sahnesin-

den silinirler. Sanat, fertlerin gönüllerine hitap eder. Sanatý in-

sanlýðýn tekamülü için kullanan musikide Dede Efendi, Musta-

fa Itri; mimaride Koca Sinan; þiirde Þeyh Galip; hat sanatýnda

Þeyh Hamdullah, Mustafa Rakým gibi büyük sanatkarlarýn kit-

leleri vecde (kendinden geçirme, ilahi aþka dalma) getirdikleri

bir gerçektir. Sanat dün olduðu gibi bugün de ruhlara nasýl ha-

yat veriyorsa, yarýn da hayat ve heyecan verecektir.

Bugün hayranlýkla seyrettiðimiz Süleymaniye, Sultanahmet,

Selimiye gibi mabetler hala insanlarý vecde getirmiyorlar mý?

Ýlim, irfan seviyesi yüksek cemiyetlerde sanat asil bir duygu

olarak insanlarý  ruhen tatmin  eder ve yüceltir. Sanattan an-

lamak ve zevk almak, fertlerin sahip olduðu din ve sanat ter-

biyesine, kültürüne baðlýdýr. Hayatýn güzelliklerine, sýrlarýna bu

yolla sahip olunabilir.

Medeniyetlerin en son elde edilen meyvesi sanattýr. Bir cemi-

yetin ilk çöküþ iþaretleri de sanat alanýnda baþlar, sanatý yoz-

laþan toplumlarda  maddi ve manevi deðerler yýkýlýr.

Sanat, iyi bir mürebbi (terbiye edici) dir. Ýnsanýn nefis ve irade

terbiyesini iyi bilen atalarýmýz eðitim çaðýndaki gençlerimizi

kötü alýþkanlýktan uzaklaþtýrýp, bir hayat disiplini kazandýrmak

için onlara musiki, hat, tezhip ve ebru sanatlarýný öðretirlerdi.

Daha küçük yaþlarda yazýya baþlayan gençlerin hocalarýnýn

yaný baþýnda hem yazýyý öðrenmesi mümkün olur hem de

þahsiyetleri teþekkül ederdi. Çünkü hat sanatý insanlara  sabýr,

çalýþmak, temizlik ve tertip gibi güzel hasletler de kazandýr-

maktadýr. Bu sebeple Osmanlýlar’da Enderun mektebi, hat, tez-

hip, ebru, cilt, musiki sanatlarýnýn öðretildiði birer güzel sanat-

lar akademisi mevkiinde idi.

Hat Sanatý

Hicri 1. ve 2. yy.’da yazý bir taraftan þekil ve imla yönüyle di-

ðer taraftan da sanat yazýsý seviyesine yükselmiþ Ýslam sanat-

larýnýn  en önemli seviyelerinden biri olmuþtur. Kur’an-ý Kerim’i

Allah’ýn sözüne yakýþýr bir güzellikte yazma heyecaný, gayret

ve titizliði, güzel þeyler, güzel kaplara konur anlayýþý, yazýnýn

sanat yazýsý (hüsn-i hat) seviyesine yükselmesine sebep ol-

muþtur. Kur’an-ý Kerim’in manasý ve lafzý gibi, yazýsý da kutsi

bir karaktere sahiptir. Ýslam hattatlarý bu anlayýþla bir ibadet

coþkusu ve disiplini içinde  Kur’an  nüshalarýný çoðaltmýþlar,

gönüllere sanat yoluyla iletilmesine vasýta olmuþlardýr.

Yazý hocanýn taliminde gizlidir. Çünkü hoca ondaki ruhi hende-

senin maddi hendese içinde nasýl ve ne suretle  yer aldýðýný pek

çok tecrübe içinde anlamýþtýr. Hoca vardýðý estetik inceliklerin

ve karakterlerin kalem ile nasýl saðlandýðýný daha yakýndan bil-

diði için, bunlarý meþkleri ve ifadeleriyle tarif ve talim ederken

daima kolay ve isabetli öðretir. Ve zevkine vardýra vardýra bel-

letir. Talebe istidat ve kabiliyetini daha kestirmeden inkiþaf et-

tirmeye yol bulur.

KAYNAKÇA

SERÝN, Muhittin, Türk Hat Sanatý ve Meþhur Hattatlar, Ýstanbul,

Kubbealtý Neþriyat, 2003.

YAZIR Bedrettin M., Kalem Güzeli III, Ankara.

Milletlerin Medeniyet Seviyeleri
Sanat’la Ölçülür

Hüseyin Hüsnü TÜRKMEN

Milletlerin medeni seviyeleri, vücuda getirdikleri sanat eserleri ile ölçülür. Kökleri
mazide olmayan ve geçmiþini inkar eden milletler milli varlýklarýný devam ettire-
mezler. Tarih sahnesinden silinirler. Sanat, fertlerin gönüllerine hitap eder. Sanat
dün olduðu gibi bugün de ruhlara nasýl hayat veriyorsa, yarýn da hayat ve heyecan
verecektir.

Mahmud Celâleddîn hattý ile sülüs-nesih kýt’a
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Toplumlarýn hayatýnda insan ömrünü çok aþan süreklilikler söz konusudur. Bu sürekli-

likler toplumlarý millet yapan deðerlerin yeni nesillere aktarýlmasýyla saðlanýr ve bu

deðerler genç kuþaklarýn benimsediði oranda biçim deðiþtirerek varlýðýný sürdürür.

Tarih boyunca tüm kadim medeniyetler kendi varlýklarýný ve deðerlerini geleceðe

aktarmanýn en kalýcý yollarýndan biri olarak sanatý seçmiþlerdir. Zira sanatýn ve sa-

natsal etkinliklerin, insan hayatýnýn amacýný ifade etmede ve bu amacý gerçekleþ-

tirme sürecinde vazgeçilmez bir yeri vardýr.

Bir medeniyetin veya bir toplumun kültürünün göstergesi olan sanat, ayný

zamanda toplumlarýn geleceðe býraktýðý izlerdir. Ýlk insanlardan bugüne

bizler tarihteki milletleri bu eserlerinden tanýrýz. Bu sebeple her

medeniyet gücünü simgelemek, kalýcý olmak,  gelecek için ken-

dinden, yaþadýklarýndan bir iz býrakmak, en önemlisi kültürle-

rini, inançlarýný, duygularýný ve deðerlerini aktarmak adýna

sanat eserleri üretmiþtir. Sanat ve sanatsal üretimin gücü -

veya güçsüzlüðü- ülkelerin dünyadaki kültürel, tarihsel,

toplumsal konumunu belirlemede etkin rol oynamýþ-

týr. Bu gücün farkýnda olan büyük uygarlýklar, sanata

ve sanatçýya verdikleri önemle binlerce yýldýr kulla-

nýlagelen estetik anlayýþlar, normlar geliþtirmiþler-

dir. Bu sebeple kendileri asýrlar önce fiilen yok

olup tarihte kalsalar da özgün eserleri hâlâ yaþa-

maktadýr.

Sanatsal üretim ve tasarýmlar aynen bilimsel geliþ-

meler, teknik tasarýmlar gibi bir toplumun kültürel

deðerlerinden, günlük yaþantýsýndan, inançlarýn-

dan, ekonomisinden, yönetiminden, sýkýntýlarýn-

dan, baþarýlarýndan, kýsaca toplumun bütünün-

den ayrý düþünülemez. En büyük güç kaynaðý

inanç olan ve toplumlarýn deðer sistemleriyle

beslenen sanat, tarih boyunca yönetimlerin

desteði ve yönlendirmesiyle geliþmiþtir.

Hatta büyük sanatçýlara sahip olmak, sa-

vaþlarda onlarý kendi himayesine almak

imparatorluklara ayrý bir itibar ve güç

kazandýrmýþtýr.

Neredeyse tüm insanlýk tarihi bo-

yunca bu minval üzere süregiden

sanat faaliyetleri günümüzde çok

farklý ve karmaþýk bir görünüm

Sanatýn Ruhu

Prof. Dr. Ýlhan ÖZKEÇECÝ *

Bir medeniyetin veya bir toplumun kültürünün göstergesi olan sanat, ayný zamanda
toplumlarýn geleceðe býraktýðý izlerdir. Ýlk insanlardan bugüne bizler tarihteki millet-
leri bu eserlerinden tanýrýz. Bu sebeple her medeniyet gücünü simgelemek, kalýcý ol-
mak,  gelecek için kendinden, yaþadýklarýndan bir iz býrakmak, en önemlisi kültürle-
rini, inançlarýný, duygularýný ve deðerlerini aktarmak adýna sanat eserleri üretmiþtir.



arzeder. Genel olarak baktýðýmýzda uzun bir süredir sanat tarihi-

miz Batý’nýn hâkim güç olma sürecinde diðer toplumlara dayattýðý

evrimci pozitivist düþünce biçimi içinde þekillendirilmiþtir. Türk sa-

natý hakkýnda yapýlan önemli araþtýrmalar da kendini uygar dün-

yanýn merkezine koyan Batý medeniyetinin üstünlüðünü kabul et-

tiðimiz bu dönemde gündeme gelmiþtir. Bu anlayýþ çerçevesinde

Türk sanatý, Ýslam sanatý bünyesinde deðerlendirilmiþ ve bu bütün

içinde ele alýnmýþtýr.

Bizim bir pay sahibi olmadýðýmýz bu bakýþ açýsý içinde sanatýn ta-

rihi maðara devri resimlerinden Antik Yunan'a, oradan Röne-

sans'a ve modern Batý sanatýna ulaþan bir seyir izler. Batý ge-

leneði dýþýnda üretilen tüm sanatsal birikimi bu seyrin dý-

þýnda tutularak tâli ve basite indirgenmiþ bir biçimde de-

ðerlendirilir. Bugün hâlâ büyük ölçüde hâkimiyetini ve

geçerliliðini koruyan Batýlý düþünce tarzý, muhteþem

bir geçmiþi olan sanatýmýzla ilgili gerçekçi bir yak-

laþým ve özgün kavramlar geliþtirme konusunda

bize yardýmcý olamaz. Batýlý emperyalist görüþün

aksine eðer bugün önyargýsýz bir dünya tarihi

yazacak olsak, muhakkak ki bunun merkezini

eski dünyanýn çok geniþ topraklarý ve önemli

bir bölümünü de Ýslâm coðrafyasý oluþtura-

caktýr. Böyle bir tarih yazýldýðýnda Avrupa, ta-

rihe çok sonra katýlan (XVIII. yüzyýldan sonra)

ve ancak her açýdan beslendiði bu merkezin

çevresinde kalan bir tarih olma vasfýný aþa-

maz. Batý bu eksiðini kapamak ve kadim me-

deniyetler yaþamýþ topraklarýn günümüzde

kendi güçlerinin idrakine varmasýný engelleye-

bilmek için bu toplumlarý uzun süredir moderni-

te serabýyla oyalamaktadýr. Modernleþme siyasi,

ekonomik, ideolojik çýkarlar çerçevesinde bilinçli

olarak geliþtirilen sürekli bir projedir ve sadece Tür-

kiye'yi deðil tüm dünyayý kapsayan, toplumlarýn bü-

tün hayatýný etkileyen çok yönlü bir olgudur. 

Modernleþme maceramýzýn tartýþmasý ayrý bir konudur, ancak biz

burada bu sürecin sanat hayatýmýza yansýmalarýný ele alacaðýz. “Ýl-

kel” veya giderek yumuþatýlmýþ ifadelerle “az geliþmiþ, geliþmek-

te olan” vs. olarak tanýmlanan toplumlar, bu projenin olumsuz et-

kilerini yüz yýllarca üzerlerin-

de taþýmýþ, komp-

leksli bir
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savunma mekanizmasý geliþtirerek, “ilkel geçmiþlerinden kurtul-

mak” veya böyle olmadýklarýný ispatlamak çabasýna düþmüþlerdir.

Teþbihte hata olmaz ama modernleþme düþüncesi aynen bir insa-

nýn kendine, bir yabancýnýn, hatta hasmýnýn gözüyle bakmasýna,

kendini onun deðerlendirmeleri ve direktifleriyle yönlendirmesine

benzemektedir. En traji-komik olaný buna kendini mecbur zannet-

mesidir. Bu bakýþýn benzetmedeki kiþinin hayrýna olmayacaðý çok

açýktýr. Baþka türlü bir yaþam ve düþünce tarzý olamazmýþ gibi

kendini çözümsüzlüðe mahkûm etmek, kargadan baþka kuþ taný-

mayýp bülbülün sesinden, kartalýn heybetinden, güvercinin sâfiye-

tinden vb. her farklý güzellikten kendini mahrum etmektir. Nite-

kim bu modernleþme hercümerci içinde gönüllü olarak reddi mi-

rasla kendi elimizle kendi hazinelerimizi talan ettiðimizden þimdi

maalesef yerine yenisini koyamayacaðýmýz çok þeyler kaybettik.  

Bu mantýksýz anlayýþla bizim olmayan bir tarihe sahip çýkarak

onun sorunlarýný bile benimsemeye çalýþtýk ve dünyamýzý ýþýk ýþýk

aydýnlatan medeniyet çaðlarýmýzý Batý’nýn “karanlýk çaðý” diye biz

de karanlýk kabul ettik. Halbuki Batý’nýn kendisi için “karanlýk çað”

olarak adlandýrdýðý dönemde, Ýslâm toplumlarý görkemli bir mede-

niyetle altýn bir “aydýnlýk çað” yaþamýþlardýr.

Ýslâm medeniyeti eþsiz yükseliþ dönemi olan 700 - 1200 yýllarý ara-

sýnda; toplumlarýn bilim ve kültür hayatýna önemli katkýlar saðlar-

ken, hayat seviyesi, iktidar kudreti, görgü, bilgi, insan haklarý, dini

müsamaha, ilim, edebiyat, sanat, týp ve felsefede dünyaya öncü-

lük etmiþtir. Ýslâm'ýn girdiði her coðrafya, her toplum mutlaka ge-

liþmiþ, her alanda bulunduðu durumdan çok daha ileri bir yaþam

tarzýna kavuþmuþ ve bu beldeler bir daha geri dönmemek üzere

Ýslâmlaþmýþtýr. Dolayýsýyla Ýslâm'ýn toplumlara ilk kazandýrdýðý yük-

sek bir medeniyet seviyesi olmuþtur. “Coþku, heyecan ve dina-

mizm” bu dönemi anlatan en doðru kelimeler olacaktýr.  

Ýslâm dünyasý, etnik yapý, dil, adetler, toplumsal ve siyasi teþ-

kilâtlar, kültür ve teknoloji þekilleri açýsýndan sayýsýz beþeri yaþan-

tý farklýlýklarý gösterir. Kendi içindeki tüm bu çeþitliliðe raðmen

Ýslâm, onlarý birleþtirerek, insanlýðýn büyük manevi ailelerinden bi-

rini oluþturur. Ýslâm dünyasýna katýlan her yeni unsur kendi biri-

kimlerini de bu kültüre katarak zenginliðini artýrmýþtýr. Ýslâm'ýn ka-

bul edildiði ülkelerde o bölgenin sanat ve sanatçýsýndan yararlaný-

larak meydana getirilen sanat eserleri farklý üslûp ve karakterlere

sahip olmuþlardýr. Ýndus nehrinden Atlantik denizine kadar uçsuz

bucaksýz coðrafyada, bölge, zaman, toplum farklýlýklarýna raðmen

görülen sanat eserlerine birliðini veren, her þeyden önce Ýslâm di-

ninin vaz' ettiði kaidelerdir.

Ýslâm sanatý tabiri caizse “ölü topraðý saçýlmýþ” dünyaya, canlý ve

yeni bir ruh getirmiþtir. Muhteþem mimari eserler yanýnda Ýslâm

sanatý daha önceki medeniyet ve kültür çevreleri içinde farklý bi-

çimlerde görülen bezeme türlerine kendine özgü bir tarz ve kim-

lik kazandýrarak, hârikulâde güzellikler meydana getirmiþtir. Ýn-

sanlýk tarihinin geliþtirdiði farklý duygular ve estetik çizgileri birleþ-

tiren bu eserlerde sanatkârlar

neredeyse insanüstü tablolar

ortaya koymuþ, mimari

mekânlarda iç ve dýþ dekoras-

yonda zengin kompozisyonlar-

la yeni yeni eserler vücude ge-

tirmiþlerdir. Ýslâm sanatýna öz-

gü bir geliþme olarak tasarým-

larda yazýnýn kullanýmý ile dü-

þünceler ve mesajlar en güzel

biçimde aktarýlmýþtýr. Birçok

alanda görülen sanat eserleri

estetik güzelliklerinin yanýnda

mutlaka bir iþleve sahiptir ve

bu geliþmiþ, zengin kompozis-

yonlar felsefi olarak derin an-

lamlar ifade etmektedir.

Sanatý güzel ile bütünleyen

Ýslâm sanatýnýn olgun kompo-

zisyonlarýný tasavvufi öðretiler-

le baðlantýlandýrarak yapýlan

açýklamalarda -Batýlý araþtýrma-

cýlarýn yorumuyla- genel vurgu,

Ýslâm düþüncesi içinde yer alan

dünyanýn geçiciliði konusuna

odaklanýr. Bu yorumlara göre;

“Müslümanlar için herþey bir

hayalden ibarettir ve gelip geçi-

cidir. Baþlangýçsýz ve sonsuz

olan tek bir Allah vardýr. Bu

dünyada insanlar bir süre bu-

lunduktan sonra, ebedi dünya-

ya göçeceklerdir. Ýnsanlara dü-

þen görev maddeye itibar et-

memek, ondan arýnmaða çalýþ-

maktýr. Ýslâm sanatçýlarý eserle-
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rinde bu dünya görüþünü yansýtmýþtýr.” Müslüman toplumlarýn

araþtýrmacýlarý da bu yorumlarý hiç sorgulamadan hatta hayranlýk-

la kabul etmiþlerdir.

Ýslâm sanatýný biçimlendiren fikir, temelde Ýslâm inancýdýr. Ancak

sanatsal üretimi dünyanýn geçiciliði vurgusunu ön plana çýkararak

açýklamak, tek yönlü ve eksik bir yaklaþýmdýr. Ýslâm sanatçýsýnýn

soyutlama ile geçici olan maddi dünyadan kurtulma çabasýnda ol-

duðu ve bu dünya görüþü ile eser verdiði þeklindeki bu yaklaþým,

heyecan verici bir çeþitlilik gösteren Ýslâm sanatýnýn dinamik ruhu-

nu açýklayamaz. Mimarîde ve diðer sanat dallarýnda ortaya kon-

muþ nadide eserlerle insanlýða yepyeni bir açýlým getiren Ýslâm sa-

natýný bu sýð bakýþ açýsý ile açýklamak yaþanýlan tarihin gerçekleriy-

le örtüþmez. Dünyanýn geçiciliðine inanýp hiçbir þeye deðmez ol-

duðunu düþünen bir toplumun, bu miskin düþünce ile tüm dünya-

yý etkileyen muhteþem bir medeniyet kurmasý mümkün deðildir.

Divriði Ulu Camii batý kapýsý yanýnda bulunan çift kartal motifi.



Ön yargýlý biçimde “Müslüman, Hýristiyanlýktaki gibi Allah'ý çize-

mez.” veya “Dünya geçicidir, onun için çizilmeye deðmez.” þeklin-

de yorumlanan Ýslâm sanatý, bu sýnýrlarýn çok ötesinde bir ruha sa-

hiptir. Eþi benzeri olmayan bir hýz ile büyüyen, muhteþem bir me-

deniyet doðuran, girdiði toplumlara yeni bir yaþam sevinci getiren

Ýslâm'ýn sanatýndaki bu çeþitlilik, tasarýmlardaki mükemmel hayal

gücü, bitmeyen heyecan, dünyanýn geçiciliði düþüncesi ile herþey-

den vazgeçmiþ bir zihniyetin ürünü olamaz.
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Batý dünyasýnýn, tezyinat anlayýþýný dünya hayatýnýn boþluðu me-

lankolisiyle özdeþleþtirdiði Ýslâm inancýnda dünya hayatý boþ de-

ðil, aksine doldurulmasý büyük sorumluluklar isteyen zor bir sü-

reçtir. Dolayýsýyla ölüm sonrasý kadar, sonsuz hayatý hazýrlayýp þe-

killendiren bu yaþam içinde denge ve ölçüler herþeyden önemli-

dir. Bu tezyinatýn anlattýðý en önemli gerçek, “yokluk” deðil, hayat

ve ölüm, akýl ile iman, doðru ile yanlýþ vb. arasýnda hassas denge-

leri kavrayabilmek olabilir. Sonuçta Ýslâm'ýn hayat anlayýþýnýn þif-

relendiði bu tasarýmlar; hayatý, iç içe geçmiþ insan iliþkilerini, in-

sanlarýn bitmez tükenmez isteklerini, mücadelelerini,  kaosu, ka-

os içinde var olan ilâhî düzeni, görünenin ardýnda her zaman var

olan ilâhî iradeyi mükemmel bir estetik olgunlukla anlatýr. Feyzal-

dýðý ilâhî kaynaðýn verdiði ilhamla doðru okunduðunda evrensel

düzeni, hayatýn hassas dengelerini, insan iliþkilerini kavramada

çok deðerli ipuçlarý sunar.

Türk sanatý iþte böyle güçlü bir kaynaktan beslenerek zirvelere

ulaþmýþtýr. Türkiye ayný zamanda bugün de dünyanýn merkezini

oluþturan tüm felsefi düþüncelerin ve inanç sistemlerinin doðup

geliþtiði büyülü bir coðrafyanýn, Asya'nýn önemli bir parçasýdýr.

Köklü ve güçlü kültürü ile neredeyse insanlýk tarihi ile yaþýt olan

Asya, dört bir köþesi ile kadim bir geçmiþe sahiptir. Tarih boyunca

nice ihtiþamlý medeniyeti baðrýnda yetiþtirmiþ, bunlarýn birikimle-

rini yeryüzüne taþýmýþ olan Asya'da, insanlýðýn ortak tarihi yazýl-

mýþtýr. Her dönemde aðýr, yýkýcý, vurucu savaþlarý, akýl almaz is-

tilâlarý, uzun soluklu göçleri ve büyük nüfus hareketleriyle birlikte

bu kýta, çok büyük deðiþim ve altüst oluþlara þahit olmuþtur. Bu

yýkýmlara raðmen baþta Orta Asya Türk kültürü olmak üzere; Çin,

Hint, Ýran, Ýslâm ve Mezopotamya gibi önemli medeniyetlere sahip

olmak ayrýcalýðýný taþýmýþ, insanlýk tarihinde bugün de ihtiyaç duy-

duðumuz sayýsýz deðerleri, güzellikleri, özellikleri yaþatmýþtýr.

Zengin, velûd, dinamik, büyük Asya'nýn ve Ýslam dünyasýnýn bir

parçasý olan Türkiye'nin bu üst kimliði bir avantaj olarak deðerlen-

dirmesi mümkündür. Hepsinden önemlisi Türkler’in Ýslamiyet'i ka-

bul etmelerinden, bu yana bin yýlý aþkýn süredir. Ýslam, hem birey-

sel hem toplumsal tüm sanat eserlerinin amacýný belirlemiþ, onla-

ra ruh vermiþtir.

Görüldüðü üzere bu uzun ve geniþ kapsamlý tarihsel süreçte geli-

þen sanat mirasýmýz -geniþ kitlelerin zannettiðinin aksine- sadece

Osmanlý sanatýyla sýnýrlý deðildir. Sanat tarihimizin bilinen derin

kökleri Ýslam öncesi dönemlere, binlerce yýl önceye ve hâlâ kulla-

nýlan motiflere kaynaklýk eden Orta Asya'ya dayanýr. Türk devlet-

leri her dönemde ulaþtýklarý coðrafyada eski sanat geleneklerinde

ve çaðdaþlarý olan farklý kültürlerde bulunan güzel ve faydalý un-

surlarý hiç çekinmeden almýþ ve bu birikimleri, inançlarý doðrultu-

sunda belli bir arýtma süzgecinden geçirerek kendi bünyelerine

katarak özgün bir sanat anlayýþý geliþtirmiþlerdir.

Böylece Türk sanatý Orta Asya, Mezopotamya, Ýran, Anadolu gibi

fethedilen ve içinden geçilen topraklar üzerinde var olmuþ binler-

ce yýllýk medeniyetlerin tecrübelerinden süzüle süzüle taþýnýp ge-

len tabiri caizse tüm insanlýk tarihinin bir birikimi olmuþtur.  Ýslam

toplumlarýnýn son büyük imparatorluðu olmasý hasebiyle bünye-

sinde topladýðý muhteþem mimari abideleri, 150 milyon civarýnda-

ki dünyanýn en zengin arþiv belgeleri, sayýsý dörtyüz bin olduðu

tahmin edilen el yazma eserleri ile Türk kültürü ve sanatýnýn eþ-

siz hazineleri sadece bizim için deðil, tüm dünya için vazgeçilmez

önem taþýr. Hiç þüphesiz bu hazineler hakkýyla deðerlendirilirse,

insanlýðýn ufkunu açacaktýr.

Yalnýz þu var ki, tarihte evrensel medeniyetler kurarak köklü ku-

rumlar geliþtiren, mükemmel eserler üreten Asya ve Ýslâm top-

lumlarý, günümüzde, sorunlu, birbirinden kopuk ve parçalý bir gö-

rüntü sergilemektedir. Kültürel, bilimsel, teknolojik, siyasi, düþün-

sel kýsaca her alanda kendi tezlerini üretemeyen, daðýnýk, baðým-

lý ve edilgen bir konumdadýr. Bu konuma paralel olarak sanatsal

üretim konusunda da günümüzde parlak bir dönem yaþandýðý

söylenemez.

Beyþehir Eþrefoðlu Camii mozaik çinili mihrabý ve ahþap minberi.



Türkiye olarak yakýn tarihimizde, Osmanlý’nýn son döneminde ve

sonrasýnda Cumhuriyet döneminde Avrupa tesirleri toplumsal ha-

yatýn tüm alanlarýnda yoðun bir þekilde artmýþ ve Türk toplumu-

nun hayat tarzýný köklü biçimde deðiþtirmiþtir. Toplum, yaþanan

yenilikler ve önceki hayat tarzý arasýnda büyük ikilemler yaþamýþ,

hâlâ da yaþamaktadýr. Burada gözden kaçmamasý gereken en

önemli nokta, modernleþme sürecinin baþýndan itibaren genel ola-

rak toplumun istek ve talepleri neticesinde deðil, yönetim tarafýn-

dan topluma dayatýlmasý þeklinde geliþmiþ olduðunu görmektir.

Gerek sanatçýlar gerek sanat tarihçiler gerekse eðitimciler, Batý’nýn

pozitivist, evrimci tarih anlayýþý içinde ilkel insandan modern top-

luma ulaþan tek bir sanat çizgisi kabul edip, bu çizgiyi takip etme-

yi, ona öykünmeyi amaç edinmiþtir. Bu kýsýr anlayýþ sonucunda

sanat, “çaðdaþ Türk sanatý” ve “geleneksel Türk sanatý” olarak iki-

ye ayrýlýr. Bu ayrým içinde ilk olarak geleneksel adýyla olumsuz ve-

ya olumsuzlaþtýrýlmýþ bir imajla yola çýkarak baþtan -özellikle res-

mi çerçevede- dýþlanmýþ bir durum yaþayan klasik sanatlar, gele-

neksel el sanatlarý olarak uzun bir süre hor ve aþaðý görülür. Sü-

rekli savunmada olan, geçmiþte kalmýþ eski bir kültürün izlerini

sürükleyen, tekrara düþmüþ küçük çabalar olarak ve neredeyse

hat, tezhip gibi dar alanlarda sadece tablolarla sýnýrlandýrýlýr. Çað-

daþ sanat ise, Batýlýlaþma süresinde modernleþmeyle eþdeðer tu-

tulup yüceleþtirilerek,  genelde resim ve heykele indirgenerek sa-

nat eðitiminin temel gayesi olur, Batý’daki akýmlarý ve yeni geliþ-

meleri taklit eder. Yanlýþ temellenmiþ bu mantýksýz ikilem maale-

sef çok uzun süre sanat ortamýný ikiye ayýrarak -görece- verimli ve

üretken olmasýný sýnýrlamýþ, sanatta yeni açýlýmlarý, baþarýlý akým

ve üslûplarýn geliþmesini engellemiþtir.

Bu ikiliðin doðurduðu kimlik ve aidiyet sorunu bir yana, toplum

içinde uzun süre kendi deðerlerinden uzak sanat anlayýþýnýn daya-

týlmasý, sanat-toplum iliþkisini zedelemiþ ve toplumun sanattan

kopmasýna yol açmýþtýr. Zira sanat ancak içinden çýktýðý toplumun

kültürel deðerleriyle beslenip zenginleþirse kendi özgün kimliðini

bulur ve evrensel beðeniye ulaþabilir. Tarih boyunca hayatýn her

alanýný, kullandýðý en alelade eþyayý dahi bir sanat eseri haline ge-

tiren bu toplum, bütün olumsuzluklara raðmen özüne iþleyen kül-

türel deðerlerle direnmiþ ve bir þekilde birikimlerini yaþatmaya

gayret etmiþtir. Baþlangýçta sadece yaþatabilme ve sürdürebilme

gayretleriyle sürdürülen sanat çalýþmalarýnda, özellikle 1980 sonra-

sýnda eldeki klasik örneklerin çeþitli yorumlarýyla eserler verilmiþ-

tir. Tarihte belli dönemlerde öne çýkan motifler, renkler, kompozis-

yon kurgularý maalesef çok da bilinçli olarak nitelendiremeyeceði-

miz bir biçimde bir arada kullanýlmaktadýr. Günümüzde kamu ve

özel çok çeþitli kuruluþlarda tezhip eðitimi verilmekle beraber bun-

lar arasýnda ciddi bir diyalog veya koordinenin olduðu söylenemez.

Yaþadýðýmýz çaðda, hem Türkiye'ye, hem de tüm dünyaya genel-

leyebileceðimiz bir biçimde sanatsal üretimin etkinliðinden söz

etmek zordur. Tüm dünyada teknolojik geliþmelerin öne çýktýðý

görülürken, estetik boyutun ayný oranda geliþtiði söylenemez. Rö-

nesans'taki gibi veya Ýslam aydýnlanmasýndaki güçlü sanatsal yük-

seliþ, insanlarý sürükleyen sanat akýmlarý yok bugün. 

Bu tespitlerle karamsar bir tablo çizmiþ olmayalým. Bu konuda ya-

pýlacak çok þeyler var. Sanatýmýzýn geleceði için atýlacak adýmlar-

dan bazýlarýný þöylece netleþtirebiliriz: 

Mantýklý bir yaklaþýmla bir dönemin bu ikilemi körükleyen kýsýr ve

gerilimli bakýþ açýsýný aþabildiðimiz zaman, sanat faaliyetlerimiz

yeniden bir dinamizm kazanarak, evrensel beðeniye ve yeni kla-

sik dönemlere ulaþacaktýr. Türkiye artýk diðer ülkeleri takip eden,

tarihini sürükleyen bir toplum olmaktan kurtulmak ve geleceði

kurmak adýna yeni adýmlar atmak durumundadýr. Bu adýmlar, en-

telektüel bilince sahip sanatçýlarýn ve bilim insanlarýnýn yetiþtiril-

mesi ve topluma önderlik etmesiyle mümkündür.

Öncelikle tarihçilerin bir türlü içinden çýkamadýklarý sanat tarihinin

sorunlu faraziyelerini ve kýsýr çekiþmelerini sorgulayýp aþarak, kül-

türümüzün geçmiþi ile arasýnda yýkýlan köprüleri onarmak zorun-

Geometrik alan bölmeleri üzerine kurgulanmýþ ilginç bir halý kompozisyonu. 
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dayýz. Ancak þunu da unutmadan; her ne kadar mükemmel bir

geçmiþe sahip olsak da eskiye takýlýp kalamayýz, onlardan güç alý-

rýz, ilham alýrýz, fikir alýrýz ama eskiyi veya bir baþka toplumu tak-

lit ederek özgün olamayýz.  Mevlana'nýn dediði gibi “Dün dünde

kaldý cancaðýzým, bugün yeni birþey söylemek lazým.”

Bu baðlamda ele alýnmasý gereken önemli konulardan birisi, sanat

eðitimi konusu olmalýdýr. Türk klâsik sanatlarýnýn mimari, süsleme

ve dekorasyon boyutlarý yanýnda asýl düþünsel boyutuyla günü-

müz akademik eðitimine yansýmasý önemli bir husustur. Sanat

eðitiminde aslolan, araþtýrma ve geliþtirmeyi ön plana çýkarmak

olmalýdýr. Sanat tarihimizle ilgili temel tezler ve yaklaþýmlar, ken-

di toplumumuzun aydýný, düþünürü, tarihçisi, bilim adamý tarafýn-

dan deðil, yabancý araþtýrmacýlar tarafýndan belirlenmiþtir. Bu ve-

rili teorileri, kavramlarý, terimleri, adlandýrmalarý araþtýrmacý, ger-

çekçi ve objektif bir yaklaþýmla yeniden ele alýp analiz etmek ge-

rekmektedir. Sanata, sanatsal üretime bakýþ açýsýyla güncel ger-

çekliði bütünleyen bir felsefi yaklaþýmýn ürünü, sanat anlayýþýný ve

tarihsel süreçte sanatsal üretimin geliþimini sorgulayan, sanat ol-

gusuna çok boyutlu bir yaklaþým getiren ilkeli bir sanat eðitimi

hedeflenmelidir. Bu sayede yapýlan çok yönlü araþtýrmalar, gele-

ceðin sanatçýlarýna da güncellenmiþ bir altyapý oluþturacaktýr.

Türk sanatýnýn gerek çok uzun bir tarihe yayýlmasý, gerekse nere-

deyse tüm dünyayý etkileyecek þekilde geniþ bir coðrafyayý kap-

sýyor olmasý, bu konuda yapýlacak araþtýrmalarý zora sokmaktadýr.

Tüm yönleriyle bu sanatý anlatabilmek bir kiþinin harcý olmadýðýn-

dan araþtýrmacýlarýn verdikleri eserler bu bütünü tamamlayama-

yacaklarý için sadece bir “parça” olmak durumundadýr. Bu sebep-

le, ancak uzman ekiplerin eþgüdümlü ve profesyonel çalýþmalarýy-

la, hem dönemleri, hem diðer sanat çevrelerini ve hem de etkile-

þimleri, deðiþmeleri göz önüne alarak, karþýlaþtýrmalý, doyurucu

sonuçlara ulaþýlabilecektir. 

Kültürlerin ön plana çýktýðý, küreselleþme süreci olarak adlandýrý-

lan yeni dönemde yerel kimliklerin önem kazandýðý,  medeniyet-

ler çatýþmasý, uzlaþmasý vs. gibi kavramlarýn tartýþýldýðý günümüz

dünyasýnda, çok zengin sanat, kültür ve medeniyet mirasý olan

Türkiye'nin bu çalýþmalara çok daha fazla ihtiyacý vardýr.

Sanat tarihimiz açýsýndan, sorunlu kavramlarý, adlandýrmalarý, ta-

nýmlarý gündeme getirip tartýþarak bunlarý yeniden tanýmlayýp ad-

landýrabiliriz. Bu iþe öncelikle Türk sanatýnýn “geleneksel” olarak

adlandýrýlmasýndan baþlayarak, sadece sanat dünyasýný etkileme-

yen, çok boyutlu tesirleri olan bu kavram yerine, hiç deðilse hiç

bir zaman eskimeyen, pabucu dama atýlamayacak ve içinden çýk-

týðý toplumun deðerleriyle evrensel beðeniye hitap eden ilkeler,

kurallar ve eserler manasýna “klasik” tabirini kullanabiliriz.

Sanatýn iþlevsel, simgesel boyutlarýyla ve kültürel arka planýyla

birlikte seyredilen bir obje olmaktan çýkarak, yeniden hayatýn

içinde yer almasý gerekmektedir. Ýnsan eliyle biçimlenmiþ bir çev-

rede yaþamak zorunda olan çaðdaþ insanýn bu yapay ve sorunlu

çevrede daha doðal ve estetik görünümlere ruh saðlýðý açýsýndan

da acilen ihtiyacý vardýr.

Sanat konusunda asýl amaç, sanatýn özünde var olan gerçekliði

kavramaya çalýþmak olmalýdýr. Bu öz ve arka planda var olan te-

mel felsefe kavranmadýðý sürece nereden alýrsanýz alýnýz (ister ba-

týdan ister doðudan) bunlar sadece bir kopya, asýlsýz bir görüntü,

bir taklitten öteye gidemez, yeni ufuklar açýp geleceði kuramaz.

Dolayýsýyla geçmiþte bu sanatsal seviyeye ulaþan toplumlarýn me-

deniyet tasavvurunu kavramak ve burada aslolanýn sadece sanat

eserleri deðil bütün bir yaþama biçimi olduðunu görmek gerekir.

Ruhu olmadan sanat olmaz, ruhunu tanýmadan yapýlan sadece bi-

çim olur. Sanatýn ruhu sanatçýnýn inancýdýr. Bu yüzden günümüz-

de insanlarý etkileyip sarsan büyük akýmlar yoktur, tüm dünyada

sanat teknolojini gölgesinde veya daha kötüsü hizmetindedir. Bu

sebeple öncelikle iþe en can alýcý noktadan, yani sanatýn amacýný

sorgulayarak baþlayabiliriz.

