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Ya amak Yerine Ya atmayı
Tercih Etmek!

Ya amak kadar ya atmayı tercih etmek herkesin harcı de il.

Ya atabilmek için olmak, pi mek, yanmak lazım.

Nice bedenler var ki alemde; et ve kemikten ibaretler.

Nice ölüler var ki kabirde; ça ları a an tazelikteler.

Ölmeden olunmaz derler, ancak ölebilenleri diri kabul ederler.

Nefis zindanı aydınlanınca gönül ikliminde bahara ererler.

nsan ya ayınca devlet ya ar, bütün alem burda a ar.

***

Sekizinci sayımızla tekrar huzurlarınızdayız. Dergimize gösterdi iniz

büyük ilgi bizlerin mutluluk kayna ı haline geldi. Ya amak yerine 

ya atmanın pe inde olmu  bir  medeniyetin insanlık tasavvurunu 

anlayabilme ve anlatabilme gayretindeyiz. yi biliyoruz ki, asıl ya-

ayanlar ya atabilenlerdir.

Hayatı sanat tadında ya amaya çalı anlar sayfalarımızda çok ey

bulacaklar. Kâh Anadolu’nun derinliklerinde dola acaklar, kâh sa-

natın köklü co rafyası talya’ya uzanacaklar, kâh  Balkanlar’dan 

Çin’e kadar uzanan gizemli bir yolculu a çıkacaklar, kâh Sinan'ın

ya ayan ve ya atan mimarisinde ihti am ve zerafeti doyasıya so-

luyacaklar.

Biz hazırlarken büyük keyif aldık.

Umarız sizler de bu keyfi payla ırsınız.

Sanatla aydınlanmı  mutlu yarınlar dileklerimizle...

Muhammet ALTINTA
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Toplumların öz de erlerini içeren kültür, bir anlamda uy-
garlık birikimidir. Zamanın ortam ve ko ullarına ba lı ola-
rak sürekli geli im gösteren bu öge, her daim dinamik bir 
yapı sergiler. Kültür ve sanat iç içe geçmi  kavramlar olup, 
tarihin akı ına baktı ımızda sanatsız bir toplumun kültürel 
manada varlı ını sürdürememi  oldu u görülmektedir. 

Medeniyetler be i i kabul edilen Anadolumuz, kültürel ve 
sanatsal manada çok kıymetli hazineleri ba rında sakla-
maktadır. Günümüze kadar gelen bu geleneksel güzellik-
lerin gelece e ula tırma vazifesi sanat önderleri vasıtasıyla
gerçekle mektedir. Sanat önderleri, kültürümüzün tanıtılıp
ya atılması ve gelecek ku aklara aktarılması hususunda 
önemli katkılarda bulunmu lardır. Atalarımızdan aldı ımız
kıymetli mirasın torunlarımıza ba arıyla aktarabilmesi, 
toplumları toplum yapan de erlerin ya atılabilmesi sanat 
önderlerimizin çok de erli katkılarıyla gerçekle mektedir.

1996 yılından bu yana verdi i ücretsiz sanat ve meslek 
e itimlerinin yanı sıra düzenledi i sergiler, seminerler, 
sempozyumlar, konferanslar, yarı malar ve yayınlar yolu 
ile stanbulluların sanat ve kültür ya amına büyük kat-
kılarda bulunan ve bu anlamda adeta kurumsal bir sa-
nat önderi olan SMEK, stanbul Büyük ehir Belediyemizin 
önemli hizmet alanlarından biridir. 

Bu yıl 218 merkezde 230 bin stanbulluya e itim veren 
SMEK, u ana kadar 810 bin stanbulluya ula tı. 123 bran
alternatifi ile stanbullular yeteneklerini SMEK’le fark etti, 
kendilerini geli tirdi, bir sanat ve meslek erbabı oldu.

Sanatın güzelliklerle dolu dünyasını basılı materyaller yolu 
ile de zenginle tiren SMEK’in hazırladı ı yayınlar, sanat 
çevrelerinde takdir toplamaktadır. Bu yayınların en fazla 
ra bet görenlerinden biri olan El Sanatları Dergisi sekizinci 
sayısına ula tı. Eme i geçen herkesi tebrik ediyor, gerek 
yazarlarımızın, gerek sanatkârlarımızın ellerine sa lık di-
yorum.

2010 Avrupa Kültür Ba kenti olan stanbulumuzu, stanbul
tadında ya amak ve ya atmak için canla ba la çalı ıyoruz
ve tüm stanbulluları da bu sürecin bir parçası olmaya da-
vet ediyoruz.

E itimle ve sanatla güzelle en bir dünya dileklerimizle…

Ba kan'dan...





İslam Sanatı
            

Prof. J. M. ROGERS**

İslam sanatında nadiren dini ve dünyevi ayrımı vardır. Dualar, sureler ve tes-
tiler, bunun gibi eşyaların üzerlerine faydaları ön plana çıkarılarak işlenmişler 

ve tasvir edilmişlerdir. Yaldızlanmış, tezhibi yapılmış Kur’an-ı Kerim yazıları 
dünyevi mücevheratlar üzerine uygulanmışlardır. Buna rağmen dini kuruluş-
lardaki süslemelerle, resmi kurumlar ve saraylardaki süslemeler arasında ay-
rımlar bulunmaktadır.

Türban taç, Nepal 19. yüzyıl, elmaslar, tabii inci-
ler, gömülmü  zümrütler, ye il cam, süzlenmi
altın ve gümü  i lemeler kullanılarak yapılmı .



slami Ça  622 yılında Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) 
Mekke’den Medine’ye hicretiyle ba ladı. Peygamberimi-
zin 632 yılında ölümünden bir asrı a kın zaman dilimi 
içerisinde slam dini bir yanda Çin sınırlarından, do uda 
Hindistan’ın kuzeyine, batıda spanya’dan Afganistan’a 
kadar olan bölgeleri kucaklamak için yayılma göstermi -
ti. Birkaç asır sonra hatta eski dünyada Afrika’dan Hint 
Okyanusu'na oradan Güney Do u Asya’ya, oradan da 
Çin’in kuzeylerini kapsayan alanlara güçlü slami toplu-
luklar kuruldu.

Çok farklı dinlerden olu an medeniyetler, kültürel, ta-
rihi ve sanatsal geçmi leriyle tek bir slam çatısı altında
birle tiler. Tarihi boyunca slam sanatı ve mimarisi, dini 
ve psikolojik fikirlere cevap verebilmek, onları memnun 
edebilmek için yeniden ekillenen, yeni inançlarla uyum 
sa lamı , imparatorlu un sanatsal ve yöresel gelenekle-
rinden etkilenmi tir.

Bu etkile im sadece slam dünyasının ticaret 
ve zenginle mesi yoluyla de il aynı
zamanda kayna ından yararlan-
dı ı önceki kültürlerle de ba -
lantılıdır. Ba langıç evrelerinde 
slam dünyası, slam öncesi do-
uda ranlılar ve Sasaniler, ba-

tıda ise Bizans sanatından etki-
lenmi tir. 8. yüzyılın ortalarına
kadar Abbasiler iktidarı ele 
geçirdiklerinde slam sanatı
ba ımsız, kendi olgunlu una
kavu mu tur.

slam Sanatı

Burada ‘ slam’ kelimesi içerik olarak dini bir hususu yan-
sıtmaz. Tabi kullanım noktasından baktı ımızda dünyevi 
kullanımı ortaya koyar. Buradaki kullanımı kısmen slami
literatürdeki kullanımından kaynaklandı ından bu ekilde
kullanılmaktadır. Burada de i ik slami ki iliklerin, sanatçı-
ların harikulade ifadeleri bir dereceye kadar slam inancı-
nın ruh ve doktrinlerini yansıtmaktadır.

slam sanatının ayrıca bariz bir özelli i, bilhassa mimari 
dekorasyon, cam i leri, tahta i leri, mozaik tarzı, sıva ve 
ta  yontma i leri ve görkemli tablolar konusunda ortaya 
koydu u ba arılardır. Bu slam kültüründe dini mimarinin 
kayda de er rolünü yansıtır, fakat dekorasyon gerçekte 
kraliyeti onurlandırmak amacına yönelik kullanılmı tır.

Bütün bu sanat eserlerinde hat yazısı görünür, belirli ekil-
de yazılmı tır. Kur’an Arapça indirilmi  ve kaydedilmi tir.
urası bilhassa önem arz etmektedir ki; Kur’an ayetleri ve 

Arap el yazısı üzerlerinde i lendikleri
nesnelere manevi birlik ve em-
salsiz vakar, itibar vermek zo-
rundadır. slam sanatının di er
önemli karakteristi i ve onun 
en bildik özelli i, belirgin ilkele-
ri olması, birle ik desenler kul-
lanması, Arap tarzı geometrik 

motifleri kullanıyor olmasıdır.
Bildik varsayımın zıttına, fi-
gürsel tasarımlar da slam sa-
natında önemli  bir rol oynar. 

16. yüzyıl, ran, Mihrab’ın annesi Sindukht  köleleri ile, ehrine saldırmaması için Sam’i Kabil’in 
dı ında kar ılar ve hediyeler sunar. 

ran, 16. yüzyıl, Rustam ve Rustam’ın atı Rakhsh, beraber bir ejderhayı yok ederler.
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Kap kaçak kutusu, Hindistan Mo olları,
18. yüzyılın ilk yarısı, altın i lemeli, Hindistan ve batı
geleneklerini birle tiren muhte em bir i çilik ürünü.
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Her ne kadar hadis (yani Hz. Peygamber’in (S.A.V.) sözleri 
ve ya antısı) insano lunun ve hayvanların tasvirini, görün-
tüsünü dini motiflerde yasaklamı sa da, bu dünyevi sanat 
konusunda geni letilmemi tir. Bu nedenle, her ne kadar 
evrensel manada, cami süslemelerinde ve Kur’an’da bu 
tarzdan kaçınılmı sa da, dünyevi ve mimari görünümler-
de, hayvan ve ku  süslemeleri geni ekilde kullanılmı tır.
slam sanatının geni lemesinin daha yakın zamana kadar, 
Avrupa ile slam dünyası arasındaki diplomatik ve ticari 
yakınla manın ba lamasına kadar, yani 18. yüzyıl ve 19. 
yüzyılın ba larında sona erdi i tarzında yanlı  bir yakla ım
bulunmaktadır.

Süsleme (Dini ve Dünyevi)

slam sanatında nadiren dini ve dünyevi ayırımı vardır.
Dualar, sureler ve testiler, bunun gibi e yaların üzerle-
rine faydaları ön plana çıkarılarak i lenmi ler ve tasvir 
edilmi lerdir. Yaldızlanmı , tezhibi yapılmı  Kur’an-ı
Kerim yazıları dünyevi mücevheratlar üzerine 
uygulanmı tır. Buna ra men dini kurulu lar-
daki süslemelerle, resmi kurumlar ve sa-
raylardaki süslemeler arasında ayırımlar
bulunmaktadır. Her ikisinde de sı  röl-
yef içinde, oyulmu , boyanmı  de i ik
ekillerde yüzeysel dekorasyonlar açık

bir rol oynamaktadır. Halkalardaki ger-
danlıklarda, bilhassa açısal halkalarda 
19. yüzyıl Batı yazarlarınca bu hususun 
slam dekorasyonunun neredeyse be-
lirleyici bir unsuru oldu una inanılıyordu.

Bunlar tipik spanya ve Ma rip çe idi olarak kullanılırken,
birçok di er kültür ve zamanlarda bunların neredeyse hiç-
biri yoktu. 

Bunların yanında yaprak süslemeleri, palmiye yapraklı
arabesk süslemeler ya da yarı kesitli palmiye yapra ı süs-
lemeler, iki üç boyutlu ekillerde kullanılmaktaydı. Farklı
bir yaprak süslemesi de ‘açmı  lotus çiçe i’ ve ‘bulut yı ını’
tarzında olanıydı. Bu süslemeler geni  çapta tekstil dizayn 
çe itlerinde 14. yüzyılın ilk çeyre inden itibaren kullanıl-
maktaydı. Batı Asya men eili kahramanlık gelenekli slam
sanatına Babil ve Sümer sanatından önemli bir miras da; 
kartalların yabani tav anlar üzerine çullandı ı, ejderhalara 
saldıran Zümrüd-ü Ankalar, avlarına saldıran aslanlar, bu 
tür ifadeler; canavarlar, sfenkslerin Babil ve Sümerlerden 

slam sanat uygulamalarına girdi i sanılmaktadır. Bunlar 
aynı zamanda Yunan mitolojisinden Do u Asya sanat-
larından esinlenmi lerdir. Daha sonraları Çin canavar-

larından ve mistik hayvanlardan da esinlenmi lerdir.
Buradan adapte edilen orijinal anlamlardan zi-

yade ekiller ön plandadır. Kur’an süsleme 
ve tezhiblerinde çarpıcı karakterlerdeki 

halkalandırmalar, belirgin ekilde yapı-
lan yaprak ve çiçek motifleri do al ve 
gerçekçi bir uygulamayla ortaya ko-
nulmu tur.

Süsleme

Soyut çalı malar bazen bu sanat eserleri 
içinde Arap sanatını da ön plana çıkarmak

Kur’an-ı Kerim’den bir bölüm, Osmanlı dönemi, stanbul (1550-1560), ka ıda altın ve opak su rengi kullanılarak yazılmı .

vi ayırımı vardır.
yaların üzerle-
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için kullanılmaktadır. Bu durum bazen, gerek bir soyutla-
madan, bazen de çe itli zorunlu durumlardan kaynakla-
nan baskılarla daha ileri noktalara gidebilmektedir. 10. ve 
11. yüzyıl Ni abur’unda, örne in harf ekilleri bazen anla-
ılamayan motifler halinde tekrarlanmı  bazen de para-

doksal bir ekilde tamamen soyut bir anlam ortaya koyan 
ekillere dönü mü tür.

Bir motifi orijinal konumundan uzakla tırma e ilimi Chi-
oiserie dekorasyonunun bir karakteristik uygulamasıdır,
daha sonraları bu Do u slam kültüründe, Mo ollarda, Ti-
mur ve Safavi imparatorluklarında, Osmanlılarda ve Babür-
lerde de görülmü tür. Öncelikle tüm Çin dekoratif motifleri-
ni, canlı cansız ilkanların bir imzası olarak kendilerini Kuzey 
Çin’de Yuan Hanedanı olarak kabul eden büyük hanlara 
ithafen ortaya koymu lardır. Bu motifler her hâlükârda 
birle ik veya yeni kalıplarla tekrar birle tirilmi  tarzda oriji-
nalleriyle ba lantısı kalmaksızın ortaya konulmu tur.

Bu geli im evresi sürecinde orijinalle-
rin ifade ettikleri anlam özellikle 
sadece ça rı ım yapmaya indir-
genmi tir, ya anla ılabilmi  ya da 
tamamen bu anlam kaybolmu -
tur. Soyutluk kar ıtı bu i ler 12. ve 
13. yüzyıl Kuzey Mezopotamyası
ve Horasan metal çalı malarından
esinlenmi lerdir. Bu uygulamalar 
insan kafası eklindeki süsleme-
lerden harflerin üst kısımlarını
çıkarma esasına dayanmaktadır.
Her ne kadar ku  ve dragon ba -
ları olsa da 13. yüzyılın sonların-
da Kuzey Irak’ta Musul metal i leri

okulunun bozulmasına kadar bir moda tarzında hayati-
yetini devam ttirmi tir. Harfler bir diyalogda birbirlerinin 
anlamını ta ıyabilirler.

Ço unlukla dua ve temennilerle ilgili, iyi dileklerle ilgili bu 
okunaklı yazıtlar bir düello tarzında da kullanılabilmi tir.
Animasyon tarzındaki bu ifadeler sadece slam dinine mah-
sus de ildir. Latince'de, Yahudilerde ve Ermeni müsvedde 
el yazmalarında da animasyon tarzına rastlanmaktadır.

slami yazıtların orijinalleri belirsiz durumdadır. Bu eserle-
rin asıl orijinal kopyalarından bahseden hiçbir Müslüman 
yazar bilinmemektedir. Bu ça da nakı  tarzında arabesk 
hayvan kompozisyonları, ku  ba ları "wag wag" nakı -
ları olarak bilinmektedir. Buradan Aleksandır’ın ömrünün 
sonuna do ru ziyaret etti i ve ölümünü müteakip ardın-
dan anlatılan, The Alexander Romance, geni  çapta hayal 
ürünü olan klasik; yürüyen a aç çalı masından, yukarıda

bahsedilen eserler esinlenmi lerdir.

Kur’ani Yazıtlar

Ortadoks inancına göre Kur’an’ın
metninin mecazen de il, tam ola-
rak anla ılması gerekti i fikri ha-
kimdir. Aralarında iilerin de bu-
lundu u ki iler bu olaya sapıklık
ku kusu ile bakmı lardır. Kur’an-ı
Kerim’de Nur Sûresi'nden alınan
ayette, ı ı a, ‘Cami süsleyen lam-
ba’ ya da Enbiya Sûresi’ndeki; ‘Biz 
her eyi sudan yarattık!’ ayetleri ör-
nek olarak gösterilmektedir.

Muskalar, Hindistan, 18. yüzyılın sonları ya da 19.yüzyılın ba ları, altın, yakutlar, zümrütler ve elmaslar ve inci kenarlıkları olan Hz. Fatıma(r.a.)’nın sa  ve sol ellerini tasvir eden muskalar, 
Peygamberimiz(s.a.)’in soyu, Hz. Fatıma(r.a.), Hz. Ali(r.a.), Hz. Hasan(r.a.) ve Hz.  Hüseyin(r.a.) kutsal aileyi temsil ederler.

alle- bahsedilen

b
h
n
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Kur’an ayetleri daha istisnai durumdadır. Bunun nedeni 
faydalı durumundan kaynaklanıyor olabilir. Sürekli olarak 
kutsal metnin her an bozulma tehlikesi ile kar ı kar ıya
olması sorunu vardı. Halı desenli Kur’an süslemeleri na-
maz seccadesi olarak kullanılmaktan ziyade, ta ınabilir
mihrap olarak kullanılıyor olmalıydı. Bilhassa 13. yüzyıl-
dan ba layarak Kur’an ayetleri aynı zamanda tılsımlı özel-
liklerinden dolayı kapalı gümü  kaplar içerisine konulan 
muskalara yazılmı , ta ıyanı korumak için ku aklara ve 
türbanlara tutturulmu tur. Osmanlı sancaktarları da koru-
yucu Kur’an ayetlerinin yazıldı ı ka ıt tomarlar (muskalar) 
ta ıyorlardı, bunlar giysilerin alt kenar ve kıvrımlarına ili -
tiriliyordu. Bunların dekoratif ekilde yazılıyor olması art
de ildi. Onların i lerli i koruyucu gücünden çok daha az 
önem ta ıyordu.

slam’ın Saray Sanatları

Yüzyıllar boyunca vuku bu-
lan sava lar, insanların göç-
leri, do al afetler ortaya koyu-
yor ki; bizim bugünkü anlamda 
bildi imiz slam Sanatları, geni
çapta Orta Ça  ba larında Avrupa 
saraylarına ve kilisesine ula an, sadece 
saray sanatlarından ibaret de ildi. Ülke-
ler fetheden ki iler –fatihler- kendi çalı -
ma sahaları olarak i e koyuldukları yeni 
ba ehirlerinden sanatkarları uzakla -
tırırken mahkeme, adalet kurum-
ları sanatkarları kendi yanlarına
çekmeye ba ladı. Kitaplar kap-
samları –konteksleri- açısından
oldu u kadar, bilhassa görü-
nü leri bakımından da de er-
lendirilmeye ba landılar.

arlman’dan Harun Re id’e
Babürlerden Medicilere, idare-
yi elinde bulunduran elit kesim, 
ihti amlarını ortaya koymak, güçleri-
ni ve prestijlerini peki tirmek, aynı zaman-
da ellerinde bulunan imkanlarla di er in-
sanların övgülerini almak için, hazineleri 
savurganlık derecesinde harcamı lar, akla 
hayale gelmeyen ihti amlar ortaya koy-
mu lardır. Egzotik, son derece harika ku lardan olu an,
hayvanat bahçeleri kurmu lardı. Bu bahçelerde do an-
lar, ahinler, safkan soylu hayvanlar ve alabildi ine di er
muhte em hayvanlar beslemi lerdir. Aynı zamanda son 
derece pahalı, yaldızlı ekilde süslenmi , harika tıka basa 
doldurulmu  kitaplar ihtiva eden kütüphaneler kurmu -
lardır. Hem giyinmek hem de an eref gösterisi sunmak 
için muhte em kostümler ve tekstil ürünlerinden olu an
gardroplar kurmu lardır. En son yenilikleri ihtiva eden 
astronomi dalında gözlem aletleriyle bir gözlem evi kur-
mu lardır. imdi bu büyük, muhte em slam imparator-
luklarından arta kalabilen bu e yalar ve malzemelerden 
çok azı bizlere ula abilmi tir. Ya da bu tür antik özelliklere 
sahip eser ve e yaları toplayan, bu inanılmaz eserleri ko-
ruyan, bunların kayıtlarını tutan, prenslere layık bu eserle-
ri biriktiren ki ilerden her eye ra men bu eserlerin ço u
hakkında bilgi alabiliyoruz.

Her ne kadar daha sonraları Müslüman tarihçiler oy bir-
li iyle slami hükümdarlı ın geleneklerinin Kur’an’dan 
geldi ini iddia etseler de, bu tür geleneklerin birço u far-
kında olarak, bilerek eski Mezepotamya, Do u Helenistik 
ve Sasani geleneklerinden ya da Sasanilerin etkisi altın-
da bulunan do u eyaletlerin halifesinin bilhassa Perslerin 
kültürlerinin etkisi altında kalarak ortaya çıktı ına inanıl-
maktadır. Samano ulları, Sasaniler ve Soghdian atalarının
altın ve gümü  kaplardan yemek yeme geleneklerini bir 
soyluluk modeli olarak ran tarih ve gelene i tarzına dö-
nü türdüler. Gerçekten aslen ranlı olmayan bu atalarını
ran gelene ine adapte etmeleri çarpıcı bir olaydır.

Sarayın kahramanlık iddiaları tipik kahramanlık ya antı-
sı ortaya koyan teolojistler, airler ve tarihçiler tarafından
dalkavukluk derecesinde desteklenmi tir. Lüks, kraliyetin 
gerekli ahsi mülkiyeti haline gelmi tir. Krallı ın kaçınılmaz

metaı haline gelen lüks, gü-
zel sanat eserlerinin ortaya 
çıkması ve son derece lüks 

e yaların kullanımı ile sanat 
ifadesinin baskın metaı haline 

geldi. Bunların tümü bo  masraf-
lar olabilir. Fakat, e er bu daha bü-

yük hükümdarın ihti amına verilse, 
bu ço unlukla yaratıcının erefi olur. 

Kötü bir tarzda yazılmı  ya da uygunsuz 
tezyin edilmi , süslenmi  Kur’an-ı Kerim 

sanki Allah (c.c.) için yapılan ibadete 
zıt gibi olur.

Adeta bu kendisine zırh sipa-
ri  eden bir hükümdara ber-
bat bir ekilde takdim edilen 
kötü hazırlanmı  bir tören 
zırhını andırabilir. Böyle ha-
zineler geçmi in Kisralarının
yadigar ve mirasçılarınca ço-
altılmı lardır. 9. yüzyıl Abba-

si halifelerinin kral tacı ve süsü, 
içlerinde Hz. Osman (R.A.) tarafın-

dan yazılmasıyla me hur bir Kur’an-ı
Kerim’in bulundu u, bunun yanında Karda-

vade Büyük Cami’de bulunan iki ki i ta-
rafından ta ınan, halifenin de bulundu u
ibadet eden ki ilere, bilhassa oruç günle-

rinde okunan, bah edilen bir camide özel bir bölmede dik-
katlice sarılmı  di er bir Kur’an-ı Kerim daha vardı. Avrupa 
arlman’ına, onun a aalı çevresine ve Ba dat’taki seçkin 

sarayına, onun ardından tüm slam dünyasında yankı bu-
lan 15. yüzyılın sonlarına do ru Müslüman saraylarla ili ki
kuran, Do u'nun seçkin ahsiyetleri içinde anlatılan mecaz 
bir olay vardı.