Dönem dönem kendini yenileyen ve zengin bir çeþitlilik arz eden

sanat mirasýmýz, dar bir bakýþ açýsýyla sadece hat, tezhip, kitap

resmi vb. gibi yazma kitap sanatlarýna indirgenmektedir. Hâlbuki

bir sanatçý için; bir deðer sisteminin sürekliliði içerisinde binlerce

yýlda olgunlaþan mimari formlar, oturmuþ klasik normlar, biçimler,

kalýplar vazgeçilemez mükemmel bir esin kaynaðýdýr. Maalesef bi-

zim kýymetini bilmediðimiz, hatta farkýnda bile olmadýðýmýz cihan-

Hamse-i Nizami'den çok zengin kompozisyonlu bir minyatür tasarýmý

(Timurlu dönemi).

Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan  (Sultan Ahmet 25 no.lu) Kur'an-ý

Kerim'den Serlevha (Fatiha) sayfalarý.



þümul bu klasik unsurlar farklý medeniyet ve kültür çevrelerince

deðerlendirilip yenilenmekte ve sahiplenilmeliktedir.

Klasik sanatlarýn boþ zamanlarý deðerlendirilecek sýradan bir hobi

gibi görülmesi yanlýþýna düþülmemelidir. Toplum içinde ilgilenen

ve kendi çapýnda güzel çalýþmalar yapanlar olabilir ama bunun

ötesinde ciddi devlet politikalarý ile madden manen desteklenme-

lidir. Büyük medeniyetler böyle kalýcý olmuþlardýr. Zamaný iyi kav-

ramak, çaðýn deðiþimlerini doðru okumak gerekir. Sanatsal etkin-

likler ve beðeniler de deðiþmektedir, günümüzde öne çýkan ve

kitleleri, özellikle yeni nesilleri pervasýzca biçimlendiren sinema,

tv gibi görsel çekiciliði yoðun alanlarý analiz ederek bu konularda

özgün ve kendi kimliðimizi yansýtan yeni projeler geliþtirmek ge-

rekmektedir. Bunlarýn ötesinde sanata yeni boyutlar kazandýr-

mak, yeni sanat alanlarý, farklý sanatsal faaliyetler geliþtirerek bir

çýðýr açmak ve böylece gelecekte takip edilen konumuna yüksel-

mek düþüncesiyle hareket etmeliyiz. Bizim birikimimiz -eðer þu-

uruna varýrsak- buna yeter.

* Fatih Üniversitesi Öðretim Üyesi
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Araþtrmacý yazar Mustafa Armaðan el sanatlarý ve estetik

üzerine sorularýmýzý yanýtladý.

Estetik nedir? Ne deðildir?

Estetik, genel olarak güzelliði algýlamaktan alýnan zevki anlatýr.

Doðadan alýnan zevk de estetiðin alanýna girer ama biz genel-

likle insanoðlunun yaptýðý sanat eserlerinden alýnan zevk için

kullanýyoruz.

Estetik algýsý ya da duygusunun el sanatlarýna

bir þeyler kattýðýný söyleyebilir miyiz?

Bugün modernizmin etkisiyle estetik sanki

“yüksek sanat eserleri” için kullanýlýyor gibi-

dir ama geleneksel dünyada zanaat ile sa-

nat arasýnda belirgin bir sýnýr çizgisi mevcut

deðildir. Dolayýsýyla el sanatlarýný, güzel

sanatlarýn dýþýna koyan seçkinci yaklaþý-

ma sýcak bakmýyorum. Geleneksel el sa-

natlarýmýz da pekala estetik algýsýnýn konusu olabi-

lir. Yeter ki, biz onu bu gözle görelim. Bakýn Sha-

kespeare’in Othello adlý piyesinde bir Türk men-

dili vardýr. Bu mendilin Türkiye’den yaptýrýlan

bir örneði, Othello’nun 400. yazýlýþ yýldönü-

mü etkinliklerde ünlü Shakespeare Glo-

be’da oyunu seyretmeye gelenlere daðýtýl-

dý ve mendil iþlemelerimiz Londra’ya sesi-

ni duyurmuþ oldu. Demek ki, önce bizim

onlarý küçümsemememiz gerekiyor; daha

doðrusu son bir buçuk asýrlýk aþaðýlýk

kompleksinden bir an evvel kurtulmamýz... 

Estetik anlayýþýmýzý etkileyen toplumsal

faktörler nelerdir?

Toplumlar deðiþir. Deðiþmek zorundadýr. En azýndan Ýbn Hal-

dun’dan beri biliyoruz bunu. Deðiþim, çaðlara ruh getirir, ruh

götürür. Buna ‘algý modalarý’ da diyebiliriz. Modern toplumu

farklý kýlan þey, bu algý modalarýnýn belli mihraklar tarafýndan

bilinçli ve sistematik bir þekilde etkileniyor olmasýdýr. Yoksa

geleneksel dönemde de modalar olmuþtur. Hatta her padiþa-

hýn tahta çýkýþýnda sarayda yeni bir zevk fýrtýnasý estiðini ve gi-

yim kuþamdan döþemeye kadar yeni bir kreasyonun hakim

olduðunu biliyoruz. (Biliyor muyuz sahiden de? Emin deðilim o

kadar.) Bu algý modalarý, estetik algýmýzý da etkileyecektir. Pa-

diþah resimlerine baktýðýnýzda sarý-

ðýndan kaftanýna kadar asýrlar

içinde ne tür zevk deðiþimleri,

hatta diyebiliriz ki zevk devrimleri yaþan-

dýðýný daha iyi görürsünüz. Çünkü 14. yüzyýlýn

dünyasý deðildir 18. yüzyýl. Bizim Osmanlý tarihi-

ni tek bir öykü gibi kurgulayýþýmýza inat, olamaz-

dý da zaten.

Zamana göre estetik anlayýþýmýz deðiþiyor mu?

Deðiþmeyen birþeyler olmasaydý, nelerin deðiþti-

ðini de, dolayýsýyla deðiþmeyi de kavrayamaz-

dýk. Bütün deðiþmelere raðmen, her zaman be-

ðenilesi eserler de ortaya konuluyor. Süleyma-

niye mesela; 1550’lerde de güzeldi, þimdi de

güzel. Osmanlý için güzeldi, Türk için de gü-

zel, hatta bir Japon için de güzel. Demek ki,

sanat, insanýn dünyasýný sürekli bir mýcýr

yýðýný haline getiren deðiþme makinesi-

ne raðmen deðiþmeyeni, kalýcý olaný,

evrensel olaný yakalama ustalýðýdýr. 

Her eski olaný estetik ya da deðerli

kabul edebilir miyiz?

Deðerli olmak ile estetik olmak ayný

þeyler deðildir. Bir aile fotoðrafý benim

için deðerlidir ama estetik deðeri yoktur,

yani bir baþkasý için donmuþ bir görüntü-

den ibarettir. Son zamanlarda bu karýþtý birbiri-

ne. 50 yýl önce Kilis’te yapýlmýþ Halep iþi taklit Mýr-

ra sürahisi bugün antika yerine geçiyor. Estetik seviyesi

yok, üstelik kusurlarý ayan beyan sýrýtýyor. Ama anlamayan bi-

ri için o estetik deðeri haiz oluyor. Niye? Çünkü eski. Aný icat

etmek istiyoruz, çünkü kolektif anýlarýmýz berhava edilmiþ. Bir

þeyleri ikame etmek istiyoruz o boþluðun yerine. Gayyayý ne

doldurabilir? 

“Deðerli Olmak ile Estetik Olmak
Ayný Þeyler Deðildir”

Röportaj: Metin YÜKSEL

Deðerli olmak ile estetik olmak ayný þeyler deðildir. Bir aile fotoðrafý benim için de-
ðerlidir ama estetik deðeri yoktur, yani bir baþkasý için donmuþ bir görüntüden iba-
rettir. Son zamanlarda bu karýþtý birbirine. 50 yýl önce Kilis’te yapýlmýþ Halep iþi tak-
lit Mýrra sürahisi bugün antika yerine geçiyor. Estetik seviyesi yok, üstelik kusurlarý
ayan beyan sýrýtýyor. Ama anlamayan biri için o estetik deðeri haiz oluyor. 

Mustafa Armaðan:



Orta Asya’da zuhur etmiþ, Ýran ve Anadolu topraklarýnda yaþa-

mýþ, 17. asrýn baþlarýnda Avrupa’ya intikal etmiþ gelenekli Türk

ebrû sanatý, asýrlardýr kâðýt sanatý olarak uygulanmýþ ve batýda

da Türk Kâðýdý ya da Türk Mermer Kâðýdý olarak anýlmýþtýr. 

Gelenekli olmak geleceðe umutla bakabilmemizi, yeni ufukla-

ra emin adýmlarla yürüyebilmemizi saðlar. Gelenekçi olmak

ise geçmiþte kalmayý, eski günlerin özlemiyle yaþamayý ve

tekâmüle kapalý olmayý da beraberinde getirir. Oysaki eski

günlerin özlemini ancak o devrin sanat anlayýþýný ihya etmeye

gayret ederek bir nebze de olsa dindirebiliriz. Bu sebepten

Türk ebrû sanatý, gelenekli bir sanat olup, zamanýn þartlarýna

uyarak, yeni geliþen malzeme ve teknik imkânlarý kullanarak

tekâmül yolculuðuna devam edecektir. 

Türk-Ýslam sanatlarý, meþk yoluyla öðrenilen sa-

natlardýr. Usta-çýrak iliþkisi içinde asýrlardýr

nesilden nesile aktarýlarak günümü-

ze kadar gelen ebrû sanatý-

mýzda, gelenekli kâðýt

ebrûsu iyice öðre-

n i l m e d e n

y e n i

arayýþlara teþebbüs edilmemesi gerekir. Saðlam bir temele

oturmayan sanat anlayýþlarý -en hafif ifadeyle- yozlaþmaya,

bayaðýlaþmaya mahkûmdur.

Geliþmeye ve yeni denemelere son derece müsait olan ebrû

sanatýnda dikkat edilmesi gereken en mühim husus, sanatýn

ifsâd edilmemesi hakikatidir. Burada üzerinde durulmasý gere-

ken asýl mevzu, bu sanatýn haysiyetine zarar getirmeden, ge-

leneklerimizden gelen ebrû formlarýný en baþarýlý tarzda nasýl

uygulayabildiðimiz olmalýdýr. 

Boya sanayindeki ilerlemeye paralel olarak, ebrû sanatýnda

kullanýlan boyalarda da geliþmeler olmuþtur. Baþka alanlarda

kullanýlmak üzere imal edilmiþ bazý boyalar, ebrû tekniðiyle su

üzerinde denenmiþ ve çeþitli yüzeylere tatbik edilmiþtir. Batý-

da ülkemizde olduðundan çok yýllar evvel bu tarz uygulama-

lar görülmektedir. Ülkemizde ise özellikle son dönemde ah-

þap, seramik, cam ve kumaþ yüzeylere ebrûlar yapýlmaktadýr.

Bu uygulamalarýn bazýlarý yukarýda saydýðýmýz hususiyetlere

riâyet edilerek hazýrlanmýþ olsa da pek çoðunun renk ve de-

sen olarak zevksiz olduðunu esefle müþahade etmekteyiz. 

Devam eden satýrlarda ebrûnun kâðýt haricinde uygulanan yü-

zeylerden kumaþa yer verecek, iyi bir kumaþ ebrûsunda bu-

lunmasý gereken hususiyetleri, tespit edebildiðimiz tecrü-

beleri ve malzeme seçimindeki tercihleri sýralamaya

çalýþacaðýz.

Ebrûlanacak kumaþýn cinsi önemlidir.

Sentetik kumaþlarýn emicilik özellik-

leri fazla olmadýðýndan tercih edil-

memelidir. Pamuklu, yünlü ve özel-

likle de has ipek kumaþlar boyayý

gayet güzel emmektedirler. Ku-

maþ kalýnlýðý, kullanýlacak amaca

göre tespit edilmeli, boyalarýn bir

miktar kumaþý kalýnlaþtýracaðý unutulmamalýdýr. Bu

sebepten ayný amaç için kullanýlacak kumaþtan az

daha ince bir kumaþ tercih edilmelidir.

Haddinden fazla koyu renk kumaþlarýn ebrûda kullaný-

lamayacaðý açýktýr. Açýk renklerde kumaþlar ebrûyu
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Gönülden Kumaþa
Dökülen Damlalar

Ömer Faruk DERE*

Gelenekli olmak yeni ufuklara emin adýmlarla yürüyebilmemizi saðlar. Türk ebrû
sanatý gelenekli bir sanat olup zamanýn þartlarýna uyarak, yeni geliþen malzeme ve
teknik imkânlarý kullanarak tekâmül yolculuðunu sürdürecektir. Kumaþa ebru yapmak
bu yeniliklerden biridir. Ancak kumaþa ebrû yapmanýn en büyük riski, üretilen ebrûlu
kumaþlarýn basit, renkli kumaþ gibi görülmesi ve uygunsuz yerlerde kullanýlmasýdýr.
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çok daha belirgin hale getirmektedir. Kumaþ ebrûsunda kullanýlan

hemen bütün marka boyalar ýþýðý az da olsa geçirmektedirler. Se-

çilecek kumaþýn rengi, boyalarýn rengini doðrudan etkileyeceðin-

den, boya rengini olgunlaþtýracak bir kumaþ rengi tercih edilmeli,

kumaþ renklerinde çiðlikten kaçýnýlmalýdýr. Tekne ebadý kumaþla-

rýn firesiz ebrûlanabilmesine imkân saðlayacak þekilde ayarlanma-

lýdýr. Bunun için 100x150 cm. ebadýndaki paslanmaz malzemeden

imal edilen tekneler kullanýlabilir. Böylesine büyük ebattaki tekne-

nin su tahliyesi hayli müþküldür. Bu müþkülü, teknenin bir köþesi-

ne kaynatýlacak küçük bir tahliye vanasý pek âlâ halledecektir.

Yüzeydeki ebrûyu kumaþa aktarmak dikkat ve tecrübe isteyen

bir iþlem olup, kumaþýn tek kiþi tarafýndan yüzeye yatýrýlmasý ne-

redeyse imkânsýzdýr. Farklý teknikler geliþtirilebileceði gibi iki ki-

þiyle karþýlýklý tutularak yatýrýlmasý çok iyi netice vermektedir. 

Kumaþ ebrûsunda kullanýlan boyalar, kâðýt yüzeye uygulanan bo-

yalardan farklýdýr. Kâðýt yüzeye uygulanan boyalar, bünyesinde

hiçbir katký maddesi bulunmayan saf pigmentlerdir. Kâðýda alýnan

ebrûnun yýkanma, aþýnma gibi bir meselesi bulunmadýðýndan ga-

yet rahatlýkla kullanýlabilirler. Fakat kumaþa alýnacak boyalarýn ku-

ruduktan sonra bünyesine su kabul etmemesi ve aþýnmamasý ge-

rekmektedir. Bunun için, aslýnda hýzlý kuruma özelliðinden dolayý

yaðlý boyanýn alternatifi olarak, resimde kullanýlmak üzere imal

edilmiþ su bazlý akrilik boyalarý kullanmaktayýz. Bu boyalar ihtiva

ettikleri sentetik maddeler sayesinde kuruduktan sonra asla ýslan-

mazlar ve suyla yýkansa dahi çýkmazlar. Kullanýlacak akrilik boya-

nýn kalitesi ebrûmuzun kalitesini doðrudan etkileyecektir. Ýçindeki

boyar madde (pigment) oraný yüksek, yüzeyde iþimizi bozacak yü-

zey-aktif madde ihtiva etmeyen akrilik boyalar tercih edilmelidir.

Ebrû sanatkârý renk tüccarýdýr. Sermayesi renklerdir. Renkleri ne

kadar ustaca kullanabilirse o nispette muvaffak olur. Gelenekli

ebrûmuzda renkler, tabii olduðundan tabiattaki renklerle uyumlu,

gözü yormayan, olgun renklerdir. Akrilik boyalarda ise tabii renk-

lerin yanýnda bir hayli de sentetik, gayri tabii renk bulunmaktadýr.

Bunlarý diðer renklerle, usulüne uygun, bir renk dizisi halinde bir-

birleriyle karýþtýrarak çok hoþ renk kompozisyonlarýna ulaþýlabil-

mektedir. Ancak burada ebrûlanan kumaþýn kullaným amacýna

yönelik olarak renklerin tespit edilmesi gerekmektedir. Mesela gi-

yim-kuþamda kullanýlmak için ebrûlanmýþ bir kumaþta renkler,

daha canlý ve dikkat çekici olmalýdýr.  

Ebrû sanatýnda desenler uzun asýrlarýn tecrübesi olarak ortaya çýk-

mýþlardýr. Zaman içinde en olgun þekillerine ulaþmýþ bulunan de-

senler, belirli form adlarýyla anýlýrlar. Bu formlarýn adlarýný ve yapý-

lýþ tarzlarýný kýsaca izah etmek, mevzunun daha iyi anlaþýlmasýna

yardým edecektir. 

Battal, gel-git, þal, taraklý, bülbül yuvasý, hatib ve çiçekli formlar en

çok eser üretilen formlardýr. Battal ebrû, fýrçadan suya düþen

damlalarýn yüzeyde oluþturduðu, hiçbir müdahalenin yapýlmadýðý



desenin adýdýr. Burada sanatkâr yalnýzca damlalarýn büyüklükleri-

ni kontrol etmeye çalýþarak desenin ahengini oluþturur. Ebrûcu-

lukta ilk ve en zor öðrenilen desen olup, diðer bütün formlarýn te-

melini teþkil eder. Battal ebrûdan sonra ikinci form gel-git´tir.

Adýndan da anlaþýlacaðý üzere yüzeydeki

battal ebrûnun birbirine yakýn paralel

çizgiler çizilerek hareketlendiril-

mesiyle oluþur. Bu gel-git

ebrûnun geliþigüzel ama

dengeli bir þekilde hare-

ketlendirilmesiyle

þal ebrûsu, her

iki formun

ü z e r i n e

i n c e

damlalar serperek de serpmeli gel-git ya da serpmeli þal formlarý

ortaya çýkmaktadýr. Gel-git desen; sýk çakýlmýþ, ince iðne taraklar

yardýmýyla doksan derece dik olarak taranmasýyla taraklý ebrû

oluþmaktadýr. Ýnce atýlmýþ battal ebrû, kalýnca bir býz (ebrûculuk-

ta kullanýlan farklý kalýnlýklarda saplý metal tel veya çubuklar) yar-

dýmýyla dýþtan içe doðru küçük helezonlar oluþturacak þekilde ha-

reketlendirilirse biz buna bülbül yuvasý formu adýný veririz. 

Yukarýda sayýlan formlarýn zemin ebrûsu olarak kullanýldýðý ve bu

zeminin üzerine çeþitli, desenlerin yapýlabildiði hatib tarzý ve çi-

çekli ebrûlardan da bahsetmeliyiz. Ayasofya-i Kebir Camii hatible-

rinden Mehmed Efendi´nin (ö. 1773) ýslah ettiði ve kendi adýyla

anýlan ebrû tarzýna hatib ebrûsu denir. Bu tarzda hafif zemin ebrû-

su üzerine býz yardýmýyla tüm yüzeye eþit aralýklarla iç içe konu-

lan boyalara hareket verilerek motifler elde edilmektedir. Çiçekli

ebrûlar ise zemin üzerine konulan damlalarýn farklý kalýnlýklardaki

býzlar yardýmýyla çekilmek ve itilmek suretiyle çiçek þekillerinin

resmedilmesinden ibarettir. 17. asýrdan itibaren çiçek denemeleri

görülmekteyse de, bu çiçek desenlerini ýslah edip, daha önce ya-

pýlamamýþ çiçekleri de aslýna en uygun biçimde yapmaya muvaf-

fak olan Hezarfen Necmeddin Okyay’dýr (ö 1976).

Hatib ve çiçekli tarzlarýn dýþýndaki ebrûlar mevcut kumaþ boyala-

rýyla rahatlýkla yapýlabilmektedir. Zemin ebrûlarýnýn üzerine desen

yapýlacak boyalarýn pigment ve yüzey aktif madde oranlarý nor-

malden daha yüksek olmalýdýr. Bu sebepten mevcut boyalarla ha-

tib ve çiçekli ebrûlar yapýlsa dahi istenilen netice elde edileme-

mektedir. Bu konuyla alakalý olarak boya üretici firmalarýn Ar-Ge

birimleriyle görüþmelerimiz sürmekte olup toz pigmentlerle yapý-

lan çiçekli ebrûlara çok yakýn ebrûlar yapabilmek için denemele-

rimiz aralýksýz devam etmektedir.

Sanatta en mühim özelliklerden biri dengedir. Buraya kadar sayý-

lan bütün formlarda aranýlan temel özellik dengedir. Renklerde

denge, fýrça vuruþunda denge, boyalarýn yüzeydeki daðýlýmýnda

denge. Denge, denge, denge... Ýster kâðýtta, ister kumaþta, isterse-

niz bir baþka yüzeyde, nerede olursa olsun iyi bir ebrûnun ilk þar-

tý dengedir.

Kumaþ, asýrlardýr insan hayatýnýn vazgeçilmez parçasý olmuþtur. Gi-

yimden mefruþata, ayakkabýdan çantaya kadar günlük hayatýn her

alanýna girmiþtir. Kumaþa ebrû yapmanýn en büyük riski, üretilen

ebrûlu kumaþlarýn basit, renkli kumaþ gibi görülmesi ve uygunsuz

yerlerde kullanýlmasýdýr. Ebrûlanan kumaþý, renklendirilmiþ de-

senli kumaþ olmaktan kurtaracak tek yol insan hayatýnda

itibarlý amaçlar için kullanýlmasýdýr. Hanýmefendilerin

baþýnda örtü, fular, beyefendilerin boynunda kravat

ya da takým elbisede bir aksesuar mendili olarak

kullanýlabilir. Ancak ebrûlu kumaþtan elbise

üretmek gibi basit uygulamalarýn bu sa-

natýn itibarýný düþüreceðine inanmak-

tayýz. Yaptýðýmýz her ebrûlu kuma-

þýn bu sanata duyulan muhab-

beti perçinlediðini ümit

ederek, çalýþmalarýmýzý

bu minval üzere de-

vam ettirirsek is-

tikbale emin adýmlarla yürüyebileceðimizi

düþünmemiz yersiz olmasa gerektir.

Gayret bizden baþarý Hak’tandýr.

* ÝSMEK Ebru Usta Öðreticisi.
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Eski çaðlardan beri pek çok uygarlýðýn beþiði olan Anadolu top-

raklarý, bu uygarlýklarýn býraktýðý gerçek kültür ve sanat hazine-

lerine sahiptir. Selçuklulara baþkentlik yapmýþ Konya ili de bu

sanat hazineleri açýsýndan oldukça zengin bir Anadolu kentidir. 

El sanatlarý, günlük yaþamda halkýn ihtiyacýný karþýlamak ama-

cýyla yapýlmýþ faydalý, güzel ve estetik deðeri olan ürünlerdir.

Ayný zamanda el sanatlarý, insanlýk tarihi ile birlikte

geliþen ve toplumlarýn karakterlerini yansýtan bi-

rer öðe durumundadýr. Hemen hemen her türlü

el sanatýnýn yapýla geldiði bir kent olan Konya

ilinde bakýr iþçiliði ile yapýlmýþ birçok eser bu-

lunmaktadýr.

Bakýr iþçiliði bakýr madeninin çeþitli

tekniklerle iþlenerek bir ürün

haline getirilmesi ve süs-

lenmesini kapsa-

yan bir ata el

sanat ý -

dýr. Uzun yýllardýr yapýmýna devam edilen bakýr eþyalarýn gü-

nümüze gelmiþ örnekleri bizlere geçmiþin izlerini yansýtmak-

tadýr. 

Ýnsanlýðýn ilk bulduðu madenlerden biri olan bakýr, kimyasal

özelliklerinden dolayý iþlenmeye oldukça müsait bir hammad-

dedir. Bundan dolayý bakýrdan, en küçük bir fincan zarfýndan,

büyük boyutlardaki kazanlara kadar çok çeþitli eþyalar üretil-

miþtir. 

Bakýr eskiden beri mutfak eþyalarýnýn yapýmýnda en çok

kullanýlan madenlerden biridir. Ancak kalaylanmadýðý

takdirde zehirlenmelere yol açabileceði muhte-

meldir. Fakat saf bakýrdan yapýlmýþ kaplar-

dan gýda maddelerine çok az bakýr ge-

çebilir. Bu da gýdalardan in-

san vücuduna giren

bakýrýn yanýnda

önemsizdir.
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Konya’nýn Süslü Pilav Tabaklarý: 
Lengerler

Zuhal BEZÝRCÝ TÜRKTAÞ *

Zengin mutfak kültürü ile ünlü olan Konya ilinde bakýr madeninden çeþitli ebat ve
þekillerde birçok mutfak eþyasý üretilmiþtir. Bu ürünler çoðu zaman, içinde sunulacak
yemeðin özelliklerine uygun þekil ve büyüklükte imal edilmiþlerdir. Geleneksel ve
yöresel özellik taþýyan “lenger”ler de Konya mutfaklarý için bu kapsamda üretilen
bakýr kaplardan biridir. 

Kapaklý Sahan



Ayrýca mideye alýnan bakýr çalýðýnýn pek önemli olmadýðý, yetiþkin

bir insanýn günde 100 mg. kadar bakýr alabileceði ve insan vücu-

dunun binlerce yýldýr kullanýlan bir maden olan bakýra alýþtýðý göz-

lenmektedir. Hatta hastalýk yapan mikroorganizmalarýn bakýr kap-

larda yaþamadýklarý için bakýrdan yapýlan mutfak eþyalarýnýn öne-

mi artmaktadýr (ARLI, 1984).

Bunlarýn dýþýnda Anadolu kültürünün bir geleneði olarak mutfak

eþyalarý arasýnda bakýr kap-kacaklar gerçek bir zenginlik belirtisi

olarak görülmekte, bakýr eþya, çeyiz sergilerinde önemli bir yer

tutmaktadýr. 

Özellikle zengin mutfak kültürü ile ünlü Konya ilinde bakýr made-

ninden çeþitli ebat ve þekillerde birçok mutfak eþyasý üretilmiþtir.

Bu ürünler çoðu zaman içinde sunulacak yemeðin özelliklerine

uygun þekil ve büyüklükte imal edilmiþlerdir. Geleneksel ve yöre-

sel özellik taþýyan “lenger”ler de Konya mutfaklarý için bu kapsam-

da üretilen bakýr kaplardan biridir. 

Lenger; sofrada özellikle pilav tabaðýnýn servisi

için kullanýlan, þekil olarak yayvan fakat duvar-

lý bombe dip kaideli tabaklara denir. Kon-

ya’da “lengeri” olarak da tabir edilen pi-

lav tabaklarý, bakýr madenin-

den dövme tekniði ile

yapýlmýþ ve kazýma tekniði ile süslenmiþlerdir. Geniþ iç duvarlarý

özellikle bereket temsili nar, kozalak, enginar vb. bitkisel motifler

ile süslenmiþtir. Zengin bezemelerle süslü birçok mutfak eþyasýnýn

tersine, genellikle geniþ iç duvarlarýn dýþýnda süsleme bulundur-

mayan kaplarda iç duvarlara iþlenen motifler, son derece yoðun

kullanýlmýþtýr. Süslemede özellikle tekrarlý kompozisyonlar dikkat

çekicidir.

Konya mutfaklarý için üretilen lengerler küçük ve büyük olmak

üzere 2 ebattan oluþmaktadýr. Daha çok günlük yemek servisle-

rinde kullanýlan küçük lengerlerin aðýz çapý 26-30 cm, kaide çapý

10-14 cm. ve yerden yükseklikleri yaklaþýk 2-3 cm’dir. Daha çok

misafir sofralarýnda pilav servisinde kullanýlan büyük boy lenger-

lerin ise aðýz çapý 37-40 cm, kaide çapý 20-25 cm, yerden yüksek-

likleri ise 4-5 cm, olarak üretilmiþtir.

Pilav tabaklarýnýn bazýlarý isteðe uygun olarak kapaklý üretilmiþtir.

Ancak kapaklý türlerine çoðu zaman lenger deðil, kapaklý sahan is-

mi verilmiþtir.

Zengin Konya sofralarýnýn bir zamanlar olmazsa olmaz unsur-

larýndan biri olan ve sadece kapama denilen geleneksel pilav

altý et yemeðinin yer sofralarýnda servisi için kullanýlan

lengerler günümüzde sadece geleneksel Konya

sofralarýný canlý tut-
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Bakýr kaplar ile oluþturulmuþ

geleneksel bir Konya sofrasý
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maya çalýþan platformlarda sembolik olarak kullanýlmaktadýr. Bir-

çok örneði ise þehir müzelerindeki vitrinlerde ve müzelerde tem-

sili olarak oluþturulmuþ Konya sofralarýnda yer bulmaktadýr.

Gerek günümüzde bakýr madeninin yerini farklý alternatiflerin al-

masý gerekse tüm yerleþimlerde olduðu gibi Konya’da da sofra

kültürünün deðiþmesi ve geleneksellikten uzaklaþmasý ile bir za-

manlar zaruri bir ihtiyaç olan lengerler, birçok el sanatý ürünü eþ-

ya gibi bugün kullanýmdan kalkmýþ yerini güncel malzemelerle

üretilmiþ servis tabaklarý almýþtýr. Ancak lengerlerden geriye, ge-

leneksel kültürümüzü ve Konya mutfaðýný tanýmlayýcý hoþ izler

kalmýþtýr. 

Ýncelenen eserlerden üç adet örneði gözlem fiþleri ile detaylý taný-

tacak olursak;

Bir mutfak kullaným eþyasý olan lenger, dövme tekniði ile yapýlmýþ,

kazýma tekniði ile süslenmiþtir. Pilav tabaðý adýyla da anýlan ve pi-

lav servisinde kullanýlan eser, yuvarlak düz dip kaideli geniþ kenar

aðýzlýdýr. Taban kýsmý süslemesiz olan eserin aðýz kenarlarý motif-

ler ile bezelidir. Bu kýsýmda içleri rumilerle bezeli enginar motifle-

ri, nar meyvesi motifleri ve selviler, birbirini takip eder biçimde

belli bir kompozisyonda tüm çevreyi dolaþmaktadýr. Tabaðýn aðýz

kenarýnda bir madalyonun içinde sahibinin adý ve yapýldýðý yýlýn

yazýlý olduðu Arapça bir bildiri bulunmaktadýr. Eser kalaylýdýr.

Eser bakýr malzemeden yapýlmýþtýr. Yuvarlak düz dip kaideli, geniþ

kenar aðýzlýdýr. Taban kýsmý süslemesiz eserin geniþ aðýz kenarla-

rýnda içleri rumilerle bezeli enginar motifleri, lale motifleri ve üç-

genler belli bir kompozisyonda tüm çevreyi dolaþmaktadýr. Len-

gerin bazý bölümlerinde özellikle taban kýsmýnda oksitlenme

mevcuttur.

Eser bakýr malzemeden yapýlmýþtýr. Yuvarlak düz dip kaideli, geniþ

kenar aðýzlýdýr. Büyük boy lenger grubunda incelenen bir eserdir.

Taban kýsmý süslemesiz eserin geniþ aðýz kenarlarýnda içleri rumi-

lerle bezeli enginar motifleri ve sürahi motifleri birbirini takip eder

biçimde tüm çevreyi dolaþmaktadýr. Bazý bölümlerinde oksitlen-

me görülen eser kalaylý olarak muhafaza edilmektedir. 

* Selçuk Ünv. Mesleki Eðitim Fak. El Sanatlarý Eðitimi Bölümü,

Araþtýrma Görevlisi.
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Hale ve Feridun Çelebi çifti, 10 yýl önce, satýn aldýklarý eski bir

sandýktan etkilenerek bu iþe gönül vermiþ iki güzel insan… Üs-

küdar Mobilyacýlar Çarþýsý’ndaki þirin atölyelerinde içten bir

“hoþ geldiniz” ile konuk ediyorlar bizi. Çeþit çeþit boylarda ve

motiflerde, sýra sýra dizilmiþ, mis gibi çam kokulu sandýklarýn

yaný baþýnda baþlýyor sohbetimiz. “Plastik doðrama ve panjur

iþleri ile uðraþýyorduk daha önce. 1997 yýlýnda Þile’deki yazlýðý-

mýzda hobi olarak baþladýk aslýnda, ürettikçe daha çok sevdik,

araþtýrdýkça yapan ustalarýn kalmadýðýný, yitip gittiðini öðren-

dik ve daha sýký sarýldýk bu iþe. Bu atölyeyi tuttuk ardýndan, bý-

raktýk iþimizi gücümüzü ve býkmadan, yýlmadan, usanmadan

çalýþtýk, ürettik.” diyor Hale Haným. Türkiye’nin dört bir yanýný

dolaþan çift, bu el yapýmý sandýklarýn sadece Kerkük’te yaþa-

yan yaþlý bir usta tarafýndan yapýldýðý bilgisine ulaþabilmiþ.

“Oysaki eskiden böyle miydi?” diyor Feridun Bey ve anlatma-

ya baþlýyor; “Özellikle Osmanlý döneminde çok önemsenirmiþ

sandýkçýlýk ve istisnasýz her yerde yapýlýrmýþ bu sanat, bir yö-

reye özgü deðilmiþ kesinlikle. Ancak gitmediðimiz, gezmediði-

miz yer kalmadý, yapan hiç kimseyi bulamadýk. Sadece yýllar

öncesinden kalma, ana baba yadigarý sandýklarla karþýlaþtýk

hep. Tamir eden kimseyi bile bulamadýk.” Eþi

giriyor söze usulca; “Etrafýmýzda gördüðümüz herþey ithal,

herþey makine ürünü, her þey o kadar doðasýndan, öz kültü-

rümüzden uzaklaþtý ki, bu yozlaþma beni çok üzüyor. Artýk

kýzlarýmýz, ithal Uzakdoðu sandýklarýyla gelin oluyorlar ya da

sandýk bile yok artýk çeyizlerde... Oysa ki eskiden köylerde de-

likanlýlar çalýþýp, çok para kazanacaðým, sana aynalý sandýk ala-

caðým derlermiþ yavuklularýna. Ne kadar naif bir söylem öyle

deðil mi?”

Sandýklarýn adýna takýlýyor aklýmýz ve “Neden Kabara Sandýk?”

diyoruz. Meðer kabara, baþý kabartýlmýþ çivi anlamýna gelirmiþ.

“Tüm sandýklarda kabara kullanýlýr o yüzden bu adý seçtik. Ay-

nalý sandýklar, Osmanlý sandýklarý, Kabaralý sandýklar hepsi bi-

zim adýmýz, bizim üretimimiz.10 yýlda 1000’i aþkýn sandýk üret-

miþizdir herhalde, saymadýk ama…” diyor Hale Haným biraz

mahçup, gülümseyerek…

“Bir Elmanýn Ýki Yarýsý Gibiyiz”

Bir sandýk nasýl ortaya çýkar anlatmasýný istiyoruz Feridun

Bey’den. Yavaþ yavaþ, açýk ve anlaþýlýr bir þekilde anlatmaya

baþlýyor usta; “Sandýk yapmaya baþlar-

ken ilk iþlem aðacýn kuru-

tulmasýdýr. Genellikle kul-

lanýlan aðaçlar çam aðaç-

larýdýr. Çünkü yapýlan de-

senler iyi görülür, uzun yýllar

yaþar ve böceklenmez. Nem

oraný yüzde 16 ile yüzde 20 civa-

rýnda olmalýdýr yoksa dayanýklý ve

saðlýklý bir sandýk olmaz. Ardýndan

imalat aþamasý gelir. Kesim, zýmpa-

ralama, yapýþtýrma, çakma gibi… Su

bazlý boya ile boyama yapýlýr sonra.

Ve üst iþlemler için saç, teneke, bakýr

gibi metaller iþlenir ve çakýlýr. Sandýk-

larýn yapýmýnda dövme ve kakma

yöntemlerini kullanýrýz. Üzerindeki

süslemelere göre sarý, oksitli, gümüþ ve

bakýr iþlemeli sandýklarýmýz vardýr. Küçük

bir detay ama önemlidir; cila yaparken asla kompresör kullan-

mayýz, fýrça ile gerçekleþtiririz bu iþlemi.” “Anlatýrken sanki çok
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Geleceðin Antikalarý
Kabara Sandýklar

Belma OÐUZ

Gelinlik hatýrasýdýr nice ak saçlý ninenin, annenin; evin bir köþesinde duran, kilitleri
küf tutmuþ o sandýklar… Þimdilerde ise bir iç çekiþtir belki geçmiþ zamanlara… Yitip
gitmekte olan deðerlerimize sahip çýkmak boynumuzun borcu diye düþünen Çelebi
çifti, 10 yýldýr el yapýmý, Osmanlý motifli ancak özgün tasarýmlý sandýklar dizayn edi-
yor ve geleceðin antikalarýný üretiyoruz diyorlar; “Kabara Sandýk” adýyla…
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basit gibi duruyor. Oysa sandýklarýn yapým aþamasý oldukça zorlu

ve zahmetli bir süreçtir.” diye giriyor konuya Hale Haným, “Pek çok

kez metallerden ellerim kesildi, eþimde çeþitli saðlýk problemleri,

sakatlýklarý yaþadý.” diye de ekliyor…

“Peki sandýklarý yaparken bir iþ bölümünüz var mý?” diye bir soru

takýlýyor aklýmýza, soruyoruz ve cevabý hemen geliyor Hale Ha-

ným’dan; “Ustamýz olmadý bizim, kendi çabalarýmýzla bir þeylere

baþladýk ve geliþtirdik zamanla. Eþim teknik okul mezunu ve doð-

rama ustasý o yüzden hiç zorlanmadýk. Bende tasarým yapmayý,

yeni birþeyler üretmeyi çok sevmiþimdir zaten. El sanatlarýna ilgim

çok fazla. Motif tasarýmlarý ve çizimleri bana aittir, kesme- dövme

iþlemlerini de ben yaparým, düzenlemeler ise eþime ait. Biz keli-

menin tam anlamýyla bir elmanýn iki yarýsýyýz…”

“10 Yýldan Fazla Askerlik Yapýlmaz”

Karanfiller, laleler, peri bacalarý gibi çeþit çeþit figürleri kullanarak,

geleneksel motifleri modernize eden Hale Haným, ürettikleri hiçbir

sandýðýn bir eþi daha olmaðýný belirtiyor. Sandýðýn yaný sýra kavuk-

luklar, aynalar, raflar ve konsollar da ürettiklerini söyleyen çift,

“Biz, geleceðin antikalarýný üretiyoruz.” diyorlar. Ardýndan Hale Ha-

ným biraz komik, biraz gurur verici bir anýlarýný anlatýyor konuyla

ilgili olarak; “Bir keresinde yurt dýþýnda yaþayan bir müþterimiz,

bizden aldýðý Osmanlý sandýðýný ülkesine götürürken gümrükte ‘Bu

sandýk tarihi eserdir’ diye sorun yaþamýþtý ve bizden sandýðýn ye-

ni üretim olduðuna dair fatura bilgisi istemiþlerdi… Çok gülmüþtük

ve ayný zamanda da memnun olmuþtuk elbetteki…” 

“Bu Osmanlý sandýklarýnýn üretimini sadece bizim yaptýðýmýz artýk

aþikar. Basýnda o kadar çok yer aldýk ki, sürekli ‘tek biziz’ dedik.

Bir kiþi de çýksýn ve ‘Ben de yapýyorum’ desin diye bekledik ama

olmadý. Þimdi bu eserleri kayýt altýna aldýrmaya çalýþýyoruz. Eser-

lerimiz üniversitelerde tez konusu bile oldu. Bu yýl bir de sergi aç-

týk, ‘Osmanlý Sandýklarý’ adýnda. Sergimiz çok ilgi gördü.” þeklinde

konuþuyor Feridun Bey. Ardýndan Hale Haným alýyor sözü; “Basýn

en büyük desteðimiz bizim. Kültür Bakanlýðý’yla da defalarca gö-

rüþmelerimiz oldu ancak bir sonuca ulaþamadýk. Halbuki bakanlý-

ðýn koruma altýna aldýðý 150 sanattan biri bu...” 

Çýrak yetiþtirmeyi çok isteyen Hale Haným, bu sanatýn yaþatýlmasý

ve gelecek nesillere aktarýlmasý gerektiði konusunda çok duyarlý ve

ýsrarlý. Ancak hiçbir destek olmamasý onlarý çok üzüyor. “Neyse ki

ek gelirimiz var, yoksa ürettiðimiz sandýklardan elle tutulur hiçbir

þey kazanmýyoruz. Sadece kendi masrafýný çýkarsa

yeter atölyemiz ancak destek olmayýnca çok zor

ilerliyor iþler… Her kesime ulaþabilmek için fiyatla-

rý da minimum tuttuk. 20 YTL ile 350 YTL arasýnda

deðiþiyor sandýklarýmýz.” diyen Hale Haným, basýn

sayesinde yurt dýþýndan çok büyük bir ilgi oldu-

ðundan bahsediyor sandýklara.

Türk Amerikan Ýþadamlarý Derneði’ne kayýtlý bir

iþadamýndan bile teklif geldiðini belirten Hale Ha-

ným, “Ancak ABD’de üretim yapmamýzý istediði

için kabul etmedik.” diyor. “Neden ki?” diyoruz hiç

düþünmeden. “Olur mu” diyor ve ekliyor: “Bu bize

ait bir sanat. Buradan bütün dünyaya yollanmasý

lazým, amacýmýza ters düþtüðü için bu teklifi ka-

bul etmedik.” “Haklýsýnýz” diyoruz… Peki baþka

hangi ülkelerden teklifler var diye merak ediyo-

ruz, sayýyor Feridun Bey; “ABD, Kanada, Ýngiltere,

Almanya, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Moldova,

Arnavutluk, Fransa gibi pek çok ülkeye sandýk yolladýk. ‘Kabara

Sandýk’ adýyla yani Türkçe etiketle gönderdik. Bu da bizim gururu-

muzdur. Hatta yurt dýþý için kolaylýk olsun diye özel üretimler ger-

çekleþtirdik, sandýklarý iç içe koyulacak biçimde dizayn edip yedi

sandýðý iki sandýk içinde gönderdik.” “Ancak özellikle yurt dýþýndan

sipariþ verenler çok fazla sayýda sandýk talep ediyorlar ama bunun

için daha büyük bir atölye ve çok sayýda çalýþan gerekli” þeklinde

dertlerini dile getiren çift, “Bize yer gösterilsin, çalýþanlarýmýz için

destek verilsin, gerisi gelecektir zaten. O kadar çok çabaladýk ki

ancak olmadý, hiçbir yerden destek bulamýyoruz. Küstük artýk, bit-

tik, en fazla 2 sene veriyoruz, böyle giderse kapatacaðýz atölyemi-

zi…” diyorlar ve “10 yýldýr bu sanatýn bekçiliðini, askerliðini yapýyo-

ruz ancak ‘10 yýldan fazla askerlik yapýlmaz’ diyoruz artýk…” diye

hüzünlü, kýzgýn ve kýrgýn bir biçimde sözlerini noktalýyorlar… 

Tasarýmlarý, çizimleri, kesme ve dövme iþlemlerini Hale haným yapýyor.



108

Hasankeyf’in Direnmeye Çalýþan Yüzü;

DOKUMACILIK
Yazý: Ömer Faruk CAN

Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Yazý: Ömer Faruk CAN
Fotoðraflar: Mustafa YILMAZ

Hasankeyf’in Direnmeye Çalýþan Yüzü;

DOKUMACILIK
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Akýþ güzergahýný Danyal Peygamber'in çizdiðine

inanýlan Dicle Nehri, Hasankeyf’in gözyaþlarýný taþýyor

usul usul süzülen sularýnda… Zeugma'nýn kaderini

paylaþan antik kent suskun, yapayalnýz, boyun

eðmiþ kaderine… Paha biçilemez kültürel varlýklarla

birlikte binlerce yýllýk dünya mirasý sulara gömülmeyi

bekliyor. Yýllardýr bu nedenle yatýrýmlardan mahrum

kalan Hasankeyf'deki tüm yok oluþlar karþýsýnda

geleneksel dokumacýlýk sanatý var olmaya çalýþýyor,

þaþýlacak biçimde…
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Nice uygarlýða ev sahipliði yapmýþ, insanlýðýn beþiði kabul edilen Me-

zopotamya bölgesinde, tarihi bilinmedik dönemlere kadar uzanan

önemli bir antik kenttir Hasankeyf… Tarihi kalesinde Küçük Saray,

Ulu Camii, Büyük Saray'ý aðýrlar, Hasankeyf denildiðinde Antik taþ

köprüsü, El-rýzk Camii, Sultan Süleyman Camii, Koç Camii ve Zeynel

Bey Türbesi gelir hemen akla. Ancak Batman'ýn kalbi kýrýk çocuðu,

kalbinde gizli binlerce maðara ve tarihi eseri ile geçmiþin son þahidi

olmanýn hüznünü taþýr ve bu acýya mecburi tanýklýk eder adeta… 

Miladýn ilk yýllarýndan itibaren Dicle Nehri’nin suladýðý verimli top-

raklarýnda, Bizanslýlar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler,

Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Osmanlýlar gibi uygarlýklarý aðýr-

layan Hasankeyf'in en önemli tarihi mekaný, antik þehre adýný ve-

ren yekpare taþtan kalesi "Hýsn Keyfa". Hýsn Keyba, Kipas, Cehpa

gibi isimlerle de bilinen antik kentin korunaklý kalesi, üzerindeki

tarihi eserleri, muhteþem güzellikteki kapýsý, kitabeleri, nehre inen

gizli yollarý ile gizemli ve maðrur bir kraliçe gibidir…

Tarihi süreç içerisinde gittikçe önemini kaybeden bu sanat, Hasankeyf'deki tüm yok oluþlar karþýsýnda günümüzde yeniden diriltilmeye çalýþýlýyor.
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“Yaklaþýk 70 yýl öncesine kadar Hasankeyf'de dokumacýlýk 300'ün

üzerindeki tezgahta yapýlýrken, geliþen teknoloji ve tekstil sanayiine

yenik düþülmüþ, ilkel tezgahlardaki üretim zamanla durmaya

baþlamýþ.“
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Yakýn zaman önce büyük yanký uyandýran ancak kaderi-

nin akýþý deðiþtirilemeyerek Birecik Barajý'nýn sularý altýn-

da kalan mozaikler diyarý Zeugma gibi güneydoðunun in-

cilerinden Hasankeyf de Ilýsu Barajý'nýn sularýný bekliyor

þu anda. Bu bekleyiþin bir sonucu olarak yýllardýr yatýrým-

lara kapalý kalan Hasankeyf'in sakinleri ise en çok iþsizlik-

ten yakýnýyor doðal olarak. Halkýn gelir düzeyi düþük, ti-

caret gerilemiþ, göç yaygýn… Batman'ýn geçim kaynaklarý

arasýnda nakliyecilik, Dicle Nehri yataðýnda kum iþçiliði,

verimli tarým alanlarýnda sera iþletmeciliði, tarýma elveriþ-

siz alanlardaki meralarda hayvancýlýk, alabalýk avcýlýðý,

Batman-Þýrnak ve Batman-Mardin karayolu üzerinde bu-

lunduðundan market ve lokantacýlýk faaliyetleri bulunu-

yor. Batman ve yöresinde el sanatý olarak iðne oyalarý,

danteller, kanaviçe üzerine nakýþlar, yün çorap, kazak,

heybe ve benzeri el örme iþleri yapýlýyor. Hasankeyf'de

en yaygýn olarak yapýlan geleneksel el sanatý ise; doku-

macýlýk…

Yerleþimin kale içindeki maðaralarda olduðu, dokuma

fabrikalarýnýn henüz geliþmediði dönemlerde halk, yoðun

bir þekilde dokumacýlýk sanatý ile uðraþmaktaymýþ. Ev

tezgahlarýnda, yöresel adýyla "cav-mebrum" isimli þeffaf

kumaþlardan dokuyan Hasankeyfliler, bu üretimleri ile

Baðdat, Musul ve Basra'ya kadar olan bölgenin ihtiyacýný

karþýlarlarmýþ. Ayrýca battaniye, kilim, havlu ve halkýn

"doko", "hizer" ve "dügürt" dedikleri kumaþ cinsleri de

dokunuyormuþ. Dokuma tezgahlarýnda dokunan ürünler

yörede yetiþen bitki ve aðaç köklerinden elde edilen bo-

yalarla boyanýyor, genellikle mavi ve pembe renkler ter-

cih ediliyormuþ. Dönemin ulaþým vasýtasý olan kelek'lerle

bu bölgelere ihraç edilerek önemli gelir saðlanýyormuþ…

Ancak Ýpek Yolu’nun önemini yitirmesi ve baþka sebep-

lerden dolayý Hasankeyf'in dokumacý ustalarý çevre illere

daðýlmýþ, özellikle Siirt'te dokumacýlýðýn geliþmesine

önemli katkýda bulunmuþ. Önceleri kalenin içindeki ma-

ðaralarda yaþam sürerken, 1974 yýlýndan sonra yerleþim

kale dýþýndaki konutlara kaymýþ, bu da maðara içindeki

tezgahlara veda edilmesi sonucunu doðurmuþ…

Yaklaþýk 70 yýl öncesine kadar Hasankeyf'de dokumacýlýk

300'ün üzerindeki tezgahta yapýlýrken, geliþen teknoloji

ve tekstil sanayiine yenik düþülmüþ, ilkel tezgahlardaki

üretim zamanla durmaya baþlamýþ. Tarihi süreç içerisinde

gittikçe önemini kaybeden bu sanat, Hasankeyf'deki tüm

yok oluþlar karþýsýnda günümüzde yeniden diriltilmeye

çalýþýlýyor. Dede mesleði olan dokumacýlýðý devam ettiren-

lerin sayýsý yakýn zamana kadar sadece birkaç kiþiyken,

bu mesleðe sahip çýkan gençlerin sayýsý hýzla artýyor. Bu-

gün Hasankeyf'deki dokumacýlarýn sayýlarý 10'u geçti. Ku-

rulan tezgahlarda tiftik dokumacýlýðý yapýlýyor, bu sanatýn

daha da geliþtirilmesi için çaba sarf ediliyor… 

Batman merkez ve diðer ilçelerinde de resmi ve özel sek-

tör eliyle canlandýrýlmaya çalýþýlan dokumacýlýk, kurulan

tezgahlar, yetiþtirilen baþarýlý eðiticilerle artýk baþlý baþýna

bir sektör. Dokunan halý-kilimler yurt içi ve yurt dýþýndaki

pazarlarda alýcý buluyor. Dokumacýlýk mesleðine gönül

vermiþ Hasankeyf esnafý ise yöreye has olan havlu, halkýn

"doko", "hizer" ve "dügürt"  ismini verdiði kumaþ doku-

macýlýðýnýn geliþtirilmesi için Kültür Bakanlýðý'nýn desteði-

ni bekliyor…



1277 yýlýndan itibaren varlýklarýný Moðol hanlarýna baðlý olarak

sürdürmekte olan Selçuklularýn sanatý ve gelenekleri Anado-

lu’da uzun süre kendini korumuþtur. 1308 yýlýnda son Selçuk-

lu hükümdarýnýn ölümüyle baþlayan Beylikler Dönemi’nde,

Anadolu’nun çeþitli bölgelerinde baðýmsýzlýklarýný ilan eden ve

giderek güçlenen Türkmen Beylikleri, varlýklarýný kanýtlamak

istercesine yoðun bir imar faaliyetine girmiþtir.

Anadolu’da baðýmsýzlýðýný ilk ilan eden ve en kýsa süreli olan

Eþrefoðlu Beyliði’dir. 1300’lerde kurulan beylik, 1325 yýlýnda

Süleyman Þah’ýn öldürülüp, Ýlhanlý Valisi Timurtaþ’ýn Beyþeh-

ri’ni zapt etmesi ile Moðol hakimiyetine girmiþtir, ancak

1328’de Timurtaþ, Mýsýr’a kaçmak zorunda kalmýþtýr. Daha son-

ra Hamitoðullarý’nýn idaresine giren beylik, 14. yy. sonlarýnda

1391’de Teke yarýmadasý ile birlikte Osmanlýlar’ýn (Yýldýrým Ba-

yazýd’ýn) idaresine katýlmýþtýr.

Beyþehir Eþrefoðlu Külliyesi’ni (1297-1300), Eþrefoðlu Süley-

man Bey inþa etmiþtir. Cami, türbe,

çeþme, bedesten, hamam, kitaplýk

ve bütün kompleksi saran külli-

ye duvarý ve kapýsý ile külliye

oluþturulmuþtur. Bu külliye-

nin özelliði, fonksiyonel

yapýlarýn ayrý ayrý yapý-

lar olarak yorumlan-

mýþ olmasýdýr. Külli-

yede kütüphanenin varlýðýndan söz edilmektedir, bugün ise

bu kýsým kadýnlar mahfilidir. Kapýsýnda yer alan kitabeye göre;

699 H. - 1299 M. yýlýnda bu kapýdan içeri girildiðinde, bölme du-

varý üzerindeki çini kitabede ise 696 H- 1297 M. yýlýnda cami-

nin yapýldýðýný öðreniyoruz. Camiye bitiþik bulunan, Süleyman

Bey’in konik külahlý türbesindeki kitabe, H. 701. - M. 1301 tari-

hini vermektedir. Böylece türbesini sað iken yaptýrmýþ olduðu

anlaþýlýr.

Beylikler dönemi ahþap direkli camilerin en büyüðü olan bu

yapý, 35,5 x 46. 60 m. ebadýndadýr. Türbe ile bitiþik olup ona

geçit verecek þekilde inþa edilmiþtir. Genel planý dikdörtgen

düþünülmüþ fakat kuzey-doðu köþesi pahlanmýþtýr. Pahlanmýþ

olan bu kuzey doðu köþesinde anýtsal bir cephe oluþturulmuþ-

tur. Caminin ana giriþ kapýsý da bu cephede yer almaktadýr.
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Beyþehir Eþrefoðlu Külliyesi’ni (1297-1300), Eþrefoðlu Süleyman Bey inþa etmiþtir.
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Ýç hacimde; dikdörtgen planý þemasýný, içindeki mekan

yorumunu, mihrap duvarýna dik yedi sahný ve orta sah-

nýn da daha geniþ ve daha yüksek tutulduðunu görüyo-

ruz. Mihrap önü kubbesi ise, yýldýz kesitli iki serbest pa-

ye ve mihrap duvarý payeleri üzerine atýlan kemerlerle

taþýnmýþtýr. Bu mihrap önü kubbesine yelpaze üçgenler-

le geçilmiþ, kubbe eteðini yeþil zemin üzerine siyah

renkte mozaik çini kitabe kuþaðý dolanmýþtýr. Yapýnýn

ana beden duvarý kubbenin dýþýnda bütün alan ahþap

destek üzerine ahþap sütun baþlýklý ve bunlar üzerine

atýlan dikine kiriþ ve konsollar üzerine oturan enine

mertekler ve bunlarýn üzerinde kaplama tahtalarý ile ör-

tülmüþtür. Çatý dýþtan toprak damdýr. Daha sonra çatý,

yapýlan onarýmlarla ahþap örtü sistemi ve kiremitle

kaplanmýþtýr. Son derece etkileyici bir iç mekana sahip

olan cami, 39 ahþap direklidir ve bu direklere kadýnlar

mahfilinin beþ ahþap direði ilave olmuþtur. Ahþap direk-

ler taþ kaideler üzerinde sekizgen kesitli olarak yüksel-

mekte ve üzerlerinde ahþap baþlýklar yer almaktadýr.

Yapýnýn orta sahnýnda ortadaki bölümün üzeri yükseltil-

miþ ve aydýnlýk feneri bulunmaktadýr.

Mekana ýþýk, iki yan duvarý üst kýsýmlarýndan küçük

pencereler ile mihrap yanýndaki pencerelerden çok, bu

bölümden girmektedir. Ayrýca yapýnýn içinde bütüne

katýlan iki unsur bulunmaktadýr. 

1- Giriþin hemen önünde kalan çini kitabenin yer aldýðý

kemerli giriþ ile bu bölümden sonra devam eden ve ah-

þap ile yapýlmýþ olan kadýnlar mahfili yer almaktadýr.

(Yayýnlarda son cemaat yeri olarak geçmektedir, fakat

yapýnýn bütünü içinde son cemaat yeri yoktur.) 

2 - Mihrabýn sað köþesinde, ceviz aðacýndan yapýlmýþ,

ahþap destek ve korkuluklarý bulunan bey mahfili yer



almaktadýr. Dýþtan yapýya baktýðýmýzda, güneybatý köþesinde çatý-

nýn yükseltilerek, mahfilin öneminin belirtilmek istendiði görülür.

Muhteþem taç kapý süslemeleri ve pencere süsleme özellikleri

Anadolu Selçuklu özelliklerine baðlanmasýna raðmen, ayrýlan

özellikler de bulunmaktadýr. Bunlar bize Beylikler Dönemi’nin ken-

dine has tasarým özelliklerinin olduðunu göstermektedir. Caminin

ikisi altta, yedisi üstte olmak üzere dokuz penceresi vardýr. Bun-

lardan birisi mihrap üstü penceresi olup, renkli camlýdýr. Altta bu-

lunan ve cevizden olan sað pencerenin kapý kanadýnda “Elhabibül-

mali vel keramettekva” ve sol kanadýnda “Elhayrü iadetün veþþer-

ri lihadün” sülüs yazýsý kabartma tekniðinde yazýlmýþtýr. Çatma

tekniðinde yapýlan dikdörtgen parçalar arasýna düz satýhlý derin

oyma tekniðiyle rumi motifler iþlenmiþtir. Aðaç oymacýlýðýnýn üs-

tün örneklerinden sayýlan ve rumilerle süslü bulunan bu pencere-

nin dýþ kanadý Konya Ýnce Minare Ahþap ve Taþ Eserler Müzesi’nde

sergilenmektedir. Mihrabýn saðýnda ve solunda yer alan pencere

kanatlarý, birbirine geçme dikdörtgen parçalarýn enine ve dikine

yerleþtirilmesi sureti ile geometrik bir tasarým oluþturulmuþtur. 

Beyþehir’in diðer önemli bir özelliði, cephe üzerinde dilimli dendan-

larýn kullanýlmasýdýr. Mimar Sinan, Edirnekapý Mihrimah Sultan Kül-

liyesi’nde, Anadolu`da menzil kuruluþlarýnda ayný uygulamalarý

özellikle üçgen dendan olarak kullanýlmýþtýr. Derin taþ oyma tekni-

ði ile yapýlmýþ çark-ý felek rozetlerle, üzeri bezemeli sütunceler

oluþturulmuþtur. Kabaralarýn köþe dolgu üzerine yerleþtirilmiþ ol-

masý, bitkisel bezemenin özellikle palmetlerin örgü zincirler mey-

dana getirmesi önemlidir. Bitkisel bezemelerde oluklu oyma tek-

niði görülür. Ýstifli yazý ile ayetler, bitkisel bezemelerle birlikte kul-

lanýlmýþtýr. Camide tavan kiriþleri konsol aralarý ve mukarnas baþ-

lýklardan bazýlarýnda çok ince kalem iþleri ile süslü olup, mukarnas

baþlýklarýnýn bazýlarýnda da bu eski kalem iþlerinden izler kalmýþtýr.

Tavanda görülen çok renkli kalem iþçiliðinin eþine az rastlanýr mo-

tifler geometrik, rumi ve bitkisel kompozisyonlardan oluþmaktadýr.

Müezzin mahfili ise, Kanuni döneminde, mihrabýn kuzeyinde ve

mihrap önü kubbesi altýna yakýn yerde, sultanýn vezirinin oðlu

Mustafa Bey tarafýndan Mayýs 1574 yýlýnda, ahþaptan yapýlmýþtýr.

Dýþ merdivenle çýkýlan mahfilin ahþaplarý üzerinde bitkisel motifler-

le süslemeler, bunlarýn arasýnda talik hattý ile yazýlmýþ beyitler ve

hattatýn imzasý yer almaktadýr. Tavanda ve müezzin mahfilinde yer

alan kalem iþlerinde toprak boyalar, özellikle aþý kýrmýzýsý bolca

kullanýlmýþtýr. Bölgede yaptýðýmýz alan araþtýrmasýnda toprak altýn-

da damarlar halinde, demir oksit olarak bilinen aþý kýrmýzýsýnýn bu-

lunduðunu tespit ettik. Diðer kullanýlan renkler ise beyaz- üstübeç,

siyah-is, sarý-zýrnýk, mavi-lapis ve turkuaz renkleridir.
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Mihrap önü kubbesi, tuðladan örülmüþ üç sivri kemer üzerine otu-

rur; baklava üçgen örneði sýrlý tuðlalar ile mozaik çiniler ile kaplýdýr.

Kubbe dýþtan piramit bir külahla örtülerek gizlenmiþtir. Ýç çapý 5.74

m. olup, kubbenin ortasýnda kufi yazýdan beþgen bir yýldýz dolgu

vardýr. Bunlar; Allah, Muhammed, Osman, Ebubekir, Ömer ve Ali’dir.

Kubbenin kasnaðýnda nesih yazý ile Ayetel Kürsi yazýlýdýr.

Tümüyle çini mozaikle kaplý olan mihrap, 4.58 m. eninde ve 6.17

m. yüksekliðiyle Konya çevresindeki bütün çinili mihraplardan da-

ha büyük olup, Selçuklu dönemi mihraplarýyla yarýþabilecek gör-

kemdedir. Mihrabýn çevresini lacivert çinilerden sekizgen yýldýzlar-

la geliþen geometrik bir bordür çevirir. Ara boþluklar firuze levha-

cýklarla, ara yýldýzlarýn içine ayrýca baþka yýldýz dolgularý konmuþ-

tur. Ana bordür bir kademe içe dönüktür ve üzerinde nesih yazýy-

la 79. ayeti yazýlýdýr. Harfler mor çinilerden kesilmiþ ve bunlar al-

çýya kakýlmýþ olan firuze çiniden kývrýk dallý bitkisel bir zemin üze-

rine yerleþtirilmiþtir. Bundan sonraki bordür, iki ayrý bordür þeridi-

nin birbirine dolanmasýyla oluþur. Biri geometrik geçme desenli,

öbürü bitkisel süslemelidir. Mihrap niþinin üzerinde lacivert sülüs

yazýyla diðer bir ayet firizi uzanýr. Mihrabýn sað ve solundaki dü-

þey yazýlarda Ali Ýmran suresinin 38. ve 39. ayetleri saðda aþaðý-

dan yukarýya ve solda yukarýdan aþaðýya doðru yazýlýdýr. 

Caminin minberi ceviz aðacýndan üstün bir iþçilik ve zengin bir

süslemeyle oymalý, çatmalý ve tutkalsýz olarak kündekari tekni-

ðinde yapýlmýþtýr. Minber bir kemer, bir kapý, beþ ayak ve dokuz

basamaktan oluþur. Ön yüzü 1.03 cm., yüksekliði 2.70 cm., yük-

sekliði 5.10 cm., yan parmaklýklarýn eni 92 cm. ve kaidelerin eni ise

2,5 cm.’dir. Binlerce oymalý küçük parça tutkalsýz ve çivisiz olarak

çatma yoluyla bir araya getirilip tutturularak yapýlmýþtýr. Sekizgen,

beþgen yýldýz geometrik içlerine rumi süslemeler yerleþtirilmiþtir.

Minberin, oymalý-çatmalý kapýsýnýn üstündeki kufi yazýlý oymalar-

dan oluþturulmuþ karenin içinde Allah, Muhammed, Ali, Ebubekir,

Ömer, Osman yazýlýdýr. Dilimli kemerin köþe dolgularýnýn sað ve

solunda Amelehu Ýsa yazýlý olup minber ustasýnýn imzasýdýr. Yan

sað aþaðýsýndan baþlayarak, sol yan aþaðýsýna kadar “Ayetel kursi”

Selçuklu neshi ile minbere oyulmuþtur.

Bedesten, dýþ cepheleri tonoz örtülü, her cephesinde birer kapýnýn

bulunduðu üzerleri kubbe ile örtülü, beþik tonozlu dokuz kubbeli

bir yapýdýr. Medrese ve hamamýn cephe ve temel duvarlarý kalk-

mýþtýr. Bezemelerin bulunmasýna raðmen çok yýpranmýþ durum-

dadýr. Külliyeyi çeviren bir külliye duvarý bulunmaktadýr ve bura-

ya kemerli bir kapý ile girilmektedir. Zaman içerisinde külliye du-

varý yýkýlmýþ sadece kapýnýn kalýntýsý kalmýþtýr.

* ÝSMEK Tezhip Usta Öðreticisi.
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Sanat, kiþi ya da kiþilerin kendi yeteneklerini ve bilgilerini kul-

lanarak, duygularýný ve yaratýcýlýklarýný da katarak ortaya çýkar-

dýklarý üründür. Sanatla ilgilenmek çocuklukta baþlayýp yaþa-

mýn sonuna kadar sürer ve geliþim sürecinde insan hayatýnýn

ayrýlmaz bir parçasý haline gelir.

Sanatçý denince akla, yeni ve kendine özgü eser üreten kiþi

gelmektedir. Sanatla, sanatý meslek kabul eden kiþiler ilgilen-

diði gibi hobi amaçlý olarak bu iþi seçen kiþiler de ilgilenmek-

tedir. Bunlarýn dýþýnda sanat artýk çocuklarda, gençlerde ve ye-

tiþkinlerde terapi amaçlý kullanýlmaktadýr ve en etkili terapi

yöntemlerinden biri kabul edilmektedir. Sanat, büyük küçük

herkes için vazgeçilmezdir, hayatýn bir parçasýdýr ve insan sað-

lýðý açýsýndan da  gereklidir.          

Sanat, hem yetiþkin hem de çocuk için zevkli bir uðraþtýr. Ye-

tiþkin ve çocuðun ortaya çýkardýðý ürün onun sanat eseridir.

Her ekonomik seviyedeki insanýn ilgilenebileceði bir sanatsal

uðraþ vardýr.  

Ýster yetiþkin olsun ister çocuk, herkese sanatla ilgilenebilece-

ði ortamlar yaratýlmalý ve fýrsatlar tanýnmalýdýr. Yetiþkinlik ça-

ðýna gelmiþ olmasýna raðmen sanatla yeni tanýþan ve içlerin-

deki cevheri fark edip dýþarý yansýtan kiþiler vardýr. O kiþilerin
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Çocuk Geliþiminde
Sanat Eðitimi

Rukiye YENÝBAÞ * 

Sanat artýk çocuklarda, gençlerde ve yetiþkinlerde terapi amaçlý kullanýlmakta ve en et-
kili terapi yöntemlerinden biri kabul edilmektedir. Sanat, büyük küçük herkes için vaz-
geçilmezdir, hayatýn bir parçasýdýr ve insan saðlýðý açýsýndan da gereklidir. Bu anlam-
da sanat eðitimi, hem yetiþkin hem de çocuklara, örgün ve yaygýn eðitimle verilmelidir.
Tercih edilen ve daha faydalý olan ise; sanat eðitiminin çocukluktan baþlamasýdýr.

“Çocuða verilen sanat eðitiminin hedefi; çocuðun sosyal, duygusal, zihin-
sel ve bedensel özelliklerini geliþtirmek, yaratýcýlýðýný artýrmak, özgün dü-
þünceyi ve estetik anlayýþý geliþtirmek, haz almasýný ve duygusal açýdan
rahatlamasýný saðlamak ile paylaþmayý öðretmek olmalýdýr.”
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bir süre sonra hem kendilerine hem de dünyaya yönelik bakýþ

açýlarý deðiþmektedir. Sanat eðitimi hem yetiþkin hem de çocuk-

lara, örgün ve yaygýn eðitimle verilmelidir. Tercih edilen ve daha

faydalý olan ise; sanat eðitiminin çocukluktan baþlamasýdýr.

Çocuklarda Sanat Eðitiminin Hedefi 

Çocuða verilen sanat eðitiminin hedefi; çocuðun sosyal, duygusal,

zihinsel ve bedensel özelliklerini geliþtirmek, yaratýcýlýðýný artýr-

mak, özgün düþünceyi ve estetik anlayýþý geliþtirmek, haz almasý-

ný ve duygusal açýdan rahatlamasýný saðlamak ile paylaþmayý öð-

retmek olmalýdýr. Sanat bu amaçla kullanýlmaktan baþka, eðitim

ortamlarýnda öðretmen-çocuk, okul idaresi-çocuk, çocuk-çocuk

veya çocukla diðer öðretmenler arasýndaki iletiþimi geliþtirmeye

dönük olmalýdýr. Sanatýn da içinde olduðu öðrenmeler, çocuklar

için daha zevkli hale gelmektedir. Gerek okul öncesi gerekse okul

dönemi çocuklarý için okullar, zoraki gelinen, sadece dinleyerek,

okuyarak, yazarak öðrenmenin olduðu, ezberci anlayýþýn kabul

gördüðü bir ortam olmaktan çýkarýlýp, çocuklarýn zevk alarak git-

tikleri bir yer haline dönüþtürülmelidir. Evde ailece gerçekleþtirile-

cek sanatsal etkinlikler, aile üyeleri ve çocuk iliþkisinin kalitesini

etkilemektedir. 

Çocuk birçok sanat dalýyla uðraþarak kendisi için hangisinin daha

zevkli olduðunu keþfetmeli ve hangi sanat dalýna daha yetenekli

olduðunu fark etmelidir.

Sanat eðitimi okul öncesi yaþlarda baþlamalýdýr. Çünkü doðumdan

6 yaþýna kadar olan dönem, çocuðun zihinsel, sosyal, duygusal,

kas ve sinir geliþiminin, olgunlaþmasýnýn olduðu dönemdir. Bu ne-

denle bu dönemdeki sanat eðitimi, çocuða daha fazla uyaran ve-

rilmesine olanak tanýr. Bu da daha iyi bir geliþimi beraberinde

getirir.

Çocuðun Sanat ile Yansýttýklarý

Çocuk, sanatla uðraþmaktan zevk alýr. Sanatla ortaya bir ürün çý-

karýr ve bu ürün onun eseridir. Sanat çocuðun kendisine yönelik

algýsýný olumlu olarak etkiler. Ortaya çýkan ürün, çocuðun çevre-

sindeki diðer kiþiler tarafýndan beðenilirse çocuðun kendine yöne-

Sanat çocuðun zihinsel geliþimi hakkýnda da ipuçlarý verir. Çocuðun çizgilerinin geliþimi, kullandýðý figürler, sergilediði kompozisyon, nesnelerin orantýsý,

ayrýntýlarýn yer alýþ þekli onun zihinsel durumu hakkýnda bize ipuçlarý vermektedir. 



lik olumlu benlik algýsý geliþtirmesini, kendine olan güvenini ka-

zanmasýný, bir etkinliðe baþlarken daha istekli olmasýný ve arka-

daþlarý arasýnda onore olmasýný saðlar. Çocuk için baþkalarýndan

gelen olumlu geri bildirimler çok önemlidir. Sanat yoluyla çocuk

bu olumlu geri bildirimleri alma þansý elde eder. Sanat çocuðun

yeteneklerini  fark etmesini ve geliþtirmesini saðlar. Çocuk gene-

tik olarak belli yetenekleri almasýna raðmen eðer uygun ortam ve

gerekli destek saðlanmazsa bunu ortaya çýkaramamaktadýr. Ye-

tiþkin çaðýnda sanat eðitimi almaya baþlayýp içinde cevher oldu-

ðunu hem kendisi fark eden hem de çevresi tarafýndan fark edi-

len insanlar vardýr. Çocuða uygun ortamý saðlayan çevre ayný za-

manda çocuðu sevmektedir. Çocuk bu sevgiyi hisseder ve bu çev-

re onun kabul edilme ihtiyacýný da karþýlar. Bazý çocuklar vardýr;

sanat dýþýnda ortaya bir ürün koyamamaktadýr. Bu çocuklar sa-

natla kendilerini ifade etmektedirler. Çocuk sanata duygularýný

aktarýr. Çocuk çizdiði resimde üzgün mü, kýzgýn mý olduðunu anla-

týr. Çocuk sanata ailede yaþadýklarýný da yansýtmaktadýr. Babasý ta-

rafýndan þiddet uygulanan çocuk, resminde babasýný abartýlý ola-

rak çizebilmekte, çoðu zaman elini diðer vücut oranlarýna göre da-

ha büyük çizebilmektedir. Sanat çocuðun zihinsel geliþimi hakkýn-

da da ipuçlarý verir. Çocuðun çizgilerinin geliþimi, kullandýðý figür-

ler, sergilediði kompozisyon, nesnelerin orantýsý, ayrýntýlarýn yer

alýþ þekli onun zihinsel durumu hakkýnda bize ipuçlarý vermekte-

dir. Çocuk, sanata sosyal geliþimini yansýtýr. Arkadaþ iliþkileri nasýl,

toplumsal normlarý algýlayýþý, sosyal ortamdaki kiþilerin çocukla

iliþkisi sanata yansýtýlmaktadýr. Sanatla çocuk hayallerini ortaya

koyar. 5 yaþýnda hayvanlardan korkan bir çocuk bunu resmine

yansýtmaktadýr. Ýçedönük, baþkalarýyla iletiþim kurmaktan korkan

çocuklarla sanat yoluyla iletiþim kurulmakta ve çocuk hakkýnda

bilgi sahibi olunmaktadýr.

Sanat, çocuðun ne kadar kavram bildiðini yansýtýr. Kavram sayýsý

yetersiz olan çocuklarýn sanat yoluyla kendilerini ifadesi de yeter-

siz olmaktadýr. Sanat, çocukta yaratýcýlýðý ve özgün düþünceyi ge-

liþtirir. Çocuða deneme yapmak imkaný tanýr, yaþayarak öðrenme-

sini saðlar. Sanat yoluyla öðretilen bir þeyin, hem yaþayarak hem

de görme, dokunma, iþitme duyularýný da gerektirdiði için kalýcýlý-

ðýný arttýrýr. Zihinsel açýdan çocuðun dokunduðu, gördüðü yaptýðý

her yeni þey onun zihnine kazýnýr, önceki öðrenmelerinin üzerine

yeni þeyler katmasýný saðlayarak önceki öðrenmeleri pekiþtirme-

sini, geliþtirmesini saðlar. Sanat çocuðun el becerilerini geliþtirir. El

becerisi geliþen çocuk, daha iyi þekil çizebilir, daha iyi makas kul-

lanabilir, daha iyi yazý yazabilir. Sanat çocuðun göz ve eli arasýn-

daki eþgüdümün geliþmesini saðlayarak daha becerili davranma-

sýný saðlar. 