Ba dat’daki Abbasi sarayında ziyaret edilen en önem-
li yerlerden biri de, bir gümü ten yapılmı  a açtı. Bizans 
Hükümdarı mparator Konstantin Perpyhyrogentius tara-
fından anlatılan u husus kayda de erdir. Safkan bir atın
e erinin yan tarafına kabartma bir kuma  üzerine monte 
edilen bir süvari figürü, havuz içinde parıldayan bir civa gö-
rüntüsü içinde durmaktadır. A acın altın ve gümü  dalları
sayısız incecik dalları ve yapraklarıyla esintide haraket edi-
yor ve parlak renklere boyanmı , altın ve gümü  üzerine 
monte edilmi  büyük küçük arkı söyleyen ku lar vardı.

u-
mda
geni
Avrupa
n, sadece 

e ildi. Ülke-
- kendi çalı -
dukları yeni
uzakla -

urum-
rına

kap-
dan
ü-
-

e-
sim,
güçleri-
, aynı zaman-
arla di er in-
n, hazineleri

e
ifad

geldi.
lar olab

yük hük
bu ço un

Kötü bir tarz
tezyin edilmi

sanki Alla
zıt gibi

A

k
z
z
y

si h
içleri

dan yazılm
Kerim’in bulund

vade Büyük
rafından ta ın

10



Saray atölyelerinde bulunan esnafın ço u Müslüman ol-
mayan, kendilerine tolerans gösterilen içlerinde Hristiyan 
ve Yahudilerin de bulundu u altın ve gümü  tüccarlarıydı.

Her ne kadar saray ilk defa da onların servislerini arıyor-
larsa da onlar (sanatkarlar) kendilerini çalı tırmaya gücü 
yetecek kadar zenginlerle çalı ıyordu. Bazıları, örne in Er-
meniler ve Gürcüler gibi kuvvetli ulusal geleneklerden ge-
liyorlardı, onların saray için yaptıkları i ler kendi kilise ve 
katedrallerine yaptıkları i lerden farklıydı. Ermeniler, üste-
lik Mo ol mparatorlu u'nda önemliydiler ve daha ran ve 
Anadolu gibi daha uzak do u ülkelerinde de önemliydiler. 
Orta Ça  ve ça da  Rönesans Avrupası'ndaki gibi kuyum-
cu ve mücevheratçılar gezgin sanatkarlardandı. Ve onların
saray hazineleri için olan çalı maları sıklıkla kozmopolit 
yapıdaydı. Seçicilik hiçbir sınır tanımıyordu. Mo ol mpara-
toru Cihangir, Habsbug mparatoru Ruddolf II’ye çok ben-
ziyordu. Onlar aynı çe it kıymetli nesneleri topluyorlardı.

Üretim ve Yenilik

slam tarihi boyunca saray sanatları, çanak, çömlek, testi 
ve cam i leri gibi seri üretimle el ele geli ti. Bir dereceye 
kadar pazar ekonomisi, atölyeleri bir model olarak alıp,
seri üretime ve geni  halk taleplerine adapte ederek on-
ların yerini aldı. Fakat endüstriyel yeniliklerde hükümdar-
ların zevklerine hitap eden, modeller geli tiren sanatçıları
ortaya çıkardı, buna örnek olarak Çin porselenlerinin yeri-
ni tutan, fiyat olarak da uygun Osmanlı- znik beyaz-mavi 
çinileri gösterebiliriz. Bu endüstriyel ço unlukla daima ba-
arılı ekilde olmasa da açık pazarlardaki ham maddeleri 

yüzünden ve yöresel pazarlarda çok kullanıldıklarından
tamamlanmak zorundaydı.

a ırtacak derecede uzun periyodlar için, örne in, cam, 
slam dünyasının geni  kesimlerinde üretilece e benze-
miyordu. Akdeniz Avrupası'ndan bilhassa Venice’den it-
hal edilmesi gerekiyordu, buna mukabil Çin porselenleri-
nin asla tamamiyle tatminkar e  de erlerinin bulundu u
söylenemezdi ve bu porselenler slam dünyasına artan 
oranlarda ithal edilmekteydi. Sırlı çömlekteki geli meler,
önemli neticeler do uran sosyal bir yenili e, inkilaba ne-
den oldu. Çömle i görünü  olarak daha cazip yapmanın
yanında, çömle in sırlanması onun gözeneklilik ve geçir-
genli ini azalttı ve bu da onun kullanım alanını oldukça 
geni letti. Çömlekler yüksek ısıya tabi tutuldu unda onun 
kayda de er derecede dayanıklılı ını artırdı.

Bu tür geli meler, slam dünyasında kervan yolları saye-
sinde tesis edilen alı -veri , ticaret ba lantıları yansıtmaya
ba ladı. Mekke'deki Müslüman hacıların devam ettikleri 
fuar, panayırlarda da bu tür eserler önem kazandı ve slam
dünyasının her yanına yayıldı. Fırın teknolojisinde artan uz-
manla ma yöresel tekelle meye yol açtı. Örne in 9 ve 10. 
yüzyıl Mezopotamya'daki 
ihti am ve görkemlilik 
Çin sınırlarına dayandı. Ve 
müteakip asırlar içerisinde 
bütün spanya’dan do uda
ran’a ve buradan da talyan rö-
nesansına güzel bir örnek te kil
etti. Saray hamili i ve açık pazarın
olu ması arasındaki kontrastın artırıl-
ması kolaydı.

Buda Quanvini’nin Javahir al Ahbar’ın da iraz’da 16 ve 17. 
yüzyılda tasvir edildi i gibi grafik el yazması eserlerin tica-
ri üretim emasını ortaya koymaktadır. iraz da yaptıkları
i leri birbirlerinden zor ayrılan birçok katip vardır.

Kadınlar katiptir ve hatta cahil bile olsalar, sanki çiziyor 
gibi davranırlar, kopyalama yaparlar, ehrin her evinde 
hanım yazıcıdır, kopya eder, kocası ressamdır ya da tezyi-
natçı süslemecidir, çocukları da ciltcidir. Böylece herhangi 
bir kitap aile içinde üretilebilir. Herhangi bir kimse binlerce 
ciltli, yaldızlı, tezhipli kitap üretmek istese bunu bir yıl için-
de yapabilir. Babadan o ula geçen böylesine çok stüdyo-
lar ufak aile i i olurdu, onların üretti i ürünlerin satılık ve 
fazla sayıda pahalı materyaller tedarik etmenin güçlü ün-
den dolayı oldukça mütevazi oranda olmaları gerekirdi.

Kur’an-ı Kerim gibi saraylara layık kalitede kitapları tez-
yin edebilmek için daha geni  stüdyolar gerekmektedir. 
Muhtemelen ah Tahmas’a ait oldu u sanılan hiçbir imza 
ya da kitap kabı ta ımayan Kur’an-ı Kerim mevcuttur, bu 
da Babur mparatoru ah Shan’ın kütüphanesinde bulun-
maktadır. Tezhipçi ve katip Ruzibihan tarafından yapılan
imzalı, kaliteli eserler en azından 1514 ile 1547 yılları ara-
sındaki bir zaman diliminde ortaya konulabilmi tir. Her 
ne kadar böyle orijinal eserlerden serbest kopya yapan 
sanatçıların kapasitelerini küçümsemememiz gerekiyor-
sa da, urası muhakkak ki bu ki iler bir ustanın meydana 
getirdi i eserden esinlenmektedirler. Bu ki i kendisine ait 
modelleri uygulayarak tezhip yapan sayısız acemileri ça-
lı tıran bir atölyenin müthi  ustası olabilirdi. Fakat onların
i lerini imzalamazdı. 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren ti-
cari iraz tablosu büyük ehir modalarından resimleme ve 
tezhiplerinden esinlenerek de i ik bir çalı ma ve yorumla 
ortaya konulmu tur.

Saray ve atölyeleri bilhassa lüks eserler üretmeye uygun 
hale getirildi, bu eserler de erli maden ve materyallerden 
çok yüksek vasıflı ustaların hiçbir özel güçlük ve masraf-
tan kaçınmadan ta ları yontarak yaptıkları eserlerdi. Me-
sela, halı dokuma gibi daha az de erli materyale daha az 
teknik kullanılarak yapılan i lerde daha iyi bir i  da ılımı
vardı. Osmanlı döneminde Batı Anadolu’daki göçebe yö-
rükler arasında U ak halılarının esas üreticileri olan ki iler
mevcuttu, o dönemde yün üretmek, boyamak, e irmek
ve mamül hale getirmek aynı aile içinde yapılabilirdi. Tüc-
carlar ise bu üretilen halıları belli sayıda bölgeden bölgeye 
dola arak satarlardı.

Aynı dönemdeki talyan halı sanatını göz önüne aldı ımız-
da onun açık ekilde standardize edildi i görülür, fakat bu 
hususta standart desen ya da merkezi üretim konusunda 
hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Tabiî ki 16. yüzyıl Osmanlı
Türkiyesi' nde artan oranda halı imalatı, kara kalem çizi-
mi ve di er halı desen çizimleri stanbul’da sarayda yapılır, 
üretim için U ak'a gönderilirdi. Aynı halı dokuma i i ipek 

ve madeni kıymetli iplikler 
kullanılarak daha kaliteli 
ekilde, saraydan özel çizim 

ve resimlendirme te vikleri 
alınarak, onların be enileri ön 

plana çıkarılarak yapılırdı...

*Prof. J. M. Rogers, The Arts Of slam, Treausures From The 
Nasser D Khalili Collection

**Nasser D Khalili Koleksiyonu Fahri Kuratörü
*** Tercüme: Gença a Güner
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Murano Cam Sanatı*

Mr. Giuseppe Bortolussi**

Murano denildiğinde ilk akla gelen cam sanatıdır. Adada cam yapma sanatı geleneğinin başlaması 13. yüzyılın 
sonlarına dayanır. O zamanlar “cam ustalarının” becerisine duyulan saygının kanıtı, sıradan Venedik vatandaş-
ları arasında soylu bir ailenin kızıyla evlenmeyi aklından geçirebilecek yegane kişiler olmalarıdır. Zamanla sanat 
eseri camcılık geleneği usta camcılardan fırınlarda çalışan ve gelecek vadeden gençlere geçer ve bu kişiler öğ-
renmiş oldukları tekniklere hayal gücü ve mükemmeliyet ekleyerek bu mirası ölümsüzleştirirler.



Murano adasının tarihi, insanın aklına hemen eski cam 
yapma sanatını getiriyor. Barbar istilaları sırasında kurul-
mu  olan Murano, her zaman Venedik Cumhuriyeti’nin 
idari topraklarının parçası oldu. Adada cam yapma sanatı
gelene inin ba laması on üçüncü yüzyılın sonlarına daya-
nıyor. 1295 tarihli bir buyruk, muhtemelen 10. yüzyıldan 
beri Venedik ehrinde aktif olan bütün cam atölyelerinin 
güvenlik amacıyla Murano adasına ta ınmasını emrediyor-
du; binaların ço u ah ap oldu undan atölyelerdeki fırınlar 
genellikle felaket boyutuna varan yangınlara yol açıyordu. 
Gel gelelim, ba ka belgelerden ve eski dönemlerden ka-
lan e yalardan, cam yapımı endüstrisinin adada bir süredir 
mevcut oldu unu gösteriyor. Venedik Cumhuriyeti, ayrıca, 
cam yapım çalı malarını Murano’da yo unla tırarak, daha 
o yıllarda bütün dünyada ünlü olan bir sanatın faaliyetlerini 
daha iyi izleyebilecektir. Usta camcılar, 
Venedik camının özelliklerini ko-
rumak adına Venedik ehrinden 
özel izin olmadan ayrılamıyor-
lardı. Ne var ki birço u ülke 
dı ına kaçmayı ba ararak 
ünlü tekniklerini ba ka ülke-
lere yayabildiler. Endüstriyi 
vuran en önemli kriz ise,15. 
yüzyılda, muhtemelen stil 
olarak Murano camının bir 
türevi olan Bohemya kristal 
camı giderek popüler duruma 
gelmesiyle ortaya çıktı. Fakat 
Murano endüstrisi çok geçmeden, 
hâlâ en tanınmı  Murano ürünleri 
arasında adı geçen avizelerin ya-
ratılmasıyla eski a aalı günlerine 
geri döndü. 

O zamanlar “cam ustalarının” becerisine du-
yulan saygının kanıtı, bunları sıradan Vene-
dik vatanda ları arasında bir soylu ailenin 
kızıyla evlenmeyi aklından geçirebilecek 
yegane ki iler olmasıdır. Zamanla 
sanat eseri camcılık gelene i
usta camcılardan fırınlarda ça-
lı an ve gelecek vadeden genç-
lere geçti ve bu ki iler ö renmi
oldukları tekniklere hayal gücü ve 
mükemmeliyet ekleyerek bu mira-
sı ölümsüzle tirdiler.  

Bu eski gelenek günümüze kadar 
de i meden kalmı tır; bu nedenle, 

bugün Murano, Venedik’in tarihi merkezinde tek üretim 
alanı durumundadır ve talya’nın “sanayi bölgelerinden” 
biri olarak görülebilir. Ekonomik ve kültürel çıkarımları ne-
deniyle, cam yapımının büyümesine yardımcı olurken bir 
yandan da adada tutulması Venedik Belediyesi yönetimi-
nin ana amaçlarından biridir. 

Murano’da sanatsal cam üretimi alanında faaliyet göste-
ren yakla ık 330 irket bulunmaktadır ve bu rakam bütün 
ada ekonomisinin yakla ık %82’sine kar ılık gelmektedir. 
Bunların %70’i küçük boyutlu, çalı anlarının sayısı be in
altında olan aile i letmeleri durumundadır. Murano’da, 
kentsel çevre ile zanaat faaliyetleri arasındaki ba  çok 
güçlü ve do rudandır. Cam endüstrisi adaya o kadar uzun 
zaman önce ta ınmı  ve fırınlar kent dokusuna onun ya-
pısını etkileyecek ekilde o kadar fazla yayılmı  ve bunun 

kar ılı ında bu doku tarafından sınırlandırılmı  ve ”biçim-
lendirilmi ” ve böylece kolayca de i tirilemeyecek

benzersiz bir kent dokusu yaratmı lardır.

Bütün bu kendine has özellikleri nedeniyle, 
Murano tamamen “sanayi bölgesi”, yani özel 
veya aile i letmeleri durumunda olan ve ge-
nellikle geleneksel sektörlerde çalı an çok 
sayıda küçük i letmeler eklinde ön plana 

çıkan bir üretim sistemi tanımına tamamen 
uygun dü mektedir.

Murano cam üretim zincirinin ekonomik yapı-
sı bize öyle bir manzara sunuyor: 

• letmelerin %53’ü i leme ve üretim ala-
nında faaliyet göstermektedir; 

• %17’si cam ürünleri üreten ve pazar-
layan i letmelerdir;

• %23’ü tamamen perakende satı
irketleridir;
• Cam ticareti ve üretim zinciri ile 
ilgili ta eronluk ve ayrıca üretim 
sonrası ve öncesi faaliyetler 
dahil olmak üzere ba lantı-
lı faaliyetler (mücevherlerin 
montajı, ev aksesuarları, avi-
ze yapımı, döküm kalıp üre-
timi vs.) toplamın yakla ık
%7’sini olu turmaktadır.

Cam Müzesi dahil olmak 
üzere di er irketler endüst-
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riye yönelik destek, e itim ve ara tırma faaliyetle-
riyle u ra maktadır.

Maalesef, küresel ekonomiyi sal-
layan ciddi ekonomik durum 
Murano camı üretimini de es 
geçmemi tir, hem büyük hem 
küçük irketlerin yatırımların-
da ve istihdamlarında önemli 
daralma belirtileri görülmekte-
dir. Son aylarda belli belirsiz to-
parlanma belirtileri görülmesine 
kar ın, ne yazık ki bu toparlanma 
süreci oldukça yava tır.

Bu nedenle, belediye yönetimi, ada 
i letmeleriyle, yerel makamlarla ve 
derneklerle birlikte, uzun zamandır çev-
resel sürdürülebilirli i, istihdam düzeylerini, 
mesleki e itimi, ticaretin geli mesini ve kentsel 
yenilenmeyi amaçlayan politikalar yoluyla gerçek-
le tirilen geli tirme, destek ve tutundurma faaliyetleri 
gerçekle tiriyor.

Ekonomik faaliyetlerin tutundurulması aynı zamanda 
Murano cam endüstrisinin desteklenmesine yönelik mü-
dahaleler kapsamına girmektedir. Buna örnek olarak, Ve-
nedik ehri, Abate Zanetti Cam Okulu ve yerel i letmeler
tarafından te vik edilip desteklenen ve bir ay süren ortak 
bir giri imin Murano adasını ve onun tarihini, sanatçı kim-
li ini nasıl koruyabilece ini kanıtlayan oldukça ba arıyla
gerçekle tirilen “Murano’da Noel”dir. 

Geçen yılın Noel dö- neminde, adada düzenle-
nen birçok etkinlik sayesinde, genellikle “zayıf
sezon” ola- rak bilinen Aralık ba larında 

adayı 10 binden fazla ki i ziya-
ret etti. 

Di er faaliyetler arasında de er-
li cam objelerin sergilendi i Cam 

Müzesi ve çocuklara yönelik e itim
atölyeleri ve özel ki iler tarafından

düzenlenen tekinliklerde özgün hey-
kellerin sergilenmesi yer almaktadır.

Yine Palazzo da Mula’daki kültürel 
sergiler, fırınlarda halka açık örnek-
leyici gösteriler, San Pietro Martire 
manastırının reva ına de erli eli i
Murano avizelerinin konulması ve 
son olarak, ama aynı derecede 
önemli olan Berengo Studio, Gino 
Cenedese e Figlio, Formia, For-
nasier Luigi, Gambaro & Poggi, 
Roscano Bottega d’arte, Sig-
noretto Lampadari, Simone 
Cenedese ve Gianni Seguso 
gibi adadaki en önemli ga-
leriler ve fırınlarla i birli i
içinde yaratılan Murano 
camıyla ilgili 11 atölyenin 
çalı malarının sergilendi i
açık hava sergisi önemli 
etkinlikler arasındadır.

Ayrıca, Murano adasında faaliyet gösteren irketle-
ri korumak amacıyla, Veneto Bölgesi 1994 yılında,

Venedik’in tarihsel mirasının ve kültürünün 
bir parçası olarak Murano adasında yapı-

lan sanatsal camın köken olarak unva-
nını teminat altına almak için "Vetro 
Artistico ® Murano" ticari markasını
yarattı.

Ticari marka, 2001 yılından bu yana, 
Murano camının tanıtılmasına ve 

korunmasına yönelik olarak olu tu-
rulmu  Consorzio Promovetro Murano 

konsorsiyumun münhasır yönetimi al-
tındadır ve orijinal Murano cam e yaları-

nın üretimiyle ilgili ko ulları kar ılayan bü-
tün ürünler bu ticari markayı ta ımaktadır.

"Vetro Artistico ® Murano" ticari marka prog-
ramına katılan 50’den fazla irket sadece Murano 

adasında yapılan sanatsal cam e yalara, yine Murano 
gelene ine ba lı kalan yöntemlerle bir özel sahtekârlı ı
önleyici damga vurmaktadır.

Bu nedenle, Promovetro’yu sanatsal Murano camı üreti-
minin ana koruyucularından biri olarak dü ünmek gerekir; 
kurumun gücü cam ustalarının özgünlü ünde ve yaratıcı-
lı ında ve kolektif "Vetro Artistico ® Murano" ticari mar-
kasının dünya çapındaki mü teriler için bir güven unsuru 
olu turmasında yatmaktadır.

Cam Yapımının Tarihi

Roma mparatorlu u zamanında, Aquileia ünlü bir cam 
üretim merkezi durumundaydı; bazı tarihçiler Venedik 
üretimiyle arasında güçlü bir ba lantı kurmakta olup buna 
ili kin belgeye dayalı kanıtlar Orta Ça ’a kadar dayanıyor.
Venedik cam yapımcılı ına ili kin en eski yazılı kayıt, MÖ 
982 tarihli bir elyazmasıdır; bu, tanıklardan birinin “Do-
menicus fiolarius” "Domenicus" cam üfleyici anlamına
gelmektedir; “fiola" ise bir i edir, küçük i e anlamına
gelen “phial” bu sözcükten türetilmi tir) belirtildi i bir ba-
ı  makbuzudur. Bu nedenle, Venedik cam yapımcılı ının

1000. yılı 1982 yılında kutlanmı tır.

Cam üfleyiciden bahseden bir ikinci belge ise 1083 yılın-
dan kalmı tır; 1279 tarihi itibariyle bu sanatın icrasının
Murano’daki Rio dei Vetrai sahili boyunca yo unla tı ını
kanıtlayan birçok belge bulunmaktadır; günümüzde, en 
eski fırınlar da bu bölgede yo un halde bulunmaktadır.

Venedik, 14. yüzyılın ortalarına kadar, Avrupa’da zarif cam 
e yaların (bardaklar, kadehler, i eler, çanaklar, fincanlar 
ve lambalar) üretildi i tek merkez durumundaydı.

1450 yılından sonra, Murano’nun en büyük cam yapım-
cısı ailelerinin birinden gelen Angelo Barovier’e atfedilen 
muhte em cristallo’nun, kristal camın ortaya çıkması son-
raki ikiyüz yıl boyunca ola anüstü sonuçlar verecek bir 
teknolojik devire yol açacaktı. Barovier, kaya kristaline 
benzeyen yüksek saflıkta, renksiz ve dövülerek i lenebi-
len bir cam yaratmayı ba armı tı. Ayrıca Çin porselenine 
benzeyen bir beyaz opak cam olan lattimo nun ke fedil-
mesi de bu yaratıcı cam ustasına atfedilmekte olup yüz-
yıllarca ba ka hiç kimse bu üretimi gerçekle tiremeye-



cekti. Ayrıca Barovier, do al “kalseduan”ın bir türünü 
taklit eden camsı hamur olan “calcedonio”nun da 
yaratıcısı olmasının kuvvetle muhtemel oldu u
dü ünülmektedir. Angelo Barovier, usta bir 
cam yapımcısı olmasının yanı sıra, filozof-
bilim adamı Paono da Pergola’nın ver-
di i derslere katılarak bilimsel bir 
bilgi birikimi de edinmi tir.

16. yüzyıl, Murano camının
en görkemli dönemiydi. Ön-
ceki yüzyılın üretimine da-
yanan cam yapımcıları camsı
malzemeleri mükemmelle tirerek
üfleme cam e yaların ekillendiril-
mesi ve süslenmesi bakımından en ince 
el tekniklerini geli tirdiler.

Formlar daha yalın ve daha hafif olmaya ba la-
dı; bütün zengin Avrupalıların masalarını zarif bir 
ekilde süsleyecek kadar takdir gören ürünler, Titian 

ve Veronese gibi zamanın en büyük ressamlarının re-
simlerinde ölümsüzle mi  olan zarif ve saf üfleme cam 
e yalardı.

Bu, çe itli fırınları kontrol eden ve bu sanatın sırlarını ba-
badan o ula geçen reçete elyazmalarına kaydeden aileler 
arasında endüstriyel casuslu un yo un oldu u bir dö-
nemdi. Genç bir Dalmaçyalı olan Giorgio Ballarin, ünlü bir 
hikayenin ba rol oyuncusu olmu tur. Angelo Barovier’in 
o ullarının hizmetine girmi  ve safdil numarası yaparak 
ku ku uyandırmadan ünlü cam ustaları tarafından reçe-
telerin hazırlanmasını izleme olana ı buldu. Daha sonra, 
bunları yazdı, cam yapımı ticaretini ö rendi ve kendi ir-
ketini kurdu. Öldü ünde, adanın en büyük cam yapımcı-
larından biriydi. 

Cumhuriyet, korunması gereken önemli bir bulu  gerçek-
le tiren cam yapımcılarına neredeyse sınırsız bir patent 
i levi gören “ayrıcalıklar” tanıdı. Filippo Serana’ya, filigra-
na a reticello ile birlikte o dönemin cam endüstrisinin en 
önemli bulu larından biri olan “filigrana a retortoli”yi bul-
ması nedeniyle 1527 yılında on yıllık bir patent verildi. 

"Filigrana a retortoli" bükülmü  filigran olarak adlandırılan
teknikte, beyaz lattimo veya renkli cam kamı ı eritleri
ve sicimleri ince çeperli renksiz cama dahil edilerek çe itli
bükülmü  spirallarden olu an paralel ku aklar olu tura-
cak bir forma kavu turulurken; "filigrana a reticello" a
haline getirilmi  filigranda ise, kamı lar renksiz cam içinde 
bir ince a  olu turacak ekilde çaprazlama bir desen ek-
linde düzenlenirler. Patentin süresi sona erdi inde, filigran 
cam bütün Murano’da düzenli olarak üretildi. 

Benzer ekilde, 1507 yılında, Andrea ve Domenica d’Angelo 
karde lere cam ayna üretiminde geli tirdikleri ince teknik 
nedeniyle bir patent verildi. Vincenzo d’Angelo’nun o lu
Andrea, ayrıca, aynaları ve üfleme cam e yaları elmas uçla 
i lenmesine yönelik bir ba ka on yıllık patent aldı. Camın
zarifli ini vurgulayan oldukça havalı ve dantel görünümü 
yaratan bu yöntem üfleme kristal cama uygulanıyordu.