Sanat çocuðun problem çözme becerilerini geliþtirir. Çocuðun uð-

raþla ilgili planlama yapma ve yapýlan plana uyma yeteneðini ka-

zandýrýr. Çocuk, sanat yoluyla içinde yaþadýðý çatýþmalarý dýþa vu-

rur, dünya ve içinde bulunulan kültür hakkýnda bilgi sahibi olur.

Sanat, çocuðun farklý nesnelerin iþlevleri hakkýnda bilgi sahibi ol-

masýný saðlar. Çocuk sanata özlemlerini yansýtýr. Sanat yoluyla

farklý nesnelerin ortak bir uðraþ için bir arada kullanýlabileceðini

öðrenir.

Birden fazla çocuðun birlikte yaptýðý sanatsal uðraþlarda çocuk iþ-

bölümü yapmasýný, kendine verilen sorumluluðu yerine getirme-

yi, ekip çalýþmasýný, isteklerini nasýl ifade edebileceðini öðrenir. Ço-

cuðun hareket gereksinimini karþýlar. Çocuðun boþ kalarak canýnýn

sýkýlmasýný engeller ve istenmeyen davranýþlar göstermesinin

önüne geçilir. Aile içindeki çocukla, anne baba arasýnda yaþanan

çatýþmalarý azaltýr. Çocuðun enerjisini faydalý ve amaçlý bir uðraþla

yani sanatla boþaltmasýný saðlar. Çocuðun sanatsal eylemler önce-

si yani hazýrlýk aþamasýnda iþin iþine katýlmasý ve sanatsal eylem-

ler bittikten sonra kullanýlan malzemeleri  toparlamasýný saðlaya-

rak sorumluluk kazandýrmakla kalmaz, çocuðun düzen alýþkanlýðý-

ný da geliþtirir. Yetiþkinin de katýldýðý sanatsal eylemlerde, çocuk

yetiþkinle olumlu etkileþimler kurarak temas ihtiyacýný karþýlar.

Geliþimde model almanýn önemi büyüktür. Çocuk için sanatsal fa-

aliyetlerle ilgilenen yetiþkin olumlu bir modeldir. Bu modeli gören

çocuk onun gibi olmak ister. Çocuðun sadece tüketici deðil de

üretici olarak da yaþamasý gerektiðini öðrenmesini saðlar.

Çocuk, geleceðine ait planlamalarýný sanata yansýtýr. Sanat çocu-

ðun hayattan doyum almasýna katkýda bulunur. Çocuðun duyarlý-

lýðýný artýrýr, estetik gücünü geliþtirmesini saðlar. Eðitim öðretim

çalýþmalarý sanat yoluyla yapýldýðýnda kalýcýlýðý artmakta ve farklý

özellikteki çocuklarýn öðrenmesi de kolaylaþtýrmaktadýr.

Çocuk sanata fiziksel özelliklerini yansýtýr. Kilolu bir çocuðun çize-

ceði insan figürü de diðer insan figürlerinden daha büyük olmak-

tadýr. Diðer çocuklarla kullandýðý malzemeleri paylaþmayý öðrenir.

Yardýmlaþma duygusunu geliþtirir. Çocuk, ihtiyacý olan bir malze-

meyi arkadaþýndan alabilir ya da ona verebilir.

Çocuklukta sanat eðitimi almýþ kiþilerin kendilerini tanýmalarý, öð-

renimlerini bu alanda yapmalarý saðlanabilir. Çocuklar diðer ço-

cuklardaki farklýlýklarý görme ve tanýma imkaný bulur. Bu, çocuðun

yaþamýnda bireysel farklýlýðý olan kiþileri tanýmasýný ve eleþtirme-
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den, dýþlamadan kabul etmesini saðlar. Sanat eðitimi çocuðun sa-

mimi iliþkiler kurmasýna yardýmcý olur. Akademik alanda öðrenme

güçlüðü yaþayan çocuklar yapabilecekleri ve ortaya ürün çýkarta-

bilecekleri bir olanak elde etmiþ olurlar ve öðrenme güçlüðü ya-

þayan çocuklar, klasik öðrenme metotlarýyla öðrenmede zorlan-

dýklarý için onlara birçok duyunun katýldýðý ve deneyimlere dayalý

bir öðrenme ortamý saðlanmýþ olur.  Bu çocuklar eðitim aldýklarý

sanat dallarýný meslek olarak seçmekte ve ekonomik gelir elde

edebilmektedirler.

Çocuðun özgür düþünmesine katkýda bulunur. Ortak davranýþ bi-

lincini geliþtirir. Okul baþarýlarýnýn artmasýný saðlar. Sanat eðitimi

alan çocuklarýn stresle baþa çýkma becerileri geliþir. Sanat evren-

sel bir iletiþim ve kendini ifade yoludur…

Çocuðun Seçebileceði Sanat Alanlarý ve Malzemeler 

Çocuklar, resim, fotoðrafçýlýk, heykel, mum yapýmý, ebru yapýmý,

ahþap boyama, örgü, vitray, müzik eðitimi, enstrüman çalma, taký

tasarýmý, halýcýlýk, dokumacýlýk, basit araç tasarýmý, drama, þiir  gi-

bi alanlarda eðitim alabilirler.

Sanat için kullanýlan malzemeler çeþitli olmalýdýr. Her renkte fark-

lý boyalar (Pastel boya, akrilik boya, yaðlý boya, toz boya, kumaþ

boyasý, soba boyasý, mürekkepler, sprey boya), kalemler (renkli

kalemler, kurþun kalem), tebeþir, farklý büyüklükte ve farklý kalýn-

lýkta kaðýtlar ve kartonlar, mukavva, jelatin, kumaþlar, yün, pa-

muk, farklý renklerde ve farklý özellikte ipler, düðme, boncuk, kab-

lo çeþitleri, þiþe kapaklarý, yapraklar, taþlar, kum, toprak, farklý bü-

yüklükte kutular, kabuklar, sanat dalýyla ilgili olarak kullanýlacak

diðer materyaller…

Kullanýlan malzemeler ve seçilen sanat dalý, çocukta pozitif duy-

gularýn geliþmesini saðlamalýdýr. Malzemeler çocuðun ulaþabilece-

ði yerlerde olmalýdýr. Sanat eðitimi verilecek çevre güvenliðine

dikkat edilmelidir. Kullanýlan malzemeler çocuklara zarar verme-

yecek þekilde tercih edilmelidir.

Sanat eðitimi verilirken çocuðun öðrenme hýzý dikkate alýnmalýdýr.

Sanat eðitiminde çocuðun geliþimsel özellikleri dikkate alýnarak

yüksek beklenti içinde bulunulmamalýdýr, mükemmellik beklen-

memelidir. Çocuðun yaþýna göre ilgileneceði sanat etkinlikleri ve

ortaya çýkan ürün deðiþebilir. Çocuklarýn ortaya çýkardýðý ürünler

birbiriyle karþýlaþtýrýlmamalýdýr.

Sanatsal çalýþmalarda çocuk yönlendirilmeden içinden geldiði gibi

çalýþmalýdýr. Sanatsal etkinlikler sýrasýnda çocuk ve çevresindeki

kiþiler arasýnda olumlu bir etkileþim oluþturulmalý, paylaþýmýn,

yardýmlaþmanýn önemi konusunda öðrenciler yönlendirilmeli ve

bu deðerler onlara kazandýrýlmalýdýr. Çocuðun zorlandýðý etkinlik-

lerde gerek fiziksel olarak gerekse sözel olarak yardýmda bulunul-

malýdýr. 

Çocuðun sanat eðitimindeki giriþimleri, yaratýcýlýklarý desteklen-

meli, ortaya çýkan ürün konusunda çocuk tebrik edilmeli ve sözel

olarak ödüllendirilmelidir. Çocuðun birçok sanat dalýný da görmesi

ve  denemesi için imkan verilmelidir. Çocuk gerçekleþtirmekte

zorlandýðý etkinlikler konusunda kesinlikle eleþtirilmemelidir. Eði-

timci, çocuðun özgün eserler üretmesi için yönlendirilmelidir. Sa-

nat eðitimi verilen ortam çocuðun özgür düþünmesini saðlayýcý ol-

malýdýr…

* ÝSMEK Çocuk Eðitimi Usta Öðreticisi

Çocuk, geleceðine ait planlamalarýný sanata yansýtýr. Sanat çocuðun ha-
yattan doyum almasýna katkýda bulunur. Çocuðun duyarlýlýðýný artýrýr, es-
tetik gücünü geliþtirmesini saðlar. Eðitim öðretim çalýþmalarýna sanat yo-
luyla yapýldýðýnda kalýcýlýðý artmakta ve farklý özellikteki çocuklarýn öðren-
mesi de kolaylaþmaktadýr.



Bitlis’in en önemli el sanatlarýndan olan yöresel ayakkabý ya-

pýmý harikçilik, çoðu sanat dalýnda olduðu gibi yaþlý ustalar ta-

rafýndan deðil, yirmili yaþlarýnda iki gencecik insanýn çabalarýy-

la ayakta tutulmaya çalýþýlýyor. Röportajýmýzý gerçekleþtirdiði-

miz Serkan Kurtulgu ve ne yazýk ki konuþma fýrsatý bulamadý-

ðýmýz Haydar Yýlmaz, 9 yýl önce Ýl Kültür Müdürlüðü’nün açtýðý

kurslara katýlmýþlar. O dönemde onlarýn dýþýnda on kiþi daha

bu kurslarda harikçilik eðitimi almýþ. Ancak þimdi Bitlis’te bu

sanatý icra eden sadece iki kiþi kalmýþ… O da Ýl Kültür Müdür-

lüðü olarak faaliyet gösteren Ýhlasiye

Medresesi’nin bahçesinde, müdür-

lüðün sanata destek saðlamak

amacýyla verdiði küçük atölye-

de, zor zahmet…

Kültür Müdürlüðü’nün her yýl bu

kurslarý düzenlediðini ancak

gençlerin talep göster-

mediðini belirten

harik ustasý Ser-

kan Kurtulgu,

“Bitlis’de iþsiz-

lik diz boyu.

Ancak genç-

ler bir sanat

sahibi ola-

yým de-

miyor.

Bir lokanta ya da kahvede, günübirlik iþlerde çalýþmayý tercih

ediyorlar. Evet zor bir sanat, malzemesi de pahalý ama cefa ol-

madan sefa olmuyor.” diyor ve önemli bir noktaya dikkat çe-

kiyor: “Tanýtýmýný doðru dürüst yapamamamýza raðmen bazen

öyle bir sipariþ birikiyor ki sabahlara kadar çalýþýyoruz… Þu an-

da bu sanatý dünyayla buluþturmak gayesiyle internet ortamý-

na taþýmak için çalýþmalarýmýz devam ediyor…”

Hariklerin eski devirlerde Bitlis’in yaný sýra Van, Muþ, Siirt gibi il-

lerde de giyildiðini söyleyen Kurtulgu, þimdilerde çoðu kiþinin

hatta Bitlislilerin bile bu sanattan haberdar olmadýðýndan yaký-

nýyor. “Sadece bazý yaþlý amcalar var ki, hariðin yaþlý bedenleri-

ne faydalarýný bildiklerinden ayaklarýna baþka ayakkabý kesin-

likle giymiyorlar.” diyor. Merakla soruyoruz bu yöresel ayakka-

býnýn faydalarýný. Romatizmal hastalýklara iyi geldiðini, ayaklar-

daki aðrýlarý aldýðýný, terletmediðini, koku ve mantar oluþumu-

nu engellediðini öðrenince daha bir dikkatli bakýyoruz harikle-

re ve “Zaten eskiler ne eylerse güzel eyler.” deyip, günümüz

yaþamýndaki saðlýksýz herþey için derin bir iç geçiriyoruz… 

Özenle ve merakla incelediðimiz hariklerin malzemelerini so-

ruyoruz. “Keçi kýlý, keçi kýlý ipi, kendir-kenevir, koyun yünü, çu-

valdýz, biz, makas ve orlon” diyor ustamýz. Keçi kýlý, keçi kýlý ipi-

nin pahalý olduðunu söylüyor. Kenevirin ise zaten devlet kon-

trolünde yetiþtirildiðinden bahsediyor. 

Malzemelerini incelerken elbette ki yapýlýþýný merak ediyoruz

ve tüm sorularýmýza yöresel þivesiyle güzel cevaplar vererek

sabýrla anlatmaya baþlýyor: “Ýlk önce keçi kýlýný açýp, tozu pisli-

ði alýr, tahta kalýplarýn içine yerleþtiririz. Sýcak su ve sabun yar-

dýmýyla ovarak kalýp haline getirir ve kurutmaya býrakýrýz. Ku-

ruduktan sonra bezlendirme iþlemini uygularýz. Ancak bu Mut-

ki’de olur sadece, kalýbýn daðýlmamasý için. Hizan da ise daðýl-

mamasý için keçi kýlýnýn üzerine orlonla dikiþ yapýlýr.” Hizan ve

Mutki nedir diye araya giriyoruz aþamalarý anlatýrken usta-

mýz, “Hizan tipi yazýn, Mutki tipi de kýþýn giyilir.” diyor ve

“Eee ne demek bunlar?” diye kafamýzda soru iþaretleri

oluþurken, Hizan ve Mutki’nin Bitlis’in ilçeleri olduðunu

öðrenmemiz uzun sürmüyor. Farklarýný ise þöyle anlatý-

yor Kurtulgu; “Hizan tipinde direkt olarak keçi kýlýnýn

üzerine dikim yaparýz ve üstünü koyun yünü ipinden ha-

zýrlarýz. Mutki tiplemesinde ise sadece üst taraf keçi kýlý
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Bitlis’in Yöresel Ayakkabýsý
Harik

Oðuzhan AYDIN

600 yýllýk bir mazi… Bu mazinin kahramanlarýný, ait olduklarý Bitlis topraðýnýn sýrtla-
rýnda binbir eza ve cefa ile taþýyan harik, þimdi bu geleneksel sanatý yaþatmaya çalý-
þan iki gencecik ustanýn becerikli ellerinde taþýnýyor bilinmedik zamanlara… Sadece
iki kiþi kaldýk diyor Serkan Kurtulgu ve ekliyor; “Malzemeler pahalý, öðrenmek zor
ama direniyoruz, bu sanat yaþamalý…”



ipinden yapýlýr. Keçi kýlýnýn bir özelliði de su alýnca þiþerek içeri su

geçirmemesidir…” Sonra yapým iþlemlerine kaldýðý yerden devam

ediyor: “Bezlendirme iþleminden sonra ipi eklerine ayýrýyoruz.” Kü-

çük sapana benzer bir el aletini iþaret ediyor ve devam ediyor:

“Taþi adý verilen bu aletle birleþtiriyoruz ipleri çevirerek. Her çift

için ortalama 20 ip gerekiyor. Ýpleri hazýrlanmýþ olan kalýplara çu-

valdýzla dikiyoruz. Üst yapýmýna geliyor sýra.” Bu aþamada devre-

ye kadýnlarýn girdiðinden bahsederken, kadýn eli deðmeden hiçbir

þeyin güzelleþemeyeceðini itinayla ekliyoruz ve konuþmasýný sür-

dürüyor ustamýz: “Örgüden geldikten sonra “ilinti” ile tutturulup,

kendirle üst dikimi yapýlýyor. Baðlar ise saç örgüsü þeklinde orlon-

dan hazýrlanýyor, uçlarýna püskül yapýlýyor ve üst kýsma dikiliyor.

Böylece harik tamamlanýyor…”

Küçüklü büyüklü, yazýn giyileni kýþýn giyileni ile çeþit çeþit, saðlýk-

lý ve güzel harikleri bu meþakkatli yapým süreçlerini dinledikten

sonra itina ile inceliyoruz. Ve bu sanatýn ne kadar sürede öðreni-

lebileceðini ve yapýlabildiðini merak ediyoruz. “Eðer gerçekten

emek verilirse 3 ayda öðrenilir. Zahmetli bir sanat olduðundan in-

sanlar hemen yýlýyorlar. Ben ilk ayakkabýmý 1 ayda bitirdim. Bü-

yük bir harik normalde üç günde bitirilir. Ancak biz iki kiþi çalýþtý-

ðýmýz için seri üretiyoruz, iki günde tamamlýyoruz.” diyor. “Peki ya

fiyatlarý?” diyoruz merakla. 5 YTL ile 50 YTL arasýnda deðiþiyor der-

ken ustamýz, bu kadar emeðe bu fiyat gerçekten çok az demeden

geçemiyoruz…
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Harik yapýmýnda, keçi kýlý, keçi kýlý ipi, kendir-kenevir, koyun yünü, orlon,

çuvaldýz, biz, makas, taþi, ilinti v.b malzemeler kullanýlýyor.



Yerleþim merkezi olarak milattan önce 9000’li yýllara uzanan

bir tarihe sahip olan Þanlýurfa, dünyanýn ilk üniversitesi olarak

bilinen Harran Üniversitesi ile önemli bir kültür ve sanat mer-

kezi olmuþtur. Ýpek yollarýnýn kesiþme noktasýnda bulunmasý

ve önemli bir ticaret merkezi olmasý nedeni ile de tarih boyun-

ca göç almýþtýr.

Bu bölgede hüküm süren kara iklimi, yöreyi sosyolojik anlam-

da etkisi altýna alýrken, diðer yandan da  bitki örtüsüne etkisi

nedeni ile, renk çeþitliliðine kýsýtlama getirmiþtir. Geleneksel

giysi kullanýmýnda yörede kendini gösteren dokuma türleri de

iklimle birebir iliþkilidir. Halkýn dokumada sýkça kullandýðý pa-

muk, yün ve floþun iklime uygunluk açýsýndan etkili olmasý

baþlýca sebeplerden biridir.

Elde bulunan yazýlý belgelere gö-

re dokumanýn Þanlýurfa yöre-

sindeki tarihi geliþimi çok

eski uygarlýklara dayan-

maktadýr. Segal’ýn

Edessa isimli kitabýnda

yer alan mozaikler,

bize Þanlýurfa’nýn ge-

nel yaþam tarzý ve gi-

yimi hakkýnda bilgi

vermektedir. Günü-

müzde de bu giyim

tarzýnýn özellikle kýr-

sal kesimde yaþayan

halk tarafýndan

devam etti-

rildiði gö-

rülmek-

tedir.

1650 yýllarýnda Urfa’yý ziyaret eden Evliya Çelebi, Seyyahatna-

mesi’nde Urfa’da pamuk ipliðinden kapu gibi saðlam bez do-

kunduðunu, bunun Musul bezinden daha güzel ve temiz oldu-

ðunu söylemektedir. 1883 tarihli Halep Vilayet Salnamesi’nde

Urfa’da 221 adet kumaþ tezgahýnýn varlýðýndan söz edilmiþ ol-

masý, dokumacýlýðýn bu ilde çok önemli bir sektör olduðunu

vurgulamaktadýr. 1900 yýllarýndan bahseden Halep Salnamele-

ri’nden ise, Urfa’da faaliyet gösteren birçok dokuma tezgahý

bulunduðu ve bu tezgahlarda ipekli, ipekli alaca, çeþitli pence-

re örtüleri, minder, yatak, yastýk ve yorgan yüzleri, yünden ki-

lim ve halý,  kýldan çuval, torba ve diðer çadýr bezleri de dokun-

duðu anlaþýlmaktadýr. 

Þanlýurfa’da diðer dokuma ürünlerine oranla daha yaygýn bir

üretim ve kullaným alaný bulunan Culhacýlýk’tan bahsetmek is-

tiyoruz. Culhacýlýk; yün ipliði, pamuk ipliði ve floþ’un kamçýlý

tezgahýn tek ayakla çalýþan çeþidi olan “Cakarlý” yada 2 veya 4

ayakla çalýþan çeþidi olan “Çekmeli” tezgahlarda dokunarak

“Yamþak” (Neçek-Çefiye) ve “Puþu” denen baþ örtüsü ile “Eh-

ram” denen kadýn boy örtüsü  haline getirilmesi sanatýna  Þan-

lýurfa’da verilen isimdir.

Culha Tezgahý

Culha tezgahlarý, çukur tezgah  ve yüksek tezgah  olmak üze-

re ikiye ayrýlýrlar. Urfa’da yaygýn olarak görülen, çoðunlukla da

yamþahlarýn dokunduðu tezgahlar, çukur tezgahlardýr. Urfa

topraðýnýn sert ve kolay kazýnýlabilirlik özelliðinden yararlaný-

larak  oluþturulan  50-60 cm. derinliðindeki çukurlara tezgah

çakýlarak yerleþtirilir. Tezgahýn zemine saðlam bir þekilde bað-

lanmasýný saðlayan bir de çatý aksamý vardýr. Tezgahta gücüle-

rin ve tefelerin baðlý olduðu ayaklar da bu çukurun içindedir.

Dokumacý açýlan çukurun içine girer ve  kenara dayanarak do-

kumasýný yapar. Ýstendiðinde zeminden sökülebilen, kolay ta-

þýnabilen bu çukur tezgahlarda tefelerin çalýþmasýnýn yarata-

caðý sarsýntýnýn en aza iniyor olmasý dokumanýn daha sýk yapý-

labilmesine olanak verir. Bunun yaný sýra iklim etkisi ile doku-

yucunun üþümemesi için tezgahla birlikte üstünün örtülerek

korunmasýný da saðlar. Karasal iklime sahip olan Þanlýurfa’da

çok fazla aðaç bulunmamasý ve bu nedenle ahþap kullanýmý-

nýn en aza indirgenmesi amacý ile çukur tezgahlarýn oluþtuðu

görüþündeyiz.
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Urfa Culhalarý 
Tarihe Karýþýyor

Çiðdem USLUSOY ÖZ * 

1883 tarihli Halep Vilayet Salnamesi’nde Urfa’da 221 adet kumaþ tezgahýnýn varlýðýn-
dan söz edilmektedir. 30-40 yýl öncesine kadar Þanlýurfa’nýn belli mahallelerinde
100’e yakýn kamçýlý  tezgahta üretilen Culha dokumacýlýðý, son zamanlarda önemini
yitirmiþ, tezgah sayýsý 1’e düþmüþtür.
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Çukur kazýlmasý mümkün olmayan yerlerde tuðla veya taþ gibi

farklý yapý malzemeleri kullanýlarak, ayný sistemden oluþmuþ tez-

gah yükseltilir. Yüksek tezgah adý verilen bu tip tezgahlarda ge-

nellikle “Ehram” adý verilen kadýn boy örtüsü dokunur.

Hareketin dokuyucunun el ve ayaklarý ile saðlandýðý bu tezgahla-

ra “Kamçýlý Tezgah” da denilmektedir. Culha tezgahlarýnýn tek

ayakla çalýþanýna “Jakarlý”, iki-dört ayakla çalýþanýna “Çekmeli” adý

verilmektedir. Jakarlý tezgahlarda “Puþu”, iki ayaklý çekmeli tez-

gahlarda ise ince, düz “Yamþah”lar dokunurken, dört ayaklý çek-

meli tezgahlarda da “Dügür Yamþah”lar yani “Kalýn Yamþah”lar

dokunmaktadýr. Ahþap tezgahýn geniþliði 150 cm.’dir. Ýyi bir doku-

macýnýn günde 10 m. kadar dokuma yapabildiði bu tezgahlarda

dokunan kumaþ eni isteðe baðlý olarak 120-130-140 cm. arasýnda

deðiþebilir. Kumaþýn boyu ise tüm dokumalarda olduðu gibi çeki-

lecek çözgünün uzunluðuna baðlýdýr. Culhalar’da bu uzunluðun

200 m.’ye kadar ulaþtýðý örneklere kayýtlarda rastlanabilmektedir.

Kare biçimli  normal bir yamþah boyutu 120x120 cm., 130x130 cm.

yada 140x140 cm.’dir. 

Culha Dokumacýlýðýnda Kullanýlan Malzemeler

Geleneksel Þanlýurfa Culha dokumacýlýðýnda yün, pamuk, ipek ve

sim iplik kullanýlýrken, atký ve çözgüde pamuk ipliði, atlama ve iþ-

lemelerde  sim ve ipek, “Ehram” adý verilen dokumalarda  ise çok

ince eðrilmiþ, kaliteli yün ipliði kullanýlmýþtýr. Hayvancýlýk ve tarýmýn

elveriþli olmasý pamuk ve yünün çokça kullanýlmasýna olanak taný-

mýþtýr. Az kullanýlan ipek ise çoðunlukla Bursa’dan getirtilmiþtir.

Günümüzde ise Culha dokumacýlýðýnda modern teknolojinin yar-

dýmý ile fabrikalarda üretilen rayon ya da floþ ipliði gibi suni mal-

zemeler de kullanýlmaktadýr.

Çözgülerin Tezgaha Çekilmesi

Kirman ya da iðlerde eðrilen iplikler çýkrýk yardýmý ile bobinlere sa-

rýlýr ve çaðlýklara dizilir.  Çözme iþlemi için çaðlýklarda dizili bobin-

lerden çýkan iplikler, çaðlýðýn önündeki deliklerden ve “ellik” deni-

len elde tutulan metal aracýn deliklerinden geçirilerek çözgü dola-

býnýn alt kenarýna takýlýr. Çözgü dolabýnýn döndürülmesiyle çaðlýk-

lardan gelen iplikler dolap çevresinin yan iplikleri üzerindeki çel-

tiklere iliþtirilerek sarmal olarak aþaðýdan yukarýya doðru sarýlýr.

Dolabýn üst köþesine gelince tersine döndürülerek bu kez geriye

sarýlýr. Alt uçta tekrar çapraz yapýlýp, dokumanýn enine gerekli

olan çözgü teli tamamlanýncaya kadar sürdürülür. Culha dokuma-

larýnda deseni farklý da olsa genellikle bir dokumada 1800 çözgü

teli kullanýlýr. Çözgü teli sayýlýp, iþlem bitikten sonra dolaptan çýka-

rýlan çözgüler tezgaha taþýnýncaya kadar top halinde sarýlýr. Hazýr

hale gelen çözgülerin (yörede “direci” denir) dokuma tezgahýna ta-

kýlmasýnda ilk  iþlem; gücülerden ve taraktan geçirilerek sermine

Dokumalarýn büyük çoðunluðu “bezayaðý” tekniði ile yapýlýr. Ýkinci olarak

kullanýlan teknik ise “dimi” örgüsü ve türevleridir.



(levent) baðlanmasýdýr. Bu iþlem iki kiþi tarafýndan, teker teker sý-

rasýyla ilk gücü deliðinden ve taraktan geçirilerek, son çözgüye

kadar devam eder.

Dokuyucular çözgülerini kendileri çektikleri gibi, sadece bu iþi ya-

pan çözgü ustalarýna sipariþ vererek de çözgülerini hazýrlatýrlar.

Dokumanýn Yapýlmasý

Dokumalarýn büyük çoðunluðu “bezayaðý” tekniði ile yapýlýr. Ýkinci

olarak kullanýlan teknik ise “dimi” örgüsü ve türevleridir. 

Þanlýurfa’da yapýlan ürünlerde bu tekniklerin biri veya ikisi isteni-

len yüzey görünümünü verecek þekilde bir arada renkli veya fark-

lý renkte iplikler kullanýlarak ekoseli, çizgili veya karo desenli do-

kumalar yapýlmaktadýr. Örneðin yün ipliðinden dokunan ehram-

larda bezayaðý tekniði kullanýlmýþtýr ve  dokunmakta ve üzerine

tezgahta yörede “Brokar” tekniði denen bir iþleme yapýlmaktadýr. 

Kamçýlý Culha Tezgahýnda Dokunan Ürünler

Yamþah: Yörede pamuk ipliðinden bezayaðý veya dimi örgü çeþit-

lerinden biri veya türevleri ile dokunan erkek ve kadýnlarýn baþla-

rýna örttükleri örtülerdir. Halen yoðun olarak kullanýlan bu örtüler

örten kiþiyi  kýþýn soðuktan, yazýn sýcaktan korur. Hem kullanýmýn-

daki pratiklik, hem de ekonomik oluþu yamþaða olan raðbeti ar-

týrmýþtýr. Saðlam ve tek tip kullanýlýyor olmasý tüketimini azalt-

maktadýr, bu da üreticileri turistik amaçlý satýþa yöneltir. Renkte

ve desende çeþitlilik gösteren yamþahlarda pamuk ipliðinin yaný

sýra sarý ve yeþil renkte floþ da kullanýlmaktadýr. Floþ; birinci kali-

te, parlak, ipek görünümünde bir ipliktir. Bursa’dan beyaz olarak

getirtilip Þanlýurfa’da sarý ve yeþil renge boyanmaktadýr. Dokunan

yamþahlar, nakýþlanmak üzere iþlemeciye gönderilir. Dikiþ maki-

nesine benzer  “Corne Makinesi” denilen makinada pamuklu iplik

ve floþ kullanýlarak yamþahlar üzerine çeþitli motifler iþlenir. Yam-

þaðýn tüm yüzeyinin tek tip motifle iþlenmesine “Kabýlma”, iri ka-

reler arasýna gül motifi iþlenmesine “Güllü” denmektedir. Ýþleme-

cide nakýþlanan yamþahlar saçaklarý örülmek üzere evlere gönde-

rilir ve kadýnlar tarafýndan  örülerek püskül haline getirilir. 

Baþlýca Yamþah Çeþitleri;

Þakkalý, Hýþvalý, Direkli, Kuzu Hafýz, Ahmediye, Sarý Aðabaný, Düm-

büllü’dür.

Puþu: Tek ayaklý tezgahlarda genellikle beyaz, koyu bordo, siyah

renklerde floþdan, sýrmalý olarak dokunan erkek ve kadýn baþ ör-

tüsüne verilen isimdir. Puþu ayný zamanda gömlek üzerinden be-

le sarýlmak suretiyle de kullanýlýr. Genellikle 125x125 cm. ebatla-

rýnda, bütününde dimi dokuma örgüsü, türevlerinde karo dimi ör-

güsü ile dokunan Puþu’nun diðer dokumalardan bir farký da saçak

boyunun daha uzun (15 cm.) olmasýdýr.

Ehram (Ýhram): Aslý Arapça olup haram’dan türetilmiþ bir isimdir.

Kadýnlarýn, baþlarýndan aþaðýya kadar inen ve sadece gözleri görü-

necek kadar açýklýk býrakarak elleriyle bürüklendikleri (yüzün el

yardýmýyla kapatýlmasý) boy örtüsüdür. Bugün Þanlýurfa’da daha

çok yaþlý kadýnlar tarafýndan kullanýlan bu örtü, tümüyle  saf yün-

den dokunur ve su  geçirmez özelliði ile raðbet görür. Giyim dýþýn-

da; eski evlerde toplanýp üst üste konan yer yataklarýnýn, oda içe-

risindeki sandýk ve benzeri eþyalarýn üzerini örtmede, yer sofrala-

rýnýn altýna yaygý olarak serilmesinde ve evlerin damýnda yatýlan

yaz gecelerinde, sivri sinekten korunmak için cibinlik olarak da

kullanýlmaktadýr.    

Aba: El mekikli çukur tezgahlarda deve yününden dokunan ve el-

bise üzerine bir çeþit manto gibi giyilen bol giysidir. Biçim olarak,

dikiþsiz, kolu kendinden çýkan, kenarý kaytan denilen süsleme ile

çevrili olan abalar, artýk çok fazla kullanýlmadýðý için dokumasý da

terk edilmiþtir. Ancak günümüzde mekanik tezgahlarda dokunan

aba benzeri kumaþlardan yine ayný iþlevi gören giysiler yapýlmak-

ta ve kýrsal kesimde kullanýlmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak; geleneksel sanatlarýmýzýn birçoðunda olduðu gibi,

Þanlýurfa Culha dokumacýlýðý da günümüz koþullarýnda sosyal,

ekonomik ve kültürel nedenlerle yok olma tehlikesini yaþamak-

tadýr. 30-40 yýl öncesine kadar Þanlýurfa’nýn belli mahallelerinde

100’e yakýn kamçýlý  tezgahta üretilen Culha dokumacýlýðý son za-

manlarda önemini yitirmiþ, tezgah sayýsý 1’e düþmüþtür. Bu sana-

ta olan ilginin azalmasý sonucunda tarihi imalathanelerdeki tez-

gahlar 1991 yýlýnda daðýtýlmýþ, imalathaneler konuta dönüþtürül-

müþtür. Günümüzde ancak 5 usta tarafýndan sürdürülmeye çalýþý-

lan bu el sanatýnýn devamý için çalýþmak isteyen çýrak bulunama-

maktadýr. Son olarak yörede üretilen ürünlere yeni kullaným alan-

larýnýn bulunmasý, bu dokumalarýn turistik açýdan deðer kazanan

GAP baðlamýnda  deðerlendirilmesi gereðini vurgulamak isterim.

* Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk

Sanatlarý Bölümü Öðretim Görevlisi.
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Eskiþehir Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar

Bölümü’nde çalýþmalarýný sürdüren ahþap oyma sanatçýsý Dev-

rim Erakalýn, Türk sinemasýnýn ünlü yönetmenlerinden Ülkü

Erakalýn’ýn oðlu. Çocukluðundan bu yana sanata ve “doðanýn

cömert eli” dediði ahþaba aþýk olan sanatçý, ahþap yontu tek-

niði ile daha çok yaþam alanlarýnýn donatý elemanlarýna can

veriyor. Erakalýn’ýn çalýþmalarýnda armalar, tuðralar, lambalýk-

lar, panolar, aynalar, kaligrafik form ve detaylar yer alýyor.

“Eðer ahþapla berabersem keyif iskarpelenin (yontu býçaðýnýn)

ucundadýr. Gelenekselimizde motiflerden damgalara kadar,

ucu açýk olan pek çok birikim bulunuyor. Hepsi yeniden yo-

rumlamaya, geliþtirmeye, dönüþtürmeye müsait. Osmanlý

harfleri örneðin. Onlar baþlý baþýna grafik harikalarýdýr. Hele üç

boyutlu canlandýrmalarý, benzersiz form kaynaðý.” þeklinde ko-

nuþan sanatçý, “Uzayda bir varlýk olma iddiamý o harfleri iskar-

pelemle kaidelere oturtmak kanýtladý.” diyerek yýllarýný verdiði

sanatýna iddialý bir anlam katýyor…

Ahþap yontu sanatýný akademik platformda baþarýyla temsil

eden, çalýþmalarý yurt içinde ve yurt dýþýnda ilgiyle izlenen de-

ðerli sanatçýmýz Devrim Erakalýn Beyefendi ile gerçekleþtirdiði-

miz keyifli söyleþimizi ilgiyle okuyacaðýnýzý ümit ediyoruz…

Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz Devrim

Bey? 

1961 Ýstanbul doðumluyum. Dedem, babaannem ve babamýn

sanat genlerini taþýyarak, ruhumda hissederek yaþadým genç-

lik yýllarýmý. Ýlk öðretim ve lise öðrenimimi Ýstanbul’da tamam-

ladým. Þu anda Türkiye’nin bence en güzel kenti olan Eskiþe-

hir’deyim…

Neden ahþap yontu sanatý desem…? 

Ahþap yani aðaç, eski inançlarýmýzda bile kutsal sayýlmýþ çok

sýcak bir malzemedir. Hem direnir, hem de ustalaþmýþ emeðe

iyi cevap verir. Kendini ifade etmede, insana yakýn bir örgüsü

vardýr... O yüzden severim ben ahþabýn insan ruhuna iþleyen

bu dokusunu…

Ne zaman ve nasýl baþladýnýz bu sanata? 

Çocukluðum Ýstanbul’da geçti. Ýstanbul tüm sanatlarýn yaný sý-

ra, ahþabýn da kalbidir. Daha doðrusu kalbiydi, þimdi piyasanýn

durumu nasýl bilemiyorum. Usta-çýrak iliþkisi içerisinde öðren-

dim ben bu sanatý ve kendi imkanlarýmla da sürekli geliþtir-

dim. Þimdilerde Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþ-

kaný olan eski rektörümüz Prof. Dr. Yýlmaz Büyükerþen’in

özel ilgisi üzerine Eskiþehir’e geldim. Yeri gelmiþken belirtme-

liyim ki; þu andaki baþarýmýn mimarý Sn. Prof. Dr. Yýlmaz Büyü-

kerþen’dir. 1989 yýlýnda Eskiþehir Anadolu Üni-

versitesi’nde göreve baþladým. Güzel Sanatlar

Fakültesi’ndeki hoca arkadaþlarýmýn desteði, Türk ah-

þap yontudaki sýradýþý olarak nitelendirdikleri iþçiliðim ile, za-

naatýn üstündeki çizgiyi yakalayabileceðimi hissettirdi bana.

Ahþap yontunun sadece rölyef ve  heykel olma-

dýðýný, gelenekselinden çaðdaþa  çok verimli

bir birikim oluþturduðunu, bunu daha üst bir estetik iletiþim

diline dönüþtürebileceðimi, hocalarýmdan feyiz alarak anlayýp,

geliþtirdim…

Ahþap Yontu Sanatýnda
Çaðdaþ Yorumlar

Yusuf ILGIN

Türk ahþap yontu sanatýný Türkiye’de akademik seviyede yaþatma mücadelesi veren
birkaç kiþiden biri olan Devrim Erakalýn, “miyadýný” doldurduðu için kaybolan kimi
geleneksel sanatlarýn aksine ahþabýn hala yaþam alanlarýnda etkinliðini sürdürdüðünü,
yok olmamasý gerektiðini söylüyor. Sanatçý, çalýþmalarýna kendine özgü ritimlerle fark-
lý bir boyut kazandýrarak gelenekselden kopmadan çaðdaþ yorumlar katýyor. 



Geleneksel Türk Ahþap Yontu Sanatý’nýn tarihçesi hakkýnda bi-

raz bilgi verir misiniz? 

Türk Ahþap Yontu Sanatý altýn çaðýný Osmanlýlar döneminde yaþa-

mýþtýr. Osmanlý padiþahlarý, Avrupa ve diðer Ýslam saraylarýnda ol-

duðu gibi, þair, müzisyen ve bilginleri çevresinde toplamýþlar, bu-

nun yaný sýra, mimar ve her türlü süsleme sanatlarý ile ilgili sanat-

çýyý da saraya baðlý, maaþlý olarak çalýþtýrmýþlardýr. Osmanlý Ýmpa-

ratorluðu’nun yönetildiði yer olan Topkapý Sarayý sanatsal faali-

yetlerin de kaynaðý olmuþtur. Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazýt ve

Yavuz Sultan Selim’in saltanat yýllarýnda tam anlamýyla varlýk gös-

terdiði ve anlaþýlýr bir örgütlenmeyle faaliyetlerini sürdürdüðü bel-

gelerle kanýtlanmaktadýr. Kanuni Sultan Süleyman’ýn saltanatýnýn

baþlangýcýnda sayýlarý 598 olan süsleme ustalarý, 1566 yýlýnda 636

kiþiye ulaþmýþtýr. O dönemlerde genellikle cami ve saray süsleme-

leri yoðun olarak çalýþýldýðýndan, mobilya ve iç dekorasyon ikinci

planda kalmýþtýr. Son dönem Osmanlýsýnda ise  mobilya çalýþmala-

rýna aðýrlýk verilmiþtir.

Bu sanatý Türkiye’de akademik seviyede yaþatma mücadelesi

veren sayýlý kiþilerden birisiniz. Sanatýn akademik yönüne de-

ðinirsek…
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Kendimi bu soru karþýsýnda onurlu ve mutlu hissettim teþekkür

ederim. Gelenekseli öðrenmek isteyen gençlerle ömrüm olduðu

müddetçe deneyimlerimi paylaþmaya devam edeceðim… Birkaç

üniversitede ahþap yontu dersinin verildiðini biliyorum. Onlar da

sanýrým mobilya ve iç dekorasyonda üretim yapýyorlar. Gelenek-

sel anlamda usta öðretici yetiþmediðinden, eðitim alanlarýnda ah-

þabýn soluðunu hissedemiyoruz. Bunun hüznünü yaþadýðýmý söy-

leyebilirim. Geleneksel bölüm baþkanlarýnýn yontu sanatýna ilgisiz-

liði þu andaki durumumuzu kýsaca özetlemektedir.

Pek çok geleneksel sanatýmýz gibi ahþap yontu da yavaþ yavaþ

ölüyor diyebilir miyiz?

Sabýr ve emek isteyen zor bir iþtir geleneksel ahþap yontu. Evet, di-

ðer geleneksel üretim alanlarý gibi,  yavaþ yavaþ bitiyor diyebiliriz.

Teknoloji ve malzeme geliþiminin el sanatlarýný öldürmesi kaçýnýl-

maz boyutlara ulaþtý. Bu sanatý yaygýnlaþtýrmak için kurslarýn de-

vamlýlýðý saðlanmalý ve iyi ustalar yetiþtirilmeli diye düþünüyorum. 

Þu ana kadar kaç sergi açtýnýz Devrim Bey? Yurt dýþýnda da fa-

aliyetleriniz var sanýrým…

Þu ana kadar 25 sergiye imza attým. Yurt içindekileri de seviyorum

ancak yurt dýþýndaki sergilerimin duygularý daha farklý. Oradaki in-

sanlarýn damaklarýnda gelenekselimizde saklý o eþsiz lezzeti býrak-

mak çok güzel... Þu anda yeni sergi çalýþmam var; Avusturya’da

özel bir galeride olacak…

Ahþap doðanýn içinden bir malzeme. Onunla haþýr neþir olmak

rahatlatýcý olsa gerek, bu sanatýn hissiyatýndan da bahseder mi-

siniz?

Ahþap aslýnda diðer yontu malzemeleri arasýnda hem zor hem de

kolaydýr. Eðer ahþabýn formülünü çözmüþ, onunla bütünleþmiþ ve

ona gerekli saygýyý, sevgiyi gösteriyor iseniz, kendisini size teslim

eder. Ona þekil vermek sizin elinizdedir. Bizde “adamýn suyuna git”

diye bir deyim vardýr. Bu aslýnda ahþapla uðraþanlarýn deyimidir.

Ahþapta “su” vardýr. Yani, yönü doðru istikamette yontulursa size

inanýlmaz keyif verecektir. Ve doðru iskarpeleyi doðru yönde vu-

rursanýz öyle güzel ritimlerle karþýlaþýrsýnýz ki... Doyamazsýnýz...

“Bu sanatý öðrenmek istiyorum” diyen bir kimsenin baþarýlý ça-

lýþmalar yapabilmesi için en az ne kadar zaman geçmesi gerekir? 

Bence hayatta baþarýnýn sýrrý inat ve sabýrdýr, zor olan hiçbir þey

yoktur. Kafaya koymak, öðrenmeyi kýsaltýr. Aþýrý çaba ve emek

verilmeyen hiçbir yeni, farklý oluþ yoktur. Önemli olan “yapacaðý-

na”, insanýn kendisinin inanmasýdýr. Ýskarpelenin, ahþap üzerinde

ilerlemesi, en yumuþaðýndan sertine kadar çok çeþitli el basýncýna,

göz ve beynin uyumlu gücüne,   ahþabýn direnç içeren basýncýnýn

hissedilmesine ulaþmak, ahþabý yaþayabilmekle ve bunu istemek-

le mümkündür.

Ýsterseniz biraz da eserlerinizin yapým aþamalarýndan konuþalým…

Bir iþe baþlama sürecini, sipariþ ve sergi çalýþmasý olarak ikiye ayý-

rýrým. Sergi içinse her þeyiyle bana aittir, benimdir. Boyutuyla, de-

rinliðiyle, rengiyle... Sipariþse bu konuda daha rahatýmdýr. Çünkü

bana notalar verilmiþtir. Bana kalan o notalarý armoniye dönüþtür-

mektir. Ve ben eminsem, o besteyi tamamladýðýma inandýysam

dinleyiciye sunarým. En küçük boyuttaki iþimde bile ahþapla bera-

ber olmanýn o duygu yoðunluðunu yaþarým. Çalýþma bir aþk ise,

üretilenle zihinsel bir empati kurulmuþsa, ürün kendi süresini be-

lirlemektedir zaten...

Son olarak eklemek istediðiniz birþeyler varsa…

Her insanýn el becerisi olduðuna inanýrým. Bu beceriyi açýða çýka-

rýp hayata geçirme, kiþinin kendi elindedir. Ürün, deyim yerindey-

se “hakkýný vererek” yapýlmýþsa, her mekanda ve çevrede deðeri-

ni bulur. Bunu düstur edinenler için önemli olan deneme yanýlma-

yönteminden býkmamalarý ve imkanlarý varsa yapmak istedikleri

çalýþmalarý en iyi yapanlardan öðrenmeleridir. Hiçbir insan baþla-

dýðý ilk çalýþmasýnda baþaramamýþtýr. Ýnat ve sabýr, insanýn baþarý

anahtarýný ele geçirmesi demektir…

Sayýn Devrim Erakalýn Beyefendi’ye, biz sanat dostlarýný ahþabýn

büyülü dünyasýnda çýkardýðý anlam dolu gezinti için çok teþekkür

ediyoruz. Temennimiz böyle deðerli sanatçýlarýn geleceðin sanat-

karlarýný yetiþtirmesi ve geleneksel sanatlarýmýzýn kuþaktan kuþa-

ða aktarýlmasýdýr…
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Oteller, büyük maðazalar, ofisler gibi pek çok mekanda karþý-

laþtýðýmýz mis sabunlarý, dekorasyon amaçlý kullanýmýyla bir-

likte hoþ kokusuyla da farklý bir atmosfer yaratýyor. Bu sabun-

larýn farký ise meyve þeklinde olmasý ve þekillendirilen meyve-

nin kokusunu taþýmasý. 

Mis sabunlarýnýn yenilik olarak hayatýmýza girdiði düþünülse de

aslýnda yüzlerce yýllýk bir geçmiþi var. Osmanlý döneminde mis

sabunu üretimi, bir sanayi kolu olan ‘sabunculuk’la baþlamýþ.

Sabunhane adý verilen imalathanelerde kullanýma yönelik bir-

çok sabun türünün yaný sýra mis sabunlarý da üretiliyormuþ.

Üretim aþamasýnda mis sabunlarýný diðer sabunlardan ayýran

özellik, tamamen elde þekil verilmesiymiþ. Hoþ kokulu bu sa-

bunlar zamanla saray eþrafý hanýmlarýnýn, kýzlarýnýn odalarýný

bezeyen özel bir süs eþyasý halini almýþ. Sabun, saflýðý, temiz-

liði temsil ettiðinden kýz çeyizlerine de mutlaka mis sabunu

konurmuþ. Cariyelerin, sandýklarýna sinen kokusuna hayran

kaldýklarý bu sabunlar, padiþahlarýn dýþarýdan gelen özel misa-

firlerine sunduklarý hediyelerin baþýnda gelir olmuþ. Raðbet

arttýkça mis sabunlarý-

nýn yapýmý da Ku-

düs’e deðin

uzanmýþ.

Edirne’de Devam Eden Mis Sabunculuðu

Yüzyýllar önce Edirne’de baþlayan mis sabununun hikayesi,

günümüze gelindiðinde, Edirne halkýnýn çabalarý sonucu yine

bu þehirde devam ediyor. Valilik ve belediyenin saðladýðý mis

sabunculuðu eðitimleri sayesinde Edirneliler, kendilerine miras

kalan bu sanatý yaþatýyorlar. 

Meyve þekilli, enfes kokulu bu sabunlarla ilgili bilgi alabilmek

için Edirne’de çalýþmalarýný sürdüren Sultan Mis Sabunlarý Atöl-

yesi sahibi Gökhan Kelleci ile görüþüyoruz. Üç yýllýk geçmiþi

olan atölyesinde çalýþanlarýyla mis sabunlarý üreten Gökhan

Bey, atölye fikrinin mimarý olarak kýz kardeþi ve ortaðý Bahar

Kelleci’yi gösteriyor. Bahar Haným, Edirne Valiliði’nin verdiði

mis sabunu eðitimleriyle bu sanat üzerine profesyonel anlam-

da kendini geliþtirir. Bir süre mis sabunu eðitmeni olarak görev

yapar. Daha sonra, kardeþi Gökhan Bey’in de desteðini alarak,

kendilerine “Osmanlý misk sabunlarýný, Türkiye’ye ve dünyaya

tanýtmak” gibi büyük bir hedef belirlerler. Ýki kardeþ, zaman

içinde bu projeye birkaç Edirneli ev hanýmýný da dahil ederek

yollarýna devam ederler.

“Heykel Sanatçýsý Ýçin Çamur Neyse Bizim Ýçin de Sabun O…”

Mis sabunu ustasý Bahar Haným’dan bu konu hakkýnda bilgi

vermesini istiyoruz. Usta, “Öncelikle mis sabununun temizlik

amaçlý bir sabun olmadýðýný be-

lirtmek isterim.” diyor. “Bu

bir sabunsa neden sabun

olarak kullanýlmýyor?”

sorusuna, “Bir heykel

sanatçýsý için çamur

neyse sabun da bizim

için odur. Mis sabun-

larý sadece hoþ bir

görüntü oluþturmak-

la kalmýyor, etrafa gö-

rüntülerine eþlik eder

hoþlukta kokular yayý-

yor. Mis sabununun oldu-

ðu mekaný temizliðe eþde-

ðer, pozitif bir enerji sarýyor.”
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“El”imizdeki Sanat;
Osmanlý Misk Sabunlarý

Kezban KARAKAÞ

Osmanlý’da hayatýn her alanýna yansýyan sanat anlayýþýndan, günlük yaþamýn vazge-
çilmezi sabun da payýný alýr. O dönem, yapýmý Edirne’de gerçekleþtirilen hoþ kokulu
mis sabunlarý, sultanlara, devlet erkânýna sunulan hediyeler içindedir. Osmanlý ya-
digârý bu sabunlar, þimdilerde ise Edirneli hanýmlarýn “el”iyle hem ülkemize, hem
dünyaya tanýtýlýyor.



þeklinde cevap veriyor. Ýnsanýn zihnini karýþtýracak derecede mey-

veye benzemesinin sebebi olarak da yaptýklarý ürünün, mesela

kayýsý þekilli sabunun kayýsý kokulu olmasýna baðlýyor. “Haliy-

le zihnimiz onu meyve olarak algýlýyor.” derken ‘her an

birini yiyebilirim’ bakýþlarýmýzý da yakalýyor her-

halde… 

Gökhan Bey, tamamen

elde yapýlan mis

s a b u n -

l a r ý nda

kullandýklarý

meyve figürle-

rini “Hemen he-

men tüm meyve-

ler mevcut.” þeklin-

de ifade ediyor. “Os-

manlý meyve figürle-

riyle kendimizi sýnýrla-

mak istemedik. Çiçek for-

munda ve sebze þeklinde

çalýþmalarýmýz da var.” diye

ekliyor. Masa üzerindeki se-

pette duran biber, patlýcan, ka-

bak gibi sebzelerin yaný sýra ceviz

ve mantar þekilleri de hayret uyan-

dýracak derecede gerçekçi.

“Yapýmýnda En Önemli Un-

sur; Hayal Gücü…” 

Mis sabunlarýnýn nasýl ya-

pýldýðý hususunda okurlarý-

mýzýn merakýný gidermek için sözü, bu iþin

ustasý Bahar Haným’a býrakýyoruz; “Mis sabu-

nu üretiminde kullanýlan malzemeler sabun,

esans, gýda boyasý, su, tel, fýrça ve rendedir. Bir

hafta süren yapým aþamasýysa þöyle; sabun ka-

lýp halinde olduðundan önce rendeliyorum daha

sonra rendelediðim sabuna bir miktar su dö-

küyorum. Bir süre bekledikten sonra sabu-

nu yoðuruyorum ve homojen bir kývama

getiriyorum. Yapacaðým ürüne göre bir par-

ça sabunu alýyorum, elimle þekli veriyorum.

Burada en önemli unsur yapan kiþinin hayal

gücü. Daha sonra kurumaya býrakýyorum. Ku-

ruttuðum yerdeki ýsý ve havalandýrma þartlarýna gö-

re 3 - 4 gün içinde sabun kuruyor. Kurur-

ken nemi dýþýna attýðý için yüzeyi

bozuluyor, gerekli düzelt-

meleri yapýyorum. Bu

aþamadan sonra sabunu

10 cm. uzunluðunda ince

bir bir tel yardýmýyla asýyorum.

Tellemedeki amacým boyama

ve cilalama aþamasýnda sabunun

hiçbir yere temas etmemesi, bo-

yasýnýn bozulmamasý. Boyama

iþlemi bitince, bir gün daha bek-

letiyorum. Boyasý kuruyan sabu-

nu sývý hale getirdiðim sa-

bun cilasýna daldýrdýktan

sonra tekrar asýyo-

rum ve bir gün daha bekletiyorum. Bu iþ-

lem de bittiðinde teli çýkarýyorum, fýr-

çayla son rötuþlarý yaparak mis sabu-

nu yapýmýný nihayete erdiriyorum.”

“Bu Sanatý Unutturmamak Bi-

zim Elimizde!”

Atölyenin iþletme görevini

üstlenen Gökhan Bey, mis

sabunu üretiminin Edir-

ne’nin en önemli ticari

kaynaklarýndan biri

olduðuna iþaret edi-

yor. Diðer el sanatlarý gibi Osmanlý misk sabunlarýný da unutturma-

manýn yolu olarak bu ürünlerin pazarlanmasý gerekliliðini savunu-

yor. “Yaþadýðýmýz bu zaman da üretilen her ürünün ticari ederi ol-

mak zorunda. Aksi takdirde unutulup gitmesi kaçýnýlmaz. Bu tüm

el sanatlarý için geçerli.” þeklinde düþüncelerini ifade ediyor.

Gökhan Bey, mis sabunlarýna Türkiye’nin birçok bölgesinden talep

olduðunu, Almanya, Belçika gibi ülkelerden aldýklarý sipariþlerle

Osmanlý misk sabunlarýný yurt dýþýna da gönderdiklerini söylüyor.

Atölye çalýþanlarý ise hem böyle bir kültür hizmetinde bulunmak-

tan, hem de sanatla iç içe çalýþmaktan büyük bir zevk aldýklarýný

belirtiyorlar…
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Çini ve seramikte büyüleyici güzelliðin doðduðu yerdir, Ýz-

nik… Her biri insanoðlunun yaratýcýlýk ve hayal gücünün

simgeleri olmuþtur yüzyýllar boyunca. Osmanlý Ýmparator-

luðu ile geliþen ve büyüyen bu güzel sanat, imparatorlu-

ðun gerilemesi ve okyanus yollarýnýn keþfi sonucu porse-

lenlerin çok ucuz olarak Avrupa’ya akmasý neticesinde du-

raklamýþ, 17. yy. sonlarýna doðru Ýznik fýrýnlarýnda güller

solmaya, laleler boyunlarýný bükmeye baþlamýþtýr. Ýznik çi-

nileri parlayan bir yýldýz gibi kaymýþtýr adeta…

Ve 300 yýl sonra… Antik þehrin baðrýndan bir gü-

neþ yükselmiþ, Ýznik’teki ilk çini atölyesine Eþref

Eroðlu can vermiþtir…1985 yýlýnda Eþref Eroðlu ve

Seyhan Eroðlu tarafýndan kurulan iþte bu atölye-

de, halen Osmanlý tarzýnda geleneksel yöntem-

lerle üretim yapýlýyor. Usta çýrak iliþkisi ile bu iþe

baþlayan Eroðlu çifti, o dönemlerde üstad Faik Ký-

rýmlý’ya atölyelerini tahsis etmiþ ve kendisinin iki

sene süreyle öðrencileri olmuþ. Eþref Eroð-

lu’nun 2001 yýlýnda  vefatýndan sonra ise, ço-

cukluðundan itibaren iþin içinde olan büyük ký-

zý Aslýhan Eroðlu Sürük üretimin baþýna geçmiþ.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatlarý Bölümü Tezhip

Minyatür Anasanat Dalý’nda lisans, Marmara

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik

Cam Bölümü’nde yüksek lisans eðitimi alan As-

lýhan Haným, halen Uludað Üniversitesi Ýznik

Meslek Yüksek Okulu Çini Ýþlemeciliði Progra-

mý’nda dersler veriyor. Tabir yerindeyse hem

alaylý hem de mektepli olarak bu iþe devam

ediyor. Þu anda Afyon’da ikamet eden kýz kar-

deþi Selcen Eroðlu Evrenkaya ise seramik mü-

hendisi… O da atölye üretimine katký saðlýyor…

Eroðlu Ailesi’ni kýsaca tanýdýktan sonra Papa’ya

hediye olarak sunduklarý enfes çiniyi soruyo-

ruz heyecanla… Ýznik Çini Atölyesi’nin þu anda

hayatta olmayan kurucusu Eþref Eroðlu’nun

yýllar önce yaptýðý bir konuþmaya deðiniyor

hemen Aslýhan Haným. Yýllar önce bir televiz-

Çini karo, Ýstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çaðrýcý

tarafýndan Papa II. Benedictus’a takdim edilirken.
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Ýznik’ten Dünyaya Uzanan
Zeytin Dalý

Erhan ÞENOL

Geçtiðimiz yýlýn son günlerinde Türkiye’yi ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri Papa
16. Benediktus’a, üzerinde güvercin figürü þeklinde besmele yazýsý ile iki zeytin dalý
bulunan Ýznik çinisi bir karo hediye edildi. Barýþý sembolize eden bu enfes güzellikte-
ki eser, Ýznik’teki Eþref Eroðlu Atölyesi’nde sessiz sakin çalýþmalarýný sürdüren iki ba-
yan; Seyhan Eroðlu ve Aslýhan Eroðlu Sürük tarafýndan özel bir teknikle üretildi...

Papa’ya takdim

edilen karonun

bir benzeri



yon programýnda yayýnlanan röportajýnda Ýznik’teki sanat anlayý-

þýný þu sözlerle ifade etmiþti babam diyor: “Atalarýmýz Ýznik’i ilim

kültür ve sanat merkezi yapmak suretiyle evvela kendinden ön-

ce Bizans kültürünü yakalamýþ ve geçmiþlerdir. Ayrýca bugün dün-

yanýn konsensüs diye çýðlýklar attýðý bir dönemde bunu arayanlar

Ýznik çinisinde bu konsensüsü bulabilirler. Çünkü Ýznik’i fetheden-

ler kendilerinden  evvelki Nikya mozaiklerini yapanlarla kaynaþ-

mýþlar ve yüzyýllar boyunca dünyaya olumlu mesajlar vermiþler-

dir. O günkü Anadolu’da yaradýlaný yaradandan dolayý hoþ görmek

her millete ayný gözle bakmak, dil, din ve ýrk farký gözetmeksin

her þeyi kucaklamak, sevmek… Mevcut düþünce yapýsý ile Ýznik çi-

nisinde iþlenen motiflerin de bize, günümüze verdiði mesaj da

budur...” 

Eþref Eroðlu’nun çizdiði bu bakýþ ve sanat anlayýþý ile atölyelerinin

temellerinin atýldýðýný söyleyen Eroðlu Ailesi, Papa’ya verilen hedi-

yenin kendilerine kýsmet olmasýnýn manevi yönden tesadüf olma-

dýðýný düþünüyorlar elbette ki…

1 Karo Ýçin 3 Ayda 21 Ýþlem Uygulanýyor 

Baþladýklarý günden bu yana çalýþmalarýný geleneksel yöntemle

sürdüren Eroðlu Ailesi’nin, tek tek tahta kalýplarda elle þekillendi-

rilen hamurun astarý, boyasý, sýrrý ile kendi atölyelerinde üretilen

çinileri, nefes alýp veren bir özelliðe sahip... Bir karonun hayata

geçmesi için üç aylýk zaman içinde 21 kez iþleme tabi tutulduðu-

nu söylüyor Aslýhan Haným. Bu iþlemlerin ayrýntýlarýný anlatmasýný

istiyoruz kendisinden. “Geleneksel yöntemle üretim yapmaktayýz.

Ýznik civarýndan topladýðýmýz kvartz taþlarýný odunlu fýrýnýn cehen-

nemlik dediðimiz kýsmýnda yakýyoruz. Daha sonra eski tip taþ de-

ðirmenlerde öðütüyoruz. Öðütülmüþ diðer hammaddelerle birlik-

te kvartzý hazýrladýðýmýz tertibe göre yoðurup, hamur haline geti-

riyoruz. Tahta kalýplarda elle presliyoruz. Doðal ortamda  kurut-

tuktan sonra çininin göz aký beyazý rengini veren bir astarla üst

yüzeyini kaplýyoruz ve tekrar kurutuyoruz. Kuruduktan sonra 900

derecede kuru gürgen odunuyla yanan klasik ölçülerde

yapýlmýþ olan fýrýnýmýzda piþiriyoruz. Fýrýný bir gün

önceden akþamüstü yakýp, at kapaðýný kapa-

týp tütsülüyoruz. Ertesi gün sabah ezanýnda

alt kapaðý açýp, yakma iþlemine baþlayýp,

yaklaþýk on saat süre ile devam ediyo-

ruz. Yanan en son odunlarý da fýrýnýn

alt kýsmýna ittikten son-

ra kapaðý kapatýyoruz.

Fýrýnýn üst kýsmýnda sý-

caklýk 900 dereceyi bu-

lurken alt kýsmýnda 1000

dereceyi geçiyor. Fýrýn üç

gün süreyle soðuyor. Fýrýn

soðuduktan sonra çýkan bis-

küvilerin yüzeyi zýmparalaný-

yor. Üzerine uygulanacak desen-

ler aydýnger kaðýdýna boncuk iðnesi ile

deliniyor. Genellikle klasik desenler ve klasik ve

modern tarzda üretilmiþ yeni tasarýmlar uy-

gulanýyor. Aydýnger kaðýdý bisküvinin üze-

rine konup, kömür tozu ile desen biskü-

vinin üzerine geçiriliyor. Boyalarýmýzý

maden oksitlerinden, özellikle kýrmýzý

rengi Ýznik topraðýndan elde ediyoruz.

Kömür tozu ile geçirilen motifler siyah

boya ve samur fýrça ile tahrirleniyor.

Tahrirleme iþlemi bittikten sonra içlerini

boyuyoruz. Boyalar kuruduktan sonra bisküvini yüzeyini kendi

hazýrladýðýmýz kurþunlu bir sýr ile sýrlayýp kuruttuktan sonra tekrar

900 derecede fýrýnlýyoruz. Fýrýndan çýktýktan sonra en son þeklini

alýyor.” þeklinde özetliyor bize yapýlan iþlemleri. O kadar zahmetli

bir iþ ki, “siz anlatýrken biz yorulduk” diyoruz…

Papa’ya armaðan edilen çininin de bu iþlemlerden geçirilerek

meydana geldiðini söyleyen Aslýhan Haným, eserin sýr altý tekni-

ðiyle oluþturulduðunu söylüyor. Türk Hat Sanatý’nda kullanýlan

hayvan figürü þeklinde tasarlanmýþ besmele iþlemeli yazýlardan

birini çiniye uyguladýklarýný ifade eden genç sanatçý, bu figürün

1995 yýlýnda Kültür Bakanlýðý tarafýndan Yunus Emre Sevgi Yýlý do-

layýsýyla kullanýldýðýný da ekliyor…

Dünyaya Yayýlan Çinilerin Mütevazi

Sahipleri        

Eroðlu Ailesi, daha önce de birçok ül-

kenin cumhurbaþkaný, baþbakaný ve

bürokratý için eserler üretmiþ, yurt

içi ve dýþýnda pekçok mimari yapý ve

özel koleksiyonlarda çalýþmalarý ser-

gilenmiþ. Ýlk ihracatlarýný ise 1989 yý-

lýnda Suudi Arabistan’ýn Cidde kentin-

de tarihi bir sarayýn Þeref Salonu’nu 21

pano ile süsleyerek gerçekleþtirmiþ...

Kuruluþundan itibaren birçok sergi fuar

ve festivallere katýlan Atölye’de yerli yaban-

cý birçok devlet televizyonu ve özel kanallar

atölyemizde belgesel çekimi yapmýþ. Japon NHK Dev-

let Televizyonu, Alman ARD Devlet Televizyonu, Finlandiya Devlet

Televizyonu gibi... Ayrýca aile boyu sanatkâr olan Eroðlu Ailesi’nin

ürettikleri eserler, Macaristan Gülbaba Türbesi, Ýngiltere müzeleri,

Japon Ýslam Eserleri Müzesi, Gülbenkian Müzesi gibi birçok müze-

de de yerini almýþ…

Eþref Eroðlu Ailesi, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da ge-

leneksel yapýdan taviz vermeden, özlemlerini, tarihimizi yansýt-

mayý hedefliyor. Ve istek olduðu takdirde protokol için eserler

üretmekten de gurur duyacaklarýný da ekliyor…
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Basma veya yazma adýyla tanýnan yazmacýlýk sanatý; oyulmuþ

tahta kalýplarýn boyanarak pamuklu kumaþlar üzerine basýl-

masý ya da desenlerin fýrça ile resmedilmesi esasýna dayan-

maktadýr. Almanca “Zeugdruck”, Ýngilizce “Black Printing”,

Fransýzca “L’estampage” olarak adlandýrýlan bu sanat, Türk

Süsleme Sanatlarý’nýn geleneksel bir kolu olarak ortaya çýkan

ve yýllarca güzelliðinden ödün vermeden süregelen el sanat-

larýmýzdan birisidir. Halk arasýnda “basmacýlýk” olarak da bili-

nen yazmacýlýk sanatý, adýný desenlerin kumaþ üzerine kalýp ile

deðil de fýrça veya kalem ile aktarýlmasýndan almýþtýr. 

En eski el sanatlarýmýzdan olan yazmacýlýðýn hangi kültür

çevresinde doðduðu tartýþmalý bir konudur ve bu konuda

kesin bir tespit yapmak güçtür. Hindistan, Mýsýr ya da Orta

Asya’nýn bu sanatýn kökeni olduðuna dair kesin kanýtlar

bulunmamaktadýr. Bu el sanatýnýn ilk örneklerine iliþkin

göstergeler, mum veya topraktan yapýlmýþ kalýplar ve boyan-

mýþ kumaþ örnekleridir. M.Ö. 7000 yýlýnda Hitit sanatýna ait

bulunan arkeolojik eserler arasýnda piþmiþ kilden çok sayýda

mühür damgalarýna rastlanmaktadýr. 

Tarih içerisinde kumaþ baský sanatý Anadolu’da da uygulanmýþ

ve günümüze çok az sayýda örnek ulaþmýþtýr. En eski baský

kumaþ örneði Beylikler Dönemi’ne tarihlenmektedir. 1389 yýlý-

na ait olan bu örnek Kosova Meydan Savaþý’nda kullanýlmýþ

olan bir sancaktýr. 18 yy. ve 19. yy.’da iþlemelerin zemininde

görülen baský süslemeler daha sonraki dönemlerde anilin boy-

anýn bulunmasýndan dolayý artan boya sayýsýnýn etkisi ile

giderek iþlemenin yerini almýþtýr. 

Dünyaca tanýnan bu sanat dalý Anadolu’da yoðun olarak uygu-

lanmýþtýr. Yazmacýlýðýn merkezi haline gelen illerin baþýnda ise

Kastamonu, Tokat ve Ýstanbul gelmektedir. Bu sýrayý Bursa ve

diðer Anadolu illeri izlemektedir. Korunmasý ve saklanmasý

güç olan bu günlük eþyalardan çok azý günümüze ulaþa-

bilmiþtir. Bugün bu yazmalarý evlerdeki çeyiz sandýklarýnda

veya müzelerimizde görebilme olanaðý bulunmaktadýr.

Bir sanat dalý olarak saraya kadar giren ve daha sonraki

dönemlerde ihracatý yapýlan yazmalar, Anadolu halkýnýn gün-

lük kullaným eþyalarýnýn baþýnda gelmektedir. “Yazma” ismi bu

ince sanatýn bazen bir baþörtüsünde, yemenide, bazen bir

sofra örtüsünde, bazen de elbise ve eteklik kumaþlarda ken-

disini göstermesi ile tanýnmýþ ama en çok “yazma” ifadesi baþa

baðlanan yemeni ve baþörtüleri tanýmlamýþtýr. Halkýn sanatý

olan yazmacýlýk, kullaným eþyalarýnýn ötesinde türkü, mani ve

koþmalara konu olarak halkýn yaþantýsýný yansýtmasý açýsýndan

önemli bir miras olarak günümüze ulaþmýþtýr.

Yazmacýlýk sanatýnda temel olarak iki teknik kullanýlmaktadýr.

Bu tekniklerden ilkinde desen fýrça ile resmedilir. Ýkincisinde

ise desenleri oluþturmak için kalýplar kullanýlýr. Bu temel

teknikler dýþýnda belli kuralara baðlý kalýnarak geliþtirilen ve

ustalar için sýr niteliði taþýyan birçok teknik mevcuttur.

Kalem Ýþi Yazmalar

Bu teknikte sanatçý kumaþ üzerine fýrça ile desenleri boya-

makta ve bir ressam gibi çalýþmaktadýr. Kalem iþi yazmalarýn

önce konturlarý çizilmekte ve daha sonra çeþitli renkteki boy-

alarla desen sýnýrý içinde kalan alan boyanmaktadýr. Kalem iþi

yazmalarýn çizgilerindeki akýcýlýk ve kompozisyonlarýndaki

rahatlýk ilk bakýþta göze çarpmakta ve bu örnekler kalýpla

çalýþýlan yazmalara göre daha zarif çalýþmalar olarak nite-

lendirilmektedir. Eski Ýstanbul yazmalarý bu özellikte yaz-

malardýr (foto.1).Bordür süslemesi için kullanýlan yazma kalýplarý.
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Yazmacýlýk Sanatý ve
Konya’daki Ýzleri

Meral AKAN * 

Teknolojinin ilerlemesi, giyim ve kullaným eþyalarýnýn hýzla deðiþmesine yol açarak,
yazma ürünlere olan talebin azalmasýna yol açmýþtýr. Konya ve çevresinde bugün
tespit edilen kenarlarý iðne oyalý yazma örnekleri de günlük kullaným özelliðini yavaþ
yavaþ kaybetmekte ve sandýklarda gelecek kuþaklara aktarýlmak üzere saklanmak-
tadýr.
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Kalýp ile Baský Ýþi Yazmalar

Kalýp ile baský tekniðinde çalýþýlan yazmalar desene göre oyulmuþ

tahta kalýplarýn boyaya daldýrýlmasý ve desenin kumaþa geçirilme-

si iþlemine dayanmaktadýr. Kalýplarýn çýkýntýlý kýsýmlarý siyah boy-

aya batýrýlarak basýlýr ve desenin konturu kumaþa geçirilmiþ olur.

Konturlarýn iç kýsýmlarý farklý renklerdeki boyalarla ve yine kalýpla

basýlýr. Kalýpla baský tekniðinden geliþtirilmiþ olan kalýp-kalem

yazma tekniðinde ise konturlarýn iç kýsýmlarý fýrça ile boyanarak

çalýþýlmaktadýr. Bu teknik kalýpla baský tekniðinden daha zarif

örneklerin ortaya çýkmasýna imkân tanýmaktadýr(foto2-foto3).

Kullanýlan Yazma Kalýplarý

Yazmacýlýk sanatýnda kullanýlan yazma kalýplarý istenilen desene

göre ýhlamur, armut ya da ahlat gibi aðaçlardan oyularak ortaya

çýkarýlmaktadýr. Oldukça zahmetli ve beceri isteyen bir iþ olan

kalýp oymacýlýðýný yazma ustalarý dýþýndaki kiþiler yapmaktadýrlar.

Kalýplar oyulmadan önce oyarken kolaylýk saðlamasý ve dayanýklý

olmasý amacýyla sýcak balmumuna batýrýlmakta ve özel býçaklar

kullanýlmaktadýr. Eski kalýplardan elimize ulaþan örnekler ait

olduðu döneme iliþkin yazmacýlýk sanatý hakkýnda bilgi vermekte-

dir (foto.4-5-6-7).

Sanatçý sanatýný ortaya koyarken en çok tabiatta gördüðü güzel-

likleri ve dolayýsýyla renkleri kullanmýþtýr. Çevresinde gördüðü kýr-

mýzý, mavi renkli çiçekler onun ilham kaynaðý olmuþtur. Yazmacý

doðanýn renklerini yazmasýna konu ederken, bu renklere ulaþa-

caðý kaynaðý da yine doða olarak belirlemiþtir. Anadolu’da bitkisel
Kokanalý yazma örneði.

Geometrik bezemelerin kullanýldýðý yazma örneði.

Aðaçtan üretilmiþ yazma kalýbý



boyalar yýllardan beri her türlü sanat dalýnda kullanýlmaktadýr.

Yazmacýlýk sanatýnda da çok sýk kullaným alaný bulan doðal boy-

alar, kimyasal boyalarýn ortaya çýkmasýyla günümüzde hemen

hemen hiç kullanýlmamaktadýr.

Yazmacýlýk sanatýnda kalýplarýn basýldýðý kumaþlarýn çok iyi

apreleme iþlemi görmüþ olmasý gerekmektedir. Ýlk dönemlerde

Bursa’da dokunmuþ olan ve mermerþahi denilen çok ince tül-

bentler kullanýlýrken dýþ piyasa rekabeti ile Türkiye mermerþahi

ticareti ölmüþ ve bu daha aþaðý kalite kumaþlarýn dokunmasýna

neden olmuþtur. Yazmacýlýk sanatý örneklerinin XVI yy.’dan daha

geriye gidememesinin nedeni kullanýlan çok ince kumaþlardýr. Bu

ince dokumalar geçen yýllar içinde diðer kumaþlara göre daha

kolay yýpranmakta ve bugüne ulaþmýþ örnek sayýsýný sýnýrlamak-

tadýr. Günümüze yaklaþtýkça bu kumaþlarýn yerini daha kalýn

kumaþlarýn aldýðý görülmektedir. Masa örtüsü, yorgan yüzü gibi

alanlarda kullanýlmak üzere baský yapýlan kumaþlar Sümerbank

maðazalarýnda satýlan Amerikan bezi veya beyaz patiska olarak

tarif edilmektedir. Bunu yanýnda renkli þile bezine de baský yapýl-

maktadýr.

Yazmacýlýk sanatýnda kullanýlan motifler ve kurulan kompozisyon,

yazma sanatýnýn üstün bir sanat anlayýþý ve zevkine sahip olduðu-

nun göstergesidir. Tüm geleneksel sanatlarýmýzda olduðu gibi

yazma sanatý da konularýný doðadan almýþtýr. Çok çeþitli çiçeklerin,

aðaç, dal ve yapraklarýn yer aldýðý bezemeler ve kuþlar, balýklar ve

dört ayaklý hayvanlarýn konu edildiði hayvansal bezemeler tabiat-

tan alýnarak yazmalarda çok sýk kullaným alaný bulmuþtur.