Hem filigran hem elmas uçla i leme tekni i günümüzde 
halen Murano cam yapımcılarının süsleme repertuarı ara-
sında yer almaktadır.

Ayrıca yetkililer teknolojinin dı arıya çıkmasını önle-
meye de dikkat ediyorlardı. Özellikle kristal camın

bulunmasından sonra önlemler daha da sıkı-
la tırıldı ve çok geçmeden sadece tam anla-

mıyla Murano vatanda ı olan ki ilerin cam 
yapımcısı ve çırak olarak cam i lemeleri

yönünde yasa çıkarıldı. 1605 yılında,
“Muhte em Murano Toplulu u”na

ait ki ilerin adlarını içeren “Al-
tın Kitap” (Libro d’Oro”) dü-
zenlendi. Bu nedenle, artık
bir Murano cam soyluların-

dan söz edebiliriz. 

Camın dı arıya göçünü engellemeye 
yönelik bütün çabalara kar ın, bazı çı-

raklar ve ustalar yasal olmayan yollardan 
bütün Avrupa ülkelerine yayılarak cam üret-

mek için fırınlar kurdular. 1612 baharında, muh-
temelen cam yapım teknolojisindeki ilk bilimsel in-

celeme Florence’de yayınlandı. Kitabın adı Cam Sanatı
(L’Arte Vetraria) ve yazarı ise Medicilerin hizmetinde çalı-
an bir rahip ve simyacı olan Antonio Neri idi. 

Bu bilimsel kitap ngilizce, Almanca, Fransızca ve 
spanyolca'ya çevrildi ve Venedik cam yapımcılı ının ya-
yılmasına katkıda bulundu: Venedik teknolojisinin katkısı
olmasaydı, ngiliz kur unlu camı ve Bohemya potasyum 
camı ne kristal saflı ına ula abilirdi ne de uygun ekilde
i lenebilirdi.

Yeni cam yapım merkezlerinin rekabeti, Murano 
için büyük bir kriz yarattı; Murano,  cumhuriye-
tin ba ımsızlı ının sonlarıyla örtü en ciddi bir 
gerileme dönemine girdi. Kendini toparla-
masına ili kin ilk be- lirtiler 19. yüzyılın
ba larında görüldü. Dö- nüm noktası ise, 
cam yapımcılı ı tarihi konusunda 
bir akademisyen olan Ba
Rahip Vincenzo Zanetti 
tarafından Cam Müzesi’nin 
ve ona ba lı Cam Tasarımı
Okulu’nun Murano kentinde 
kuruldu u 1861 yılında ger-
çekle ti.

Cam yapım sanatının yeni-
den do u uyla birlikte, An-
tonio Salviati, 1866 yılında,
Avrupa’da ve bütün dün-
yada en önemli binala-
rı süsleyecek mozaik 
üretimine yönelik bi-
rinci cam fabrikasını
kurdu.

1871 yılında, yak-
la ık iki yüzyıllık
unutulmu luk-
tan sonra, cam 
yapım uzma-
nı Vincenzo 
Moretti antik 
Roma cam mu-
rinini yeniden 
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yapabildi; bu malzeme, o tarihten bu 
yana Murano cam yapımcılarının re-
pertuarında yer almaktadır. Ge-
nel olarak, dokuzuncu yüzyıl
cam yapımcılı ı günümü-
zün modern teknolojisine 
temel olu turan benzer-
siz bir teknik mükem-
melli e ula mı tır. 
12. yüzyılda, Murano 
cam yapımcıları  Art 
Nouevau’dan Nove-
cento stiline kadar 
çe itli sanat hare-
ketlerine ve çarpı-
cı renkli tabakaları
kalın cam çeperlerle 
ku atan cam ve hey-
kel parçalardan yapılan
yekpare heykellerin or-
taya çıktı ı ça da  tasarım
geli melerine ayak uydura-
bildiler. Piyasanın ihtiyaçlarına
kulak veren ince i çilikle birlikte, 
son onlu yıllarda gerçek sanat eseri ya-
ratmak için camın esnekli inden ve effaflı-
ından yararlanarak bir sanatçı ku a ı ortaya çıkmı tır.

Cam Yapım Teknikleri 

Venedik camı tarihçisi olan ve en eski cam yapımcısı ai-
lelerden birinin soyundan gelen Rosa Barovier Mentasti, 
birçok yazısında Murano cam yapım tekniklerini etkileyi-
ci ekilde özetlemi tir. Venedik camı, antik Akdeniz gele-
ne ini sürdüren kalsiyum oksit camdır. Bir ba ka deyi le,
ergitmenin daha dü ük sıcaklıklarda meydana gelmesini 
sa lamak için, ergitildi inde cama dönü en bir kum olan 
silisin yanı sıra, soda külü eklenmektedir. 
Sodaya kar ı alternatif olu turan ve Kuzey 
Avrupa’da üretilen tipik bir cam olan potas, 
ta lama ve oyma i lemlerine uygun bir parlak 
cam ( ngiliz kur un cam gibi) yaratmasına kar ın,
Venedik camının tipik kompleks sıcak i lemi
için uygun de ildir.

Hammaddeler mesai bitiminin so-
nunda ak amdan karı tırılır ve 
cam harmanının hazırlanması
gece boyunca sürer, gerekirse 
renk gidericiler veya renklendiri-
ci maddeler ve opakla tırıcılarla
birlikte iki temel hammaddeye 
stabilizatör (örn. kalsiyum kar-
bonat) katılır. Fırın, hammaddeleri 
yakla ık 1400°C sıcaklıkta eritir ve 
cam i çileri sabahleyin erimi  cam 
malzemesini biçimlendirmeye hazır
bir ekilde bulur. Ergimi  cam, 500°C 
sıcaklı a kadar esnektir. 

Çalı ma ekibi piazza olarak adlandırı-
lır ve bir cam ustası tarafından koordine 
edilir. Ekip, çe itli sıcak i leme teknikleri 

konusunda ustala mı  olan yardımcıla-
rından ve çıraklarından olu ur.

Parça, ta lama atölyesinde 
so uk i lenebilir; burada, 

uzman ta lamacılar camı
ta lama çarkında veya 
ba ka araçlarla per-
dahlarlar. Cama figür-
lerin oyulması i lemi,
oldukça becerikli 
süslemecilerin çalı -
tı ı ba ımsız atölye-
lerde gerçekle tirilir.
E er istenen süsle-
me mine boyama 

i lemi gerektiriyorsa, 
parça ayrı bir atölye-

ye gönderilir ve burada 
cam minelerle boyanır

ve mufla fırınında tavlanır.

Teknikler

Üfleme cam: Cam üfleme, Akdeniz’in 
do u kıyısında birinci yüzyılda ortaya çıkmı

ve cam yapım tarihinin en önemli bulu u olarak kalmı tır.
Özellikle Venedik’te, cam üfleme yüksek kaliteli cam e -
yaların yapılmasında kullanılan bir teknikti. Orta Ça ’dan
bu yana, Muranolu cam ustaları ola anüstü cam i leme
becerilerini bileyerek yeni teknikler bulmu  ve muhte-
em zarifli e ve zarafete sahip formlar geli tirmi lerdir.

Söz konusu teknikler arasında en önemlisi filigran camdır;
bunlar, cam çeper içinde bir zarif dantel etkisi yaratan ve 
kökeni on altıncı yüzyıla dayanan "filigrana a retortoli" 
ve "a reticello" bükümlü ve a  filigrandır.

amdanlar: Orta Ça ’dan on sekizinci yüzyı-
la kadar, cesendello veya askı lamba evler-

de ve kiliselerde en seçkin aydınlatma sistemi 
durumundaydı. Suyla ve bunun üstünde ya  ta-

bakasıyla dolu ve bir fitil takılı uzunlaması-
na bir kap olarak biçimlendirilmi ti. Kö-

keni 18. yüzyıla dayanan önemli bir 
bulu  da ciocca’dır; ciocca, amdan

kollarına sahip ve pandantifler ve 
çiçekler gibi üfleme cam unsur-
larıyla süslenmi  kristal camdan 
avizedir. Bu avize hala Murano 
camcılı ında önemli bir konuma 
sahiptir. Hiç ku kusuz, günümüz-
de ça da  zevklere hitap eden 

ba ka modeller de üretilmekte-
dir: askı lambalar, duvar amdan-

ları, masa ve zemin lambaları.

Murina: Bu, cam üflemenin de ön-
cesine dayanan çok eski bir tek-

niktir; yakla ık iki bin yıl unutulduk-
tan sonra on dokuzuncu yüzyılda

tekrar canlandırılmı tır. Bir tür sıcak i len-
mi  kakma veya mozaikten olu ur; burada, 
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küçük tek renkli cam veya çok renkli cam çubuklardan 
olu an küçük parçalar çe itli tesseraların füzyon altında
bir araya toplanarak önceden belirlenmi  bir desen, ne-
redeyse renkli ve camsı bir yapı olu turacak ekilde ergi-
tilir. En ünlüsü, 1940’lı yıllarda Art Nouevau döneminde ve 
Carlo Scarpa tarafından yaratılmı tır.

Heykel: A ır ergimi  cam kütlelerinin biçimlendirilme-
sindeki teknik güçlükler 1930’lu yıllarda ele alınmı  ve 
çözüme kavu turulmu tur. Bugün, Muranolu en tanınmı
ustaların bazılarının yer aldı ı heykel akımı Murano üreti-
minde bir ana konuma sahiptir.

Yemek takımları: Ortaça ’dan bu yana, yemek takım-
ları Murano cam i lerinin bir tipik ürünü haline gelmi tir.
Günümüzde, en ünlü tasarımcılar ça da  modeller yarat-
mak için cam fırınlarıyla çalı maktadırlar.

Aynalar: Geçmi  yüzyıllarda,
Murano’da (bir üfleme silindir açı-
larak) elde yapılan dökme cam 
Venedikli ayna yapımcılarının
(Specchieri) atölyelerinde i lenir-
di. Bu gelenek sürdürüldü; bugün 
usta cam sanatçıları halen antik 
i lerin kalitesini yakalayan en za-
rif dekoratif teknikleri bilmekte ve 
uygulamaktadırlar.

Mine süsleme: Bu, üzerine uygu-
landı ı camla aynı unsurlardan olu an
bir malzemeyle yapılan bir dekoratif 
boyama tekni idir. slam ve Bizans 
sanatına dayanan mine, Murano’da 
on üçüncü yüzyılda geli tirilmi tir.

Oymacılık: Oymacılık, tercihen 
renksiz veya açık renkli kristal 
cam üzerine iki yöntemle uygu-
lanır: elmasla oyma ve merda-
neli oyma ( kinci yöntem, küçük 
bir bakırla gerçekle tirildi inden
daha derin kesikler yaratabil-
mektedir).

Cam boncuklar: En basit cam bon-
cuklar, conterie olarak adlandırılır;
bunlar yuvarlak veya silindir biçimin-
de olup fırında haddelenen ve onlarca 
metreye kadar uzanan ince, içi bo  boru-
ların bölümlere ayrılmasıyla gerçekle tirilir. El 
becerisi ısıl i leme veya aloma ve mandrel 
tekni i olarak adlandırılan teknikte üst dü-
zeye ula ır: bir deliksiz cam kamı aloma
alevinin ısısıyla yumu atılır ve daha sonra 
bir metal çubu un etrafına sarılarak is-
tenen boncuk biçimi verilir ve ardından
çok renkli camla süslenir. 

Isıl i leme: Bu teknikte, renkli cam çu-
buklar istenen biçim verilebilecek ka-
dar yumu ayıncaya kadar alevde ısı-
tılır. Elde edilen objeler çiçek, hayvan, 
insan vs. figürleri eklinde olabilir.
* SMEK Uluslararası Geleneksel El Sanatları Sempozyumu Bildirisi
**Ekonomik Faaliyetler ve Ticaretten Sorumlu Venedik Beledi-
ye Ba kan Yardımcısı
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Hattat Halim ÖZYAZICI’nın
 Gün Yüzüne Çıkmamış Yazıları

Yrd. Doç. Dr. Celalettin KARADAŞ*

Osmanlı Hat Mektebi'nin son kuşak temsilcilerinden Mustafa Halim Özyazıcı, 1315/1898 yılında İstanbul’da doğ-
du. Babası Nalıncı Hacı Cemal Efendi, annesi Adviye Hanım’dır. İlk öğrenimini Îsâ Kapısı İbtidâî Mektebi’nde, orta 
öğrenimini Haseki Gülşen-i Maârif Rüşdiyesi’nde tamamladı. Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nde hâkk ve resim bölümle-
rine bir yıl devam etti ve daha sonra Medresetü’l-Hattâtîn’e kaydoldu. Buradan 1336/1918 yılında mezun oldu(1). 
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Geleneksel usûlde ilk yazı derslerini Rü diye Mektebi’nde 
iken hattat Hâmid Bey’den (1891 -1982) aldı. Hasan Rızâ
(1849 -1920) ve Kâmil Akdik’ten (1861 -1941)  sülüs–nesih, 
Hulûsi Efendi’den (1869 -1940)  ta‘lîk, Tu rake smail Hak-
kı Altunbezer’den (1873 -1946) celî sülüs ve tu ra, Ferid 
Bey’den (1858 -193?)  divânî ve Sait Bey’den (1860 -1938) 
rik‘a yazılarını me k etti(2) . mkân buldukça da Yeniköylü 
Nuri Bey ve Bahâeddin Tokatlıo lu’ndan tezyînî motifleri 
ö rendi(3) . 

Divânı Hümayun kaleminde, Matbaai Askeriye ve Evkaf 
Matbaası hattatlı ında bulundu. 1924 yılında Bâbıâli civa-

rında bir yazıhane açtı. Bu arada yarım gün Devlet Matba-
ası hattatlı ı görevinde bulundu(4). 1384/1948 senesinde 
Güzel Sanatlar Akademisi’nde hüsn-i hat hocası oldu ve 
1963’de emekliye ayrıldı(5).

1384/1964 senesinde geçirdi i bir trafik kazası sonucunda 
hayatını kaybetti ve Kozlu mezarlı ına defnedildi(6).

Türk hat tarihinin emsaline az rastlanan en velûd 
sanatkârlarından biri olan Halim Efendi, nice celî lev-
ha, sülüs-nesih murakkaa ve kıt’a yazmı tır. Kur’an, cüz, 
delâilülhayrat, murakkaa, kıt’a, levha yanlı larını ve bozuk 

Resim-3: Satırlı Celî Sülüs Levha, stanbul, 1355/1937, Celî Sülüs hattı, 30,5 x 52,5 cm. Murakka‘ya yapı tırılmı  kâ ıt üzerinde mürekkep, altın ve renkler. 
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yerlerini aslından ayırt edilmeyecek ekilde tashih etmek-
te ustaydı(7). evket Rado’nun bastırdı ı, Hafız Osman hattı
Kur’an-ı Kerim’in filmlerindeki hareke noksanlıklarını fark 
edilemeyecek derecede tamamlamı tır(8).

Celî yazıda Sâmi Efendi (1838 -1912) yolunun takipçilerin-
den(9) olan Halim Efendi’nin, özellikle celî yazmaktaki süra-
ti(10), Mustafa Râkım’ın (1758 -1826)  bile fevkindeydi(11) .

Yazıhanesindeki dönemi, gençli indeki serbest hattatlık
devrinin en verimli zamanıdır. Halim Efendi, sadece hat 
sanatının bütün çe itlerini yazmakla kalmamı  ba ta go-
tik yazı olmak üzere, Latin alfabesini de büyük ustalıkla
yazan(12) bir sanatkâr olmu tur. Bu sebeple her iki yazı ka-
rakteriyle de birçok kitap, dergi ve gazete ba lı ı, mühür, 
kartvizit yazmı tır(13). 1928’de, harf inkılâbından sonra, bu 
faaliyetlerinden kopmu tur. Zamanla, harf inkılâbı ile yazı
sanatının birbirinden farklı eyler oldu u resmen kabul 
gördükten sonra, Halim Efendi 1940’lardan itibaren cami 
celîlerini ne kadar süratli ve lâtif yazdı ını ispata ba ladı(14).

Tarihî ve yeni yapılan bir çok camiin kitâbe, kubbe ve ku-
ak yazılarını yazdı. Bunlar arasında stanbul’da A a, i li,

Sultanselim, Bâlîpa a, Azapkapısı ve Kadırga’da Sokullu; 
zmir’de Alsancak; Ankara’da Maltepe ve Hacıbayram, Rize 
ve Denizli camilerindeki celî yazıları sayılabilir(15).

Her çe it yazıda mâhir(16) oldu unu ve adeta ömrünü yazı
yazmakla geçirdi ini ispat etmek için geride çok zengin 
bir tereke bıraktı. 2000 yılında terekesinden çıkan bazı ka-
lıplar, Halim Efendi’nin hat sanatındaki kudretini gösterir 
mahiyetteydi. Bunlar, celî kalıplarda kullandı ı -kendine 
has- kızamık ekeri veya lo usa ekeri ile yaptı ı ucuz ve 
akı kan kırmızı bir mürekkeple yazılmı tı. U ur Derman 
bu durumu öyle ifade etmektedir; ”Celî sülüs hattında,
kendi boyundan uzun elifleri, lâmları rahatlıkla yazardı.
Müsveddesi yoktu, zihinde tefekkür istifi yapar, kömür 
kalemiyle ka ıda harflerin yerlerini tesbît eder ve celî 
kalemiyle yazardı.”(17). Terekesinden çıkan muhtelif yazı
türleriyle yazılmı  birçok yazı, meraklıları tarafından satın
alındı. Kendi yazdı ı birçok yazı kalıpları, levhalar, kıt’alar,

Resim-1: Celî Ta’lîk Yazı, stanbul, Celî Ta’lîk hattı, 6.5 x 18.7 cm. kâ ıt üzerine is mürekkep

Resim-2: stifli Celî Sülüs Levha, stanbul, 1346 / 1928, Celî Sülüs hattı, 29.5 x 41.5 cm. Murakka‘ya yapı tırılmı  ka ıt üzerinde mürekkep, altın ve renkler
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Resim-6: Mâil Ta’lîk Kıt’a, stanbul, 1362/1943, Ta’lîk hattı, 33x22 cm. Murakka‘ ya yapı tırılmı  ka ıt üzerinde mürekkep, altın ve renkler
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karalamalar, eskizlerin yanı sıra, farklı hattatlara âit imzalı-
imzasız yazılar bıraktı. Buldu u her çe it ka ıda yazmı  ve 
bunları saklamı tı. Geride bıraktı ı yazılar, Halim Efendi’nin 
sülüs-celî sülüs, ta’lîk-celî ta’lîk, divânî-celî divânî, nesih, 
rıka hatlarındaki ustalı ının birer ahidiydiler.

Burada tanıtaca ımız yazılar ise, Halim Efendi’nin bugüne 
kadar gizli kalmı , hattat terekelerinden çıkan yazıların-
dan bir kaçıdır.

lk eser -muhtemelen harf inkılâbından önce- Hukuk ve 
Mülkiye Mektebi’nde hukuk-ı esâsiyye muallimli i yap-
mı (18) Erzurum eski milletvekili Celâleddin Ârif’e, kartvizit 
olarak basılması için yazılmı  bir yazıdır. Eser, Halim Efendi 
tarafından,"æ²iBä§ æÅÍêéf»A ä¾äÝU æÁøé¼ä¨å¿" Muallim Celâleddin 
Ârif ibaresiyle, celî ta’lîk hattı kullanılarak satır nizâmında(19)

yazılmı tır (Resim-1). Yazı, imzasızdır. Ta’lîk yazıda mun-
tazam ders görmemesine(20) ra men, bu yazıdaki ustalı ı
ta’lîk hattatlarını kıskandıracak derecededir. Bu yazı, hat-
tatın ta’lîk yazıya vukufiyetini gösterir mâhiyettedir. Yazı,
çay ile boyanmı  ahârlı ka ıt üzerine, is mürekkebi ile 
yazılmı tır. Eser varak halinde günümüze gelmi tir. Halim 
Efendi’nin elinden çıktı ı haliyle muhafaza edilmi tir. Eser, 
Celalettin Karada  koleksiyonunda bulunmaktadır.

Bu levhada, "ÉæÎò»êA äOæÄänæYòA æÅ¿ ìjäq ø ìM êA" ( tteki erre men 
ahsente ileyh(21)) ibaresi celî sülüs hattıyla, istifli olarak 
yazılmı tır. Metin, “ yilik etti in ki inin errinden sakın”
anlamında, bir kelâm-ı kibârdır (Resim 2). Levha, Halim 
Efendi’nin otuzlu ya larına tekâbül eder. mza, Mustafa 
Halim eklinde, levhanın sol alt kö esine atılmı tır.  U ur
Derman’ın Halim Efendi için “kalemi esir etmi  ve yazıyı
yenmi ” ifadesinin(22), adeta bu levhada tecelli etti i gö-
rülmektedir. Yazı, Halim Efendi’nin ne kadar sa lam bir 
kalem hâkimiyetine mâlik oldu unu gösterir. Yazı ke-
narlarına cetvel çekilmi , levha ebrû ka ıtıyla bezenmi -
tir. Necmeddin Okyay’a âit ebrû, hatip ebrûsu tarzında-
dır. Yazı ile ebrû ka ıtı arasına bir iç pervaz yapılmı tır. ç
pervazda neftî ye il renk kullanılmı , üzerine farklı bir kaç 
renk çekilmi tir. Eser, Celalettin Karada  koleksiyonunda 
bulunmaktadır.

Bu levhada, "êÉ}é¼»A åÒ¯ Bäbä¿ êÒäÀô̧ êZô»A åpôAäi" (Re’sü’l-hikmeti
mehâfetüllâh(23)) Hadis-i erîfi satır nizâmında terkîb edilmi
ve celî sülüs hattıyla yazılmı tır (Resim 3). “Hikmetin (âriflik, 
bilgelik) ba ı Allâh korkusudur” anlamında olan hadis, Ha-
lim Efendi’nin Topkapı’daki ba cılık yaptı ı dönemde terkîb 
edilmi tir. Yazı, Halim Efendi’nin terekesinden çıkma olup, 
varak halinde günümüze gelmi tir. Yazı, nemakahû Mus-
tafa Halim imzalıdır. Bezemesi devrinden sonra, 2001’de 
Celalettin Karada  tarafından yapılmı tır. Yazı, murakka‘ 
üzerine yapı tırılmı tır. Yazı kenarlarına cetvel çekilmi ,
iç pervaza tezhip, dı  pervaza ise tahrîrli halkârî uygulan-
mı tır. ç pervaz, paftalara bölünmü , zemin rengi olarak 
altın ve siyah kullanılmı tır. Halkâr deseni 1/4 nisbetinde, 
hatai ve saz yapraklar kullanılarak olu turulmu tur. Mo-
tifler, altınla sulandırılarak gölgelendirilmi  ve ye il renkle 
tahrîrlendirilmi tir. Eser, husûsi koleksiyondadır.

Levhada, "ÂäÝæm êÜôA åÑäjñæÄä³ åÑBä·ìl»äA" (ez-Zekâtü kantaratü’l-
slam(24)), “Zekât slam’ın köprüsüdür.” hadis-i erîfi Halim 
Özyazıcı tarafından terkîb edilmi  ve is mürekkebiyle ya-
zılmı tır (Resim 4).  Levha, celî sülüs hattıyla, satır nizamın-
da hazırlanmı  olup, Ketebehû Halim imzalıdır. Yazı, Halim 
Efendi’nin terekesinden çıkmı , varak halinde günümüze 
gelmi tir. Yazı, devrinden sonra 2001’de Celalettin Karada
tarafından bezenmi tir. Yazı, murakka‘ üzerine yapı tırıl-
mı tır. Yazı kenarlarına cetvel çekilmi , iç pervaza tezhip, 
dı  pervaza ise ikâf halkâr uygulanmı tır. ç pervaz, pafta-
lara bölünmü , zemin rengi olarak altın ve lacivert kulla-
nılmı tır. Lacivert zeminlere üç nokta konulmu tur. Halkâr 
deseni 1/4 nisbetinde, bitkisel motifler kullanılarak olu -
turulmu tur. Halkâr motifleri, renk ve altın sulandırılarak
gölgelendirilmi  ve renkle tahrîrlendirilmi tir. Eser, husûsi 
koleksiyonda bulunmaktadır.

Halim Efendi’ye ait olan yazı, imzasız olup terekesinden 
çıkmı , varak halinde günümüze ula mı tır. Yazı, divânî 
hattıyla, üç satır halinde, ahârlı ka ıt üzerine is mürekke-
biyle yazılmı tır (Resim 5). 2003 yılında Celalettin Karada
tarafından murakka‘ üzerine yapı tırılmı tır. Yazı kenarları-
na cetvel çekilmi tir, ç pervazın tercih edilmedi i levhada, 
dı  pervaza ebrû ka ıdı yapı tırılmı , üzerine renkli bir kuzu 
çekilmi tir. Cümle sonlarına çift tahrîr tekni iyle bezemeler 
yapılmı tır. Eser, husûsi koleksiyonda bulunmaktadır.

Resim-4: Satırlı Celî Sülüs Levha, stanbul, 1356/1938, Celî Sülüs hattı, 31 x 53 cm. Murakka‘ ya yapı tırılmı  ka ıt üzerinde mürekkep, altın ve renkler.
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Son eser, bir mâil kıt’adır. Kıt’a, iki mısra halinde dört sa-
tır olarak tertip edilmi tir. Yazı, is mürekkebiyle, Halim 
Özyazıcı tarafından yazılmı tır (Resim 6). Kıt’a, ta’lîk hat-
tıyla, satır nizamında hazırlanmı  olup, el-fakîr Mustafa 
Halim imzalıdır. Yazı, Hamit Aytaç’ın terekesinden çıkmı ,
varak halinde günümüze gelmi tir. Yazı, devrinden son-
ra 1995’de Mustafa Çelebi tarafından bezenmi tir. Yazı,
murakka‘ üzerine yapı tırılmı tır. Yazı kenarlarına cetvel 
çekilmi , iç pervaza tezhip, dı  pervaza ise halkâr uygulan
mı tır. ç pervaz, tek iplik üzerinde hataî motifinin kulla-
nılmasıyla bezenmi , zeminde siyah renk tercih edilmi tir.
Hattatın imzası den dan içerisine alınmı , muska koltuklar 
hurde ve ayırma rumi ile nebatî motiflerden olu turul-
mu tur. Halkâr deseni 1/2 nisbetinde, saz yaprakları kulla-
nılarak olu turulmu tur. Halkâr motiflerinde, farklı üç renk 
altın kullanılmı  ve renkle tahrîrlendirilmi tir. Eser, Hasan 
Çelebi koleksiyonunda bulunmaktadır.

Burada tanıtmaya çalı tı ımız eserler, Halim Efendi’nin 
bugüne kadar bilinmeyen imzalı ve imzasız yazılarından
birkaçıdır. XX. asır Türk hat sanatının en önemli hattat-
larından olan sanatkârın her çe it yazıyı ustalıkla yaza-
bildi ini, ibdâ, terkîb ve tahrîk hususiyetlerinin ne kadar 
güçlü oldu u burada zikredilen yazılarında da görülebilir. 
Ayrıca, varak halinde günümüze gelen bu yazılar, levha 
haline getirilmek suretiyle muhafaza altına alınmı  ve yok 
olmaktan kurtarılmı tır.
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Resim-5: Divânî Levha, stanbul, Divânî hattı, 20,5 x 37,5 cm. Murakka‘ya yapı tırılmı  ka ıt üzerinde mürekkep, Ebrû ka ıdı, altın ve renkler
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Koca Sinan hatıratının son cümlesinde, “Umut ederim ki, zamanın sonuna 
ve kıyamete kadar yaptıklarıma göz gezdirecek temiz yürekli insanlar, ça-
bamdaki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde, insafl ı bir gözle bakıp beni ha-
yır ve dua ile anarlar, inşallah!” der… Ünlü belgeselcimiz Mustafa Aksay da 
hazırladığı Mimar Sinan The Architect belgeseli ile mimari dehanın Osmanlı 
coğrafyasında ayakta kalmış yüzlerce eserlerine göz gezdirmemize, hayır ve 
dua ile anmamıza olanak tanıyor.

Koca Sinan hatıratının son cümlesinde, “Umut ederim ki, zamanın sonuna 
ve kıyamete kadar yaptıklarıma göz gezdirecek temiz yürekli insanlar, ça-
bamdaki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde, insafl ı bir gözle bakıp beni ha-
yır ve dua ile anarlar, inşallah!” der… Ünlü belgeselcimiz Mustafa Aksay da 
hazırladığı Mimar Sinan The Architect belgeseli ile mimari dehanın Osmanlı 
coğrafyasında ayakta kalmış yüzlerce eserlerine göz gezdirmemize, hayır ve 
dua ile anmamıza olanak tanıyor.

“Geçti Bu Demde Cihandan, 
Pîri Mimâran Sinan...”

“Geçti Bu Demde Cihandan, 
Pîri Mimâran Sinan...”

Yazı: Dilek CAN - Fotoğrafl ar: Mustafa AKSAY



Osmanlı Türk mimarisinin zirve ismi Mimar Sinan di er bir 
deyi le Koca Sinan... mparatorluk topraklarında a ılacak
bir süratle, sanat ve mühendislik açısından a ılamayan
500’e yakın eser ortaya koydu. Sinan’ın bunca eseri bizzat 
ba ında durarak yapması imkansızdı elbette. Ancak onu 
dönemin bayındırlık bakanı olarak dü ünürsek projeleri 
çok önemliydi. Büyük kubbe üstadı, ı ık ve mekan yaratı-
cısı Sinan, merkezi kubbeli yapı problemini a arak, mima-
ri bir devrim gerçekle tirdi. Sadece dini mimari alanında
eserler vermedi. nsan hayatını ku atan hemen her alan-
da dev yapılar meydana getirdi. Camilerinin yanında köp-
rüleri, medreselerinin yanında hamamları, ifahanelerinin
yanında su kemerleri, onun bir insan ömrüne zor sı acak
eserlerinden bazıları… Peki bu eserlerden, bu ola anüstü
zenginlikten kaçı ayakta kalabilmi ? Ünlü belgeselcimiz 
Mustafa Aksay, bunlardan sadece 203’ünün kaldı ını söy-

lüyor. Ve bunlar da kaybolmadan hepsini kayıt altına al-
mak için Sinan’ın izinde bir yolculu a çıkmı  Aksay… 2 yıl
boyunca süren çekimlerde 8 ülke gezmi  ekibiyle, binler-
ce kilometre yol kat etmi , ortaya çıkan sonuç ise 4,5 saat 
uzunlu unda, 6 bölümden olu an muhte em bir Koca Si-
nan belgeseli olmu …

Mustafa Aksay’ın Hicaz Demiryolu’ndan sonra imza atı ı
ikinci büyük projesi olan Mimar Sinan Belgeseli’nin gala-
sı “Mimar Sinan’ı Anma Etkinlikleri” çerçevesinde Haziran 
ayı içinde Çankaya Kö kü’nde yapıldı. Yapım, Mimar Si-
nan hakkında çekilen 2. belgesel niteli i ta ıyor. lki 30 yıl
önce rahmetli Süha Arın tarafından hazırlanmı tı. Aksay, 
“O zamandan bu yana yeni bir çalı ma yapılmadı. Beni bu 
belgeseli çekmeye iten de bu oldu.” diyor. Belgeselin yanı
sıra Mimar Sinan ve eserlerinin yer aldı ı 230 sayfadan 

Mostar Köprüsü



olu an Türkçe- ngilizce bir kitap da çıkarıldı. Ve büyüleyi-
ci güzellikteki foto raflardan olu an ve dünyayı gezecek 
olan bir resim sergisi açıldı.

Sinan belgeselini yapmaktaki amacını öyle aktarıyor Ak-
say: “Biz bu belgeseli bilimsel bir gözle ele almadık. Mimar 
Sinan mitosunun ayaklarını yere bastırmak, efsanelerden 

arındırmak, temiz bir Mimar Sinan imajı çıkarmak iste-
dik…”  Ancak bir Sinan imajı çıkarmanın kolay olmadı ını,
onu da öyle ba ardıklarını söylüyor: “Tek bir minyatür 
vardı Sinan’ı anlatan. O da Kanuni’nin cenaze töreninde. Si-
nan, sakallı, temiz yüzlü, çekik gözlü bir adam, son derece 
de yakı ıklı. Sanırım bir ta  ustası olmasından kaynaklan-
sa gerek onunla ilgili tüm heykel ve çalı malarda pazulu 
bir adam, yani bir Herkül imajı var ancak öyle biri de il.
Elimizdeki tek minyatürden yola çıkarak Faruk Saraç’a git-
tim. Güzel bir çalı ma gerçekle tirdik ve Sinan kostümleri 
çıkarttık. çinde kim olsa yakı ır dedik, Kenan I ık çok ya-
kı tı. Fahri Atako lu da müziklerine imza attı.”

Aslında projesinin üç a amalı oldu undan bahsediyor ünlü 
belgeselci: “Birinci a ama, Sinan kimdir? Kimli ini çıkarmak
ve genel bir imaj olu turmak. kinci a ama, u anda pro-
jesi hazır olan Sinan’ı yurtdı ında anlatacak bir çalı ma;
Sinan’ı Rönesans mimarları ile kar ıla tırmak… Bunun için 
çok geni  bir ar ivimiz var. Tüm çekimlerimizi HD kalite-
sinde, özel makinelerle 6 bin foto rafımız var. Kitaplarda 
dahi olmayan çok sayıda eseri kayıt altına aldık. Bu ar-
ivi yapmaktaki amacım ise, olur ya bu eserlerin ba ına

bir i  gelirse, orijinalini yeniden yapabilmek için dokuların
bile rahatlıkla görülebilmesi… Üçüncü yani son a ama ise 
Sinan’ı anlatan bir film çekmek. En büyük hayalim bu di-
yebilirim. Abidin Dino’nun son yazdı ı ancak bitiremedi i
‘Sinan’ adlı kitabı vardı, sonradan basıldı. Senaryosuna da 
ba lamı tı, o tamamlanabilir diye dü ünüyorum.”

Mimar Sinan ile ilgili anlatılan o kadar çok hikâye var ki… 
Peki bunları nasıl ayıkladınız diye soruyoruz. “Kolay olma-
dı, çok ara tırdık. Bu çalı mamızda bizlere yol gösteren 
de erli bilim insanı Prof. Dr. Gülru Necipo lu'na sorduk. 
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Suleymaniye Camii



Yanıba ımızdaki Ölümsüz Eserlerinden…

Sinan’ın mimarisi denilince ilk akla gelen ve onu ölüm-
süz kılan üç büyük eseridir. Çıraklık eserim dedi i ehza-
de Camii'ni 56 ya ında, kalfalık eserim dedi i Süleymani-
ye Camii'ni 68 ya ında ve ustalık eserim dedi i Selimiye 
Camii'ni 85 ya ında tamamladı Sinan.

ehzade Camii, Sinan’ın mimari dehasındaki ana devirler 
olan bu üç abide eserin ilk basama ıdır. Mimar Sinan, yarım
kubbe problemini ilk defa ele aldı ı bu camide, dört yarım
kubbeli ideal bir merkezi yapı meydana getirip, Rönesans 

mimarlarının rüyasını gerçekle tirmi tir. Camiinin cümle 
kapısı duvarının iki yanındaki iki er erefeli çift minaresi 
yapının en dikkat çeken bölümlerindendir. Di er cami ve 
minarelerdeki sadelik burada yoktur. Bu süslenmi  mina-
reler Kanuni Sultan Süleyman’ın ehzadesi Mehmet’in ha-
tırasını günümüze kadar ya atmı  ve ya atmaya devam 
edecektir. Mimar Sinan daha sonradan in a etti i Süley-
maniye ve Selimiye camilerinde ehzade Camii’nden daha 
ileri mimari çözümlemelere ula mı sa da, bu caminin plan 
eması Sultanahmet Camisi, Yeni Cami gibi 17. yüzyıl ca-

milerinde be enilerek kullanılmı tır.
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milerinde be enilerek kullanılmı tır.

Kendisi Harvard Üniversitesi’nde slam Sanatı ö retim
üyesi. 12 yıllık bir çalı masının ürünü olan 600 sayfalık n-
gilizce dev bir eseri var ‘The Age of Sinan’ adında… ‘Ben ol-
sam Sinan’ın kendi hatıratından yola çıkardım’ dedi. Öyle 
yaptık. Hatıratını da Sinan’a okuttuk.”

Belgesele Kayseri A ırnas’tan ba ladıklarını anlatıyor
Aksay ve Sinan’ın do du u yer ile ilgili bilgiler aktarı-
yor: “Dünya çapında bir dahi sanatkâr olan, Osmanlı
mparatorlu u'nun büyük mimarı Sinan, Kayseri’de do -
mu . A ırnas'ta Sinan'ın do du u evin, odaları kaplayan 
ta  kemerlerin ve çevresindeki ilginç mimari yapının, on-
daki mimarlık tasavvurunun ekillenmesinde etkili oldu-
u söyleniyor. 21 yıl boyunca evinin avlusunda, ta  yon-

tarken seyretti i Erciyes ise, onun ufkunu geni leten ve 
yükselten bir faktör...” Sinan’ın Sinan olma hikayesini ise 
biz kısaca özetleyelim: “Osmanlı ordusuna elit asker ye-
ti tirmek amacı ile seçilen dev irmeler yalnız Rumeli’den 
toplanırken, 1512 yılında, Yavuz Sultan Selim Han'ın emri 
ile Anadolu’dan da seçilmeye ba landı. Kayseri’nin hemen 
yanı ba ındaki A ırnas’ta sabırla ta  yontan bir delikanlı-
nın yetenek ve zekasını daha ilk bakı ta fark eden Yaya-
ba ı A a, kayıt defterinin ilk sırasına onun adını yazdırmı -
tı: Abdülmennan o lu Sinan. Ve kaderin bir cilvesi olarak, 
Anadolu’dan ilk dev irilen 21 ya ındaki bu delikanlı, aynı
ya larda Konstantinapolis’i fetheden Fatih Sultan Mehmet 
gibi, bu defa da stanbul'un siluetini çizmek ve kültürel 

fethini tamamlamak üzere Kayseri'den uzun bir yürüyü e
çıkacaktı… Müslüman olan ve zaten Türkçe'yi çok iyi ko-
nu an Sinan'ın, stanbul'da kendisini kabul ettirmesi uzun 
sürmedi. Yavuz Sultan Selim’in saltanatına rastlayan bu 
dönemde ba ta ran ve Mısır seferleri olmak üzere, Çaldı-
ran, Mercidabık, Han Yunus ve Ridaniye meydan sava la-
rında yer aldı. Bu seferlerde sadece bir asker olarak de il
aynı zamanda ta a ve ah aba hakim bir usta olarak da 
yararlılıklar göstererek, ordunun ileri gelenlerinin dikkati-
ni çekti. 1521 yılında Sinan Kapı’ya çıkarak, Kanuni Sultan 
Süleyman'ın Belgrad Seferi Hümayunu'na Yeniçeri ünvanı
ile katıldı. Seferlerde ordunun geçmesini kolayla tıracak
yol ve köprülerin in aat ekipleri ile beraber çalı tı. Dönü -
te Atlısekban rütbesine yükseldi. 1526 yılında ise Mohaç 
Seferi’ne katıldı. Bu kez Acemo lanlar Yayaba ısı ve ardın-
dan Zemberekçiba ı oldu. Bir mühendis ve mimar olarak 
yeti mesini tamamlayıp, 1538 yılında mimarba ı seçildi i
zaman 50 ya ına gelmi ti. Sinan’ın mimari dehası bundan 
böyle kendini gösterme imkanı bulacak ve nesiller boyu 
Osmanlı mimarisini etkileyecek dev eserler vermesine 
zemin hazırlayacaktı. Mimar Sinan, bir imparatorlu un en 
muhte em döneminde, muhte em eserler vermi  bir ba
mimardı...1588 yılında öldü ünde yüz ya ında idi... Kendi 
türbesini de farklı olarak planlamı , çevre duvarlarının te -
kil etti i dar açı bir pergeli andırmaktadır. Mezar ta ındaki
kitabesi, tüm ha meti ve sadeli i özetlemektedir: Geçti bu 
demde cihandan, Pîri Mimâran Sinan...” 



Sinan’ın “kalfalık” eserim dedi i Süleymaniye Camii ve kül-
liyesi, sadece Sinan’ın sanat ve mimaride zirveye çıktı ı bir 
büyük eserinin adı de ildir;  Osmanlı devletinin siyasi ve 
askeri anlamdaki ihti amını taçlandıran bir sanat aheseri
ve bu topraklarda yükselen bir medeniyetin simgesidir. 
Süleymaniye, Mimar Sinan’ın stanbul’a hediye etti i bir 
semboldür. “Erciyes’i, Kayseri’den getirip, stanbul’a dik-
mi tir!” sanki... Haliç’e hakim bir tepede, topografik yapıya
mükemmel uyumuyla stanbul peyzajındaki e siz yerini 
almı tır; Süleymaniye’nin olmadı ı bir stanbul görüntü-
lemek mümkün de ildir… Camii'nin dört minaresi Kanuni 
Sultan Süleyman’ın stanbul’un fethinden itibaren dördün-

cü padi ah, minarelerin on erefesi de kurulu tan bu yana 
onuncu padi ah oldu una i aret eder. Süleymaniye’nin 
çevresinde 37 dönüm bir arazi üzerine in a edilen yapılar-
dan büyük bir bölümünü medreseler olu turmaktadır. Bu-
gün bu medreselerin bir kısmı Süleymaniye Kütüphanesi 
olarak hizmet vermektedir. Kütüphane, yazma eserler ba-
kımından dünyanın en önemli kütüphaneleri arasındadır.
106 koleksiyonda toplam 70.000 cilt kadar yazma eser bu-
lunmaktadır. Mimar Sinan’ın anlatıp, Sai Mustafa Çelebi’nin 
kaleme aldı ı Tezkiretül Bünyan’ın müellif nüshası da yine 
bu kütüphanede bulunmaktadır.
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Maglova Kemeri



Klasik dönem Osmanlı mimarisinin ba  eseri kabul edilen 
Selimiye, Mimar Sinan’ın sanatını, dehasını ve teknik biri-
kimini tümüyle sergiledi i bir doruk noktasıdır. Selimiye, 
bütünlük algısına sahip bir mekan tasavvurunu ve Sinan’ın
aydınlık iç dünyasını sergiler. Sinan’ın "ustalık eserim" de-
di i Selimiye Camii'nin,  dı  görünü  ve iç mekanında vur-
gulanan temel dü ünce; merkezilik kavramıdır. Selimiye'de 
daha önceki hiçbir camide görülmemi  bir teknik kullanıl-
mı tır. Kubbeli yapılarda, asıl kubbe kademeli yarım kub-
belerin üzerinde yükselmesine ra men, Selimiye Camii 
43,25 metre yüksekli inde, 31,25 metre çapında, tek bir 
kubbe ile örtülmü tür. Kubbe sekiz sütuna dayanan bir 
kasnak üzerine oturtulmu tur. Kasnak, fil ayaklarına altı
metre geni li inde kemerlerle ba lıdır. Sinan, bu ekilde
örttü ü iç mekana verdi i geni lik ve ferahlıkla birlikte 
mekanın kolayca anla ılmasını sa lar. Camide sa lanan
iç mekan bütünlü ü, Osmanlı mimarisinin ula tı ı en uç 

noktayı olu turur. Mekanı ku atan tek büyük kubbe, bu 
bütünlük duygusunu büsbütün vurgulamakta ve "e i ve 
benzeri olmayan bir cami" ortaya çıkmaktadır. Selimiye'yi 
anlamak için, Sinan’ın sanat ve güzellik anlayı ının de i ik
boyutlarını yansıttı ı eserlerinin tümüne bakmak gerekir. 
Sinan, Selimiye’den sonra vücuda getirdi i eserleriyle, ar-
tık tamamlandı denilen “muhte em gelene in” ötesinde 
yeni ufuklar bulundu unu ortaya koyarak, mimarînin en 
uç noktasına ula mı tır. 1571 ve 1586 yılları arasında ger-
çekle tirdi i eserlerinin bir kısmı, Sinan’ın mimarlık hayatı-
na hâkim olan çözümlemelerinin devamı niteli inde iken, 
di er bir kısmı, onun bütün insanlı a ve mensubu bulun-
du u Osmanlı kültür ve sanatının son besteleridir adeta. 
Mimar Sinan, bu son besteleri tekrar tekrar dinlendi inde,
dünyayı güzelle tirmek için eserler vücuda getiren, ola-
anüstü bir muhayyileye sahip, eserlerini mensup oldu u

medeniyetin inanç temellerinden ayrılmaksızın tasarla-
yan, onları, ula tı ı her merhalede yeni güzelliklerin far-
kına vararak ekillendiren bilge bir sava çıdır. Edirne Seli-
miye Camii'nin muhte em görünümünde zirveye çıkan bu 
sanat ve ruh zenginli i; bir asır süren ömrünün üç kıtadaki
yansımalarında gizlidir...

Osmanlı mparatorlu u'nun ba  mimarı Sinan, sadece Sü-
leymaniye ve Selimiye’nin mimarı de ildir. O aynı zaman-
da toplumsal hayatı ilgilendiren her alanda eser vermi ,
çok yönlü bir sanatçıdır. Bunlardan birkaçına daha de i-
nelim. Mesela Kırkçe me Suyolları Projesi… Süleymaniye 
Külliyesi'nden çok daha yüksek bir maliyetle tamamlan-
mı  ve günümüze kadar da i ler bir halde varlı ını sürdür-
mü tür. Gerek mimarlık ve gerek mühendislik yönleriyle 
Ma lova Kemeri, su yolları içerisinde, bir Süleymaniye ve 
bir Selimiye ile aynı de erdedir.

Süleymaniye Camii

ehzade Camii
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Kırık Kemer







Ayasofya’nın hemen kar ısında in a etti i Haseki Hürrem 
Sultan Hamamı gibi, Mimar Sinan’ın tüm eserleri bir ekil-
de su ile temas halindedir. Haseki Hürrem Sultan Hamamı,
Sinan’ın yaptı ı toplam 56 hamamın en ba arılı örneklerin-
den biridir. Kadınlar ve erkekler için ayrı iki bölümden olu-
an yapı, 75 metre uzunlu undaki kitlesi ve iki uçta muh-

te em iki kubbenin örttü ü soyunma ve giri  hacimlerini 
takip eden so uklukların ve onların ötesinde de erkek ve 
kadın hamamlarının sırt sırta yer aldı ı müstesna güzellik-
te bir eserdir. Karma ık Ayasofya’nın gölgesindeki Haseki 
Hürrem Sultan Hamamı’nın, saf biçimlerden olu an çarpıcı
mimarisi, Sinan’ın sivil mimari alanında attı ı önemli bir 
imzadır. Aksay, buranın kalıcı bir Mimar Sinan Müzesi’ne 
dönü türülmesi konusunda ısrarcı… Dileriz Koca Sinan bu 
faydalı çaba sayesinde bir kez daha ölümsüzle ir.

Ayasofya denildi inde önemli bir nokta daha geliyor hatırı-
mıza. O da Ayasofya’ya  Osmanlılar'ın yaptı ı katkıların en 

önemlisi yani Sinan’ın ilave etti i iki minare... Ayasofya’ya 
birinci minare Fatih döneminde, ikincisi Yavuz döneminde 
in a edilmi ti. Sinan’ın tasarımı olan ve önceki iki minare 
ile kıyaslanmayacak kadar kalın gövdeli iki minare, yapıyı
batı yönünde adeta zemine ba layan iki güçlü odaktır ve 
daha önce yapılmı  narin iki minarenin Ayasofya'ya ka-
zandırdı ı do uya yönelme ifadesini, do u ile batı arasın-
da bir sentez ifadesine dönü türerek, yapıyı stanbul'un
ta ıdı ı misyon ile bütünle tirmek istemi tir.

Sinan’ın çok yönlü mimarlı ının bir örne i de Tophane 
Mahzeni'dir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaptı-
rılan bu eser, bir top dökümhanesi olarak in a edilmi tir. 
stanbul’un Tophane semtinde bulunan yapı, imdi Mimar 
Sinan Üniversitesi’nin bir parçası olarak görev yapmaktadır.

mparatorlu un, her alanda oldu u gibi bilim ve e itim
alanında da zirvede oldu u dönem göz önüne alındı ında,

Selimiye Camii
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Drina Köprüsü



am, Süleymaniye Külliyesi Halep, Hüsreviye Camii

Mimar Sinan’ın medrese yapımına verdi i önem daha iyi 
anla ılır. Yaptı ı onlarca medrese içerisinde özellikle Rüs-
tem Pa a Medresesi ve Cafer A a Medresesi, bir külliyenin 
içinde yer almayan ba ımsız e itim kurumlarıdır. Bugün 
de tarihi odalarında e itim ve ö retim sürdürülmektedir.