Bunun dýþýnda köþeli ve yuvarlak hatlý daire, meandr, üçgen,

zikzak gibi geometrik bezemeler yazmalarda göze çarpmak-

tadýr(foto.10). Kandil, vazo, kazan kulpu, sütun, minare gibi

nesneli bezemelerin ise kullanýlan eþyalarý resmetmek ve

inançlarý sembolize etmek açýsýndan önemli bir kullaným

alanýna sahip olduðu dikkati çekmektedir. Kullanýlacak

yazma eþyanýn fonksiyonel amacýna uygun þekilde mesajlar

içeren yazýlý örnekler ise yazmalarda yazýlý bezemenin kul-

lanýldýðýný göstermektedir (foto 11). Ýslami inanýþýn etkisiyle

çok az kullanýlan figürlü bezeme ise yazma sanatýnda

“kokana” olarak isimlendirilmektedir (foto.12). Bütün bunlar

dýþýnda yazmacýlýk sanatýnda manzara resimli süslemelere

çok sýk rastlanmaktadýr. 

Teknolojinin ilerlemesi, giyim ve kullaným eþyalarýnýn hýzla

deðiþmesine yol açarak, yazma ürünlere olan talebin azal-

masýna yol açmýþtýr. Ortaya çýkarýlmasý zahmetli ve uzun

zaman gerektiren eþyalar yerine teknolojik geliþmelerin

sunduðu seri ürünleri talep eden insanlar günümüzde bu

sanat eserlerine ancak müzelerde rastlamaktadýrlar. Bu

geliþmelerden dolayý aðaç baský tekniði yerini seri üretimin

yapýlabildiði serigrafiye býrakmýþ, yörelere ait renk ve desen

özellikleri yavaþ yavaþ kaybolmaya baþlamýþtýr. 

Konya ve çevresinde bugün tespit edilen kenarlarý iðne oyalý

yazma örnekleri de günlük kullaným özelliðini yavaþ yavaþ

kaybetmekte ve sandýklarda gelecek kuþaklara aktarýlmak

üzere saklanmaktadýr (foto 13-14).  Buna baðlý olarak

günümüzde il merkezinde yazmacýlýk sanatý ile aktif olarak

ilgilenen usta ya da atölyeye rastlanmamaktadýr. Konya

evlerinde yapýlan araþtýrmalarda sandýklarda bulunan

yazma eþyalarýn yapým tarihlerinin oldukça eski olmasý

ürünün yýpranma durumu göz önüne alýndýðýnda oldukça

þaþýrtýcýdýr. Konya ve çevresindeki yazma eþyalarýn genellik-

le baþa baðlanan örtüyü nitelediði ve yazmalarýn, kenarýna uygu-

lanan iðne oyalarýna göre deðer kazandýðý tespit edilmiþtir

(foto.15). Bu özellik Konya’nýn yazma eserler açýsýndan diðer

yazma merkezlerinde olduðu gibi geliþmesini ve zengin örnek-

lerin ortaya çýkmasýný sýnýrlamýþtýr. Bugün oya yapýlacak yazmalar,

serigrafi yöntemi ile ortaya çýkarýlan ve çarþýda satýlan renkli tül-

bentlerden öteye gidememektedir.

Sonuç olarak yazmacýlýk sanatý, günümüz el sanatlarýndaki yozlaþ-

madan gereken payý almýþ ve seri baský yöntemleriyle yaþatýl-

maya çalýþýlmaktadýr. Yazmacýlýk sanatýnýn kaybettiði anlamýný

ona yeniden kazandýrmak için yeterli araþtýrma ve üretim yapma

ihtiyacý vardýr. Günlük kullaným eþyalarýna, modaya uygun tarzda,

desinatörlerin yardýmý ile yazma desenlerinin aktarýlmasý ve deko-

ratif yüzeylerin bu anlayýþla bezenmesi bu sanatýn yaþatýlmasý ve

geleceðe aktarýlmasý açýsýndan atýlmasý gereken adýmlar olmalýdýr.  

* Selçuk Ünv. Mesleki Eðitim Fak. El Sanatlarý Eðitimi Bölümü

Araþtýrma Görevlisi
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Ankara yöresinden horoz ve geyik figürlerinin kullanýldýðý bir yazma örneði.



Sanatta Yaratýcý Bir Uygulama
Piyalepaþa Camii’nin Elifi

Dr. Kaya ÜÇER *

Çaðlayan'dan Kasýmpaþa yönüne, yokuþtan aþaðýya doðru inerken yol düzlüðe geldiðinde yoldan 100 m. içe-
ride sað kolda bildiðimiz cami formlarýndan farklý yapýda 6 kubbeli ve mihrap cephesinde payandarlarla abi-
devi bir görünüm kazandýrýlmýþ olan Büyük Piyalepaþa Cami yerleþim konumundan dolayý bilim kurgu film-
lerinden fýrlamýþ gibi karþýmýza çýkar.
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Cami aslýnda yapýldýðý yüzyýlda bile bir arayýþ habercisi gibi-

dir. Tek büyük kubbeli ve köþelere yerleþtirilmiþ olan mina-

relerle klasik bir cami formundan çok, 6 kubbenin ortasýn-

daki tek minaresiyle, -yaptýran kiþinin görevi de mesleði de

düþünülecek olursa- yelkenli bir gemiye de benzetilebilir.

Kaptan-ý Derya Damat Mehmet Piyalepaþa  (Vefat 12 Zilka-

de 985 Hicri 1577 Miladi) tarafýndan yaptýrýlmýþ olan bu ca-

minin mimarý olarak çeþitli kaynaklarda Mimar Sinan’a

atfedildiði görülür.  Cami kadar önemli bir unsurda pen-

cere üstlerinde cami yazý bordüründe ve mihrabýnda yer

alan 16. yüzyýl çinileridir. Pencere ve kapý üstü çinileri ça-

lýnýp dünya müzelerinde sergilenmekteyse de mihrap ve

yazý bordürü cami içinde mevcut durumdadýr. Restoras-

yonlarý yapýlmaktadýr. 

Cami mimari ve sanat tarihi açýsýndan pek çok özelliði

bünyesinde barýndýrmaktadýr. Hattat Hasan’a ait olan

Hüsn-ü Hat yazýlarý, 16. yüzyýlýn nadide çinileri TÝEM (Türk

ve Ýslam Eserleri Müzesi), sergilenen muhteþem halýlarý, 6

kubbeli enteresan mimarisi camiyi özel kýlar. Diðer özel-

liklerinin yaný sýra en önemli özelliklerinden biri de ca-

minin içinde bulunan kalem iþi süslemelerdir. 2005-

2006 yýllarý içinde yapýlan restorasyonuna kadar olan



sürede, camiin tavan ve duvarlarýna bakýldýðýnda düz beyaz renk-

te boyanmýþ olduðu görülür. En dikkat çekici kýsmý ise kadýnlar

mahfili seperelerinde yer alan ahþap üstü kalem iþi süslemeleridir.

Caminin son bir buçuk yýlda geçirdiði restorasyon çalýþmalarýna

geçmeden kalem iþi nedir, Ahþap üstü kalem iþi nedir, Sýva üstü

kalem iþi nedir, kýsaca deðinmek istiyorum.

Kalem iþi Nedir?

Geleneksel Türk Sanatlarýnýn en önemli kollarýndan biri olan ka-

lem iþi sanatý Türk Sanat tarihiyle yaþýttýr. Orta Asya’da Türklerin

anayurdunda ortaya çýkarýlan Kara Hoca ve Bezeklik’teki eserler-

de 8. ve 9. yüzyýllarda bugünkü anlamýnda ve desen özelliklerin-

de süsleme tarzý karþýmýza çýkar. Sýva üstündeki pek çok desenin

ve resimlerin orijinalleri þu anda Berlin Ýslam Sanatlarý Müzesi’nde

sergilenmektedir. Ejderhanýn kanatlarýndaki rumi motifi sýrtlarýnda

bulunan çizgide bulut motifi vücud dokusunda yer alan “münha-

ni” adýný verdiðimiz motifler bugünde ayný þekil ve ölçülerde kul-

lanýlmaktadýr. 

Tezhip, minyatür, çini gibi sanat kollarýmýzýn ana yurdu Orta As-

ya’dan, göçlerle, kat ettiði yollardaki sanatlar ve sanatçýlarla har-

manlanýp Anadolu’ya gelen, önemli sanat kollarýmýzdan kalem iþi

sanatýnýn kelime anlamýný açacak olursak; dini, sivil veya askeri

mimari yapýlarýn iç veya dýþ mekan yüzeylerine (tavan, kubbe, du-

var vb.) uygulanan kurallý süsleme tarzýna denilmektedir. Yapan

sanatçýsýna da “nakkaþ” adý verilir.

Orta Asya’dan beri süre gelen klasik motif tarzý, kalem iþi sanatýn-

da, Ýslam’ýn etkisi ve Anadolu topraklarýndaki geliþimiyle en üst

seviyeye çýkmýþtýr. 13. yüzyýl Selçuklu sanatý içinde ahþap direkli

camiler ve onlarýn tavanlarýnda yer alan kalem iþi süslemeleri

Anadolu’nun çeþitli yerlerinde görülebilir. Beylikler dönemi ile de

devam eden süreçte Beyþehir Eþrefoðlu Camii, Afyon Ulu Camii,

günümüze kadar süre gelen muhteþem uygulamalardýr. 16. yüz-

yýllarda taþ iþine verilen önem, çini sanatýndaki geliþmeler, en

önemlisi cami veya diðer mimari mekanlarýn iç aydýnlatmasýnýn,

ýsýnmasýnýn yað kandilleri ya da mangallarla yapýlýyor olmasý ve

ýsýnan havanýn yukarýya çýkmasý nedeniyle oluþan islerin tavanla-

ra, duvarlarýn üst kýsýmlarýna yapýþmasý ile bu yüzeyleri kirletme-

si bu sanatýn ikinci planda kalmasýna sebebiyet vermiþtir. 15. yüz-

yýlda geleneksel sanatlarýmýzýn her alanýnda görülen geliþme ka-

lem iþi sanatýnda da kendini göstermiþ ve Osmanlý sanatýndaki ilk

kalem iþi örneði olarak kabul edilen Ýznik Kýrgýzlar Türbesi, Bursa

Muradiye Türbeleri ve Edirne’de bir kýsým eserlerde iri rumi motif-

lerden yapýlan kompozisyonlarýn hatai ve türü motiflerlerle des-

teklendiði çalýþmalar ortaya çýkmýþtýr. 16. yüzyýl ise bu sanatýn zir-

veye çýktýðý bir yüzyýl olarak anýlýr. En önemli sebeplerinden biri de

Mimar Sinan’ýn camilerde yaptýðý is odalarý olmuþtur. Yakýlan yað

kandillerinden çýkan isler bu odalarda toplandýðý için iþlenmiþ ka-

lem iþi desenleri kirlenmemiþ ve günümüze kadar da gelebilmiþ-

tir. Edirne Selimiye, Üsküdar Atik Valide, Kadýrga Sokullu, Rüstem

Paþa, Tekkeci Ýbrahim Aða, Topkapý Þehit Ahmet Paþa, Sultan Ah-

met Camileri, Topkapý Sarayý, Baðdat Revan Köþkleri ilk akla gelen

klasik dönem diye adlandýrdýðýmýz kalem iþi örneklerini içinde ba-
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Bugüne kadar benzerine rastlanmayan çini bordürün bir harfinin ahþap üzerine uygulanmasý.
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rýndýrmaktadýr. Belirli kurallar içinde uygulanan ve belirli renklerle

kullanýlan klasik dönem kalem iþi süslemelerinde rumi, hatai,

penç gonca, bulut gibi motifler, sade bir uyum içinde ama bir o

kadarda ihtiþamlý bir görüntü oluþturularak kullanýlmýþtýr. Pek çok

kiþi tarafýndan bozulma döneminin baþlangýcý olarak kabul edilen

17. yüzyýl kalem iþi ve Türk Geleneksel Sanatlarý’nda, Osmanlý Ým-

paratorluðu’nun batýya açýlmasýnýn etkisi çok büyük olmuþtur.

Gelenek ve göreneklerimiz içinde önemli bir yer tutan, büyükleri-

mize olan saygý, hürmet geleneði de bu sanat akýmlarýnýn hýzla

yayýlmasýnda etkili olmuþtur. “Ne akalasý

var caným” der gibi bakan yüz ifadelerinizi

görür gibiyim!

Batýlýlaþma dönemiyle sanatýmýza nüfus

eden barok, rokoko, ampir gibi üsluplar,

geçirdikleri Türk sanatý ile kaynaþma evre-

lerinden sonra, Türk Rokokosu gibi isimler

bile almýþtý. Ya da günümüz sanat tarihçi-

lerinin yakýþtýrmasýyla “eklektik” adý altýn-

da yorumlandý. Ýþte Osmanlý’nýn hala zen-

gin olduðu bu devirlerde bir moda olarak

yayýlan bu eklektik akým, önemli cami,

türbe ve mimari mekanlarýmýzda da sýkça

kullanýldý. Ýþte büyüklerimize olan saygý

sebebiyle yayýlmasý da bu döneme rastlar.

Örneðin bugün Bursa’daki türbe ve cami-

lerin 16. yüzyýlda yapýlanlarýný bile gezin,

bu tür elektrik akýmda yapýlmýþ uygula-

malar görürsünüz. Bir moda olarak yayýlan

bu akýmda üzerinden 100-150  sene geç-

miþ, bir büyüðümüzün yaptýrdýðý cami ya

da yapýlmýþ olan türbesindeki süslemele-

rin eskimiþ olmasý ve artýk o desenlere, süslemelere itibar edilmez

bir dönemde olunmasý moda olan bu çalýþmalarýn, eskilerin üstü-

ne sýva, boya çekilip, yerlerine yenilerinin yapýlmasýna neden ol-

muþtur. Ýþte siz bir padiþahsýnýz ve dedenizin türbesini ya da ca-

miini onartmak, bakýmýný ona olan saygýnýzdan yaptýrmak istiyor-

sunuz, o an moda olan tarzý uygulatýyorsunuz ve bu sayede Ana-

dolu’nun veya imparatorluðun en ücra köþesine kadar bu tarz uy-

gulamalar böylece yayýlýyordu. 18. yüzyýlda da zirveye çýkan elek-

tirik uygulamalarda barok, rokoko, Türk rokokosu, ampir gibi tarz-

larýn karýþýmlarý, kalem iþi desenlerinde yer aldý. Kelime anlamý

Tavan süslemelerinin eski ve restorasyon sonrasý görünümü

Caminin restorasyon sonrasý ve önceki görünümü



yamru yumru, þekil olarak bozuk inci demek olan “barok” saye-

sinde eski Roma ve Yunan sanatýnda kullanýlan akant yapraklarý

arasýndaki merkeze istiridye kabuklarý ve inci motifi oturdu. Bu

tarza abidevi yapýlar, sütunlar, kemerler ve havuzlar eklenince

ampir tarz adýný aldý ve de barok süsleme unsurlarý içine karýþan

manzara resimleri ki bunlar Ýstanbul’un önemli yer ve mekanla-

rýydý ya da “þükufe” adýný verdiðimiz çiçek buketleriyle oluþunca

rokoko adýný aldý. Bu þekilde geliþen kalem iþi sanatý Cumhuri-

yet’in ilanýna kadar devam etti. Cumhuriyet sonrasý Türkiyesi’nde

duraklayan geleneksel sanat kollarý gibi kalem iþi sanatý da durak-

lamadan payýný aldý.

Bu sanatýn birkaç gönüllüsü ile günümüze babadan oðla geçen bir

jenerasyonlar gelebildi ve bizler de sizlere bu sanatý tanýtarak, an-

latarak gelecek nesillere intikal etmesini saðlamak amacýndayýz.

Büyük Piyalepaþa Cami restorasyonunda yaþatýlan mekanlar gibi

kalem iþi sanatýnýn da yaþatýlýp geliþtirildiði bir yer olarak tarih

sahnesindeki yerini alacaðýna inanmaktayým.

Piyalepaþa Cami’nin kalem iþi restorasyonu için iþe baþladýðýmýzda

geniþ bir fotoðraflama çalýþmasýndan sonra mevcut desenlerin

kopyasýnýn eskiz kaðýtlarýyla çizilmesi ve bilgisayar ortamýnda rölö-

velerin yapýlmasý oldu. Bu çalýþmalarý yapýlýrken mekan ile ilgili ki-

taplar, dokümanlar araþtýrýlmaya baþlandý ve bu iþlem aslýnda iþin

sonuna kadar devam etti. Kütüphaneler, vakýflarýn arþivi, özel fo-

toðraf arþivleri araþtýrýlýp eskiye yönelik her tür evrak toplandý. Ca-

mi’nin sýva üstünde olmasý gereken kalem iþi çalýþmalarý yoktu. Ca-

mi’nin çinilerine, mermer ve metal iþçiliklerine bakýnca kalem iþi

desenlerinin mevcutta bulunmamasý imkansýz gibi geliyordu. Bu

duvarlarda raspa dediðimiz sýva ve boyayý temizleme iþleminden

sonra ortaya çýktý. Kalem iþi olmayýþýnýn sebebi; sývalarýn vakti za-

manýnda bir restorasyon sýrasýnda çimentolu sýva ile deðiþtirilmiþ

maalesef orijinal sýva ve kalem iþi çalýþmalarýnýn yok edilmiþ olma-

sýydý. Sýva üstündeki kalem iþi örnekleriyle ilgili olarak birkaç ke-

mer üstünde ve pencere üstünde barok kökenli motifleri azda ol-

sa ele geçirdiðimiz için artýk iç mekanda kalem iþi deseni olduðu-

nu biliyorduk. Tahminlerimizi bulduðumuz bu az sayýdaki dokü-

man doðruluyordu. Tam umudumuzu yitirmek üzeriydik ki Alman

Arkeoloji Enstitüsü’nde bulunan Piyalepaþa Cami resimleri imdadý-

mýza yetiþti. Bu eski sararmýþ fotoðraflarda cami iç mekanýnda son

dönemin eklektik tardaki muhteþem süslemeleri mevcuttu. Evet!

Aradýðýmýzý bulmuþtuk. Bugüne kadar cami ile ilgili yayýnlanmýþ

makalelerde de bu yönde hiçbir bilgi yoktu, her yazar mevcut du-

rumu resmetmiþ ve yorumlamýþtý. Bulunan belgeler sanat tarihi

açýsýndan ve kalem iþi sanatý adýna da bir buluþ olarak nitelenebi-

lirdi. Uygulamacý müteahhit þirket GÜRYAPI þantiye þefi Nilgün Ol-

gun ve iþin sahibi Vakýflar Genel Müdürlüðü’nden kontrollük teþki-

latýnýn ve de genel müdürümüz Ahmet Tanyolaç’ýn desteði ile bu-

lunan fotoðraflar cami planý içinde ölçümlendirilerek tarafýmýzca

kalem iþi desenleri tekrar üretildi. Devrin emsal binalarýndaki çalýþ-

malarda incelenerek renk kararlarý verilerek mevcut yerlerine ku-

rulan iskele sayesinde kalem iþi desenleri iþlendi. Akant yaprakla-

rý, kurdeleler, meþe palamudu, meþe palamudu yapraklarý, çelenk

motifi yapraklarý, ýþýnlar rozet hüsnü hat

yazýlarý yüzeylere iþlendi. Fotoðraflardaki

bir ilginç nokta da; mevcut desenlerin al-

týnda baþka bir desenin de olmasýydý. Piya-

lepaþa türbesindeki kalem iþi desenleriyle

ayný konseptle olan bu süslemelere tam

ulaþamadýðýmýz için mevcutta net gözü-

kenleri iþlemeyi tercih ettik. Kadýnlar mah-

filin üstündeki tonoz kemerlerde de bir or-

ta göbek motifi kompozisyonu ve tonozu

çevreleyen süslemeler mevcuttu ve aynen

yerlerine iþlendi. Yaprak ve kurdele motif-

lerinden orta göbek desenini çevreleyen

tepelik motifli kurdeleler, akant yapraklarý

ve zeytin dallarý, yuvarlak köþe rozetleri

desenlerin özelliklerini teþkil etmekteydi. 

Caminin bir diðer kalem iþi özelliði de ah-

þap üstüne yapýlmýþ olan çalýþmalarýydý.

Kadýnlar mahfilinin korkuluk üstü sepere-
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18. yüzyýl sepere restorasyonu.

Taþ kaidelere kimyasal malzemelerin yardýmýyla temizlik iþlemi uygulanýrken.

Kalem iþi desenleri aslýna uygun olarak yenilendi.
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lerinde yer alan bu çalýþmalarý yapýldýðý yüzyýlýn özelliklerini taþý-

makla beraber yarý stilize motif özelikleriyle de ayrý bir önem taþý-

maktadýr. Seperenin kafes sistemi dýþýnda kalan her yerinin bezen-

diði bu kalem iþi örneðinin benzerleri az da görülse Ýstanbul’un çe-

þitli yerlerinde karþýmýza çýkar. Anadolu Hisarý’ndaki Amcazade Ya-

lýsý ve Esat Paþa Yalýsý, Topkapý Sarayý Yemiþ Odasý, Valide Sultan

Dua Odasý, III. Ahmet Kütüphanesi süslemeleriyle benzerlik göste-

rir. Yarý stilize çiçek motiflerinin kullanýldýðý bu süslemelerde lale,

gül, karanfil, nergis, menekþe, gelincik, yavru aðzý, siklamen ve bu

çiçeklere ait yapraklarý bordürler içinde yoðun olarak kullanýlmýþtýr.

Topkapý Sarayý Kütüphanesi H. 2365 Takvim-i lale kitabýnda iyi bir

Ýstanbul lalesinin tarif edildiði varaklarýndaki lale tarifine uyan Ýs-

tanbul laleleri de desenler içinde yer almaktadýr. 

Vazo içinde yer alan çiçek kompozisyonlarý da bire bir Topkapý Sa-

rayý Yemiþ Odasý desenleriyle bütünlük gösterir. Ýþte bu deðerde

desenler arasýnda altýn varak yapýþtýrýlmýþ zeminler üzerinde çalý-

þýlmýþ kýrmýzý renk ve siyah konturlü stilize çiçekler yer alýr. Bir en-

teresan nokta da altýn varaklý bu kemer kýsýmlarýnýn simetrilerin-

de sadece zýrnýk sarýsý üzerine yapýlmýþ rumi motifini andýran de-

senlerin iþlendiði kompozisyonlarýn olmasýdýr. Bilindiði üzere sül-

yen çekilen ahþap üstüne altýn varak yapýþtýrýlacaksa ya kilerme-

ni ya da zýrnýk sarýsý sürmek gelenektendi. Bu sistemde hat yazý-

larýnda da zýrnýklý yazýlar kaðýt üzerinde mevcuttur. Bu ahþap se-

perelere 1978 yýlýndaki restorasyon sýrasýnda aðýr bir vernik sürül-

düðünü gözlemledik ve temizlenmesi için kimyasal bir metod uy-

gulayarak renklerini gerçek kimliðine kavuþturduk. Ve daha uzun

bir süre yaþayacak hale getirdik. Dünya restorasyon kriterlerinde

ilaçlama ve koruma formüllerinin kullanýldýðý bu kýsma bir mücev-

her edasýyla muamele yapýlmasýný saðladýk. Cami içinde bulunan

ahþap direkler restorasyona baþladýðýmýzda yeþil bir renk ile bo-

yalýydý. Araþtýrma amaçlý yaptýðýmýz kimyasal raspa sonucunda

boya altýnda sülyen renk zemin üzerinde yapýldýðý devir için ve

hatta günümüz modern sanatýnda bile kullanýlacak rahatlýkta iþ-

lenmiþ mermer taklidini andýran süslemelere rastladýk. Bu entere-

san desenleri tamamlamaya baþladýðýmýz noktada, araþtýrmalarý-

mýzda devam ediyordu. Karþýmýza en enteresan uygulama çýktý.

Bugün biz yeni bir cami uygulamasýnda böyle birþey yapsak her-

halde otoriteler bizi tefe koyar ve olmadýk eleþtirileri alýrýz herhal-

de. Ama iþte eski zamanlarda bu iþi yapanlarýn konularýna nasýl

vakýf olduklarýný gösteren, yaratýcý, cesaretli ve de esprili uygula-

malarýný tüm açýklýðýyla göz önüne sunuyor bu çalýþma. Aslýnda

restorasyonda; kalem iþi sanatýnda raspa yapmak macera filmi gi-

bidir. Karþýnýza ne çýkacaðýný neyle karþýlacaðýnýzý bilmeden araþ-

týrmaya baþlarsýnýz ve bu her araþtýrmada standardý olmayan he-

yecan verici bir süreçtir. Bulduðumuz “elif” harfi de bizim gibi bu

iþe gönül vermiþler için bulunmaz bir deðerdir. Hem uygulama il-

ginçti hem de fikir. 

Camiye girdiðinizde sað üst köþesinden baþlayan bordür yazý ca-

mi içinde dönmekte idi. Ama bu dönüþ caminin arka duvarlarýnda

gelindiðinde kesiliyor, karþý cephesinde tekrar baþlýyordu. “Elif”

harfiyle biten bu çini bordür, diðer tarafta kaldýðý yerden devam

ediyordu. Ýþte ilginç nokta burada çýktý. Çinide son harf olarak “elif”

harfiyle biten yazýnýn devam edip baþlanan kýsmýnda araþtýrmala-

rýmýz sonucu yeþil boya temizlendiðinde altýndan sülyen renk çý-

kan mermer taklidini andýran desenli ahþap direðin hemen dibin-

den baþlýyordu. Ýþte bu noktada temizlikten önce yazý çiniden de-

vam ediyordu. Hatta bir noktada eksik duruyordu ama ahþap di-

rek üstünde diðer tarafta biten “elif” harfinin hatýrlatma ya da ke-

limeyi tamamlayan eksik harf gibi iþlendiðini gördükten sonra, çi-

niyi tamamlayan eksik noktanýn yarýsý çinide yarýsý ahþap direkte

karþýmýza çýktý.

Ýþte fikir, yaratýcýlýk, cesaretli ve akýllý uygulamacýlýk ve her uygu-

lamaya deðer katan bir çalýþma… Rabbim hepimize böyle çalýþma-

lar içinde olmayý nasip etsin demekten kendimi alamýyorum.

Cami’nin kalem iþi restorasyonunun sonuna gelmekteyiz ve ben

bu uygulamanýn bir çalýþaný, yöneteni olarak sizlerle çok önemli bir

sanat tarihi belgesini paylaþmak istedim. Ülkemizin geleceði, milli

kültürüne sahip çýkan ve onu dünya ile entegre edebilen gençliðin

elinde olacak. Bu baðlamda ülke ekonomisini de turizm yolu ile

kalkýndýracak tarihi eserlerimizin restorasyonuna önem vermeli ve

bilinçli yetiþmiþ elemanlarla gelecek yüzyýllara taþýmalýyýz…

* ÝSMEK Kalem Ýþi Usta Öðreticisi.

Piyalepaþa Camii restorasyonu bir yýl boyunca devam etti.
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Açýk konuþmak gerekirse daha önce folyo deyince aklýma ge-

len ilk çaðrýþým, buzdolabýnda kullandýðýmýz alüminyum koru-

yucuydu. Bu el sanatlarýna sadece seyirci kalmýþ benim gibi bi-

risi için yeni bir deneyim. Rabia Haným ile röportaj yapmadan

önce folyo kullanýlarak bu tarz eserler yapýlabileceðini tahmin

bile edemezdim. Asýl þaþkýnlýðý folyo ustasý Rabia Özsoy evinin

kapýlarýný bizlere açtýðýnda yaþadým. Ev daha çok bir sanat mü-

zesini andýrýyordu. Gözümü nereye çevirsem farklý bir çalýþ-

mayla karþýlaþtým. Aynalar, bardaklar, vazolar, tabaklar, kül

tablalarý, sandýklar aklýnýza ne gelirse, evde kullanýlan herþey

süslenmiþti. Bütün bunlarý yapan Rabia Özsoy ayný zamanda

iyi bir eþ ve anne. Hikayesini dinlediðimde fark ettim ki Rabia

Özsoy’da birçok

kiþiye örnek

olabilecek bir kararlýlýk ve çalýþma azmi vardý. Hiçbir zaman

geç deðildi. O bir anda evinde oturan kadýn olmaktan vazgeç-

miþ, el sanatlarýnýn sýrlarla dolu dünyasýnýn kapýlarýný aralama-

ya karar vermiþti. Bu keyifli olduðu kadar zorluklarla dolu yol-

culuða çýkarken hislerini, yaþadýklarýný ve amaçlarýný anlatmak

da bizlere düþüyor. 

“Baþlangýçta Yakýnlarýmdan Hiç Destek Görmedim”

Ýlk merak ettiðim konu; yapýlan sanatýn niteliði deðil, bir ev ka-

dýnýnýn bu iþe nasýl baþladýðý ve elbette çevresinden nasýl bir

tepki aldýðý oldu. Çünkü sadece sanat deðil, hayatýn her alanýn-

da çevremizden gördüðümüz destek bizim için itici güç oluyor.

Hele gerçekleþtirilen eylemin takdir edilmesi, övgü almasý

kayda deðer bir motivasyon kaynaðýdýr. Rabia Haným ne yazýk

ki bu baþlangýçta bu tür bir ilgiden mahrum kalmýþ hatta tam

tersine yaptýðý eserler küçümsenmiþ. Herþeye raðmen kendi-

sine güvenen Rabia Özsoy olumsuz eleþtirilere kulak týkaya-

rak, inandýðý yolda emin adýmlarla ilerlemiþ. O þimdi

kendisini ispat edebilmenin, üstelik kursiyer oldu-

ðu ÝSMEK’te eðitmen olmanýn haklý gururunu ya-

þýyor. Üstelik bu hikaye burada bitecek gibi de

görünmüyor.

Liseyi bitirdikten sonra evlenen ve þu an 12 ya-

þýnda bir kýzý olan Rabia Özsoy’u, yalnýzca ev ha-

nýmý sýfatýyla yaþamak mutsuz etmeye baþladýðýn-

da, iç dünyasýnda sanatla ilgili birþeyler yapma iste-

ði doðmuþ. Rabia Özsoy 2000 yýlýnda folyoyla tanýþ-

týðý zamanlarý, “Eþim çalýþýyor ve kýzýmda okula gidi-

yordu. Bende bütün gün ev iþleriyle ilgileniyordum.

Bunlarý dýþýnda üretken, kayda deðer birþeyler yapmak

istiyordum. Kendime bir uðraþý ararken bir gün ÝSMEK’in

ilanýyla karþýlaþtým ve kursiyer olarak kayýt yaptýrdým. Da-

ha önce folyoyla ilgili hiçbir þey bilmiyordum. El sanatla-

rýyla uðraþmak bana bambaþka bir dünyanýn kapýlarýný

açtý.” cümleleriyle anlatýyor. 

“Aþk Olmadan Sanat Olmaz”

Özsoy, “El sanatlarýnda tecrübem arttýkça folyonun çok kul-

lanýþlý bir malzeme olduðunu fark ettim ve baþka neler ya-

“Aþk Olmadan
Sanat Olmaz”

Bahar YOLAÇAN

Folyoyu benzersiz bir sanat dalý haline getiren ve bitmeyen bir azimle kendisini sü-
rekli geliþtiren Rabia Özsoy, yýllar önce kursiyer olduðu ÝSMEK’te artýk usta öðretici.
Ev içerisinde bulunan seramik, cam, ahþap dahil olmak üzere bütün eþyalarý folyo ile
süsleyebilen Özsoy, bu anlamda yaptýðý iþin dünyada baþka bir örneði olmadýðýný id-
dia ediyor.

Rabia Özsoy:
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pabilirim diye düþündüm. Kendi özgün yorumumu ve hayal gücü-

mü de ekleyerek folyonun yeni kullaným alanlarýný keþfettim. Fol-

yonun büyüsüne kapýlmýþtým. Þimdi aklýnýza gelebilecek her türlü

eþyada folyo kullanabiliyorum.” diyor. Yýllardýr el sanatlarýna tut-

kuyla baðlý olan Rabia Özsoy, “Özellikle el sanatlarýyla ilgileniyor-

sanýz sabýr önemli bir erdemdir. El sanatlarýna aþkla baðlýyým. Ba-

zý eþyalara süsleme yaparken sabahlara kadar uyumadýðým çok

olmuþtur. Hala rüyalarýmda bile desenler görürüm. Yaptýðým iþten

büyük zevk alýyorum. Özellikle ortaya çýkan eseri görünce ve öv-

güler aldýkça bende kendimle gurur duyuyorum. Bu sevmeden,

gönülden baðlanmadan yapýlabilecek bir þey deðil. Yoksa fabrika-

da üretmekten ne farký kalýr ki…” diyerek bu iþin

özünün aþk olduðunu vurguluyor.

Yabancýlar El Sanatlarýna

Büyük Ýlgi Gösteriyor

Geçen yýl Sultanah-

met’te iki hafta süren

bir sergi açan Özsoy, al-

dýðý olumlu tepkilerin

ve özellikle turistlerin gös-

terdiði yoðun ilginin ken-

disini motive ettiðini belirti-

yor. Özsoy, “Ýnternet üzerinde

ve dergilerde araþtýrmalar yaptým

ama baþka bir ülkede böyle bir çalýþ-

maya rastlamadým. Zaten Sultanahmet’te

açtýðým sergide turistlerin gösterdiði ilgi bunu

kanýtlýyor. Avrupa ülkelerinde el sanatlarýna bü-

yük deðer verildiði biliniyor. Gelecekte ki en büyük

hedefim yurt dýþýnda bir sergi açarak ülkemi tanýtmak

hem de el sanatlarýyla uðraþanlar için yeni bir sektör yarat-

mak. Belki gelecekte bu konuda markalaþmak bile mümkün

olabilir. Ülkemizde özenle üretilen o kadar çok el sanatý eseri var

ki yabancýlarýn buna ilgisiz kalmalarý mümkün deðil. Bu sayede el

sanatlarýyla uðraþan insanlarda meslek sahibi olabilirler.” diyor.

Kendisini idealist bir insan olarak tanýmlayan Özsoy hedefini, “El

sanatlarýna ilgi duyan fakat bu konuda geçmiþte bir eðitim sansý

bulamamýþ insanlara yardým etmek, onlarý üretime teþvik etmek

ve ortaya çýkan eserlerle gelecekte uluslararasý bir deðer yarat-

mak” þeklinde özetliyor.

Herkes Ýçin Yer Var

“Sanata baþlamak için hiçbir zaman geç deðil.” diyen Rabia Öz-

soy’un öðrencileri arasýnda her yaþ grubundan insan var. Özsoy,

“Ben altý yýldýr bu iþi yapýyorum ve bu süre içerisinde yüzlerce

eser ortaya çýkardým. Yaþ ve eðitim durumu önemli deðil. Özellik-

le evde hiçbir þey yapmayan kadýnlara ses-

leniyorum. Bu durumdan þikayet

etmek yerine harekete ge-

çin. En azýndan ilginizi çe-

ken ücretsiz bir kur-

sa gidip neler ya-

pabileceðinizi gö-

rebilirsiniz.” diye-

rek insanlarý hare-

kete geçmeye davet

ediyor.

“Ýlk baþta size ‘boþ iþler

bunlar’ gibi kýrýcý sözler söy-

leseler ya da desteklemeseler

bile, unutmayýn sonunda güzel

þeyler ortaya koyduðunuzda ister is-

temez insanlarýn size bakýþý deðiþiyor.

Bunlar benim baþýmdan da geçti. Uzun ça-

lýþmalar sonucu ortaya çýkan eserlerim artýk

eþim ve çevremdeki herkes tarafýndan çok beðe-

niliyor ve bana saygý duyuyorlar. Ýnsanlar evde boþ

oturmak yerine el sanatlarýyla ilgilenebilir, ücretsiz bir

kursa giderek meslek sahibi olabilir, bu iþten maddi ve

manevi kazanýmlar elde edebilir.” diyor.

Peki, ben bu röportajdan sonra artýk el sanatlarýna kayýtsýz kalabi-

lir miyim acaba? Folyodan bunlar yapýlabiliyorsa… Elbet bir yerden

baþlamak lazým. Oturduðum yerden kalkýp, ellerimi uzatýp kapýyý

açmak bana kalýyor. Belki ÝSMEK El Sanatlarý Dergisi’nin gelecek sa-

yýlarýndan birinde ben de kendi hikayemi anlatabilirim o zaman...