Mimar Sinan’ın sosyal dayanı ma türüne verilecek en gü-
zel örnekleme hiç ku kusuz in a etti i imaretlerdir. Yapı-
mını gerçekle tirdi i toplam 22 imaret ve a evinin büyük 
bir kısmı, bugün de aynı amaçla varlı ını sürdürmektedir.

Bu belgesel projesi ile Mimar Sinan’a ait eserlerin envante-
rinin de çıkarıldı ını söyleyen ünlü belgeselci, bunları öyle
sıralıyor: “ stanbul’daki 336 eserden 151’i yok olmu  (ço u
yangından), 142’si ayakta, 36’sı onarım görmü  ve 8’i yıkık
vaziyette. Ayakta olanların 103’ü Vakıflar’a, 11’i özel mülki-
yete, 9’u Kültür Bakanlı ı’na, 7’si SK ’ye, 4’ü Karayolları’na,
3’ü Sa lık Bakanlı ı’na ve 1’i Çatalca Belediyesi’ne ait. Di-
erlerinin 69’u Anadolu’da, 21’i ise Türkiye sınırları dı ında.

60 eseri orijinal formunu kaybetmi , buna üzerinde tek 
imzası olan Kanlıca’daki skender Pa a Camii de dâhil.”

Uzak Diyarlarda Selam Duranlardan…

Belgeselin çekim sürecinde Sinan’ın eserleri bulunan Bul-
garistan, srail, Suudi Arabistan, Ukrayna, Yunanistan gibi 
ülkelerde binlerce km yol kat eden Mustafa Aksay, yurt 
dı ı çekimlerinde büyük zorluklarla kar ıla tıklarını anlatı-
yor: “Bazı ülkelerdeki mekanlar için izin almak aylar sürdü. 
Gümrük sorunlarından malzemeleri ta ıma zorluklarına
kadar pek çok sorun ya adık. Kimi yerlerde taciz edildik, 

kimi yerlerde takip edildik. Ba ımızdan imdi bakıldı ında
ilginç ancak o zaman dilimi içersinde ürkütücü olaylar da 
geldi. Mesela Drina Köprüsü’nün çekimleri esnasında farklı
açıdan bir kare yakalamak için bir tepeye tırmanmı tık,
ba ardık da. Çekimi tamamlayıp a a ıya indikten sonra 
bir köylüden, sava tan sonra mayınların temizlenmedi i
tek yerin o tepe oldu unu ö rendik, ya adı ımız oku
tahmin edersiniz.”

Yurt dı ında Sinan’ın atıl duran eseri olmadı ını söyleyen 
Aksay sözlerine öyle devam ediyor: “Belki yapıldı ı ek-
liyle kullanılmıyor ancak Sinan’ın eserleri hâlâ ya ıyor. Ör-
ne in Yunanistan’da bulunan bir cami, u anda bir sanat 
merkezi olmu . Bunun gibi pek çok örnek sayabiliriz.” 

imdi Sinan’ın bu eserlerinden bazılarına göz atalım. Os-
manlı mparatorlu u'nun Ba  mimarı Sinan, ortaya koy-
du u eserlerle Konstantiniyye'yi stanbul yaparken, bu-
gün Suriye'nin ba kenti am’da bulunan "Süleymaniye 
Külliyesi" gibi Osmanlı mparatorlu u’nun dört bir yanın-
da da eserler vermi tir. Suriye’deki bu en büyük Osmanlı
eseri, am'ın merkezinde Gök Meydanı olarak bilinen yer-
dedir. Yavuz’un Orta Do u seferlerinde ve zaferlerinde bir 
asker olarak bulunan Sinan’ın, Suriye'nin fethinden sonra, 
yeniçerilerin karargâh kurdu u bu yeri, yapılacak büyük 
cami için seçmesi bir tesadüf de ildir. Siyah-beyaz ta tan
iki renkli duvar örgüsü ve bazı yerel bezeme unsurları
dı ında, am Süleymaniye Camii, üslûp açısından Osman-
lı klasik mimarisini iyi yansıtan, çift revaklı kurulu uyla
da tartı masız Sinan’a ait olan bir eserdir. Sinan, stanbul
dı ında gerçekle tirdi i tüm eserlerinde iddialı tasarım-
lardan uzak durmu , denetleyemeyece i yapılarda hep 
sadeli i tercih etmi tir.

Suriye’de Sinan eserlerini barındıran bir di er ehir de 
Halep'tir. Tarihi Halep Kalesi'nin hemen giri  kapısının bu-
lundu u meydanda, Hüsreviye Külliyesi bulunmaktadır.
Caminin büyük ve geni  tek kubbesi, külliyenin en önem-
li özelli idir. Bir di er özelli i de, basık sivri külahlı kalın
minaresidir. Halep’in dar sokakları arasında, Hüsreviye 
Külliyesi'nden yürüme mesafesinde Sinan’ın bir eseri daha 
vardır: Mısır Beylerbeyi Dükaginzâde Mehmed Pa a Camii 
ya da kısaca Adliye Camii.

Kanuni Sultan Süleyman’ın karısı Hürrem Sultan, ölmeden 
önceki yıllarında Kudüs’te, bugün surlarla çevrili eski eh-
rin merkezinde Haseki Sultan mareti adlı bir vakıf kurar. 

Bulgaristan, Kara Kilise
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Bugün, maret ya da et-Takiye diye bilinen görkemli bi-
nalar bütünü hâlâ ayaktadır. Ve vakfın amaçları do rultu-
sunda i levini sürdürmektedir.

En uzaktaki mescid “Mescid-ül Aksa” ve Mîrac’ın gerçekle -
ti i yer olan “Kubbet-üs Sahra”, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde elden geçirilerek yenilenmi  ve günümüze 
kadar da özellikle Kütahya çinileri ile ula mı tır. Bu kutsal 
ehrin en kutsal mekanını muhte em surları ile emniye-

te alan ise, Mimar Sinan’ın eserinde “zamanın Süleyman’ı”
olarak tanımladı ı Sultan Süleyman’dır. Kâbe’nin etrafın-
daki revaklar, o dönemden geriye kalan Mekke'deki “Si-
nan eli de mi ” yegâne eserdir. Kutsal topraklarda ger-
çekle tirilen bir di er Sinan projesi ise, Mekke’den Arafat’a 
20 kilometre uzunlu unda bir su kanalı tesisidir. Mihrimah 
Sultan adına Sinan’ın projelendirdi i bu su kanalının izleri 
hâlâ mevcuttur.

Osmanlı topraklarının en güneyindeki Mekke’den, en ku-
zeyindeki Kırım’a kadar bir medeniyetin izlerini sürerken 
kar ımıza yine Mimar Sinan çıkar. Devlet Giray Han,  Mi-
mar Sinan’dan kendisi için bir büyük cami yapmasını ister. 
Cami için, hanlı ın liman ehri olan Gözleve uygun bulunur 
ve Sinan, Gözleve’nin en büyük yapısını planlar. Bu iki mi-
nareli cami, Evliya Çelebi’nin ifadesine göre “Gözleve’nin 
en uzun, en büyük ve en muhte em eseri” idi.

Yunanistan’ın Trikkala ehrindeki Osmanlı eserlerinin ise 
saymakla bitmeyece ini ifade ediyor Evliya Çelebi. Bura-
daki son Osmanlı ise yine bir Sinan eseri olan Osman ah
Camii ve türbesidir. Duvardaki panoda verilen bilgiye göre, 
müslümanların ibadet yeri olan bu yapı, babası Yunanlı,
annesi Türk olan Mimar Sinan tarafından yapılmı !
Edirne’nin kom u ehri Svilengrad’daki Çoban Mustafa 
Pa a Köprüsü, bugün hâlâ üzerinden geçen yo un trafi e
ra men ayaktadır ve tüm güzelli i ile Meriç’in iki yakasını
bir araya getirir.

Sofya’ya geldi inizde ise Sofu Mehmed Pa a’nın Camii’ni 
bo una arar durursunuz. Çünkü Sinan’ın Edirne dı ında
gerçekle tirdi i bu en geni  tek kubbeli camii, imdi bir 
kilisedir. Ancak kiliseye girer girmez duvarda kar ıla tı ı-
nız bir yazı, Yunanlılarla çeli ir: “Bu bina, Sultan Süleyman 
tarafından, bir Bulgar evladı olan Mimar Sinan’a yaptırıl-
mı tır.” Bugün Sofya’daki tek ibadete açık cami, antik bir 
Roma hamamı kalıntılarının hemen yanı ba ında, ehrin

merkezinde bulunan ve Mimar Sinan’ın eseri olarak kabul 
edilen Banya Ba ı Camii'dir. 

1566 yılında, Sinan’ın ö rencisi Hayreddin tarafından in a
edilen Mostar Köprüsü, Bosna’yı bize ve tüm dünyaya 
ba layan bir dünya mirası olarak kabul edilmi tir. Mostar 
Köprüsü, Sinan’ın ö retisinin ve onun ö rencilerinin de ne 
kadar güçlü ve becerikli birer usta olduklarını 450 yıldır
anlatan bir gökku a ı gibidir, Neretva Nehri'nin üzerinde 
asılı duran. Buradaki kayıtlı Sinan yapılarından birisi de Ka-
ragöz Mehmed Pa a Camii'dir.

Osmanlılar’ın, uygarlık tarihine arma an ettikleri en gör-
kemli su yapılarından birisi de, Mimar Sinan tarafından
in a edilen Drina Köprüsü'dür.

Sinan’la birlikte her biri Osmanlı tarihini adırvanlarında,
revaklarında, tarih dü ülen kitabelerinde gizleyen bu abi-
deler, bugün adını de i tirmi  co rafyaların sınırları içinde 
de olsa, bir kültür ve medeniyetin güçlü halkalarını olu -
turan, ya ayan tanıklarıdırlar.

100 ömrü içerisinde in a etti i bütün bu eserler, Sinan’ın
mimarlık birikiminin ve sanat gücünün, toplum hayatı ile 
nasıl bulu tu unun ve kayna tı ının örnekleridir. Süley-
maniye Kütüphanesi’nde bulunan hatıratı, onun sana-
tını anlamamız için bir dua niteli indeki u sözlerle son 
buluyor: “Umut ederim ki, zamanın sonuna ve kıyamete
kadar yaptıklarıma göz gezdirecek temiz yürekli insanlar, 
çabamdaki ciddiyet ve gayreti ö rendiklerinde, insaflı bir 
gözle bakıp beni hayır ve dua ile anarlar, in allah!”

Kırık Kemer Sultan Süleyman Köprüsü

Yunanistan, Osman ah Camii ve Türbesi
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İSMEK Branş Yarışmaları 
Sanatseverleri Büyüledi

Rumeysa SEVEN              

“2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” süreci kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen ve tüm İstanbulluların katı-
lımıyla Minyatür, Hat, Tezhip, Rölyef, Ebru, Çini, Makine Nakışı, Kırkyama, Resim ve Fotoğraf olmak üzere toplam 
10 branşta gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.  Eserler sanatseverler tarafından çok 
beğenildi. Yarışmaya katılan tüm eserler, her biri alanında söz sahibi profesyonel bir jüri topluluğu tarafından 
titizlikle incelendi. Yarışmaya katılan eserler ve İSMEK hakkında görüşlerini belirten tüm jüri üyeleri, İSMEK’in 
düzenlemiş olduğu “2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul” başlıklı yarışmanın sanat dallarının gelişmesi açısın-
dan çok faydalı buldukları ve yarışmada çok sayıda umut vadeden eser olduğu noktasında hemfi kir oldular. 
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Tarih boyunca 42 uygarlı ın hayat buldu u bir co rafya-
nın kültürel birikimi ile dünyanın sayılı kültür merkezlerin-
dendir stanbul... Binlerce yıl, birçok medeniyetin bir arada 
ya adı ı Anadolu’nun gözbebe i stanbul geçmi ten günü-
müze tarihin izlerini ta ır. Nice a kların, sevdaların ve sana-
tın ehri stanbul, “2010 Avrupa Kültür Ba kentli i” süreci 
ile sahip oldu u tüm renklerini ve kültürel zenginliklerini 
Avrupa ile payla ıyor. 

SMEK, geçti imiz yıllarda çe itli konularda gerçekle tirdi-
i bran  yarı malarını 2008, 2009 ve 2010 yıllarını kapsa-

yan üç yıl boyunca “2010 Avrupa Kültür Ba kenti stanbul” 
ba lı ı altında yapmayı kararla tırmı tı. Bu kapsamda tüm 
stanbullulara yönelik gerçekle tirilen ve 559 stanbullu-
nun Minyatür, Hat, Tezhip, Rölyef, Ebru, Çini, Makine Nakı ı,
Kırkyama, Resim ve Foto raf olmak üzere 10 farklı bran ta 
eserle ba vurdu u yarı mada dereceye girenler, Bakırköy 
Cem Karaca Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödül-
lerini aldı.

Yarı mada; Hat, Tezhip ve Minyatür dalında birincilere 3 
bin 500 TL, ikincilere 2 bin 500 TL, üçüncülere 2 bin TL; 

Ebru, Çini, Makine Nakı ı, Rölyef, Kırkyama, Resim ve Fo-
to raf dalında birincilere 2 bin 750 TL, ikincilere 2 bin 250 
TL, üçüncülere 2 bin TL, tüm bran larda mansiyon alanlara 
ise 500’er TL ödül verildi.

SMEK’in “2010 Avrupa Kültür Ba kenti stanbul” ba lıklı ya-
rı masına katılan tüm eserler, her biri alanında isim yapmı
profesyonel bir jüri toplulu u tarafından titizlikle incelendi. 
Yarı manın jüri üyeleri; resim bran ında Prof. Dr. Erol Bu-
lut, Prof. Dr. Devrim Erbil, Yrd. Doç. Dr. Murat Mete A yar;
foto raf bran ında Doç. Dr. Özer Kamburo lu, Yrd. Doç. Dr. 
Çetin Ergand, Doç. Dr. Yusuf Murat en; rölyef bran ında
Prof. Dr. Süleyman Belen, Yrd. Doç. Dr. Sedat Balkır, Murat 
Ni ; kırkyama bran ında Prof. Dr. Betül Atlı, Piraye Yüksel 
Demircan, Elizabeth Strub Mazdar; makine nakı ı bran ın-
da Yrd. Doç. Dr. Gönül Yılmaztürk, Yrd. Doç. Dr. Yakude 
Develio lu, Prof. Dr. H. Örcün Barı ta; minyatür bran ında
Mamure Öz; hat bran ında Efdaluddin Kılıç, Yrd. Doç. Dr. 
Sava  Çevik; tezhip bran ında Prof. Dr. Faruk Ta kale, Prof. 
nci Ayan Birol; ebru bran ında Mahmut Pe teli, Ahmet 
Çoktan; çini bran ında Orhan Altu  ve Güvenç Güven gibi 
seçkin isimlerden olu tu.
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Yarı maya katılan eserler ve SMEK hakkında görü lerini 
dile getiren Makine Nakı ı bran ı jüri üyelerinden Prof. Dr. 
Örcün Barı ta, “Bir yaygın e itim programı olan SMEK kur-
siyerlerinin makine nakı ı bran ındaki eserlerini çok ba a-
rılı buldum. Jüri arkada larımızla birlikte seçim yapmakta 
biraz zorlandık. Geleneksel sanatlarımızdan olan Türk i le-
mecili inin ça da  teknolojinin bizlere sa ladı ı makineler-
le ulusal boyuttan uluslar arası boyuta ta ınmasını istiyo-
ruz. Özellikle SMEK’in yürüttü ü yarı ma, dergi, katalog vb. 
çalı malarda bu alandaki çalı malara yer vererek büyük bir 
hizmet yaptı ına inanıyoruz” dedi.

Rölyef bran ı jüri üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Belen, “Bir 
halk e itim kursu olan SMEK’te verilen e itimler netice-
sinde rölyef bran ında gerçekten emek harcayarak ba arılı
eserler ortaya çıkarılmı . SMEK, ba lı ba ına çok olumlu 
bir faaliyet ve do al olarak sonuçları da çok güzel” derken 

yine aynı bran ın jüri üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sedat Balkır, 
“Rölyef bran ındaki yarı ma ürünleri hayli ba arılı ve yük-
sek kalitede. Zaten SMEK faaliyetlerinin tümü takdir edilesi 
ve çok do ru bir çaba. En güzel taraflarından biri de insan-
ların ilgi duyup da çe itli nedenlerden ötürü ula amadıkları
alanlarda e itim alarak kendilerini gösterme imkânı tanı-
ması. Ayrıca kent ya amı içerisinde insanların sosyalle me-
leri anlamında da yadsınamayacak derece önemli katkıları
olan bir kurum” eklinde görü  belitti. Sanatçı akademis-
yen Murat  Ni  ise “Bu yarı ma profesyonelle mi  bir orga-
nizasyonun ba arılı bir yansıması. Akademik ansı kaçırmı
ki ilerin profesyonel olmasa da ruhundaki sanatsal potan-
siyeli ortaya çıkartabilece i güzel bir ortam. Yapılan i ler 
kısa bir zamanda amatör ruhla bu güzelli i yakalıyorsa ve 
seyredenleri, ziyaretçileri, eserlerin kar ısında yoruma açık
yönlendirebiliyorsa bu demektir ki organizasyon amacına 
ula mı tır” dedi.   
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Yrd. Doç. Dr. Sava  Çevik, Hat bran ıyla ilgili olarak, “Hat sa-
natının zor ve uzun bir e itim gerektiren klasik sanatlardan 
oldu unu göz önünde bulundurursak eserler seviye olarak 
gayet iyi. Yarı maya katılanlar arasında geli meye müsait 
kabiliyetli kursiyerler mevcut. SMEK, insanların yetenek-
lerini fark etmeleri açısından çok olumlu bir proje” derken 
sanatçı Efdaluddin Kılıç ise, “Klasik e itim almı  amatör 
kursiyerlerce üretilen eserlerin hepsi de seviye bakımın-
dan oldukça iyi. Klasikte alı ık oldu umuz tekniklerde de-
erlendirme yapmaya çalı tık. Bu tarz yarı malar amatör 

arkada larımızın desteklenmesi açısından oldukça faydalı.
Katılan tüm arkada larımızı tebrik ediyorum” diyerek bu 
tarz yarı maların gereklili ine inandı ını belirtti.

Geleneksel sanatlara katkı sa laması açısından en aktif ve 
ba arılı kurumun SMEK oldu unu söyleyen ebru sanatçısı
Mahmut Pe teli, yarı maya katılan eserleri oldukça ba a-
rılı ve güzel buldu unu belitti. Bir ba ka ebru sanatçımız
Ahmet Çoktan ise, “Genel olarak de erlendirdi imizde ya-
rı maya katılan tüm eserleri çok ba arılı buldum ve teknik 
anlamda gerçekten iyiler. Bazı eserler akademik düzeyde 
yarı acak kadar iddialı. Yarı maya katılan kursiyerlerin 
arasından bu i i profesyonel anlamda yapabilecek isimler 
çıkabilir” yorumunu yaptı.

Kırkyama bran ı jüri üyelerinden Elisabeth Madzar, genel 
itibariyle yarı maya katılan tüm çalı maları ba arılı bul-
makla birlikte üç ayrı kategoride incelenebilece ini belir-
terek bunları, “ara tırmaya dayalı özgün eserler, kopya ça-
lı malar ve sade çalı malar” olarak sıraladı. Tüm eserlerde 
renk uyumunun yakalandı ına dikkat çeken Madzar, tek-
nik açıdan bakıldı ında ise tüm eserlerin temiz ve düzgün 
çalı ıldı ını söyledi. Aynı bran ın bir ba ka jüri üyesi Piraye 
Yüksel Demircan ise, “Teknik açıdan hayli ba arılı olunma-
sına ra men, özgünlük anlamında eksiklikler var. Sınırların
dı ına çıkılmı  tasarımları daha çok görmek isterdim” dedi.   
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Çok Yönlü Müzehhibe Dr. Hatice AKSU: 

"Sanat Ruhlara Dinginlik Verir"
Ayşe ÇAL

Küçük bir kız çocuğu iken babasının yönlendirmesiyle tez-
hiple tanışan Hatice Aksu, bugün genç yaşına rağmen 600’ü 
aşkın öğrenci yetiştirmiş ve hâlâ yetiştirmeye devam eden 
başarılı bir müzehhibe. Tezhip sanatının yanı sıra kalem 
işi ve çini sanatlarını da başarıyla icra eden Aksu, sanatı, 
“Alah’ın insanın ruhuna verdiği hususi bir incelik” olarak 
tanımlıyor. Hatice Aksu sanatçıyı ise, “Gerçek sanatçı yüce 
yaratıcı Allah’tır. Bizler Allah’ın yarattığı güzellikleri, incelik-
leri görüp aksettiren birer elçiyiz. Bence sanatkârlar Allah 
tarafından verilmiş bir ilhamla sanatlarını icra ederler” söz-
leriyle tanımlıyor. 
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Hatice Aksu… Henüz 13 ya ında küçük bir kız çocu uyken 
babasının elinden tutup Kubbealtı Tezhip Kursu’na getir-
mesiyle tüm ya amına yön verecek sanat yolculu una ilk 

adımını atan ba arılı tezhip sanatçımız. lk olarak  Çiçek Der-
man ve nci Ayan Birol’dan 3 yıl boyunca dersler alan ardın-
dan Cerrahpa a Tıp Tarihi Kürsüsü"nde Ord. Prof. A. Süheyl 
Ünver"in derslerine devam eden Aksu, Topkapı Sarayı Türk 
Süsleme Kursları’nda ise Cahide Keskiner, Melak Antel, Bir-
sen Gökçe ve Semih rte  ile çalı ma imkânı bulur.  

1985 yılında bir zamanlar birlikte tezhip çalı tıkları, u anda 
ise iktisat profesörü olan bir arkada ının önerisiyle sınav-
lara katılır ve birincilikle Mimar Sinan Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’ne 
girer. Tezhip Ana Sanat Dalı’nda Dündar Tahsin Aykutalp ile 
tezhip dersleri ve yardımcı sanat dalında slam Seçen ile cilt 
sanatı çalı arak 1989 yılında mezun olur. Aynı yıl yüksek 
lisans çalı malarına devam ederek, "Anadolu Selçuklu ve 
Osmanlı (Klasik Dönem) Tezhip Sanatının Mukayesesi" ko-
nulu tezini tamamlar. 1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora çalı malarına 
ba layan ve "Rumi Motifinin Orta Asya ve Ön Asya’daki 
Kökeni"  üzerine ara tırma yapan Hatice Aksu, 1998 yılın-
da doktora çalı masını Prof. Dr. Selçuk Mülayim ile birlikte 
tamamlar. Ki isel sergilerinin yanı sıra çok sayıda karma 
sergiye de katılan Hatice Aksu’nun, yurt içinde ve yurt dı-
ında özel koleksiyonlarda da eserleri bulunuyor. Bu arada 

Aksu’nun, çini ve kalem i i sanatlarını da uygulayarak olu -
turdu u ba arılı tasarım çalı maları da mevcut. 

Farklı hocalarla çalı ma imkânı bularak hepsinden bir eyler 
aldı ını söyleyen Hatice Aksu, sanatındaki ba arısını, bu çok 
yönlülü üne ba lıyor. Aksu, "Gerek üniversite e itimim sı-
rasında gerekse onun öncesinde ve sonrasında birbirinden 
de erli hocalarla çalı tım. Her birinden farklı eyler ö ren-
dim. Tüm hocalarımla ilgili ayrı ayrı hatıralarım var” diyor. 
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Hatice Aksu, hem bir alaylı hem de bir saraylı sanatçı ola-
rak, böyle bir ayrım yapılmasının çok da do ru olmaya-
ca ını söylüyor. “Akademik e itim ve bilimsel çalı malar
elbette ki sanatçıya farklı bir boyut kazandırıyor” diyen 
Aksu, “Ben de alaylı olarak çıktı ım yolculu umu bir yan-
dan da akademik platformda sürdürdüm. Fakat bir sanatı
sadece okuyarak, görerek ya da inceleyerek ö renemez-
siniz. Atölye size akademik platformda alamadıklarınızı
fazlasıyla veriyor. Bir deyim vardır ‘piyasada pi mek’. te
atölye ortamı sanatçının pi mesine olanak tanıyan en gü-
zel ortamı sa lıyor” eklinde konu uyor.

Hayatımı Ben De il Sanatım Yönlendiriyor

Tezhibin yanı sıra çok özel çini ve kalem i i çalı malarına
da imza atan, tezhip alanında hem kendi atölyesinde hem 
de SMEK’te talebeler yeti tiren Hatice Aksu’ya tüm bunla-
ra nasıl yeti ebildi ini soruyoruz. Bizlere ünlü Türk filozofu 
bni Sina’yı örnek gösteren Aksu, “Eserleri hâlâ birçok ülke-
de ders kitabı olarak okutulan bni Sina’nın kitaplarını in-
celeme imkânı buldu umda çok a ırmı tım. Henüz yirmili 
ya larda olmasına ra men o kadar ilim ve bilgiye eri ip bir 
de kitaplar yazarak bizlere kadar ula ması beni hayrete 
dü ürdü. Anladım ki belli bir plan ve program dahilinde 
hareket edilirse ba arılamayacak i  yok. Ben de öyle yapı-
yorum ve mümkün mertebe i lerimi önceden planlıyorum
ve özel hayatımı planlarken de önceli i sanatım alıyor. Bi-
raz sanatıma endeksli ya ıyorum” diyor.

Sanatı “Alah’ın insanın ruhuna verdi i hususi bir incelik” 
olarak tanımlayan ba arılı tezhip sanatçısı Hatice Aksu, 
sanatçıyı ise, “Gerçek sanatçı yüce yaratıcı Allah’tır. Bizler 
Allah’ın yarattı ı güzellikleri, incelikleri görüp aksettiren 
birer elçiyiz. Bence sanatkârlar Allah tarafından verilmi

bir ilhamla sanatlarını icra ederler” sözleriyle tanımlıyor.
Aksu, sanat ve sanatçıya dair sözlerini öyle sürdürüyor: 
“Sanat, onu yapan ki i ile izleyenin bulu tu u an ortaya 
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çıkan çalı madır. Bir eser, payla ılmadıkça sanat olmaz. 
Örne in ünlü ressam Leonardo Da Vinci’nin 1500’lü yıllar-
da resmetti i ve sanat tarihinin bir parçası haline gelen 
Mona Lisa tablosu, hâlâ gizemini korumaktadır ve sanat-
çının hangi ruh haliyle yaptı ını anlamak için sanatçıyla
aramızda bir ba  olu masını sa lar.”

nsan Ruhu Güzelliklere htiyaç Duyar

Her insanın muhakkak bir sanat dalıyla ilgilenmesi gerek-
ti ine inandı ını belirten Aksu, “ nsan ruhu çok hassastır
ve her daim güzelliklere ihtiyaç duyar. Günümüzde mo-
dern ça ın getirdi i birtakım zorluklar var. Kapitalist dün-
yada maddi bir çarkın içinde dönüp dururken ruhumuzda 
bazı kırılmalar meydana geliyor. nsan ruhunun manevi 
ihtiyaçları vardır. lhamla birlikte insan kendini bulur. Bu 
nedenle herkese bir sanat dalıyla me gul olmasını öne-
riyorum. Ben fırçayı elime alıp bir tabloyu çalı maya ba -
ladı ım zaman maddesel dünyayı unutup birebir eserle 
olurum. Dünyevi tüm kaygılardan sıyrılır ve bu ekilde
aldı ım manevi hazzın yanı sıra ruhumun da dinginli e
kavu tu unu dü ünüyorum” diyor.

Bu ba lamda tüm sanat dallarının ortaya çıkı  süre-
cinde, ya anılan co rafyadan inanı lara kadar 
pek çok unsurun etkili oldu unu dile getiren 
Hatice Aksu. Kur’an’da geçen ‘Ey insanlar! 
Biz sizi bir erkekle bir di iden yarattık ve 
birbirinizle tanı asınız diye sizi millet-
lere, kabilelere ayırdık…’ (Hucurât 
Suresi, 13) ayetini hatırlatarak, 
“Her toplumun kendine has 
duygu ve dü ünceleri oldu-
u için sanatları da ona göre 
ekillenir. Sanat, din ve kültür gibi 

iki farklı kaynaktan beslenir ve bu 
eksende her toplumun üretti i sanat; 
ekil, biçim ve his olarak birbirinden fark-

lıdır. Geleneksel sanatlarımız stilize ince 
detaylar, içsellik, bilinmeyene ula ma temayü-
lünden do arken, batı sanatları daha çok tabiatta 

gördü ünü yansıtma eklinde zuhur bulur. Batılı sanatçılar 
bu alanda daha ba arılıdır. slam dininden beslenen sanat-
ların ise ruhlara verdi i dinginlik adına batı sanatlarına göre 
çok daha önde oldu unu dü ünüyorum. Hollandalı ünlü 
ressam Vincent Van Gogh, ruhundaki karma ayla kendi 
kula ını kesebilmi tir. Geleneksel sanatlarımızla u ra an 
bir sanatçıda bunu göremeyiz” eklinde görü lerini bizlerle 
payla ıyor.   

Bizler Üçüncü Ku ak Sanatçılarıyız

Birinci Dünya Sava ı’nın etkisiyle tüm sanatlarda oldu u
gibi tezhipte de bir duraklama evresi ya andıktan sonra 
Cumhuriyet’in ilanıyla yeniden bir toparlanma sürecine gi-
rildi ini anlatan Aksu, o yıllardan itibaren günümüz tezhip 
sanatçılarının üçüncü ku a ı temsil ettiklerini belirtiyor. 
Aksu, Cumhuriyet’in ilanından sonra geleneksel sanatları-
mızdan tezhibin yeniden hayat bulu  hikâyesini ise öyle 
aktarıyor bizlere:

“17. yüzyılda tezhip sanatında pek yenilik görülmez. 16. 
yüzyıl sanatının devamı niteli indedir. Motif, renk ve kom-

pozisyonlarda bir de i iklik olmamakla birlikte altının
kullanımı artmı tır. Osmanlı tezhip sanatı bu dönem-

den sonra Osmanlı kültür ve sanatında ba layan
batılıla ma akımları etkisinde, gerek renk, mo-

tif ve desen gerekse kompozisyon düzeni 
açısından çok farklı özellikler göstermeye 

ba lamı tır.

18. yüzyılda batı sanatı etkisi 
daha bariz ekilde hissedilme-
ye ba lamı tır. Fransız Rokoko 

sanatı 1700'lü yıllardan itibaren 
Osmanlı sanatlarını etkisi altına al-

mı tır. Bu etki altında gerek tezhip 
sanatında gerekse Türk sanatının di er

dallarında bu tarz tasarımlarla eserler ve-
rilmi tir. III. Ahmed döneminde ba layan

de i im yaygınla ıp 19. yüzyılın ba larına kadar 
devam etmi tir. Klasik form tamamen terk edilerek, 

Bir hastane duvarında çini pano çalı ması
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iri çiçekler, buketler, vazo, saksı veya sepet içinde buket-
ler, kurdele ile ba lanmı  çiçekler bolca kullanılmı tır. 19. 
yüzyıl sonuna kadar aynı üslup devam etmi tir.

1914 yılında "Medresetül Hattatin" adı ile bir okul açılır.
Mektebin yeri ran Konsoloslu u’nun arkasındaki dar yo-
ku un ba ındaki Sübyan Mektebi binasıdır. lk müdürü 
hattat Arif Bey olup, mektebin amacı yazı, tezhip, halı, cilt, 
ebru ve ahar gibi eski sanatlarımızın devamını sa lamak-
tı. Mektep, Cumhuriyet’in ilanı hatta harf inkılabına kadar 
önce Medresetül Hattatin sonra da ark Tezyini Sanatlar 
Mektebi adı altında faaliyetini sürdürmü  ve nihayet 
1936’da Güzel Sanatlar Akademisi’ne ba -
lanmı tır. ark Tezyini Sanatlar Mektebi 
do rudan do ruya Atatürk'ün direktifleriy-
le olu mu tur. öyle ki; ark Tezyini Sanat-
lar Mektebi hocaları 1933 yılında Ankara'da 
bir sergi açarlar. Sümerbank Sanayi Dairesi 
ba kanlarından olan Re at E riboz'un te -
vikiyle açılan bu sergiyi gezen Atatürk, gele-
neksel sanatlarımıza hayran kalır ve mektebin 
Güzel Sanatlar Akademisi’ne ba lanmasını ister 
orada iltifatlarda bulundu u Türk sanatçılardan
bugün geleneksel sanatlar olarak adlandırdı ımız
bu sanatların devamını sa lamalarını ister.

ark Tezyini Sanatlar Mektebi’nin Akademi bünyesine 
alındı ında son tu rake  olarak tanınan smail Hakkı Al-
tunbezer, yazı hocası olarak görev yapmaktadır ve Muhsin 
Demironat ile Rikkat Kunt, onun talebesi olurlar. Barok ve 
Rokoko tarzında çalı malar yaparlar. Topkapı Sarayı’ndaki
yazma eserler üzerinde çalı arak kendi tarzlarını olu tur-
maya çalı ırlar ve Barok ve Rokoko’dan sonra yeniden 16. 
yüzyıl tezhibine dönü  yapılmasını sa larlar. te sma-

il Hakkı Altunbezer, Muhsin Demironat, Rikkat Kunt gibi 
isimler klasik anlamdaki tezhip sanatının yeniden canlan-
masını sa layan sanatçılar olarak öne çıkmı lardır.”

SMEK, Geleneksel Sanatlarımızın Devamına Katkı Sa lıyor

Kendi atölyeleri dı ında SMEK’te tezhip dersleri veriyor 
olmaktan büyük keyif aldı ını da belirten Hatice Aksu, 
SMEK’lerin geleneksel sanatlarımızın geli imi adına çok 
ba arılı bir proje oldu unu söylüyor. Aksu, “Kendi alanım

oldu u için tezhipten örnek vermek istiyorum. 
stanbul genelinde bir dönem tezhip dersleri alı-
nabilecek yalnızca 3 atölye mevcuttu ve bu ne-
denle ço u insan bu sanata ilgi duydu u halde 
bir ey yapamıyordu. imdiyse stanbul’un he-
men her semtinde açılan SMEK’ler sayesinde 
insanlar ilgi duydukları alan hakkında e itim
alabiliyorlar. Kimi çevreler SMEK’i ele tiriyor;
bu kadar sanatçı ne olacak diye. Ben bu gö-
rü e asla katılmıyorum. Bu kurslara katılan
herkesin sanatkâr oldu unu elbette ki hiç 
kimse iddia edemez. Ama ne var ki ço u

insan savunup sahip çıktı ı halde aslında sa-
natlarımızı tanımıyor. Minyatür, hat, tezhip diyoruz 

ama ço u insan bu sanatların ne oldu unu bile bilmiyor. 
Kimi yabancılar sanatlarımız hakkında bizden çok daha 
fazla bilgiye sahip. te SMEK’in sanatlarımız açısından
asıl önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. SMEK’e gelen 
herkes sanatçı olmasa da kültürümüzü ve geleneksel sa-
natlarımızı daha yakından tanıma, bilinç kazanma imkânı
buluyorlar. Hanımlarımız evlerinde hatla, tezhiple ya da 
minyatürle u ra ırken onları gören yeni nesil çocuklarımız
da bu sanatlara a inalık kazanmı  oluyor. Bence bu çok 
önemli bir kazanım” eklinde konu uyor.

Tavan kalem i i çalı maları
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         Yazı ve Fotoğrafl ar: Ömer Faruk DERE

İstanbul’un en güzel mezar taşı örneklerine sahip beldesi, sahip olduğu zengin örneklerle açık hava müzesi 
konumundaki Eyüp Sultan'dır. Osmanlı devletinde bu kutlu beldeye gömülme şerefi ne nail olabilmek devlet 
iznine tabiydi. Bazı mezar taşları sanatlı yazılarıyla, bazıları edebî gücüyle, bazıları da süslemelerindeki zarafet 
ve yüksek işçilikle bu huzur beldesini asırlardır tezyin etmektedirler.  

  Eyüp Sultan'ın Taş Ziynetleri
Osmanlı Devlet Mezarlığından Taş Süslemeleri



Güne i ba rına gömen ehir istanbul’un manevi kal-
bi Eyüp Sultan, fetihten sonra her müslümanın ebedî 
istiratgâh olarak kalmak istedi i yerdir. Hangi mü’min 
gönül, Hz. Peygamber’in mihmandarı, büyük sahabi Halid 
b. Zeyd Ebâ Eyyûb el-Ensarî’nin yanında kıyameti bekle-
mek istemez ki. Kimbilir belki Resûlüllah’a ev sahipli ine 
hâlâ devam ediyordur. Belki de bu yüzden yakın ve uzak 
tarihimizden pek çok Allah dostu burada medfundur. s-
tanbulluların her gün ra bet etti i, evleneceklerin ya da 
çocukları sünnet olacak ailelerin Rablerine ilticâ etmek 
için seçtikleri dua mekânı Eyüp Sultan. Osmanlı sultanla-
rının göreve ba lamadan önce bostan iskelesinden deniz 
yoluyla gelip cülüs yolunu takip ederek, Hz. Peygamber 
soyundan gelenlerin lideri nakibüle rafın elinden kılıç ku-
anmak için huzuruna, Peygamber’in huzuruna çıkarmı -

çasına edeble girdikleri yüce sahabi Eyüp Sultan. “Mekânın

erefi orada bulunanlardandır” der bir atasözü. lk slamî 
fetih te ebbüslerinden Fatih Sultan Mehmed Han’ın fet-
hine ve oradan da günümüze kadar pek çok önemli ah-
siyeti topraklarında saklayan bu beldeye eref verenler, 
Halid b. Zeyd önderli indeki ebedî Eyüp Sultanlılardır.

Eyüp Sultan hazretlerinin ayak ucuna gömülme dev-
letine nail olma iste i, tarihi Eyüp Sultan kabristanının
külliyenin deniz tarafına do ru geli mesini kaçınılmaz
kılmı tır. Bu yüzden zaman içinde farklı devirlerde dev-
let hizmetinde bulunmu  önemli ahıslarla bu ahısların
aile fertlerinin kabirleri, Eyüp Sultan Türbesi arkası ile 
camii avlusunun do u kapısından çıkıldı ında Mihri ah
Valide Sultan külliyesi etrafında yo unla ır. Bu iste i
bize Emin A a’nın15 evval 1237/5 haziran 1822 tarihli 
mezar ta ı kitabesi öyle anlatır:



Hüve'l-Bâki
Ey alemdar ya hazreti Halid meded
Bu civarda yatan biçarei gel kılma red
Olacak ferman-ı Hak ister icabet davete
Emrine tabi olan cümle ereler izzete(1)

(Bâki O’dur.
Ey bayraktar Hazreti Hâlid,  yardım et
Bu civarda yatan çaresizi  etme red
Hakk’ın fermanı olunca davete icabet ister
Emrine tabi olan herkes izzete erer.)

Denize do ru yürüdü ünüzde üzerine bastı ınız yolun kim 
bilir kaç padi ah tarafından çi nendi ini dü ünmek heye-
canlanmak için yetmez mi? Eyüp Sultan Türbesi'nde dua 
ve niyazdan sonra içinize dolan feyzi ve soludu unuz lahutî 
havayı olu turan sebeplerden biri de Eyüp Sultan’ın manevi 
ahsiyetinin yanında, etrafınızı saran mezar ta ları de il mi-

dir? Her biri varlı ıyla dünya 
hayatının fanili ini hatır-
latmaya

yetmez mi? imdilerde dilinden yalnızca ehilleri anlayabil-
se de, ecdadın imbikten süzerek kullandı ı o ahenkli Os-
manlı Türkçesi'yle O’nun,  yalnızca O’nun bâki oldu unu
kula ınıza fısıldarlar:

“Hüve'l-Bâki, Hüve’l-hallâku’l-Bâki….”

Kıl teemmül zâir ahkâm-ı ühûd-ı vahdeti
Âlem içre bil nedir a’mâl-i abdin efdali
Herkesi memnun ve dil- âd eylemektir lâcerem
Hakka râcidir umûrun intehâ vü evveli

te Ferdüddin de etti rıhlet darı bekãya 
Mürg-i rûhu gül en-i lâhutun oldu bülbülü(2)

(Görülen tek hükümleri iyice dü ün ziyaretçi 
Bu âlemde kulluk ibadetlerinin en faziletlisi nedir bil
üphesiz ki, herkesi memnun etmek ve sevindirmektir.
lerin ba ı ve sonu Hakk’a döner
te Feridüddin de sonsuzluk diyarına yollandı

Ruh ku u senin ma-
nevi âleminin 
bülbülü oldu)

Eyüp Sultan mezar ta larından bir detay. Sultan II. Abdülhamid devrinin önemli sadrazamlarından Halil Rıfat Pa a'nın lahdinin ön kısmı.

52



v stanbul’un en güzel mezar ta ı örneklerine sahip belde-
si, sahip oldu u zengin örneklerle açık hava müzesi konu-
mundaki Eyüp Sultan'dır. Ba bakanlık Osmanlı ar ivinde
rastladı ımız bir belgeden yola çıkarak edindi imiz kana-
ate göre Osmanlı Devleti'nde bu kutlu beldeye gömülme 
erefine nail olabilmek devlet iznine tabiydi (3).  Bazı mezar 

ta ları sanatlı yazılarıyla, bazıları edebî gücüyle, bazıları
da süslemelerindeki zarafet ve yüksek i çilikle bu huzur 
beldesini asırlardır tezyin etmektedirler.  Mezar ta ları
pek çok yönden ele alınabilirler ancak bu 
yazımızda sizlerle Eyüp Sultan civarında
özellikle son dönem Osmanlı süsleme an-
layı ını aksettiren mezar ta larından bah-
setmek istiyorum. 

Osmanlı mezar ta larında kabrin ge-
nel görüntüsünden, en küçük de-
taya kadar kabartma olarak çok 
sayıda sembol kullanılmı tır. Bu, Os-
manlı medeniyetini vücuda getiren 
kültürün ne denli zengin oldu unu
göstermektedir.  Ba lıklı erkek me-
zar ta larının fazlalı ı ve ta ların ge-
nelde insan boyunda olu undan Eyüp 
Sultan'da mezar ta larına bakıldı ında
akla ilk gelen, ta ların insanı simge-
ledi idir (antropomorfik). Kabris-
tana girildi inde samimi bir 
havayla kar ıla ılır. çinde
bulunulan mekân kabristan 
olmasına ra men ürperti hisse-
dilmez. Ziyaretçilerde bu hissin 
uyanmamasına sebep olan ey,
kocaman mermer kütlelerinin 
usta ellerde kalem (çivi gibi sivri 
demir) ve çekiçle ince ince i le-
nerek âdeta ta lıktan çıkmı
olmasıdır.

Eyüp Sultan’ın tarihi mezarlıklarının bir önemli özelli i de 
birbirine benzeyen ta  sayısının sıradan mezarlıklardakin-
den daha az olmasıdır. ehir içindeki di er kabristanlarda 
birbirine çok benzeyen ta  olmasının sebebi, ta  ustala-
rının elinde uygun fiyata hazır ta ların bulunmasıdır. Seri 
imalat halinde üretilen ta ların fiyatları da dü ük olmak-
taydı.  Eyüp Sultan civarında ise sosyo-ekonomik konumu 
yüksek ahsiyetlere ait kabirler çok oldu undan özel ta-
sarım ta  sayısı di er mezarlıklara oranla daha fazladır. Bu 
hususta batılı bir seyyaha kulak verelim:

"… Bu meslekte çalı anların asıl u ra ı çok fazla talep edi-
len mezar ta larını yapmaktır. ehirdeki
ve mezarlıkların yanındaki mermercile-
rin elinde bir sürü, her ya a uygun mezar 

ta ı bulunuyor, sanatkârane mezar 
ta ları ancak ısmarlama yapılıyor.
Mezar ta ına ne yazdıraca ını bile-
meyen mü teriler için mermercilerin 
elinde, defterler dolusu mezar ta ı ya-
zısı örne i var(4)".

Bu sözler bazı mezar ta arlının bir-
birine neden bu kadar benzedi i-
ne açıklık getirmektedir. Yukarıda

da bahsedildi i gibi sanatlı ta lar
ısmarlama yapılmaktaydı. Toplu-
mun en üst tabakasından insanla-

rın medfun oldu u Eyüp Sultan 
mezarlıklarında ta  ustaları bütün 
maharetlerini bu ta lar üzerinde 

göstermi lerdir. Bir nevi Osmanlı
devlet mezarlı ı hükmünde olan Eyüp 

Sultan mezarlı ında her biri birbirinden 
âlâ lahit kabirler, pehleli ya da düz mezar-

lar adeta resmi geçit yaparlar. Cülüs yolunda 
ilerlerken sa ınızda ve solunuzda ta  yontma 

sanatının zirvelerinde dola an ustaların çekiç

Mihri ah Valide Sultan sebili arkasında yer alan Sadrazam Halil Rıfat Pa a lahdinin muhte em ta  süslemesi.

Darphane Nazırı Mü ir Ali Rıza Pa a'nın özel tasarım lahdi.
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seslerini duyar gibi olursunuz. O çiçekler, o süslemeler öy-
lesine gerçekçidir ki, çiçekleri koparıp koklayasınız gelir. 
Sizi kendisine bakamaya mecbur kılar. Bir Fâtiha okuma-
dan geçemezsiniz. Mezar ta ından murad da bir Fâtiha 
de il midir?

Osmanlı mezar ta larında kökleri Orta Asya’ya kadar uza-
nan gelenekli motiflerin kullanıldı ı görülür. slam anlayı-
ında insan tasvirinin yasak olu u ilk devirlerden itibaren 

süsleme sanatlarında bitkisel motiflerin hakim olmasını
sa lamı tır. Süsleme sanatlarımızda bütün bitkisel motif-
ler üslupla tırılarak kullanılmı tır.  Bitkisel motiflerin ya-
nında mesleki sembollerin de süs unsuru olarak kullanıl-
dı ı görülür.

Denizcilerde çapa, ilim erbabında hokka divit, e itimci-
lerde açılmı  kitap, askerlerde Osmanlı arması, yeniçe-
ri arması, top, tüfek i lendi i görülmektedir. Bazı mezar 
ta larında ise mevtanın tasavvufî mensubiyetini gösterir 
semboller kullanılmı tır. Kabartma halde Nak i,
Kadiri, Mevlevî tacları v.s.  i lenmi tir.

Mezar ta larımızda yer alan a aç, meyve ve çi-
çek süslemelerinin tamamının cennet tasviri 
oldu unda üphe yoktur. Bu halleriyle bitki-
sel semboller aynı zamanda mevtanın cen-
net bahçelerinden bir bahçede yatması ni-
yazıdır. Osmanlı mezar ta larında kullanılan
bitkisel motifleri öyle sıralayabiliriz:

A açlar

Hayat a acı, Orta Asya kökenli bu a aç en 
yaygın kullanılan a aç motiflerinden biridir.

Servi a acı, Elif harfi gibi uzun ve düz ol-
du undan vahdetin sembolüdür. Serviler 
rüzgarda sallanırken çıkardı ı “Hû, Hû” 
sesiyle Allah’ı zikretti ine inanılır. Yalnız
Osmanlı’da de il hemen bütün Akdeniz 
kültürlerinde servi mezarlık a acı olarak 
kullanılmı tır.

Hurma a acı, Kabirde yatan ki inin hacı oldu-
una i aret eder. Bol meyveleriyle canlılı ı ve 

bereketi temsileder.

Asma, Asma da tıpkı hurma a acı  bolluk ve 
bereketi temsil eder.

Çiçekler

Lâle, Ebced hesabıyla rakam de eri Allah ve hilal kelimele-
riyle aynı oldu u için kutsiyetine inanılır.

Gül, Mezar ta larında gerek ahide (ba ) ta larında gerekse 
ayak ta larında ve ba lıklarda sıkça kullanılan gül, Hz. Pey-
gamberin remzidir. 

Sümbül, Halvetili in ve Sünbüliye tarikatının sembolüdür. 

Meyveler

Meyve sembolü ölümsüzlüktür. Zira dünya hayatının mey-
vesi ebedi cennet hayatıdır. Meyve gelece in tohumunu 
da bünyesinde barındırır.  Mezar ta larında meyve taba ı
içinde yer alan nar, armut, incir, üzüm, erik, kayısı, ceviz, 
limon, hurma gibi meyveler; hayat, bolluk, bereketi temsil 
ederler.

Bitkisel motiflerin dı ında kullanılan bazı sembolleri ise 
öyle sıralayabiliriz:

Kandil: Anadolu mezar ta larında çok görülen bu motif, 
mevtanın yolunu aydınlatıcı olarak dü ünülmü tür.

Geometrik motifler: Kökü Orta Asya’ya ba lanan
bu motifler kendi içlerinde sonsuzluk  ve süreklilik 
gösterdikleri için Allah’ı hatırlatır.

Hançer: Eyüp Sultan’da birkaç örnekte gördü ü-
müz hançer motifi dünyayla ahreti birbirinden 
ayıran ölümü tasvir etmektedir. E er çocuk me-
zarları üzerinde görülürse bu genç ya ta hayat-
tan ayrıldı ını sembolize eder.