“Babam babasýndan, ben babamdan öðrendim bu sanatlarý. Þimdiki gençler öð-

renmek istemiyorlar.” diye baþlýyor söze semer ustasý ve dokumacý Süleyman

Amca hüzünle, ancak ustanýn ýþýl ýþýl parlayan deniz mavisi gözlerindeki yaþama

sevinci daðýtýyor bütün gri bulutlarý: “Sanat içten gelen bir þey. Ýsteyen öðrene-

bilir ancak. Ben hep düþünüyorum, yeni neler yapabilirim, nasýl farklýlýk oluþtu-

rabilirim diye...” Bu arada muzipçe þeyler de aklýna gelmiyor deðil ustanýn… Gü-

lerek anlatmaya baþlýyor tez zamanda yapacaðý düzeneði: “Bir sunta alacaðým

üzerine toprak evler, at arabalarý ve öküz arabalarý yapacaðým. Sonra doðadaki

gerçek sesleri banda alýp, bir teyp monte edeceðim ve suntanýn kenarýndaki düð-

meye bastýkça baðýrtacaðým hepsini tek tek, herkes toplanacak ne oluyor di-

ye…” “Kim düþünür bunu Süleyman Amca” diyoruz coþkuyla anlatýþýna

hayran kalarak, “Ben” diyor gururla, “Hayal etmek yapmanýn yarýsýdýr…”

Eskiden arabalar bu kadar yaygýnlaþmadan önce se-

merciliðin altýn yýllarý olduðunu söylüyor Süleyman

Usta. Ulaþým araçlarý çoðalýp çeþitlendikçe hayvan-

lara ihtiyaç kalmamýþ ve bu sanat da ölmeye

baþlamýþ doðal olarak. Bir zamanlar yoðun-

luktan iþ yetiþtiremediði dükkanýný ise 1982

yýlýnda kapamýþ. Her þey hayalinde öylesi-

ne canlý ve net ki yaþlý ustanýn, insanýn

yaþlý demeye dili varmýyor… O da kabul

etmiyor zaten. Hoþ bir anýsýný anlat-

madan geçemiyor. Kýþ aylarýnda ken-

disini çekmeye gelen televizyonlar-

dan birine laf arasýnda, “22 senedir

bekarým, can yoldaþý istiyorum artýk”

diye bir serzeniþte bulunmuþ, “Bir kýs-

metlerim çýkýyor ki sorma-

yýn gitsin.” diyor... Sohbeti-
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Buldan’da Semerciliðin
Son Demleri

Bala KAYNARKAN

Denizli Buldan’ýn son semer ustasý; Süleyman Damgacý… Yüzünde güller açan, sohbeti-
ne doyum olmayan 70 yaþýndaki usta, 48 yýldýr semercilik ve el dokumacýlýðý yapýyor. Es-
kiden kendi dükkanýnda çalýþan ancak satýþlar düþünce evindeki atölyesine çekilmek
zorunda kalan ustanýn tek ziyaretçisi ise deyimi yerindeyse ‘sanata duyarlý birkaç med-
ya mensubu’… Bir de dað köylerinden sipariþ verenler var diyor, hepsi o kadar…



miz öylesine renkli ki durup durup teþekkür ediyoruz ustaya, hoþ

muhabbeti için…

“Þimdi size semer nasýl yapýlýyor göstereyim.” diyor ve alýyor eline

semerini, tek tek göstererek anlatmaya baþlýyor: “Öncelikle keten

çulu lazým ve semer otu. Semer otu olmalý ama hasýr otu deðil.”

diyerek ufak ama önemli ayrýntýyý eklemeyi ihmal etmiyor ve de-

vam ediyor: “Ýlk iþlemimiz dikim, sonra arkasý iþleniyor semerin.

Çýnar aðacýndan biçtirilir bazý parçalar marangoza, törpüyle törpü-

lenir, zýmpara yapýlýr ve arkasý önü ayarlanýr. Sonra derisini iþler,

çatmasýný takarýz. Paldým denen arkadan dolaþan bað, aþýrtma de-

nen üst taraftan dolaþan bað, karakolan denen semerin düþme-

mesi için yapýlan bað ve aðzýndaki yularý deriden hazýrlarýz. Bütün

ayrýntýlar titizlik ve incelikle gerçekleþtirilir, yoksa uymaz parça

parçaya…”

Semerleri þu anda sadece dað köylerinde yaþayanlarýn sipariþ et-

tiklerini söylüyor ve onun dýþýnda hediyelik olarak minyatür bo-

yutta yaptýklarýný gösteriyor tek tek… Bir semerin kullaným süresi-

ni merak ediyoruz. “Kimi zaman 5 sene, kimi zaman kullanýma

baðlý olarak 10 sene bile kullanýlabilir. Zaten çoðunlukla gelenler

tamir için oluyor” diyor. “Peki ya fiyatý?” diyoruz. Eþeklere, beygir

ve katýrlara semer yaptýðýný, bunlarýn da  200 YTL. civarýnda oldu-

ðunu söylüyor. 4 günde ancak bitiyormuþ büyük semerler. Minya-

türlerin yapým süresinin de onlardan aþaðý kalýr yaný yok; 3 günde

tamamlanabiliyormuþ minyatürler de… Fiyatý ise sadece 30 YTL

imiþ.

Semerci Süleyman Amca ayný zamanda dokumacýlýk da yapýyor.

Abisinden öðrendiði bu sanatýn her türünü severek icra ediyor.

“Buldan bezi de, ehram da dokurum, hatta þile bezi de yaparým.”

diyen usta, buldan bezlerinin pamuk ipliðinden olduðunu, ipleri

önce çözgüye verdiðini sonra baðlamasýný yaptýðýný, desen iþleme-

sinin ardýndan iþlemin tamamlandýðýný anlatýyor. “Ýplikler deðiþir

ama sanat deðiþmez, o hep aynýdýr, kalpten gelir.” diye konuþan

Süleyman Amca, dokuduðu bezleri çok ucuza sattýðýný, buldan

bezlerine konulan müthiþ fiyatlarý da anlayamadýðý ekliyor sözün

arasýnda… Þile bezinden, bir gün içinde çok sayýda peþtemaller,

masa örtüleri dokuyan usta, buldan bezinin teri atmasý ve saðlýk-

lý olmasý konusunda ayrýntý vermeden de geçemiyor.
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Ustanýn zevkle yaptýðý minyatür semerlerden biri

“Sanat içten gelen bir þey. Ýsteyen öðrenebilir ancak. Ben hep düþünüyorum, yeni neler yapabilirim, nasýl farklýlýk oluþturabilirim” diyor Süleyman Usta...



Bugüne kadar protein deposu olarak bildiðimiz devekuþu yu-

murtalarý, yýllardýr üzerinde yaptýðý çalýþmalarla Ertuðrul Al-

tun’un elinde panoromik bir tabloya dönüþüyor. Altun’u, bu

konuda bilgi almak için bir odasýný atölye olarak kullandýðý

evinde ziyaret ediyoruz. Altun’un hayatý olduðu kadar sanatý-

ný da paylaþtýðý eþi Nuray Haným ile sýcak bir birlikte sohbete

koyuluyoruz. Kahvelerimizi yudumlarken bir yandan da evin

her köþesinde dizili yumurtayla yapýldýðýna ina-

namadýðýmýz eserlerden gözümüzü ala-

mýyoruz. Merakýmýz üzerine Nuray

Haným, kullandýklarý ana malze-

me olan devekuþu yumurtasý-

ný tanýmamýz için elimize

veriyor. 1 veya 1,5 kilo

aðýrlýðýnda devasa bir

tavuk yumurtasýyla

karþ ý laþt ýð ýmýz ý

düþünsek de

zamanla bu

fikre alýþý-

yoruz.

Devekuþu yumurtalarýný desenlemeye nasýl baþladýklarýný me-

rak ediyor ve soruyoruz. Ertuðrul Bey, ülkemizde devekuþu

üretim çiftliklerinin ve ticaretinin arttýðý dönemde bu iþe ilk

atýlanlardan biri olduðunu ifade ediyor. Yumurtalarý desenle-

me uðraþýsýnýn, çiftlikte, kuluçkada yavru çýkmayan, halk dilin-

de cýlk çýkan yumurtalarýn deðerlendirme dýþý kalmasýyla baþ-

ladýðýný söylüyor. Devekuþunun ana yurdu Afrika’da üretilen

boyama yumurtalarý gördüðünde bir hobi olarak yumurtalarý

boyamaya baþlýyor. Zaman içinde yumurtanýn nasýl boþaltýla-

caðý, içinin hangi iþlemlerle temizleneceði gibi bilgileri edini-

yor. Bir süre sonra, salt boyama tekniðinden daha fazlasýný

yapmayý gereklilik olarak görüyor. Kabuðu sert olan yumurta

yüzeyine delici bir aletle çentik atmayý denediðinde çatlama-

sýyla yumurtanýn sert olduðu kadar hassas bir yapýsý olduðunu

da anlýyor. Bunun üzerine, kaygan ve sert yapýsýyla diþ’e ben-

zeyen yumurta yüzeyinde, diþ hekimlerinin kullandýðý aletler-

le çalýþmaya baþlýyor ve baþarýya ulaþýyor. Nuray Haným dikka-

ti bir yöne çekmek istiyor ve “Bu baþarý zaman aldý çünkü bir

diþ hekiminden daha titiz çalýþmasý gerekiyordu. Bunu, detay-

larla dolu desenleri iþlerken son rötuþta çatlayan yumurtalar-

la anladýk.” diyor.
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Devekuþu Yumurtasýndan
Sanat Çýkýyor

Ebubekir ÇATALKAYA

Seramikten yapýlmýþ oval bir lambayý andýran devekuþu yumurtalarýna figürler iþle-
yen Ertuðrul Usta, hayranlýk uyandýran sanat eserlerine imza atýyor. Sanatçý, “Beyzî
âlem” ismini verdiði bu sanatla, hat yazýlarý, tuðralar gibi öz kültürümüze ait zengin-
likleri dünyanýn dört bir yanýna taþýyor.



Bir süre sonra Ertuðrul Bey, yumurta üretim ve ticareti iþini býra-

kýyor. Böylece sanatýna daha çok zaman ayýrabilir hale geliyor. Ça-

lýþmalarýna “Beyzî âlem” ismini veren Altun’a bunun anlamýný so-

ruyoruz. Osmanlýca’da “beyzi” kelimesinin oval, yumurta þeklinde

manasýna geldiðini söylüyor. “Beyzî âlem” derken dikkati, Dünya

þeklinin yumurtaya benzerliðine çekmek istediðini belirtiyor.

Oluþturduklarý obje türleri olarak masa üstü süsü, abajur, aplik,

ayaklý lamba gibi aydýnlatma ürünlerini sýralýyor. 

“Desen Seçimimizi, Kültürümüz Ekseninde Yapýyoruz…”

Sanatla uzun zamandýr iç içe olan ailede, Nuray Haným’ýn profes-

yonel anlamda ebru çalýþmalarý olduðunu görüyoruz. Ertuðrul Bey

ve on yaþýndaki oðullarýysa hat sanatýný öðrenmek için uzun za-

mandýr bir hat ustasýndan ders alýyorlarmýþ. Sanata yatkýnlýklarýný,

devekuþu yumurtasý desenlemeden çok önce fark eden çift, sa-

natta emeðin ve sabrýn öneminin altýný dikkatle çiziyorlar. Deve-

kuþu yumurtalarý üzerine yaptýklarý çalýþmalarýn ince bir iþçilikle

meydana geldiðini, her el sanatýnda olduðu gibi bunda da emeðin

karþýlýk bulamamasý üzüyor onlarý.

Türk Ýslam sanatlarý aþýðý Altun çifti, eserlerinde Osmanlý

sanatýna dair desenlere yer vermeyi tercih ediyorlar.

Hüsnü hat ile yazýlmýþ sureler, Allah lafýzlarý, tuðralar,

“Kaplumbaða terbiyecisi”, “Arzuhalci” gibi oryantal tab-

lolar, Osmanlý armalarý en sýk iþledikleri desenler. En

fazla ilgiyi görenlerin de yine bu tip Osmanlý figürlerini

taþýyan yumurtalar olduðunu belirtiyorlar. Bu desenle-

rin içinde birde kýt’alarýn kazýnarak ortaya çýkarýldýðý Pi-

ri Reis’in ünlü haritasý da mevcut. Nuray Haným, kül-

türümüze ait desenlerin, turistlerin satýn aldýðý

ürünlerle dünyanýn dört bir yanýna ulaþtýðýný

gururla ifade ediyor. Þu ana kadar Ýngilte-

re, Malezya, Dubai, Fransa gibi birçok ül-

keden gelen talepler doðrultusunda da

yurt dýþýna gönderdikleri eserleri var. Os-

manlý figürlerinin yaný sýra Ayasofya Ca-

mii’nde bulunan tarihi ikonalarý da kulla-

nýyorlar. Eserlerinde Picasso gibi ünlü res-

samlarýn resimlerine de yer vermiþler ama

pek ilgi görmemiþ. 

Ertuðrul Bey’den devekuþu yumurtalarý-

nýn bizim kültürümüze nasýl girdiði hak-

kýnda bilgi almak istiyoruz. Devekuþu

yumurtasýnýn Osmanlý döneminde fark

edilen, örümceklerin yuva yapmasýný engelleyen bir özelliðinden

bahsediyor ve “Halen Dolmabahçe Sarayý, Selimiye Camii, Süley-

maniye camii gibi yapýlar, devekuþu yumurtalarýyla örümcek yu-

valarýndan korunuyor.” diyor. Bugüne kadar bu sebeple kendisine

gelen birçok talep de olmuþ. 

“Estetik Detaylarda Gizlidir…”

Eserlerin nasýl ortaya çýkarýldýðýna geliyor sýra. Ürünleri beraber

oluþturan çift, yapým aþamalarýný da beraber anlatýyorlar. Önce

içiyle gelen devekuþu yumurtasý, altýna bir delik açýlarak boþaltýlý-

yor, iç zarýný temizlemek için bir gün kadar kimyasal bir karýþýmýn

içinde bekletiliyor. Böylece ana malzeme olan yumurta hazýr ha-

le geliyor. Uygulanacak desene göre yumurta seçimi yapýlýyor.

“Esmaül Hüsna” gibi uzun bir hat yazýsý uygulanacaksa yumurta-

nýn büyüðü seçiliyor. Uygulanacak desen aydýnger kaðýdýna çizili-

yor. Yumurta üzerinde noktasal ölçümler tespit edildikten sonra

desen yüzeye kopya ediliyor. Yumurtanýn þeklini göz önüne alýn-

ca zor bir aþama olduðunu daha iyi anlýyoruz. 

Desenleme iþlemiyse uygulanacak desene göre deði-

þiyor. Hat uygulamasý yapýlacaksa, yumurtaya çizi-

len yazý taslaðý, yine diþçilerin kullandýðý bir alet-

le kazýnýyor. Nuray Haným burada kazýma iþle-

minin zorluðunu “yüzey buz pisti kadar kay-

gan” sözleriyle ifade ediyor. Kazýma önemli

çünkü kazýnan zemin boyayý emiyor ve orta-

ya çok net çizgiler çýkýyor. Kazýma aþama-

sý da bitince uygun kalemle yazmak ve

son olarak cilayý atmak kalýyor.

Boyama türü desenler de ise su bazlý

seramik boyasý ve desene uygun in-

celikte fýrçalar gerekiyor. Yaðlý boya

tekniðinde olduðu gibi boyanýyor fa-

kat yine çizgileri keskinleþtirmek için

kazýma aþamasý, burada da söz konu-

su. Ertuðrul bey, bir eserinde pencere

kafesinin her kutusunu kazýyor ki içinde-

ki lamba yandýðýnda pencereden giren

günýþýðý efektini verebilsin. Tüm bu

zahmetli iþlemlerin sonunda orta-

ya çýkan eser, sanatçý çiftin bütün

yorgunluðunu alýyormuþ. Ertuðrul

Altun, “estetik ve kalite detaylarda

gizlidir” derken emeklerinin boþa olmadý-

ðýnýn altýný bir kez daha çiziyor…

147



148

Feridun Obul… Sultanahmet'in tarih kokan daracýk sokaklarýn-

dan birinde, Osmanlý paþalarý için yapýlmýþ, 300 yýllýk bir yapý

olan Türk Müzik Evi'nin sessiz, sakin, mütevazi, ince ruhlu sa-

hibi… Ýçten bir "hoþ geldiniz" ile karþýlýyorlar Feridun Bey ve eþi

Sema Haným bizleri. Feridun Bey'in  çalýþma odasýna giriyoruz,

bütün duvarlar daha önce hiç görmediðimiz enstrümanlarla

dolu. "Doðu Türkistan'dan Sibirya'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a

kadar çok geniþ bir coðrafyanýn ürünleri" diye anlatýyor ve bir

bir tanýtýyor Feridun Usta bize enstrümanlarý… 

"Çeng, kubuz, yatugan, dutar, dobra, tar, halile, dutar, koray,

þaman davulu, kýlkopuz, koçkarca, santur, sýbýzgý, musikar, nak-

kare…" diye saymaya baþlýyor, þaþýrýyoruz, ne adýný biliyoruz,

ne kendini tanýyoruz enstrümanlarýn. "Bunlar bizim kültürü-

müz" diyor usta, "Orta Asya'dan beri Türkler icra etmiþ ve ha-

la da o bölgelerde meþk ediliyor bu çalgýlar. Ne yazýk ki bizde

bilinmiyor, öyle ki üniversitelerimizdeki enstrüman yapýmý bö-

lümlerinde bile dersi yok. Ancak her zaman olduðu gibi bu ko-

nuda da yabancýlar anlýyor kültürümüzün kýymetini. Ýspanya,

Ýsviçre, Avusturya ve Almanya'dan misafirler aðýrlarým sürekli.

Hepsi öyle ilgili ki þaþarsýnýz. Mesela iki yýl önce bir konser oldu.

26 yabancý ülkemize geldi ve rebab çaldý. Bizimkiler ise sadece

alkýþladý… Yurt dýþýnda çoðu ülkede yapýlýyor çalgýlarýmýz ve

ders vermem için çaðýrýyorlar beni. Gitmiyorum. Sergi için bile

gitmedim. Burada kalmalý herþey diye düþünüyorum…"

"Bir Ses ile Hayatým Deðiþti"

Sema Haným'ýn bizim için demlediði sýcacýk çayýn eþliðinde de-

vam ediyor konuþmamýz… Ustanýn bu derin aþkýnýn ne zaman

ve nasýl baþladýðýný merak ediyoruz. "1986 yýlýydý. O zamana

kadar müzik ile yakýndan uzaktan alakasý olmayan ben, bir ar-

kadaþýmý ziyaret için Cerrahpaþa'daki Ýstanbul Üniversitesi Et-

nomüzikoloji Merkezi'ne gitmiþtim. Bir ses ile yaþamýmýn akýþý

deðiþti diyebilirim. Beni bilmediðim diyarlara götüren bir týnýy-

dý bu… Çatý ustasýydým halbuki, iþi býraktým ve enstrüman ya-

pýmý atölyesinde baþlama kararý aldým.1994 yýlýna kadar bu iþe

gönül veren arkadaþlarýmla omuz omuza çalýþtýk, ürettik. An-

cak üniversitenin rektörünün deðiþmesi bu rüyanýn sonu oldu.

Hepimiz ayrý yönlere daðýldýk. Ben Türk Müzik Evi'ni kurdum ve

eþimin sonsuz desteðiyle bu yolda tek baþýma yürümeye baþ-

ladým. Kýzým yetiþti ardýndan. Gökçe Obul da ÝTÜ Türk Musikisi

Orta Asya’dan Günümüze
Büyülü Ezgiler

Neva OLUT

En eskisi 10 bin yýl öncesine dayanan, tamamen doðal ve orijinal malzemelerle üretilmiþ
murinhur, rebab, çeng, þaman davulu, yatugan gibi belki de adýný bile duymadýðýmýz
800 farklý Türk enstrümaný Ferudun Obul'un Sultanahmet'teki küçücük atölyesinde ha-
yata tutunmaya çalýþýyor. Obul ilgisizlikten muzdarip ancak tüm çaðrýlara raðmen yurt
dýþýna çýkmayý hiç düþünmüyor: "Her þey burada kalmalý, anavatanýmda…" diyor.
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Devlet Konservatuarý Enstrüman Yapýmý Bölümü mezunu. O da bu

iþe gönül verenlerden yani…" Þu ana kadar 10 bine yakýn enstrü-

mana hayat veren ustaya üretimlerini nasýl deðerlendirdiðini so-

ruyoruz: "Daha önce de dediðim gibi ülkemde deðeri yok yaptýk-

larýmýn. Enstrümanlarýmýn yüzde 95'ini yurtdýþýna gönderiyorum.

Ülkemizden öðrenciler genellikle tez döneminde gelirler bana.

Konservatuarlarýn yaný sýra Antropoloji bölümlerinden ilgi var o

kadar." diyor. 

Çeþitli sergilerle öz kültürümüzün izlerini günümüze taþýyan

Obul'un enstrümanlarýný çeþitli tarihi filmlerde ve bazý tv program-

larýnda dekor olarak görebilmek mümkün… Türk müziðinin binler-

ce yýllýk geçmiþinden bahseden usta, "Özellikle Selçuklu ve Os-

manlýda musikiye önem verilir, padiþahlar tarafýndan dahi icra edi-

lirdi, en önemlisi de bu müzikler tedavi amaçlý da kullanýlýrdý." di-

yor. Obul bu anlamda önemli bir projeye de katkýda bulunmuþ.

Ustanýn ürettiði enstrümanlarla çalýnan müzikler "relaxation mu-

sic" adý altýnda eczanelerde satýþa sunuluyor… 

"En Büyük Üzüntüm: Çýraðým Olmamasý"

En eskisi 10 bin yýllýk bir þaman davulu olan enstrümanlarýn hep-

sinin ayrý bir hikayesi var, hepsi baþka baþka yüzyýllara ve kültür-

lere ait. Malzemeleri ise tamamen doðanýn kalbinden. Obul'un ha-

yat verdiði çalgýlara dokunmak, tarihe dokunmak gibi bir þey, bu-

nu hissederek hepsine bir bir dokunuyoruz… M.Ö 3. yy'a ait bir pa-

zýrýk çengini inceliyoruz. Telleri koyun baðýrsaðýndan,  malzemesi

deve derisinden… Gitara benzeyen murinhura bakýyoruz. At kuy-

ruðundan telleri, ak kayýn aðacýndan gövdesi, kök boyalar ile bo-

yanmýþ… Pazýrýk çengi, gýçek, rebab… Hepsi orijinallerine sadýk ka-

lýnarak, doðal malzemelerle yapýlmýþ… Usta, çoðunlukla ladin, çý-

nar, abanoz, ceviz, akaðaç gibi aðaçlarý kullanýyor; at kuyruðu, ko-

yun derisi, deve derisi, kaplumbaða kabuðu, hindistan cevizi, ba-

ðýrsak, manda boynuzu, yayýn balýðý derisi, manda yüreði zarý gibi

malzemelerle vücuda getirdiði çalgýlarý ipekler, kök boyalar, se-

defler, fildiþleri, gümüþ ve ahþap kakmalarla süslüyor. Bunca fark-

lý enstrümaný hangi bilgilere dayanarak yaptýðýný merak ediyoruz.

"Minyatürler, gravürler, fotoðraflar, maðara resimleri, eski belge-

ler, kitaplar hepsi benim bilgi kaynaðým. O kadar çok araþtýrma

yaptým ki bu konu hakkýnda." Kimbilir ne çok bilgi birikmiþtir,

bunlarý diðer insanlarla paylaþmayý düþünmüyor musunuz? diye

soruyoruz. "Haklýsýnýz. Enstrümanlarý araþtýrýrken o zamanlarýn

sosyal yaþamýyla birlikte geliyor herþey. Nasýl yaþýyorlar, ne giyi-

yorlar, hayat þartlarý, yaþadýklarý dönem… Bunlarýn hepsini bir ki-

tapta bir araya getirmek istiyorum. Bundan sonraki öncelikli he-

defim bu…" diyor. O küçücük odada gördüklerimizden ve duyduk-

larýmýzdan o kadar etkileniyoruz ki bunu en kýsa zamanda gerçek-

leþtirmesi konusunda ustayý yüreklendiriyoruz…

Feridun Bey'in atölyesinin birkaç sokak ötede olduðunu öðrendi-

ðimizde orayý da ziyaret etmek ve o havayý teneffüs etmek isti-

yoruz. Evden çýkýp, biraz yürüdükten sonra 800 yýllýk bir sokaðýn

dar merdivenlerinden çýkýp atölyeye varýyoruz. Atölyenin giriþinde

ustanýn, çýraðým dediði sevimli bir tavþan karþýlýyor bizi. Adý "pan-

da" olan tavþanýn gönül yoldaþý olduðunu, kemirdiði kablolar dý-

þýnda arkadaþlýðýyla kendisini memnun ettiðini anlatýyor Feridun

Bey. Bir sürü malzemenin canlanmak için sýra beklediðini görmek

heyecanlandýrýyor bizi, "Bundan ne yapacaksýnýz", "Þunlarýn özel-

liði nedir?" sorularýmýz ardý adýna sýralanýyor, ceviz kabuklarýnýn,

kök boyalarýn, kamýþlarýn içinde ilginç bir dünyayla karþý karþýya-

yýz biliyoruz. Eserlerini ne kadar zamanda ortaya koyduðunu so-

ruyoruz: "Hepsinin yapým süresi farklý, kimi enstrüman 1 haftada

biterken kiminin yapýmý 1 ay sürebiliyor. Ancak benim için birbi-

rinden hiçbir farký yok. Hepsini öyle severek yapýyorum ki. Satýlýr

mý diye bir düþüncem de yok. Benim için çok deðerli, asla satma-

yacaðým onlarca enstrümaným var. En büyük üzüntüm ise (güle-

rek söylüyor) pandadan baþka çýraðým olmamasý…"

10 bin yýllýk Türk enstrümanlarýný günümüze büyük bir baþarýyla

taþýyan Feridun Usta birikimlerini aktaracak çýrak aramaya devam

ede dursun, ecdadýmýzýn nice cevheri, geçen yüzlerce yýla inat yi-

ne de bir köþeden bizlere gülümsüyor; görebilene, kýymet bilene…

“Þimdiye kadar yaptýðým on bine yakýn enstrumanýn ülkemde deðeri yok, % 95’ini yurt dýþýna gönderiyorum.”



Hayatýnýn her evresinde üreten biri olmayý hedeflemiþ ve bu

doðrultuda yaþamýþ biri Benan Bilek. Aslen Ýstanbullu olmasý-

na raðmen, 1982 yýlýnda okumak için geldiði Ýzmir’den asla

vazgeçememiþ bir doða tutkunu. Yaþam eleðinden ayýkladýk-

larýný toplayan; oyalarý, dantelleri, çitleri, aðaçlarý, evleri kendi

yüreðinde anlamlandýran bir sanatçý… Ýþletmecilikten yazarlýða

uzanan baþarýlý ve bir o kadar da yorucu hayat yolculuðunda

sýðýndýðým bir liman diyor Benan Haným nakýþ için.

Un eleði ve iplik kullanarak nakýþa bambaþka bir form kazan-

dýran Benan Bilek ile gerçekleþtirdiðimiz söyleþimizi beðeniyle

okuyacaðýnýzý umuyoruz…

Benan Haným Bize Biraz Kendinizden Bahsedebilir misiniz?

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü’nü bitirdikten

sonra Ýzmir’de bir firmanýn halkla iliþkiler müdürlüðünü yap-

maya baþladým. 12 yýl orada çalýþtýktan sonra Narlýdere’de bir

kafe açtým. Ýsmi ‘Ev Gibi’ydi. 2,5 yýl iþlettim. Evime ve aileme

zaman ayýramadýðýmý anlayýnca çok sevdiðim kafeteryamý

devrettim. Þu an Ýz-

mir’de bir alýþ-

v e r i þ

merkezinin halkla iliþkiler yöneticiliðine devam etmekteyim.

Ayrýca yazarlýk, editörlük, redaksiyon ve bir film prodüksiyon

firmasýnda metin yazarlýðý iþini yürütüyorum. Mizahi müþteri

temsilcileri öykülerimi topladýðým “% 30’u Peþin” adlý bir kita-

bým var ve ortaöðrenim öðrencilerine yönelik bir de Ýmla Kýla-

vuzu hazýrladým. Ancak bütün bu iþlerin haricinde en büyük

aþkým eleklerime iþlediðim nakýþlarým… 

Elek üzerine nakýþ iþlemeye ne zaman ve nasýl baþladýnýz? 

Yýllardýr nakýþ ve boncuk iþlemeleri yaparým. Kanava, kanavi-

çe, Çin iðnesi gibi tekniklerle dostlarýma küçük hediyeler hazýr-

lardým. Yine bu tekniklerle oluþturduðum panolar da bana ek

gelir saðlardý o zamanlar. Ta ki yazlýktaki sinekliðin küçük yýr-

týðýna dikiverdiðim o iðne oyasýna kadar… El çabukluðuyla ha-

zýrladýðým iðne oyasý çiçek, gözümün önünde birdenbire un

eleði ile eþleþiverdi. Dikili pazarýndan aldýðým un eleðini iþleye-

rek ilk eleðimi tamamladým.

Bu sanatý icra ederken çevrenizden destek aldýnýz mý? Ýn-

sanlarýn yaklaþýmlarý nasýl oldu?

Eþim her konuda benim yanýmda olmuþtur. Öyle olmasaydý bu

kadar iþi bir arada yapabilmek gibi bir lüksüm olamazdý. Haya-

tý paylaþmanýn ötesinde, fikirlerimi de her zaman destekleyen

bir insan. Allah’ýn bana verdiði bir ödül gibi. Eleklerimin sayýsý

arttýkça benim kadar o da sevindi. Her birini bir sanat ese-

ri izler gibi izledi. Onun bu tavrý tabii ki sanatkâr ruhu-

mu okþadý. Eþimin yaný sýra arkadaþlarýmýn da önem-

li katkýlarý oldu. Çeþitli týðlar, oyalar, iplikler ya da

kumaþ parçalarýyla buluþmamý saðladýlar. Elekler

bana ait evet ama ben, arkadaþlarým, eþim ve ký-

zýmla bütünleþmiþ bir iþ çýkardýðýmý düþünüyo-

rum. Onlar olmasaydý hayat bu kadar kolay,

yaptýklarým da bu kadar renkli olamazdý.

Bu iþi bir sanat olarak nitelendiriyor mu-

sunuz? Yoksa her kadýnýn içinde olan üret-

me duygusunun bir tezahürü mü? 

Ýþin içinde kadýn varsa, üretkenlik ve sanatýn

olmamasý mümkün mü? Yaptýklarýmý nakýþa
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Tuvali Un Eleði,
Boyalarý Ýplikler 

Ömer SALÝH

“Eleklerimde yaþam var. Cývýl cývýl bir dünyayý nakþediyorum ben onlara. Çocuksu ya-
nýmýn renklerine sahipler sanki. Belki hayal ettiðim yerler, gitmek istediðim daðlar,
gölgesinde uyumak istediðim aðaçlar, binip de uzaklaþmak istediðim gemiler… Yüre-
ðimdeki evleri, çiçekleri, denizleri, gölleri iþliyorum tuvalime…”



farklý bir yaklaþým olarak

deðerlendiriyorum. Sanat

mý derseniz? Evet. Ama

bence yaþama sanatý.

Benim yaptýklarýmda ya-

þam var, renkler var. Cývýl

cývýl bir dünyayý nakþedi-

yorum ben eleklere. Yü-

reðimdeki evleri, aðaçlarý,

çiçekleri, daðlarý, denizleri,

gölleri nakþediyorum. Eðer

ortada bir sanat varsa, bunun

sanatkârý ben deðilim aslýnda;

doðanýn ta kendisine ait bu sanat.

Eserlerinizde en çok hangi temalarý kul-

lanýyorsunuz? Ýlgi görenler hangileri?

Siz neyi severek yapýyorsanýz ilgiyi de onlar görüyor. Desenlerim-

de doða var. Maviler, yeþiller, rengârenk çiçekler var. Perdeli evler,

ipe asýlmýþ çamaþýrlar, balkonlardan sarkan çiçekler, denize açýlan

yelkenliler, denizcilerin yolunu aydýnlatan fenerler, mutlulukla ka-

nat çýrpan martýlar, dans eden bulutlar var. Ve ben bunlarý yap-

maktan büyük zevk alýyorum.

Diðer nakýþ türlerinde genelde desenler kopya edilerek iþleniyor.

Oysaki sizin nakýþlarýnýzda özgün desenler var… Bu benim resmi

sevmemle ilgili. Satýn aldýðým resimlerde kendi çocukluk neþeleri-

mi bulurum. Hep hayatýn renklerini ve pozitifliðini yansýtan resim-

lere yer verdim duvarlarýmda. Özgün desenler konusuna gelince,

ben elekleri tuval, iplikleri boya olarak kullanýyorum. Böylelikle

çok sevdiðim iki þeyi bir araya getiriyorum. Tüm bunlar biraz da

farklý olma isteðim ile ilgili sanýrým.

Bu sanatý sizden baþka yapan var mý? 

Benden baþka bunu yapan birileri var mýdýr bilmiyorum. Belki ser-

gilerimi gezenlerin içinde yapmayý deneyenler olmuþtur. Ancak

bana ulaþmýþ herhangi bir isim yok. Bilgim olmadan bu iþin yapýl-

masýný da doðru bulmuyorum. Müthiþ bir keþif deðil elbette ama

bu iþi ilk yapan kiþi olarak taklit edilmek istemediðimi söyleyebi-

lirim. Buna karþý zaten yasal bir ön-

lem aldým. Elekler üzerine yapý-

lan bu iþlemeleri ve çalýþ-

malarýmý tescil ettirmek

beni rahatlattý. 

Öðrenme talebinde

bulunanlar oldu mu? 

Öðrenme talebinde

bulunan pek çok kiþi

oldu. Ama bunu anlat-

mak sanýldýðý kadar ko-

lay deðil. Ancak birkaç ki-

þiye, yaptýðým çalýþmalarý öð-

rettim. Bu kiþilerden bazýlarý “ben

bir þeyler yapmak istiyorum” diyen ve

içinde bulunduðu ortamdan mutlu olmayan kiþilerdi.  Ýzmir’de bir

doktorun reçete olarak beni önerdiði bir hastayý biliyorum. Kendi-

siyle buluþup elekleri nasýl iþleyebileceði konusunda görüþme

yapmýþtým. Her eliþinde olduðu gibi benim eleklerim de rehabilite

ediyor sanýrým. 

Elek iþlerken kullandýðýnýz malzemeler nelerdir? Kýsaca yapý-

mýndan bahsedebilir misiniz? 

Ýpliklerim molina türü iplikler. Eleklerimin üzerine cam gelmiyor.

Yani iþlediðim gibi asýlýyor duvara. Bu yüzden canlý ve solmayacak

malzemeler kullanmam gerekiyor. Ýplik dýþýnda, týðla örülmüþ par-

çalar, deniz kabuklarý, yosunlar, ille de iðne oyasý ve boncuk oya-

sý kullanýyorum. Ýðne oyalarýmý, bunlarý yaparak kazanç saðlayan

hanýmlardan almayý tercih ediyorum.

Gelelim yapým aþamasýna;

önce elek kasnaðýný, ça-

paklarýný ince bir

zýmparayla aldýk-

tan sonra boyu-

yorum. Un elek-

lerinin üzerine

gerilmiþ olan

kutucuklardan

oluþmuþ nay-

lon zemin, ka-

nava nakýþý yap-

maya müsait bir

zemin. Ancak nay-

lon olduðu için de çok

fazla çizim yapmaya im-

kan tanýmýyor. Ýpliklerin kir-

lenmemesi için zemini de çok çiz-

memek gerekiyor. Kafamdaki resmin ana çizgilerini hafifçe eleðe

çiziyor ve resim tekniðindeki gibi en geriden en öne doðru iþleme-

ye baþlýyorum. Aplike edeceðim malzemeleri ise mümkün oldu-

ðunca sona býrakýyorum. 

Bir eleði iþlemek ne kadar zamanýnýzý alýyor?

Bir eleðin ne kadar sürede biteceði, ona ayýrdýðýnýz zamana baðlý.

Ben bu iþ için akþamlarýmý ayýrabiliyorum. Hem günün yorgunlu-

ðunu atmak hem de kafamý boþaltmak için iþliyorum eleklerimi.

Biraz zaman alýyor tabi ama üzerinde zaman ve emek harcanan

her iþ gibi sonuca deðiyor diye düþünüyorum. Mesela “Hayat Aða-

cý” isimli bir eleðim var ve oradaki aðacý iþlemek tam on günümü

aldý. Yapraklarý “tohum iþi”yle yapýlmýþtý ve bittiðinde küçük, buk-

let halýyý andýran bir aðacým olmuþtu.

Þu ana kadar kaç sergi açtýnýz? 

Ýstanbul’da ve Ýzmir’de olmak üzere iki sergi açtým. Londra ve Ja-

ponya’da düzenlenmek üzere iki sergi teklifi aldým. Ankara’ya da

götürmek istiyorum eserlerimi. Ýstanbul’da yeni bir sergi daha is-

tiyorum. Ama zamanlamayý henüz yapamadým.

Size ticari boyutta getirisi nedir bu iþin? 

Bir ressama resmin getirisi ne kadarsa bana da eleklerimin getiri-

si odur. Yaptýðým pek çok iþ arasýnda emeðin kazanca dönüþme-

sinin sevincini en çok eleklerimde yaþadým.

Son olarak eklemek istediðiniz bir þeyler varsa…

Beni yeni bir sergi için heyecanlandýrdýnýz açýkçasý. Aslýnda elek-

lerle ilgili çalýþmalarýmý biraz demlenmeye býrakmýþtým. Doðdu-

ðum kentin bir yayýnýnda yer almanýn verdiði hazzý ise anlatmam

mümkün deðil…
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Bir erkek olarak taký konusunda yazmak gerçekten zor bir iþ.