Eyüp Sultan hazireleri kadın mezar ta ları açısın-
dan da stanbul’un en zengin hazireleridir. Ka-
dın mezar ta ları ve bilhassa ahideleri, erkek 
mezar ta larından daha süslü ve çarpıcıdır. Sti-
lize çiçek motifleri tazeliklerinden hâlâ bir ey
kaybetmemi tir. Lale, gül, karanfil gibi çiçekler 
hanım mezarlarında erkek mezar ta larına na-

zaran daha zarif stilize edilmi tir. Yüzük, kolye, 
bro , bilezik gibi ziynet e yaları hanımların ta larını

hayattaymı çasına süslemektedir.(5)

Osmanlı devletinde özellikle 18. asrın sonu 19. 
asrın ba ı itibariyle moda olan Batı tarzı sanat 
anlayı ı, kitap süsleme sanatlarından mimariye, 

Vezir Mehmed Pertev Pa a'nın Eyüp Sultan Beybaba Soka ı üzerindeki aile kabristanı. Eyüp Sultan'da mezar ta larının yo unla tı ı Mihri ah Valide Sultan Külliyesi hazireleri.
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Mihir ah Valide Sultan mareti bahçesinde Mısırlı Fazıl Mustafa Pa a'nın hanımı Remzi Hanım'ın erguvan dallarıyla taçlanmı  kabir ta ı. (7 aban 1284/4 Aralık 1867)



musikiden mezar ta larına kadar her alanda etkili olmu -
tur. Barok ve rokoko kıvrımlar, rumilerin, hatayîlerin, ge-
ometrik süslemelerin yerini almı tır. Eyüp Sultan'da yak-
la ık 450 seneye yayılan zaman diliminde mezar ta ları
görülebilir. Son 200 yılda daha fazla gömü yapılmasından
dolayı son dönem Batı tarzı süsleme anlayı ı, Eyüp Sultan 
hazirelerinin genel süsleme görüntüsünü olu turmaktadır.
Anacak bu süsleme anlayı ı batıdan gelmi se de oradaki-
lerin kuru bir taklidi olarak uygulanmamı , Osmanlı
zevki içinde yo rularak bu medeniyete has bir üs-
lup kazanmı tır. 

Mezar ta ları açısından paha biçilemez bir açık
hava müzesi olan Eyüp Sultan’da maalesef bi-
linçsiz hazire temizlikleri ve iklim artları sebe-
biyle ta lar tahrip olmakta, atmosfere salınan
egzoz ve sanayi gazlarıyla ta lar kararmakta ve 
zamana dayanamayan bazı ta lar ise eriyerek 
okunamaz hale gelmektedir. Öyle ki iki yıl önce 
tespit edip okudu umuz bazı ta ları bu gün 
okuyamamaktayız. Dile imiz, yetkililerin daha 
duyarlı olmaları, hiç de ilse elde kalanları do -
ru muhafaza etmeye yönelik çalı maları acilen 
yapmasıdır. Büyük bir medeniyetten geriye 
kalanları korumak, bu topraklarda ya ayanlar
için bir ödevdir. 
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Yazı: Ahmet BARIŞ - Fotoğrafl ar: Erdal BAŞÇI

Bir zamanların ekmek kapısı mesleklerinden olan yorgancılık, kalaycılık, elekçilik, bakır dövmeciliği ve gramo-
fon yapımcılığı gelişen teknoloji karşısında adeta can çekişiyor. Kendi çabalarıyla bu mesleği ayakta tutmaya 
çalışan emektar ustalar ise karamsar değil, her türlü sıkıntıya rağmen bu mesleğin yeniden canlandırılması ve 
kültürümüzün gelecek nesillere anlatılması için ellerinden geleni yapıyor, geleceğe umutla bakıyor.

Adı Kaldı Yadigâr
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Hızla geli en teknolojinin insan ya amını kolayla tırdı ı
inkar edilemez bir gerçek ancak madalyonun bir de öteki 
yüzü var. Teknoloji ya amın her alanında kendini göster-
di i gibi tarih boyunca el eme i ile yapılan mesleklere de 
etki ediyor. Bir zamanlar ekmek kapısı olan bu meslekler, 
sanayile me kar ısında, denizde dalgalarla mücadele eden 
bir kayık misali dibe batmamaya çalı ıyor. Alın teri dökü-
lerek para kazanılan yüzlerce mesle in ba ında kalaycılık,
yorgancılık, elekçilik, bakır dövmecili i ve gramofon ya-
pımcılı ı geliyor. Geçmi in izlerini ta ıyan bu mesleklerin 
ustaları yıllara meydan okumaya çalı ıyor, ancak ne kadar 
ba arılı olacaklar bilinmez… 

Gramofon Müzesi art

Günümüzde giderek unutulan mesleklerin ba ında üp-
hesiz gramofon yapımcılı ı geliyor. Mekanik teyplerin, pi-
kapların ve günümüzde kullanılan dijital müzik aletlerinin 
yol göstericisi olan bu sihirli kutu, bir zamanlar Müzeyyen 
Senar’ın, Safiye Ayla’nın ve daha birçok ölümsüz sanatçı-
nın sesini ve müzi ini ta ıdı evlere. Önceleri evlerin ba -
kö esine kurulan gramofonlar, müzi in, teyp kasetlerine, 
cd’lere, bilgisayar hafızalarına hapsolmasıyla tavan arala-
rına kaldırıldı. Evin büyü ünden ba kasının dokunamadı-
ı, plak üzerinde i nesini yürütemedi i bu sihirli kutuya 

gösterilen saygı ve verilen de er teknoloji geli tikçe iyice 
azaldı. Tavan arasına hapsedilen gramofonla beraber hem 
bir kültür hem de bir meslek kolu adeta yok oldu. Gramo-
fon yapımcılı ı ve tamiri ile ekme ini kazanan çok sayıda
gramofon ustası da teknolojiye yenik dü tü. Günde on-
larca gramofon tamir ederken ve sipari ler alırken,  artık
siftah bile yapamadan günü tamamlıyorlar.

Türkiye’de sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen gra-
mafon ustalarının en eskilerinden biri Mehmet Öztekin. 
Kapalıçar ı’daki altı metrekarelik dükkanında gramofon 

tamircili ini devam ettiren Mehmet ustanın mekânının
vitrininden göz kırpan gramofonlar rafların, masaların üze-
rinden selamlıyor gelenleri. 42 yıldır baba mesle ini sür-
düren Mehmet usta bugüne kadar üretti i 55 gramofonla 
üç sergi açtı. “Bizim çocuklu umuz farklıydı. Okul tatil ol-
duktan sonra bir ustanın yanına gidip çalı ılırdık” diyerek 
söze ba layan Mehmet usta, mesle inin dününü ve bu-
gününü öyle anlatıyor: “Bu mesle e babamın yanında
ba ladım. O yıllarda gramofon en parlak günlerini ya ardı.
Pikap, radyo ve televizyon gramofona itibar kaybettirdi. 
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birlikte bizim meslek de tarihe karı tı ancak ben karamsar 
de ilim. Bu mesle in yeni nesillere tanıtılması ve sevdiril-
mesi için bir müze kurulması gerekiyor. Türkiye’de birçok 
koleksiyoncuda çok de erli ta  plaklar ve gramofonlar 
var. Bunlar o müzeye ba ı lanmalı. Böylece bu mesle i

ya atabilir ve yeni nesillerin mesle e yeniden ilgi duyma-
sını sa layabiliriz.”

Pamuk Yorganlar Dolap Bekçisi Oldu 

Rengarenk kuma larla dikilen, binbir emekle i lenen yor-
ganlar bir zamanlar genç kızların çeyizlerini süslerdi. Sa-
rısı, ye ili, pembesi, mavisi, moru ve alı ile adeta bahar 
çiçeklerini andıran bu yorganlar, genç kızların en önemli 
ev e yasıydı. Ancak de i en dünya yorganların da tarihe 
karı masına, dolaplarda saklanmasına sebep oldu. Renga-
renk el eme i pamuk yorganların yerini fabrika üretimi 
elyaf yorganlar aldı. Yıllardır i neleriyle adeta kuyu kazar 
gibi yorgan i leyen emektar yorgancıların sayıları her yıl
azalmaya ba ladı. imdilerde sayıları çok az kalan yorgan 
ustalarından biri de Trabzonlu Nizam Çolak. 58 yıldır mes-
le ini inatla sürdüren Nizam usta, stanbul Kapalıçar ı’nın
ayakta kalan tek yorgancısı. A a Han’da küçük bir dük-
kanda yorgan diken Nizam usta, "Eskiden bu handa 50 
yorgancıydık, imdi ise yalnız ben kaldım” diyerek kal-
bindeki kırgınlı ı dile getiriyor. Mesle e stanbul’da bir 
yorgan ustasının yanında ba layan emektar yorgancı,
ilerleyen ya ına ra men mesle ini bırakmıyor. Kendisine 
ekmek kazandırmasa da çok sevdi i yorgan dikmekten 
vazgeçmiyor. Nizam usta el dikimi yorganlara halkın eskisi 
gibi ilgi göstermemesinden yakınarak, “Önceden evlenme 
ça ına gelen her genç kız, annesi ile gelir en az iki yor-
gan diktirirdi. imdi ise anneler, kızlarını zorla getiriyor. El 
dikimi yorganlar günümüzde yalnız Anadolu’nun köyle-
rinde kullanılıyor. Büyük alı veri  merkezlerinde ve teks-
til ma azalarında satılan hazır yorganlar mesle imizi ta-
mamen bitirdi. Eskiden Kapalıçar ı’da 200 yorgancı vardı,
hepsi gitti yalnız ben kaldım. Bir yorganı üç gün i leyerek
yapardık, ancak artık bir ayda bir yorgan dikiyoruz” diye 
konu uyor.
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Kalaylı Bakırlar Artık Parlamıyor

Bakırcılık, bir zamanların en önemli gelir kayna ı idi. Ça-
naktan çömle e, tencereden ibri e, i lemeli siniden tava-
ya kadar her türlü mutfak e yası bakırdan yapılırdı. Bu 
meslek o kadar yaygındı ki bakır ustaları kendi aralarında
bakırcılık dilini geli tirmi lerdi. Alüminyum ve çelik mutfak 
e yaları çıkıncaya kadar en gözde meslek olan bakırcılık,
altın ça ını 1970’li yıllarda ya adı. O yıllarda üretilen bakır
e yalar tamamıyla el eme i ile üretilmekteydi. Ailelerin 
geçim kayna ı olan bu mesle in yok olma noktasına gel-
mesinde bilek gücü kullanılmayan makinelerin ço alması
da etkili oldu. Günümüzde bakırı i leyerek süs e yası, tep-
si, sini, ibrik, tas, leblebi tavası ve benzeri e yalar yapan 
ustaların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Günümüz-
de bakıra olan ilgi yalnız turistler ve özel meraklıları tara-
fından gösteriliyor. Mesle in giderek yok olması yüzün-
den artık bakır ustaları da yeti tirilmiyor.  Bakırcılar geliri 
olmadı ı için artık yanında çırak da çalı tıramıyor. Zaten 
gençler de oldukça sabır isteyen bu mesle i ö renmek
istemiyor. Çünkü, meslek en az üç yılda ö renilebiliyor,
be  yıl sonunda usta olunabiliyor. Bakırcılar bu sanatın de-
vam ettirilmesi ve alüminyum, plastik, paslanmaz kaplar 
kar ısında yeniden itibar kazanması için devletten destek 
bekliyor.

Geçmi ten gelen ve kaybolmaya yüz tutan mesleklerden 
biri de kalaycılık… Kalaycılık en parlak zamanlarını bakırın
mutfak e yası olarak kullanılmaya ba lamasıyla ya adı.
Kararan bakırların kalayla parlatılması da kalaycılık mesle-
ini ortaya çıkardı. Bakırdan yapılmı  kazan, sini, ku hana,

lengeri, tas, saplı sahan, kırpıklı sahan, tava, tunç kulplu 
tava, cezve, bakraç gibi ev ve mutfak gereçleri kalayla-
narak parlatılırdı. O yıllarda her gün her sokakta ”Kalaycı
geldi hanım” diye seslenerek mahalle mahalle dola an ka-

laycılar ya da atölyelerinde bakır kapları parlatan ustalar 
ekmeklerini bu meslekten çıkarırdı. Daha sonra plastik, 
emaye, alüminyum, porselen, cam ve paslanmaz çeli in
mutfaklarda yerini almasıyla bu meslek de neredeyse or-
tadan kalktı.
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Un Elendi, Elek Askıda Kaldı

Bir zamanlar mutfaklarımızın vazgeçilmezleri arasında yer 
alan ve ba ta un olmak üzere bu day, mercimek, fasül-
ye gibi bakliyatların ayrı tırılmasında kullanılan elekler, 
günümüzde unutulmak üzere olan e yalar arasında yer 
alıyor. Elek yapımı ile u ra an meslek erbapları da bu ne-
denle zor günler ya ıyor. Özellikle Anadolu’da ekmek ya-
pılan evlerde kullanılmaya devam edilen eleklerin yapımı
büyük ustalık gerektiren bir i … Malzeme olarak genellikle 
gürgen a acı kullanıyor ve özenle seçilmi  elek teli gere-

kiyor. Özellikle ele in kasnak ve çember bölümlerinin çok 
uyumlu olması, telin ise sa lam bir ekilde ele e monte 
edilmesi gerekiyor. Büyük ehirlerde elek yapımı ile u ra-
an ustalar, yaptıkları eleklerin ya turistler tarafından ya 

da evlerinde, i yerlerinde ark kö esi olu turmak isteyen 
meraklılar tarafından satın alındı ını söylüyor.

Kendi çabalarıyla bu mesle i ayakta tutmaya çalı an
emektar ustalar ise her türlü sıkıntıya ra men meslekle-
rinin yeniden canlandırılması ve kültürümüzün gelecek 
nesillere aktarılması için ellerinden geleni yapıyor.
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Klasik Ebruda Yeni Bir Soluk
Ayşe KOYUNCU

“Kimi geleneksel sanatlarda gerçekten aşılması zor hatta belki de imkânsız katı kurallar vardır. Oysa ebru 
sanatında iki kere iki dört eder gibi kati kaideler yok. Bir kere bu suyun mizacına aykırı, ters düşer. Ebruda 
bir estetik, bir zevk vardır. Ebruda, suyun akışkanlığını, naifl iğini, kıvraklığını göstermelisiniz.” Bu satırlar 
günümüzde ebruyu en ince çalışan ebruzenler arasında gösterilen ve klasik ebruya yeni bir soluk kazandır-
dığı iddia edilen Mahmut Peşteli’ye ait…
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Cankurtaran ile Kadırga semtleri ara-
sına konu lanmı  tarihi bir mahallede, 
Küçükayasofya’dayız. Sa lı sollu antika kilim 
ve halı satılan ma azaların, kitapçılar ve hedi-
yelik e ya dükkânlarının sıralandı ı yoldan, e -
siz mimarisiyle yüzyıllara tanıklık etmi , Bizans 
döneminde Hristiyanlık, stanbul’un fethinden 
sonra da slam dinine hizmet vermi  muhte-
em Küçükayosofya Camii’nin bahçesine geli-

yoruz. Yesevi Vakfı tarafından restore edilerek 
Türk el sanatlarının hizmetine sunulan Hüse-
yin A a Medresesi’ndeyiz. Bizler adırvanda 
çayımızı yudumlarken, son dönemde yeti en 
ba arılı ebru sanatçılarından ve aynı zamanda 
tarihi Küçükayasofya Cami’inin imam hatibi 
Ahmet Mahmut Pe teli de atölyesinden çıka-
rak bize do ru ilerliyor. Ve Pe teli’nin sanat 
hayatına kısa bir yolculu a çıkıyoruz birlikte…  

Asıl mesle i cami imam hatipli i olan sanatçı
Ahmet Mahmut Pe teli’nin ebru ile tanı ma-
sı 1999 depreminin ardından Adapazarı’ndan 
stanbul’a tayinini istemesiyle olur. Pe teli, sı-
navla 10 ki i arasından Bizans ve Osmanlı me-
deniyetlerinden izler ta ıyan, sanat ve tarihle 
iç içe bir mekân olan Küçükayasofya Camii 
imam hatipli ine getirilir. Belki de bu büyülü 
atmosferin etkisiyle bir arayı  içerisine giren 
Pe teli, önce ney üfler. Fakat çok geçmeden 
anlar ki aradı ı bu de il. Ve katıldı ı dost soh-
betlerinden birinde gazeteci Mehmet evket 
Eygi, “Gel seni ebru sanatçısı Yılmaz Ene  ile 
tanı tırayım” der ve ebru sanatını anlatır sa-
bırla Pe teli’ye... 

Aslında Eygi ilk de ildir Pe teli’yi ebruya yönel-
ten. Daha ö rencilik yıllarındayken Pe teli’nin 
imdi rahmetli olan karde i, Fuat Ba ar hoca-
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nın atölyesini görür ve sanata ilgi duyan a abeyine, “Tam 
sana göre bir ey buldum” diyerek ebru sanatını tarif eder. 
“Her ey için do ru bir zaman vardır. Demek benim ebru 
ile tanı mama da sevgili Eygi vesile olacakmı ” diyen Pe -
teli, o süreci u sözlerle aktarıyor: “2000 yılıydı, Eygi ile 
ebru üzerine yaptı ımız sohbetin ardından Yılmaz Ene ’in 
atölyesine gittik. Eygi, ‘Eti senin kemi i benim’ misali beni 
Ene ’e teslim etti ve o gün ba ladı ebru a kımız. O dönem-
de talebe kabul etmek istemeyen Ene , belki beni sına-
mak belki de bezdirip vazgeçirmek için en zor olandan 
ba ladı; 6 çe it oksit boya ve mermer destesengi bana 
uzatarak boyaları ezmemi istedi. Ertesi gün ezilmi  boya-
larla kar ısına dikildi imde bu kez nasıl fırça ba lanaca ını
göstererek beni yine yolladı. 3 gün sonra 15 fırçayı at kılı-
na sarıp hocama götürdüm. Ene , benim kararlı oldu umu 
görünce bu kez de aynı boyayla 6 ay boyunca bir teknede 
çalı tırdı. Hocam, bırakıp gitmem için beni zorladıkça ben 
ebruya ba landım ve Cenab-ı Hak da nasip ederek yolu-
muzu açtı.” 

Nihayet Ene ’in ö rencili ine kabul edilen Pe teli, 2001-
2002 yıllarının Ramazan ayında hocasıyla Sultanahmet’te 
tam 3000 ebru yapar. Battal, al, taraklı ebru çalı an Pe -
teli, bu sayede tekni ini geli tirme imkânı bulur. Hocasının
güvenini kazanan Pe teli’de, artık hocasına ait atölyenin 
bir de anahtarı vardır. O yıllarda günün büyük bölümünü 
hocasının atölyesinde geçirdi ini anlatan Pe teli, “Sabahla-
ra kadar çalı ıyor, ço u zaman sabah namazlarına atölye-
den gidiyordum. Ebru öyle bir sanat ki onunlayken insan 
dünyayı unutuyor ve adeta ebruda yok oluyor. Yaptıkça 
daha iyisini yapabilmek için çalı ıp duruyor” diyor. 

Pe teli’yi ebruyla tanı tıran Eygi de tüm bu süreçte sanat-
çıyı yalnız bırakmaz ve sürekli kendisine destek olur. Fırça 
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sardırır, battal attırır ve Pe teli’nin bu sanata 
iyiden iyiye ba lanmasına çalı ır. Gün geçtikçe 
sanatını ilerleten Pe teli, 2005 yılına gelindi in-
de Kültür Bakanlı ı’nca icra edilen 13. Devlet 
Türk Süsleme Sanatları Yarı ması’na katılır ve 
kendi tarzını yansıtarak form ve renklerdeki 
ba arısını ortaya koydu u karanfil buketi eb-
rusuyla ödüle layık görülür.

cazeti, “Günümüzde herhangi bir hocadan 
yahut deneme yanılma yöntemiyle ilme ula-
an ki ilere verilen manevi bir taltif” olarak 

de erlendiren Pe teli, kendi icazetini ise 2009 
yılının Mayıs ayı içerisinde, hocası Yılmaz Ene
ve onun da hocası Tülay Taslacıo lu ile birlikte 
alır. 

Günümüzde Geleneksel Türk Ebru Sanatı’nın
icrasında Pe teli’nin hocası Yılmaz Ene 'in e siz 
güzellikteki gül ve karanfil ebruları, yeni bir tarz 
ve yeni bir geli im olarak kabul görürken, yeni 
çiçek ve lale denemeleri de, geli im ve açılıma 
iyi birer örnek olarak de erlendiriliyor. Mahmut 
Pe teli'nin form ve renklerdeki ba arısı da yine 
bir geli im ve açılım olarak görülüyor. Pe teli, 
eserlerinde hem formları gerekti i gibi hakkını
vererek olu turarak hem de renklerin canlılı ı-
nı ve uyumunu koruyarak tarzını geli tirmeye 
devam ediyor. 

Geli im için yenilik ve de i imlerin gereklili i-
ne inandı ını belirten Pe teli, “Kimileri ebruda 
belli kalıpları benimser. Örne in, klasik ebru-
da alt yapraklar küçük, üst yapraklarsa büyük 
olarak yapılır. Ben, aksine alt yaprakları bü-
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yütüp, üst yaprakları küçültüyorum. Dallara suyun akı -
kanlı ını yansıtacak yumu ak kıvrımlar veriyorum. Bir de 
klasik ebruda çiçek zeminleri oldukça koyu atılırken, ben 
bunun yerine daha soft bir zemin kullanıp, asıl objenin 
canlı renklerle vurgulanmasını sa lamaya çalı ıyorum.
Çalı malarım bu yönleriyle klasik ebrudan ayrılabiliyor.
Kimbilir belki de bundan 30-40 yıl sonra bu tarz klasik 
olacak. Bir karanfil ya da gül motifini bundan 30 yıl ön-
cekiyle aynı yapmanın ne anlamı var? Her ey ilerlerken 
ebru niçin dura an olsun? Hat gibi kimi geleneksel sa-
natlarda gerçekten a ılması zor hatta belki de imkânsız
katı kurallar var. Oysa ebruda iki kere iki dört eder gibi 
kati kaideler yok. Bir kere bu suyun mizacına aykırı, ters 
dü er. Ebruda bir estetik, bir zevk vardır. Ebruda, suyun 
akı kanlı ını, naifli ini, kıvraklı ını göstermelisiniz” diyor. 

Ebru sanatının geli mesi için de i ik yöntem ve teknik-
lerin uygulanmasının gereklili ine inanan Pe teli, burada 
ince bir nüans oldu una dikkatleri çekerek, “Ebruda a aç,
ku , manzara yapanlar var. Fakat bu, ‘ben yaptım, oldu’ 
havasında olmamalı. Elbette ki bunlar sanat boyutunda 
güzel arayı lar. Önemli olan ortaya çıkan sonucun ebru 
havasından uzakla maması” eklinde konu uyor.

1971 yılında Bursa’nın negöl ilçesinde do an Ahmet Mah-
mut Pe teli, ilkokulu memleketi negöl’de tamamladı. s-
tanbul Fatih Cami yatılı kuran kursunda hafızlık e itimi
alan Pe teli, Zeytinburnu mam Hatip Lisesi’ni dı ardan bi-
tirdi. E itimine Anadolu Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde 
devam etmekte olan Pe teli, Arapça biliyor. 

Evli ve 3 çocuk babası olan A. Mahmut Pe teli, 2004 yı-
lından itibaren ebru çalı malarına Küçükayasofya Camii 
Hüseyin A a Medresesi’ndeki atölyesinde devam etmek-
te olup, halen mesle i olan Küçükayasofya Camii imam 
hatipli ini sürdürüyor. 
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Göynük gündelik ya amın sıkıntılarından arınıp ferah-
lamak isteyenler için adeta küçük bir yeryüzü cenneti. 
Osmanlı ruhunu koruyan evleri, sokakları, güleç yüzlü in-
sanları, ardına kadar misafirlere açık ho sohbet kapıları ile 
huzur arayanlar için birebir. Burada zamanı durdurup son-
suza kadar ya ama iste i içinizi çepeçevre ku atıyor. Aldı-
ınız her nefes için kalbiniz ükran duygularıyla doluyor. 

Bu küçük ilçede kendi ruhunuza açılan tertemiz, ak-pak, 
arı-duru geçitler dahi bulabiliyorsunuz. Göynük’te sizi ilk 
Zafer Kulesi kar ılıyor. Göynük’ün en yüksek tepesine ku-
rulan kuleyi ilçenin her yerinden görebiliyorsunuz. 1923-
1924 yıllarında yapılan ve  sekizgen temel üzerine kurulan 
ah ap kule insana  Kurtulu  Sava ını hatırlatıyor.