Günümüzde genç erkeklerin de çeþitli takýlar kullanýyor olma-

sýný dikkate alsak bile, kabul etmek gerekir ki bu kadýnla-

rýn tekelinde olan bir konu. Üstelik taký kullanýmý in-

sanlýk tarihi kadar eski bir olgu. Kitaplarda, tablolar-

da, heykellerde, anýtlarda gördüðümüz tarihi kadýn

figürlerini incelediðimizde mutlaka bir takýyla bir-

likte canlandýrýldýðýný gözlemleyebiliriz. Kadýnla-

rýn taký ve süse olan ilgisinin kaynaðýný ve neden-

lerini araþtýrmak akademisyenlerin iþi olsa da, or-

tada gözle görülür bir gerçek var; bütün kadýnlar

taký kullanýr. Sadece basit bir süs eþyasý olmaktan

öteye gider bazen bu takýlar, çeþitli manevi anlam-

lar kazanýr. Örneðin, birisi ‘þanslý kolyem’ diyerek ta-

nýmlarken sevdiði takýyý, bir baþkasý da ‘aile yadigarý’ di-

yerek yüzüðüne manevi deðer katar.

Bu açýdan bakýnca basit bir mantýk yürütme ile; bütün kadýnlar

kullanýyorsa bu takýlarý elbette birileri de üretiyor diye düþünü-

yorum. Bunlardan biri alanýnda oldukça popüler isimlerden biri

olan Fatma Fisunoðlu… Fisunoðlu, yalnýzca taký tasarýmýyla ye-

tinmiyor, ayný zamanda ÝSMEK kursiyerlerine ücretsiz olarak

ders veriyor. El sanatlarýyla uðraþan bütün insanlar gibi o

da iþine aþkla baðlý. Yeni bir sergi arifesinde, yoðun bir

telaþ ve koþturmaca arasýnda bize kýsa da olsa zaman ayý-

rabilen Fatma Fisunoðlu’yu tanýyoruz þimdi…

1981 yýlýnda Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitiren Fatma Fisu-

noðlu, mezun olduktan sonra evlenerek bir çocuk dünyaya getirmiþ. Tekstil sektöründe ku-

maþ tasarýmcýsý olarak baþarýlý bir kariyer yapan Fisunoðlu, 2001 yýlýnda emekli olduktan son-

ra taký konusuna ilgi duymaya baþlamýþ. Nasýl farklý birþeyler yapabilirim diye düþünen Fi-

sunoðlu tekstil konusundaki bilgisini dikkate alarak, taký ve kumaþý birlikte kullanmaya

karar vermiþ. Bu konuda kendini sürekli geliþtiren Fisunoðlu, pamuklu kumaþ, iðne oyala-

rý, tülbent benzeri kumaþlarý, gümüþ, altýn, yakut, zümrüt, inci, mercan gibi deðerli taþlar-

la bir araya getirerek özgün takýlar ortaya çýkarmaya baþlamýþ. 2002 yýlýnda bir öðretmen

arkadaþý sayesinde ÝSMEK’le tanýþan ve burada taký tasarýmý dersleri vermeye baþlayan Fi-

sunoðlu, gösterilen yoðun ilgiden oldukça memnun.

Takýlarýn Bir Eþi Daha Yok

Fatma Fisunoðlu, “Yaptýðým takýlar kendine özgü yapýsýyla eþsiz eserler. Sadece taký olarak algýlanmamalý.

Burada bambaþka bir olaydan bahsediyoruz. Geleneksel Anadolu motifleriyle, el emeðiyle, göz nuruyla iþ-
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“Benim Takýlarým
Sadece Süs Deðil”

Tuðrul MERCAN

Taký tasarýmý konusunda kendine özgü yorumuyla dikkat çeken Fatma Fisunoð-
lu’nun, kumaþ ve deðerli taþlarý Anadolu motifleriyle sentezleyerek oluþturduðu taký-
lar ülkemizde olduðu kadar yurt dýþýnda da büyük ilgi görüyor. Zamanýnýn çoðunu
sergilere hazýrlanarak geçiren Fatma Fisunoðlu, son beþ yýldýr ÝSMEK’te taký tasarýmý
dersleri veriyor.

Fatma Fisunoðlu:
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lenmiþ oya ve tülbentleri takýya

uyarlýyorum. Üstelik bu eserler öyle

incik-boncuk denecek malzemeler

kullanýlarak deðil, hepsi deðerli

taþlarla oluþturuluyor. En büyük

özelliði de yaptýðým her takýnýn

kendine özgü olmasý, bir eþi da-

ha olmamasý. El yapýmý olduðu

için hepsi birbirinden farklý. Za-

ten tasarýmcýlarýn eserleri imzasý

gibidir, hepsinin kendi tarzý vardýr.

Eðer deneyimli bir tasarýmcýysanýz bir

takýya bakarak onu kimin yaptýðýný anla-

manýz mümkün. Ben her defasýnda daha

özel bir taký yapmaya çalýþýyorum.” diyor.

Tasarým aþamasýný doðum sancýsýna benzeten Fatma

Fisunoðlu, kullandýðý metaforu “Bir takýyý ortaya çýkarma-

nýn en zorlu kýsmý aslýnda tasarým aþamasýdýr. Bu ayný doðum

olayý gibi, bazen gerçekten çok sancýlý geçiyor. Kafamda sürekli

çeþitli þekiller, deðiþik figürler dolaþýyor. Önce kafamda bunlarý ku-

maþla birleþtirerek ortaya çýkacak takýnýn resmini yapýyorum. Re-

sim zihnimde netleþtikten sonrasý çok daha kolay, takýyý ortaya çý-

karmam en fazla beþ saat sürer. Bu takýlarý bazen sergiye koyu-

yorum bazen de hediye ediyorum. Bu iþe baþlamamýn en büyük

nedenlerinden biri de zaten hediye vermeyi çok sevmemdir. On-

lar için yaptýðým küçük bir yüzük bile insanlarý gülümsetebiliyor,

bu da beni çok mutlu ediyor.” þeklinde ifade ediyor.

“Taký Sadece Süs Deðildir’’

Takýyý yalnýzca basit bir süs aracý olarak görmemek gerektiðinin

altýný çizen Fisunoðlu, “Taký tarih boyunca önemli bir imge olmuþ-

tur. Yüzyýllardýr insanoðlu, deðerli taþlarý, madenleri kullanarak

yaptýðý takýlarýn kendisine güç verdiðine, þans getirdiðine inanmýþ-

týr. Mesela Ametist canlýlýk ve enerjiyi simgeler. Yakut, safir, züm-

rüt insana mutluluk verir ve özgüveni yükseltir. Her taþýn bu tür

kendine has özellikleri vardýr. Üstelik takýlar nesilden nesile geçe-

rek manevi deðerler de kazanýr ve insanlara geçmiþi hatýrlatýr. Mü-

zelerde yüzyýllar önce kullanýlmýþ taç, yüzük, madalyon gibi çeþit-

li takýlar sergilenir mesela. Bunlarý kullanan önemli þahsiyetleri

düþününce heyecanlanmamak elde deðil…” diyor.

ÝSMEK’in ücretsiz eðitim vermesinin özellikle maddi koþullarýnýn ye-

tersizliði nedeniyle eðitim imkaný bulamamýþ insanlar için büyük

þans olduðunu söyleyen sanatçý, verdiði eðitimleri þöyle özetliyor:

“Þu an 33 kiþiye ders veriyorum ama 100 kiþiden fazla yedek kayýt

var. Ýlerde yeni sýnýflar açmayý düþünüyoruz. Her meslek ve yaþtan

öðrencim oldu. Genelde ticari anlamda olsa da taký konusuna ilgi

gösteren, ders alan erkeklerin sayýsý da azýmsanmayacak kadar

çok. Açýkçasý ben bu kadar büyük ilgi görmekten mutluluk duy-

dum. Öðrencilerim arasýnda taký tasarýmý öðrenip dükkan açanlar

olduðu gibi, bu iþe kendisi ve yakýn çevresi için takýlar yapmak

amacýyla baþlayanlar da var. Bence taký hiçbir zaman popülerliðini

kaybetmeyecek. Sonuçta bütün kadýnlar taký kullanýyor.”

ÝSMEK’in gelenekselleþen Feshane Genel Sergileri’nde her yýl eser-

leri yer alan Fatma Fisunoðlu, geçtiðimiz Aralýk ayýnda Taksim

Metrosu’nda 300 parça takýdan oluþan bir koleksiyon sergiledi.

Sergiyi gezenler tarafýndan yoðun ilgi gören takýlarýn büyük bir

kýsmý daha ilk gün alýcý buldu. Fisunoðlu’nun Hollanda, Almanya

gibi çeþitli Avrupa ülkelerinde sergilenen tasarýmlarý, özellikle kul-

lanýlan Anadolu motifleri ve kumaþ çeþitleriyle dikkat çekiyor.

Yurtdýþýnda sergilerde yer alan takýlarýn da ilk günlerde satýldýðýný

belirten Fisunoðlu, el iþçiliði ve geleneksel motifler taþýyan bu öz-

gün eserlere özellikle yabancýlar tarafýndan büyük deðer verildiði-

ni söylüyor…



Semazenlerin sema eylerken giydikleri uzun ve beyaz elbisesi

tennure, baþýndaki kahverengi külah ise sikke diye adlandýrýlý-

yor. Hz. Mevlâna, Mesnevi’de tennureyi kefen, hýrkayý toprak,

sikkeyi ise mezar taþý olarak zikrederek adeta insanýn ölmeden

önce ölmesinin somut bir yorumunu veriyor. Semazenlerin se-

ma ederken giydikleri bu giysileri yapan ustalar da yine Kon-

ya’da yaþýyor. Dünyada oldukça ilgi gören Mevleviliðe gönül ve-

ren yabancýlarýn sikke ve tennureleri de Konya’dan gidiyor.

Çünkü sema kýyafetleriyle profesyonelce ilgilenen ve dergah ri-

tüeline uygun þekilde yapan baþka ustalar yok. Biz de bir sik-

kenin yapýlýþýna yakýndan tanýk olarak bu el emeði sikkelerin

ortaya çýkýþýný ve anlam perdelerini aralamaya çalýþtýk.

Sikke yapýmcýsý Mehmet Girgiç, 13 yaþýnda dedesinden öðren-

diði sikkeciliði tam 40 yýldan bu yana Konya’daki atölyesinde

devam ettiriyor. Onun en büyük yardýmcýsý ve bundan sonra

el vereceði kiþi ise dünyanýn en küçük sikkecisi konumundaki

8 yaþýndaki oðlu Celaleddin. Mehmet Girgiç’in dedesi önceleri

külahçý imiþ. Ancak Cumhuriyet döneminde çýkarýlan kýyafet

kanunundan sonra keçeciliðe yönelmiþ ve çobanlara kepenek

dikerek mesleðini geliþtirme yolunu seçmiþ. Keçenin cazibesi-

ne ve esrarýna kapýlan dede Girgiç, sonrasýnda sikke yapýmýna

yönelmiþ. Dedesinin çýraklýk arkadaþý olan Ali Sapmaz’dan ke-

çenin sýrlarýný öðrenen Mehmet Usta, dedesine verdiði söz ge-

reðince o rahmetli olana kadar da elini keçeye sürmemiþ. Ýlk

sikkesini bir hafta boyunca uðraþarak yedinci denemesinde

yapabilen Girgiç, iþin sýrrýný Konya Mevlâna Müze’sinde gördü-

ðü bir sikkeyi incelemesiyle çözmüþ. 

Sikke dediðiniz semazen külahý öyle kolay ve her yünden ya-

pýlan bir giysi deðil. Bir kere iyi bir sikke yapmak için oðlak ya

da deve yünü bulmak gerekiyor. Sikkenin aslý yünden oluþur.

Sufi kelimesinin de Arapça suf (yün) kelimesinden türetildiðini

ve eski derviþlerin yünden elbise giydiklerini, sufi kelimesinin

de bu anlama geldiði herkesin malumu. Bazý iþlemlerden geç-

tikten sonra önce keçe sonra sikke olan yün, insan-ý kamil ol-

ma yolculuðunda derin manalar taþýr.

Keçe’nin Ýlk Semasý…

Mehmet Girgiç’in kamýþtan bir kalýbýn üzerine yaydýðý yýkanmýþ

yünü incecik sermesi ve onu sýkýca bir rulo halinde sarmasý in-
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Keçe Külahýn
Ruhla Semasý

Sina NEFTÎ

Semazenler için baþlarýna giydikleri kahverengi külaha sikke deniyor ve sikkenin çok
derin bir manasý var. Hz. Mevlâna’nýn Mesnevi’de mezar taþý olarak zikrettiði sikke,
Konya’da yapýlýyor. Keçi kýlýndan ve tamamen elle yapýlan sikke en çok Ýsviçre, Ameri-
ka ve Avusturya’dan sipariþ alýyor. Dünyada sikkeyi yapan baþka ustalarýn olmamasý
da Konya’yý ayný zamanda Mevleviliðe ilgi duyan kimselerin odak noktasý yapýyor. 
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sana baðlanan sadakat kemeri gibi geliyor. Ayný zamanda yünün

bu rulo halini almasý ve ilk kez dönmesi keçenin sema ile tanýþma-

sýný remzeder sanki. Ýyice incelen ve bütün kirinden arýnan yünün

þekil ve biçiminin deðiþmesi de tam bu noktaya isabet eder. Gir-

giç büyük efor harcayarak zikreder gibi keçe kývamýna gelen ka-

dar yoðurmasý vahdetin bir fotoðrafýný sunar adeta. Kalýba ilk seril-

diðinde parça bölük olan yün artýk birleþmiþtir. Rulodan çýkarýlarak

yere serilen yün, düzgün bir yere serilerek yeni bir serüvene ha-

zýrlanýr. Artýk bu noktada Mehmet Usta’nýn maharetli elleri konu-

þacaktýr. Kendini mürþidine teslim eden mürid gibi, yün de artýk

ustasýna kendini teslim etmiþtir. Sýcak su ve sabunla piþip keçe

olacak  kadar piþen yün, sýcak suyla aþkla yoðrulur. Her yoðrulma-

da açýlan sikke için artýk iki parçanýn birleþmesi kalmýþtýr. Bu bir-

leþme keçenin birbirinin içine geçmesi suretiyle yapýlýr ve böylece

hem tek ve hem de çift bir görünüm arzeder. Bu halleriyle sikke-

ler “Göklerin altýnda bir eþi olmayan o sevgili esirini tek mi, çift mi

oynamaya razý etti. Bana sordu: “Tek mi istersin yoksa çift mi?”

Ben de: “Seninle çift, alemden de tek, ayrý olmak isterim “dedim”

diyen Hz. Mevlâna’nýn sözlerine iþaret ederler sanki. Görünüþte tek

olan bu çift giysi, alemde zýtlýklarý ile var olan çift þeyleri vahdet

örtüsü içinde gizlemeyi salýk vermektedir adeta. Bu düsturun ku-

lakta küpe deðil baþta taç yapýlmasýdýr sikke. 

Ýç içe geçen iki çift yünün yolculuðu ustanýn ellerinde kalýba girer.

Yavaþca okþanan ve adeta sýrtý sývazlanan yün, 15 dakikalýk iþle-

min ardýndan ýslak keçe kalýbýnýn üzerinde kurumaya býrakýlýr.

Sikke bu noktadan sonra derviþlerin baþýna taç olmaya hazýr hale

gelecektir. 

Gerçek malzemeyi bulmadan sikke yapmayacaðýný kaydeden

Mehmet Usta, eskiden düz olan sikkeyi kendisinin geliþtirerek ha-

fif ovalleþtirdiðini ve böylece kendi tarzýný ortaya koyduðunu söy-

lüyor: “Biraz daha geliþtirdim ben sikkeyi. Böylece sikkenin ömrü-

nü 100-150 seneye çýkarmayý hedefliyorum. Sikke yapýmýnda ben

orta bir yol buldum, kimse de tepki göstermedi. Görüntü böyle da-

ha iyi oldu.” diyerek orjinal sikkeden farklý olduðunu ifade eden

Girgiç, gece gündüz demeden sikke yapýmýyla uðraþýyor. 

Topkapý ve Mevlânâ müzelerinde hali hazýrda bulunan sikkelerin

bir kýsmý kaþmirden yapýlmýþ; ancak kaþmirde bal rengini tuttur-

mak zor ve fiyatý da çok pahalýya çýkýyormuþ. Bu yüzden Anado-

lu yaylalarýndan topladýðý oðlak yününden sikke yaptýðýný kayde-

den Girgiç, bunca maharetine raðmen günde sadece bir tane sik-

ke yapabiliyor. Bu da sikke yapýmýnýn ne kadar zor ve ince bir iþ-

çilik gerektirdiðini gözler önüne seriyor. Teknesinin baþýnda Meh-

met Girgiç iþin incelikleri ve sýrrýný anlatýyor tatlý bir dille: “Sikke,

yün tarama, yayma, tepme, yapýþtýrma ve kalýplama aþamalarýn-

dan oluþur. Ýki parçadýr. Aynen yumurta gibi iki yanlarýný birleþti-

rirsin, iþin sýrrý da o. Birleþtirme ince iþtir. O birleþtirmeyi yaptýn mý

tamam. Birleþim yerini kaybetmen gerekir, dikiþsizdir sikke.” di-

yen Mehmet Usta, malzemenin aðýrlýðýna göre bir sikkenin 140-

150 gram aðýrlýðýnda olduðunu belirtiyor. Mevlevi geleneðinde sik-

kenin 25-26 cm uzunluðunda olduðunu kaydeden Mehmet Usta,

sikkenin öyle senede yüzlerce deðilen fazla ancak 80-100 tane sa-

týlabildiðini söylüyor. Bunda sikkenin bir derviþe ömür boyu yet-

mesinin de payý büyük tabii. 

Meslek hayatý boyunca iki binin üzerinde sikke yapan Mehmet

Usta, bunun ayný zamanda dünyadaki semazen sayýsý hakkýnda

da bilgi verdiði görüþünde. Konya’daki atölyede imal edilen bu

sikkeler en çok Ýsviçre’den talep görüyor. Bunu Amerika, Alman-

ya, Avusturya, Avustralya, Ýngiltere, Fransa, Ýspanya ve Ýtalya izli-

yor. “Sikkenin alýcýsý semazenliðe baþlayan ya da mevleviliðe gö-

nül veren insanlardýr. Sikkeyi alan yabancýlar bunu felsefesiyle be-

raber alýyorlar, folklorik bir kýyafet olarak deðil. Yabancý Mevlevi

gruplar talep ediyor en çok da. Geçen yýl 20 kadar sikke gönder-

dim Ýsviçre’ye. Baþbakanýmýza da hediye ettik ‘þeb-i arus’ta.” di-

yen Mehmet Usta, vitrinlik sikke yapmaktan çekinse de bazýlarý-

nýn hatýrýný kýramayarak vitrin için de sikke yaptýðýný söylüyor.

“Maket sikkeyi alan bunu bara koymaz diye düþünüyorum! Ala-

nýn içinde varsa alýyor.” diyerek kendini rahatlatmaya çalýþýyor. En

çok Türkiye’den talep gören sikkeler için Mehmet Usta’nýn bir de

itirazý var: “Herhalde bimiz semazenlerimiz yurtdýyýna çýktýklarýn-

da bunlarý satýyorlar. Nasýl satýlýr bu? Tekbirli bunlar. Onun þeyhi

onu tekbirliyor. Benim için daha iyi, ama tekbirli sikke satýlmaz.

Vereceksen buradan baþka al onu sat.” 

Bu kadar sikke yapmasýna raðmen kendisinin sikkesinin olmadýðý-

ný kaydeden Mehmet Usta, “Ben derviþ deðilim. Ah keþke olabil-

sem. Aslýnda beþ vakit namaz kýlarsýn, aðzýn bozuk olmaz, insan-

lara da yardýmcý olunca derviþin senden fazla neyi var? Önemli

olan gönülden derviþ olmaktýr. Kendin derviþ olmadýktan sonra

görüntün derviþ olmuþ ne yazar.” demekten kendini alamýyor ve

tezgahýn üzerindeki sýcak sudan çýkmýþ keçenin üzerine iki eliyle

birden abanýyor. Saatler sonra bir derviþin baþýna girecek þekle

bürünecek sikkeyi sabýrla ve inançla yoðurmaya baþlýyor. Bu güç-

lü ve sanatçý ellere ise dünyanýn en küçük tennure ustasý, oðlu Ce-

laleddin Girgiç’in minik elleri ekleniyor.

Bu güçlü ve sanatçý ellere ise dünyanýn en küçük tennure ustasý, oðlu Ce-

laleddin Girgiç’in minik elleri ekleniyor.
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“Padiþah çok sevdiði kýzýna, sarayýnýn bahçesinde, her tarafý

rahatça görebilmesi ve bunu yaparken pek çok tehlikeden de

korunabilmesi için her tarafý camdan olan bir köþk yaptýrýyor.

Adýný da Billur Köþk koyuyor.” diye buradan anlatmaya baþlýy-

or hikayesini Mehmet Ýnce kýymetlisinin… Çocukluðunda

okuduðu “Billur Köþk” masalýndan çok etkilendiði için eserine

bu adý verdiðini söyleyen usta, çevre konusundaki

duyarlýlýðýnýn çalýþmasýnýn oluþumunda büyük rol oynadýðýný

belirtiyor. Bir eczacý kalfasý olan Ýnce bu olayý þöyle aktarýyor:

“Eczanede çalýþtýðým için çok deðiþik ve ilginç ampuller geliy-

ordu. Bu arada bazý ampullerin son kullanma tarihi geçtiði için

bozuluyor ve çöpe atýlmasý gerekiyordu. Bu bozulan ampuller

bir tür kimyasal atýk idi. Ve çöpe atýlýnca bir þekilde kýrýlýp

çevre kirliliðine sebep oluyordu. Ben çok hassas bir çevreci

olduðum için bu duruma çok üzülüyordum. Bu bozulan

ampulleri de çöpe atmamak için biriktirmeye baþlamýþtým.

Zamanla o kadar çok biriktiler ki koyacak yer sorun olmaya

baþladý. Onlarý kýrýlmadan saklamak çok zor oluyor ve çok yer

kaplýyorlardý. Bu arada amatörce kibritten ve tahtalardan

maket yapýyor, eþe dosta armaðan ediyordum. Birgün bu

ampullerle de maket yapma fikri doðdu. Aylar süren maket

proje araþtýrmalarýndan sonra nihayet baþladým.” 

“Bu Maket Sadece Ampul ve Camdan Ýbaret Deðil”

1996 yýlýnda Fikirtepe’deki Havan Eczanesi’nde çalýþýrken eser-

ine start veren Ýnce, 1998 yýlýnda iþten ayrýlýnca maketini eve

getirmiþ. Daha sonra deðiþik semtlerdeki eczanelerde  kalfalýk

yapmýþ ve ancak akþam iþte geldikten sonra atölye haline

getirdiði odasýnda maket yapýmýna devam etmiþ. Oda çok

küçük olduðundan dolayý zorlanan usta, bu yüzden sakatlan-

mýþ bile…

“Maketin arka taraflarýný yapabilmek için sýk sýk sehpanýn

üzerindeki mermerle beraber çevirmek zorunda kalýyordum.”

diyen Ýnce þöyle devam ediyor: “Çatýyý da koyduktan sonra

maket oldukça aðýrlaþmýþtý ve tek baþýna çevirmek çok zor

oluyordu. Bir gece saat 02.00 sularýnda evi yine çevirmem

gerekti ve yardým edecek kimse yoktu. Eþimi uyandýrmaya

kýyamadým ve tek baþýma çevirmek istedim. Uyku sersemliði

ile boþ bulunup ani bir hareketle bir tarafýný kaldýrdým ve o

anda sol kasýðýmda müthiþ bir sancý duydum. Evi kaldýrmýþ

olduðum için birden býrakamadým ve o þekilde çevirdim.

Eðer býraksaydým maket yere düþecek, hem kýrýlacak hem

de beni yaralayacaktý. Bu þekilde yýllarýn emeði boþa gide-

cekti. Daha sonra kendimi kontrol ettiðimde sol kasýðýmda

fýtýk oluþtuðunu gördüm. Ertesi gün hastaneye gittiðimde dok-

tor acilen ameliyat olmamý önerdi fakat ben maketimi

bitirmeden ameliyat olmayý kabul etmedim. Yanlýþ

olduðunu biliyorum ama maketimi bir an önce

bitirmek istiyordum. Ayrýca bu zaman zarfýn-

da çok dar bir yerde devamlý ayakta durmak-

tan sað ayak bileðimde varis oluþtu. Damarlar

önce þiþti, yanma ve aðrý bir ay kadar devam

ettikten sonra damarlar tamamen kurudu.

Onun içinde ameliyat olmam gerekiyor.”

Cam ve ampullerin temizliðini banyoda

yapan usta, çok dikkat ettiði halde yer-

Masallardan Süzülen
Billur Köþk

Rana KAYACIK

12 bin enjeksiyon ampulünden yapýlmýþ 22 penceresi 4 kapýsý olan, 20 koca yýlýn ha-
yalini içine katmýþ, 8 senelik alýn teri ile harmanlanmýþ renkli camlar harmonisi, 3 kat-
lý sýcacýk bir masal evi; billur köþk… Eczacý kalfasý ve maket ustasý Mehmet Ýnce’nin
gecesini gündüzüne katarak hazýrladýðý, el emeði göz nuru billur köþkü þimdilerde
Guinness Rekorlar Kitabý’na girmeye hazýrlanýyor...
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lere dökülen cam parçalarýndan ellerini yaralamýþ, elektrik

tesisatýný yaparken üç kez de elektrik akýmýna kapýlmýþ. 

Billur Köþk’ü yaptýðý 8 yýl boyunca “Gezmek bir yana dursun, tele-

vizyon izlemek dahi bana yasaktý” diyen usta, bütün vaktini ona

ayýrdýðý için yakýnlarýndan da çok tepki almýþ. Kimi kýzmýþ, kimi

acýmýþ, kimi alay etmiþ, delirdiðini dahi düþünenler ve ifade eden-

ler olmuþ. Ancak Mehmet Ýnce bu eleþtiriler karþýsýnda hiç yýl-

mamýþ, aksine bunlar onu kamçýlayan bir güç haline gelmiþ. “Bu

maket sadece ampul ve camdan ibaret deðil. Maketin hamurun-

da emek, sabýr, stres, yorgunluk, uykusuzluk, kan ve ter var” diyor

emektar usta…

Ýlahi Tesadüfler…

Mehmet Ýnce kendini çok etkileyen ilahi tesadüflere dikkat

çekmeden de geçemiyor: “Çatý altýndaki Arapça Allah yazýsýnda 66

adet ýþýklandýrma ampulü var. Bu ampullerin 66 tane olmasýnýn

sebebi eðer 65 veya daha az ampul kullanýlýrsa çok fazla ýsýnan

ampuller ya patlýyor ya da sýcak silikon ile yapýþtýrýlan ampulden

örülü duvarýn yapýþkanlarýný eriterek yýkýlmasýna sebep oluyordu.

66’dan fazla ampul kullanýlýrsa elektrik yetmiyor ve çok az ýþýk

veriyordu. Bunun için mecburen 66 adet ampul kullanýldý. 66

rakamýnýn bir diðer özelliði de Arapça yazýlarda Allah yazýsý ebcet

hesabý ile toplandýðýnda toplandýðýnda 66 rakamý ortaya çýkýyor.

Bu yazýyý yazdýktan 2 yýl sonra bunu öðrendiðimde çok þaþýrdým

ve mutlu oldum.” Ýkinci ilahi tesadüfü de þöyle özetliyor: “Maket

evin içinde 33 adet ýþýklý ampul bulunuyor. 66 + 33 = 99. Bu 99 sayý

da Allah’ýn 99 ismini hatýrlatýyor. Bir de tespih çekerken 99 tekbir

getiriyoruz. Bu ilahi tesadüfler benim için çok ilginçti ve gerçekten

çok sevinmiþtim.”

Çok zor geçen 8 yýl sonunda maketi bitirdiðinde kendini büyük bir

boþlukta hissettiðini ifade eden usta, 15 gün kendisine

gelemediðini söylüyor… Billur Köþk’ü proje aþamasýndan aðaçtan

yapýlan iskeletine, modelinden elektrik tesisatýna ve duvarlarýnda-

ki desenlerine kadar hiç kimseden destek almadan yapan usta,

çatý altýnda bulunan kuzguncuk kapýlarýndaki kuþ vitray çalýþ-

malarýný yaptýrdýðý vitray ustasý arkadaþý Bilal Çelik’e ve en çok da

maketin her aþamasýnda manevi desteðini ve fikrini alarak

çalýþtýðý eþine minnet borçlu olduðunu ifade ediyor…

“Maket Dünyasýnýn Salvador Dali’si Olmak Ýstiyorum”

Daha önce kibrit ve aðaç kaplamadan amatörce yaptýðý maketleri

eþe dosta hediye eden Mehmet Ýnce için Billur Köþk bir okul

olmuþ. “Maket yapmayý deneme yanýlma yöntemiyle onun

sayesinde öðrendim” diyen usta sözlerine þöyle devam ediyor:

“Artýk bundan sonra yapacaðým maketleri en az Billur Köþk kadar

kaliteli, orijinal ve özel yapacaðým. Ayný zamanda bundan sonraki

eserlerim dünyada ilk ve tek olacak. Daha önce hiç kimsenin aklý-

na bile gelmeyecek malzemeler kullanarak çok deðiþik ve çýlgýn

maketler hazýrlayacaðým. Maket dünyasýnýn Salvador Dali’si olmak

istiyorum. Amacým maket dünyasýnda bir marka olmak. Kýsacasý

bir numara olmak.”

Billur Köþk çalýþmasý ile Guinness Rekorlar Kitabý’na baþvuran Ýnce,

müracaatýnýn incelemeye alýnmasýndan ötürü çok memnun.

Sonuç alacaðý günü sabýrsýzlýkla bekleyen ustanýn baþarýlý çalýþ-

malarýnýn devamýný diliyoruz…

Billur Köþk çalýþmasý ile Guinness Rekorlar Kitabý’na baþvuran Ýnce, müracaatýnýn incelemeye alýnmasýndan ötürü çok memnun.



Kýþ ortasýnda olmamýza raðmen baharý anýmsatan bir Pazar

günü konuk olduðumuz dekoratör ressam Zafer Ceylan ve ço-

cuk kitaplarýnýn vaçgeçilmez ressamlarýndan olan eþi Saadet

Ceylan, sanatýn insan ruhunu ne denli zenginleþtirdiði ve özü-

ne döndürdüðünün canlý kanýtý olarak kapýlarýný açýyorlar bize.

Evin içine girdiðimiz anda özel bir mekanda özel insanlarla bir-

likte olduðumuzu hissediyoruz. Zevk ve özenle seçilen sade

dekorasyonla insaný tatlý bir dinginliðin sardýðý salonlarýnda ký-

sa hayat öyküleriyle baþlýyoruz sohbete…

Çocukluklarýndan itibaren resime ve sanata ilgi duyan Zafer

Bey ve Saadet Haným'ýn yollarý o zamanki adýyla Devlet Tatbi-

ki Güzel Sanatlar olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa-

kültesi'nde kesiþmiþ. Saadet Haným okulun son yýlýndan itiba-

ren bilinçli bir seçimle çocuk kitaplarýný resimlemeye baþlamýþ.

Atölyeye çevirdiði salonunun bir köþesinden yýllardýr çocukla-

rýn hayal dünyalarýna seslenen resimler, ilüstrasyonlar yapý-

yor. Öyle ki ailenin küçük oðlu Arda (O da haliyle Güzel Sanat-

lar Fakültesi öðrencisi) bir gün eve gelir ve “Anne

öðrendim diðer çocuklarýn anneleri evde re-

sim yapmýyorlar” diye çýkýþýr. 

Zafer Bey ise, Güzel Sanatlar'ýn 'dekoratif resim' bölümünden

mezun olmuþtur. Bu bölümü seçmesindeki temel sebep onun

hayata bakýþ açýsýndan da izler taþýyor. Güzel Sanatlar Fakülte-

si'ni seçme sebebi de 'dekoratör ressamlýk' olan Zafer Bey bu

mesleði ve seçme sebebini þöyle anlatýyor: “Sadece boyayla

deðil, doðadaki her türlü materyal ile resim yapmak ve bunu

mimaride kullanmak çok güzel bir duygu. Sürekli keþfe açýktýr

ve keþfin sonu yoktur. Bizler yaptýðýmýz iþlerde mimaride çev-

reyle ve resim sanatýný birleþtirmiþ oluyoruz.” 

Hangi malzemeyle daha keyifli çalýþtýðýný sorduðumuzda Zafer

Bey, adeta hiçbirini küstürmek istemez gibi; “Ýlk önce vitray

yahut kalem iþi diyemiyorum. Çünkü hepsinin ayrý bir güzelli-

ði var. Boya ve fýrça dýþýnda bir malzemeyle resim yapýnca nor-

mal bir ressamdan farklý bir boyut yüklüyorsunuz. Farklý mal-

zemelerle çalýþmak bir sürprizdir. Benim sevdiðim ve önemse-

diðim bu”

Okulun ardýndan Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne baðlý olan Vakýf

Ýnþaat'da çalýþmaya baþlayan Zafer Bey, buradaki yaptýðý çalýþ-

malarla birçok tarihi eserin tekrar kazanýlmasýnda adeta isim-

siz bir kahraman olarak önemli çalýþmalar

yürütmüþtür. Vakýf Ýnþaat bünyesinde

tezhipten vitraya, sedefkarlýktan,

alçý süslemeye, taþ iþlerinden ah-

þap restorasyonuna kadar bir

çok alanda öðrenci yetiþtiren

Zafer Bey, Türk-Ýslam El sanat-

larýnýn yaygýnlaþmasýnda ade-

ta bir okul köprüsü görevini

üstlenmiþtir. Mütevazi kiþili-

ðiyle bu yýllarý “Alanlarýnda

önemli isimlerin verdiði bu

kurslarla hem teorinin

hem de pratiðin birlikte

yapýlabildiði çok özel bir

eðitim gerçekleþtirildi. Bu

kurslarda amaç resto-

rasyonlara nitelikli ele-

man yetiþtirmek idi.

Geleneksel sanatlarýn

eðitimini alan gençler
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Sanatçý Bir Aile Portresi:
Ceylanlar

Emine UÇAK

Güzel Sanatlar'da yollarý kesiþen bir çift, arkadaþlarýnýn annelerinin evde resim yap-
madýðýný öðrenince þaþýran çocuklar… Sanatýn içinde yaþayan ve içinde yaþatan, mo-
dernden geleneksel sanatlara kadar her alanda baþarýlý çalýþmalar yapan Zafer Cey-
lan ailesiyle konuk oluyor bu sayýda sayfalarýmýza.
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ardýndan önemli yapýlarýn restorasyonlarýnda görev alýyordu. Hik-

met Barutçugil'den Rüçhan Yeðin'e kadar bir çok önemli ismin öð-

retmenlik yaptýðý güzel bir eðitim çalýþmasý gerçekleþtirildi.”

Ardýndan Buhara yollarý görünür Zafer Bey'e, Hoca Ahmet Yesevi

türbesinin restorasyonunda 6 yýl boyunca görev alýr. Fiilen de 1,5

yýlý orada geçirir. Restorasyon dönemi,  Selimiye Camii'nden, Sul-

tan Ahmed Camii'ne, Yýldýz Camii'nden Ortaköy daha birçok tarihi

camiinin restorasyonlarýyla sürer. Özellikle Selimiye Camii'nin res-

torasyonuyla camideki Mimar Sinan döneminden kalan kalem iþ-

lerinin asýllarýna ulaþýlmasý ve onlara sadýk olarak yenilerinin yapýl-

masý için büyük katkýlarda bulunur.

Sadece restorasyon deðil

mesleðinin getirdiði avantaj-

la; Sheraton Oteli'nin lobi ta-

vanýnýn süslenmesinden,

Revan Köþkü'ndeki kalem

iþlerine, Vakýf Gureba Hasta-

nesi'ndeki vitray çalýþmalarý-

na kadar birçok yapýda

onun eserlerini görmek

mümkün. 

Sohbetin bu bölümünde Za-

fer Bey ve Saadet Haným'a

her ikisinin de sanatla uð-

raþmasýnýn avantaj ve deza-

vantajlarýný soruyorum, bir-

birini tamamlayan cevaplar

geliyor: Saadet Haným; “He-

men elinin altýnda bir eleþ-

tirmenin olmasý güzel bir

þey. Hem destek oluyor.

Görmediðiniz þeyleri gösteri-

yor, farklý bir açý yakalamanýzý saðlýyor. Bunlar çok önemli. Sanat-

ta ikinci üçüncü, görüþler çok önemli. Ýnsanýn baþka bir açýdan ba-

kýlmasýna hele de bir sanatçý bakýþýna her zaman ihtiyacý var.” der-

ken Zafer Bey de “Baþka meslekler için bir monotonluk olabilir eþ-

lerin ayný uðraþta olmalarý. Ama bu bizim için ayný deðil. Çünkü

konu sanat olduðu için her seferinde farklý birþey üretiliyor”

Saadet Haným'ýn organik undan yapýlan nefis pasta ve poðaçasýnýn

eþliðinde süren sohbetimiz, ailenin küçük oðlu Arda'nýn gitar týný-

larýyla sona eriyor. Sanatçý bir aileyle geçirilen keyifli saatlerin din-

ginliðiyle ayrýlýyoruz. Zafer Bey ve Saadet Haným tüm mütevazilik-

leri ve sevecenlikleriyle uðurluyor bizleri…
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