Zaman aralı ında kalmı , tarihe tanıklık etmi , acı-tatlı
olaylara ahit olmu  100 yıllık sokak ta ları, kö e ba ı çe -
meleri, ah ap evleri, tarihi konakları geçmi in izlerini ve 
anılarını hayatınıza ta ıyor. Göynük'ün dar sokaklarında
ve yemye il ipekten halı gibi serili tabiatında Fatih Sultan 
Mehmet’in hocası olan Ak emsettin'in türbesini ziyaret 
ederken, sizinle aynı anda ba ka bir zaman boyutunda 

dola tı ını dahi hissedebiliyorsunuz. Göynük sokakları
sümbül ve fesle en ekili saksıları, rengarenk çiçekleri ve 
tarihi eski evleriyle hanımannelerin, beybabaların ya adı-
ı eski Göynük’e götürüyor insanı. Yan yana sıralanan iki 

katlı bu evlerin cumbalarından sarkan tarih, bir zamanlar 
irin ilçede ya anan sevdaların, demlenen sohbetlerin ta-

nı ı adeta. Göynük’te attı ınız her adım sizi tarihte yolcu-
lu a çıkarıyor. Göynük’ün dar sokakları kadar dik yoku ları
da sizi etkiliyor. Çıktıkça dikle en bu yoku larda ne kadar 
yol kat etti inize bakmak için geriye döndü ünüzde muh-
te em Göynük manzarasıyla kar ıla ıyorsunuz. Ya amın
her tadını çe it çe it seçeneklerle önünüze sunan ilçede 
evden eve, sokaktan soka a geçerken her an güler yüzlü 
bir ya lı kar ınıza çıkıp, o güvenli, dingin, tok bakı larıyla
sizi evine davet edebilir. Allah'tan gelen bir misafir gibi, 40 
yıl hatırı olacak kahve ikram edilir ve Halil brahim sofra-
sı kurulabilir sizin için. Göynüklüler, bunların kar ılı ında
sizden hiç bir ey beklemeyecek kadar zengin gönüllü in-
sanlardır. Zira Göynük'te sadece co rafya de il insanlar da 
tarihin huzurlu bir tünelinde kalakalmı  ve orada sonsuza 
kadar aynı de erlerle ya ıyor gibiler.

69



Göynük’ün Eski Postanesi Tarih Kokuyor 

Bir zamanlar posta memurlarının gezindi i eski postane 
yıkılmak yerine Göynük ziyaretçilerine ev sahipli i yapı-
yor. Zaten Göynük’teki tarihi konaklar gelen ziyaretçilerin 
konaklamasına katkı sa lıyor. imdilerde konak olan eski 
postanenin kapısından girince kar ınıza ah apları dökül-
meye ba layan posta kutuları kar ılıyor sizi. Tahtanın ve 
tarihin kokusu sinen kutular kimbilir ne satırlar ta ıyan
mektupları sakladı. Üzerindeki boyası ye ile dönen kapıla-
rın açıldı ı küçük odalardaki posta veznelerine bakarken o 
zamanların posta memurlarının çalı malarını gözlerinizde 
canlandırıyorsunuz. Üst katı alt kata ba layan tahta mer-
divenden yukarı çıkarken her odada ba ka hikayeler ol-
du unu dü ünerek tahta trabzandan bir çocu un kaydı ı-

nı hayal ediyorsunuz. Üst kattaki her odada farklı bir renk, 
farklı bir desen hakim. Eski postanenin küçük pencereleri 
Göynük’ün dar sokaklarına bakıyor. çeri sızan ı ık ise oda-
nın içindeki renk armonisini tamamlıyor. Tahta pencere-
lerdeki perdelerin üzerindeki i ler ise yüzyıllar öncesine 
dayanıyor.

Göynük Evlerinin Kapıları “Hayat”a Açılıyor

Dar sokakların Arnavut kaldırımlarında yürürken sa ınız-
da ve solunuzda yükselen ah ap evlerin sofalarından ha-
yat dolu günlerin kokusunu duyuyorsunuz. Göynük evleri 
yüzyıllar öncesinin hatırlanası zamanlarını anlatıyor adeta. 
Eskinin toz kokulu anıları evlerin her kö esine sinmi . Asır-
larca süren yolculu un sonunda, yüzlerinde kalan tebes-
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sümle Göynük’e nostaljik güzellik katan bu evlerin pence-
relerindeki tahta kafesler, i lemeli perdeler, mimarisindeki 
süslemeler Anadolu insanının sanatçı ruhunu yansıtıyor.
Göynük evlerinin mimarisinde ilk dikkati çeken sadelikleri 
ve bir o kadar da estetikleri oluyor. Bu kadar yalınlıkla
dar sokaklara ve dik yoku lara kurulan bahçe içindeki ah-
ap evler adeta birbiri üstünden ileriye bakmaya çalı ıyor.

Bazı evlerin oturma odalarının tavanları çe itli motiflerle 
süslenmi . Göynük’ün asırlık el sanatları tarihin derinlik-
lerinden gelen bir misafir edasıyla evlerin ba kö elerine
kuruluyor. Tavan süslemelerinden, tahta dö emelerine,
pe kirlerinden, ninelerin göz nurunu akıttı ı örtülerle nos-
taljik ruhu hissedebiliyorsunuz. Asırlarca süren yolculu un
sonunda ayakta kalmayı ba aran bir halı ya da nice so uk
geceleri ısıtan bir çini soba evlerin vazgeçilmez dekorları

arasında yer alıyor. Bir zamanlar sevda na melerinin din-
lendi i bir radyo ya da içine telve kokusu sinmi  bir kahve 
fincanı sessizce tarihi anlatıyor ev sahibine. Zarif i lemeli
sedir örtüleri, perdeler Göynüklü kadınların zarafetinin bir 
aynası adeta. 

Göynük Dokumalarındaki Duygular

Bu kadar canlı bir tarihi solurken, bir taraftan da klasik 
Göynük el sanatları i leyen Göynüklü hanımların el emek-
lerinden gelece in nasıl dokundu unu da görüyorsunuz. 
Göynüklüler, Halk E itim Merkezi’nin açtı ı el sanatları
kurslarında sistemli olarak yöreye ait sanatlarını hem ö -
reniyor hem de yeni eserler üreterek satı a sunuyorlar. 
Sanat, bu küçük kasabada bir taraftan eskiyi ya atırken

Foto raf: Ömer VEFA
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di er taraftan evlere bereketli kazanç olarak geri dönüyor. 
Kadınlar eskiden ba örtüsü olarak dokudukları bezlerden 
masa örtüleri, sehpa örtüleri dokuyup i liyorlar. Her kadın
kendi ruhunu yansıtıyor dokudu u örtülere. Ya lı kadınlar
ömürlerinden süzüp damıttıkları hüzünlü mutlulu u, genç 
kızlar ise a k ve umudu.  Canlı renklerden dokunan ör-
tüleri gençler, a ır ve sade renkleri ise ya lılar kullanıyor.
Kurslar açıldı ında evlerin tavan arasına kaldırılan 70 yıllık
dokuma tezgahları da çıkartılıp yeniden kuruluyor. imdi-
lerde sabah tezgahın ba ına oturanlar ak ama kalkıyor ve 
her attı ı ilmek bir sıkıntısını alıp götürüyor uzaklara. Sa-
dece ba örtüsü, masa ve sehpa örtüsü de il, sofra pe kiri
denilen ve yemek sofrasının altına serilen örtü, erkeklerin 
beline ba ladı ı ku aklar, abdest pe kirleri, iç elbiseleri, 
gömlekler yeniden dokunuyor. Göynüklü kadınlar geçmi-
in izlerini ta ıyan, üzerinde hala sandık lekesi olan tarihi 

Göynük dokumalarını, i lemelerini ku aktan ku a a ak-
tarıyor. Elektri in olmadı ı yıllarda çıra ı ı ında dokunan 
tarihten gelen örtüler o yıllardaki nice genç kızın hayalleri-
ni anlatıyor aslında.  Her evin ocak kö esinde yakılan çıra

ate i ı ı ında dokunan örtüler geçmi in sevdalarını, acıları-
nı, sevinçlerini yansıtmı  desenlere ve renklere.

Kıvrak ve suluk ipliklerle dokunan el dokumalarının desen-
leri ve renkleri ilk bakıldı ında birbirine benzese de farklı
ve çe itli anlamlara sahip. Hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı
bir manası var. Ya anan olaylardan ve do ada var olan her 
canlıdan esinlenerek verilen bu isimler arasında yer alan 
koyungözü deseni genellikle allarda kullanılıyor. Ha ha -
ba ı, tokalı,  elti çatlatan, görümce ba ı, serpme ve ikiz de-
senleri ise en çok dokunanlar arasında yer alıyor. Ya lıların
dokudu u ve kullandı ı desenlerin ba ında saçaklı geliyor. 
Gençlerin canlı renkleri tercih etti i desenlerde ya lılar kır-
mızı, siyah, lacivert renkleri kullanıyor. Sekize akıl dokuza 
fikir deseni zor dokundu undan bu adı almı . Asker de-
seni ise vazgeçilmez desenler arasında… Kırmızı ve siyah 
renklerin atıldı ı desende kırmızı renk bayra ı, siyah renk 
sava ı anlatıyor. Asker yolu gözleyen Göynüklü genç kız-
lar ba örtüsüne bu deseni dokuyarak sevdi inin gelmesini 
bekliyor.
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Türk-İslam Sanatları’nda 
Mühr-i Süleyman Motifi 

Aydın Çakırtaş*

“Evrensel bir kültür unsuru olan Mühr-i Süleyman motifi  dün olduğu gibi bugün de gizemini korumakta ve tılsı-
mını sanata ve sanatkâra üfl emektedir.”  

Türklerin slamiyet’i kabulünden önceki dönemlerinde or-
taya koydukları mîmarî yapılarda ve sanatsal uygulama-
larda hayvan figürlerinin ve kimi sembollerin kullanıldı ı,
kimi zaman da bu figürlerin ve sembollerin simetrik bi-
çimde i lendi i bilinmektedir. Örne in, Hun kültürü kurdu 
bir simge olarak  kabul etmi , madenî levhâlarda, kemer-
lerde, kılıç kabzalarında kurt figürlerine yer vermi lerdir.
Hakezâ kurt, Türk mitolojisinin ve edebiyâtının da önemli 
bir simgesi olagelmi  ve 12 Hayvanlı Türk Takvimi’nden 
de anla ılaca ı üzere, Türklerin sosyal ya amlarına da 
yansımı tır. Türklerin slamiyet’i kabulünden sonra ise 

aynı kültür unsurları devam etmekle birlikte, slamiyet’in
de etkisiyle belirgin hayvansal figürler yerini daha ziyâde 
üslûpla tırılmı  bitki figürleri ile hendesî (geometrik) 
tezyînat (süsleme) unsurlarına bırakmı tır. Bu anlayı
Osmanlı’ya kadar süregelmi  ve Osmanlı döneminde hem 
mimaride, hem de el sanatları ve kitap sanatlarında en 
mü ahhas tezyînî örnekler ortaya konmu tur. Bu tezyînî 
örnekler nicelik ve nitelik bakımından zenginlik bah etti i
için, ilgimizi çeken ve incelenmeye de er bir tarafı olan 
hendesî bir motifi; ‘Mühr-i Süleyman’ı ve Türk Sanatı’ndaki
yerini bu satırlarda sizlerle payla mak istedik. 
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Mühür, üstünde bir insanın adı kazılı, metalden, de erli
ya da yarı de erli ta lardan yapılan küçük damgalardır.
Bir zincire takılarak boyunda ya da küçük bir kese içinde 
cepte ta ınır. Yüzük biçiminde olup parma a takılanlarına
‘hâtem’ denir. Mühür, altına basıldı ı yazıya resmi bir içe-
rik kazandırır. Bilinen en eski mühür ise Hz. Süleyman’ın,
Mühr-i Süleyman (Süleyman’ın Mührü) üst üste yerle -
tirilmi  biri ters, biri düz iki e kenar üçgenden olu mu
altı kö eli yıldız biçiminde bir i aret ta ıyan yüzü üdür.
‘Hâtem-i Süleyman’ olarak da bilinen Mühr-i Süleyman’ın
ngilizce kullanımı, “Seal of David”, “Star of David”, “David’s 
Shield” ve “Magen David” eklindedir. slam dünyasında
“Mühr-i Süleyman” olarak bilinirken Yahudi dünyasında
“Davud Yıldızı” adıyla anılır. Terimle alakalı en geni  an-
siklopedik bilgi ise “Magen David” ba lı ı ile Encyclopedia 
Judiaca’da yer almaktadır.

Mühr-i Süleyman motifi, özellikle Yahudiler tarafından bir 
amblem olarak kullanılmaya ba landıktan sonra dikkat 
çekmeye ba lamı tır.
Oysa, Mühr-i Süleyman 
motifi mitolojik zaman-
lardan ve slam öncesi 
do u kültürlerinden itiba-
ren sıklıkla tekrarlanmı -
tır. Bu do u kültürlerinde, 
madde ile mânâ, iyi ile 
kötü, güzel ve çirkin, kadın ve er-
kek gibi tezatlıkları sembolize etmi tir.
Yahudi ilâhiyatına göre altıgen mührün 
üzerindeki yıldızın kö elerinde brahim,
shak, Yâkûb, Mûsâ, Hârûn ve Dâvûd 
peygamberlerin isimleri yazılıdır.
Yine aynı inanı a göre Süleyman 
peygamber bütün yaratıkları bu 
mühür yüzükle buyru u altına al-
mı tır.

Eski kültürlerden itibaren mito-
lojik unsurların revaçta olması,

dinî inançlara ba lı kimi astrolojik çıkarımlar o kültür bün-
yesinde ya ayan toplumları sembollerle ilgilenmeye ve o 
sembollere bir takım do a üstü anlamlar izâfe etmelerine 
sebebiyet vermi tir. Bunlardan en yaygın olanı ise Mühr-i 
Süleyman’ın er güçlerden korunmak için bir tılsım özelli-
i ta ımasıdır. Bunun içindir ki Yahudiler arasındaki büyü-

cülük faaliyetleri yaygınla mı tır. Mührün ilâhi himayeyi 
sembolize etti ine inanan Yahudiler, mührün üzerindeki 
altıgen yıldızı muskalara, flama ve sancaklara nak etmi -
ler ve bu ekle kutsiyet atfetmi lerdir.

Türklerin slamiyet’e girdikleri erken devir Türkistan pa-
ralarının yüzeylerinde de kö eli yıldız ve güne  motifleri 
çoktur.  Selçuklu sikkelerinde de yer alan bu kö eli güne
ve yıldız motifi, Mühr-i Süleyman adı ile lhanlı ve Osmanlı
ikonografisine de geçecektir.

slam kültür ve medeniyetinde Hz. Süleyman aleyhisselâm 
ve sahip oldu u mucizeler, Kur’an ve hadislerle sabit ol-

du u için Mühr-i Süley-
man motifinin Türk- slam
toplumu üzerinde ayrı
bir etkisi olmu tur. bn
Mâce’den rivayet edilen 
bir hadisde “Kıyametten
önce yeraltından elinde 
Süleyman’ın mührü ve 

Mûsâ’nın asâsı oldu u halde 
bir dâbbe çıkacak ve asâsıyla Müslü-
manların yüzünü aydınlatacak, müh-
rüyle de kâfirlerin yüzünü mühürleye-
cektir” denilmesi, Mühr-i Süleyman’ın
slam âlemine girmesine vesile ol-
mu tur. Ancak Mühr-i Süleyman 
srâiliyât ( srâîlî kaynaktan rivâyet 
edilen kıssa veya hâdise) dan da 
beslenerek konuyla ilgili farklı
rivâyetlerin, hikâyelerin ortaya 
çıkmasına sebebiyet vermi tir.
slam Ansiklopedisi’nin ‘Mühr-i 

ehzâde Cem'in ifalı gömle i, 16 Muharrem 885'de (29 Mart 1480) tamamlanmı , kullanılmamı tır.
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Süleyman’ maddesinde bir rivâyet öyle aktarılmı tır: “Hz. 
Süleyman’ın ate e, suya, rüzgâra, ku lara ve hayvanlara 
hükmetmesini sa layan yüzük eklindeki tılsımlı bir müh-
rün sahibi oldu u, cennette Hz. Âdem’e ait iken Cebrâil 
tarafından Hz. Süleyman’a getirilmi  olan bu yüzü ün
üzerindeki altıgen motifte ism-i azamın remzedildi i, Hz. 
Süleyman’ın ism-i azama hürmeten bu yüzü ü yalnızca
abdesthaneye giderken çıkarıp Âsaf adlı vezirine veya ha-
nımı Âmine’ye teslim etti i, mühür parma ında olmayın-
ca hayvanlara hükmedemedi i kaydedilmektedir. Bir gün 
abdesthaneye gitti inde hilkat garibesi bir sahra cini (ifrit 
veya dev) Süleyman’ın kılı ına girip hanımından mührü 
almı , Hz. Süleyman mührü istedi inde sahtekârlıkla suç-
lanmı  ve kendi kılı ına giren devin emriyle saraydan 
çıkarılmı , dev onun yerine sarayda hüküm 
sürmeye ba lamı tır. Hz. Süleyman bir 
sahil kasabasında balıkçıların yükle-
rini ta ıyarak hayatını sürdürmü ,
aradan kırk yıl geçtikten sonra 
dev bir daha ba kalarının eline 
geçmesin diye mührü deni-
ze atmı , ardından kendisine 
kar ı ayaklanan hayvanlar ve 
cinler tarafından parçalanarak 
öldürülmü tür. Aynı günlerde 
yanında çalı tı ı balıkçı Hz. 
Süleyman’a hizmetine kar ılık
para yerine bir balık vermi , Hz. 
Süleyman ak am balı ı pi irmek
için karnını yardı ında kendi yü-
zü ünü görmü  ve onu parma ına
takıp saraya gitmi , orada eski haya-
tına kavu arak peygamberlik dönemini 

tamamlamı tır. Halk arasındaki, “Mühür kimdeyse Süley-
man odur” atasözü bu kıssaya dayanır.”

Yahudiler’in Mühr-i Süleyman’a kutsiyet atfedip büyücü-
lük i lerinde kullanmalarına kar ın, Müslümanlar Mühr-i 
Süleyman’ı slam sanatlarında tezyînî bir unsur olarak mi-
mari yapıların ta , ah ap, cam, çini ve mermer satıhların-
da, yazma eserlerin cilt kapaklarında, kuma  yüzeylerde 
nakı  olarak kullanmı lardır. Mühr-i Süleyman’ın oldu u
yere eytanın giremeyece ine dair halk inanı ından do-
layı kimi camii, tekke ve türbelerin kubbe veya tavanla-
rında merkezi bir motif olarak kullanıldı ını görmekteyiz. 
Anadolu Selçukluları, Artuko ulları ve lhanlıların eserle-

rinde özellikle kubbelerin kilit ta larında da bu motife 
rastlanmaktadır. Osmanlılarda ise mezar ta -

larında, hamamlarda, camii tezyînatında,
zehirlenmeye kar ı bir tılsım niyetine 

mutfak e yalarında, çe me ve sebil-
lerde; güç sembolü olarak serpu

ve sancaklarda, derde devâ ge-
tirdi ine inanılan ifalı tasların
üzerlerinde sayılar, semboller 
ve duaların yanında, Mühr-i 
Süleyman motifi sıklıkla kulla-
nılmı tır.

Eski Türk törelerini ya atmak
ve sanatsal bir görünüm sun-

mak amacıyla kapı tokmakla-
rına i lenen tılsımlı sembollerin 

arasında Mühr-i Süleyman motifini 
de görmekteyiz. Kapılar ve kapı tok-

makları üzerinde yer alan Mühr-i Süley-

Elhamra Sarayı, Sefirler Salonu'ndaki Süpürgelik Frizi, 14. yüzyıl
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man manevî bir zırh niteli i ta ımaktadır. Anadolu’da ola-
anüstü güçlere sahip olma arzusuyla gücünü Allah’tan 

aldı ına inanılan ve böylelikle u ursuzlu u ve er güçleri 
bertaraf etmenin yegâne sembolü olan Mühr-i Süleyman, 
“ev sahibini ev ya amında hikmetli kılmak” maksadıyla
kapı tokmaklarında kullanılmı tır.

Üsküdar Yeni Vali Camii’nin revaklı avlu kapısı üzerindeki 
Celî Sülüs hattın altında ve Barbaros Hayreddin Pa a’nın
rüzgara hükmedebilmek maksadıyla sanca ında da Mühr-i 
Süleyman motifi mevcuttur. 

Bunların yanında, Osmanlı sarayı için dikilen gömlek-
lerde de çok sık rastlanmaktadır. Özellikle 
Topkapı Saray Koleksiyonu içerisinde 
yer alan ifalı ve tılsımlı gömleklerin 
ön cephelerine i lenmi tir.

Mühr-i Süleyman, dîvân iirine
ve halk iirine ilham kayna ı
olmu tur. Ünlü air Baki’nin, 
“Mest olup uyurken öpmü
la`l-i cânânı rakib / Ehre-
menler hâtemi almı  Süley-
man bîhâber” derken Kanûnî 
Sultan Süleyman dönemin-
de ya amı  olmanın hazzıyla
mevcut kültür birikimini bu iki 
mısra ile somutla tırmı tır. eyhî
de, “Güzellik içre hatm eder ol la’l 
hâtemi / Ger nak  olursa mühr-i 
Süleymân’a leblerin” diyerek sevgiliyi 
zamanın Süleymân’ı olarak algılar. Halk a-

irlerinin kelâmında ise, “Lebinden nû  ettim beni söyledir 
/ Ne çâre sevdi im kader böyledir / Ak gö sün üzeri uzun 
yayladır / Mühr-i Süleymân’a dahi yol vermez Ruhsatî” 
mısralarıyla hüsn-ü kabul görmü tür.

Plâstik sanatların pek çok dalında tezyînî bir unsur ola-
rak görmeye a înâ oldu umuz hendesî çizgilerden olu-
an sonsuzluk motifi gibi Mühr-i Süleyman motifinin Türk 

sanatında sıklıkla tekrarlanmı  olmasının önemli neden-
lerinden birisi de Müslüman sanatkârın din ve sanat ta-
savvurudur. Bu tasavvur içerisinde do anın ilâhi kudret 
tarafından büyük bir tecessüs ile insano luna bah edil-

mesi ve bu tecessüsün sanata yansıyı ı irdelen-
meye de erdir. Zîrâ Müslüman sanatkâr or-

taya koydu u eserle birlikte bir anlam 
arayı ını gündeme getirmektedir.

Ünlü Mona Lisa, Vitruvius Adamı
ve Son Ak am Yeme i tabloları
ile tanıdı ımız Rönesans dö-
nemi talyan ressam, mimar 
ve mucidi olan Leanordo di 
ser Piero da Vinci (1452-1519) 
kendi sanat görü ü ba la-
mında “Ey de erler arayan 
adam, do anın meydana ge-

tirdi i biçimleri oldukları gibi 
tanımak ve kabullenmekle ye-

tinme. Kendi halinde beliren bi-
çimlerin kökünü ara tır” diyerek 

esasında do anın âhengini kavramak 
bakımından bir yöntem sunmaktadır.

Barbaros Hayreddin Pa a'nın Sanca ı Sancak-13. Yüzyılın lk Yarısı
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Mühr-i Süleyman motifli gömlekten detay
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Netice olarak evrensel bir takım kültür ve medeniyet un-
surları tarihin farklı dönemlerinde hemen her millet ta-
rafından kullanılmı  ve sanatsal ürünlere yansıtılmı tır.
Bu ürünleri, mensup oldu umuz medeniyet tasavvuru 
içerisinde kavramaya ve anlamaya çalı mak yegâne va-
zifemizdir. te bu evrensel kültür havzasından ne et et-
mi  olan Mihr-i Süleyman motifi dün oldu u gibi bugün 
de gizemini korumakta ve tılsımını sanata ve sanatkâra 
üflemektedir.
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Tu ra hakkında do ru bilgi veren en eski kaynak, Ka garlı
Mahmud’un 11. yüzyıla ait Divan-ı Lügat-üt Türk, adlı ese-
ridir. Ka garlı, bu kelimenin aslında O uzca “tu ra ” ek-
linde söylendi ini ve onun, hakanın mührü ve buyrultusu 
oldu unu bildirir.

Tu ranın ekli hakkında çe itli teorilere rastlanmaktadır.
Bunlardan bazılarına göre tu ra, “tugrı” adlı efsânevi büyük 
bir do a ku unun eklini temsil etmektedir ve O uzların
totem i aretidir. Ayrıca slam Ansiklopedisi’nde “tu ra ”ın
"atu " dan türedi i ve bunun Türkçe’nin yapısına en uy-
gun açıklama ekli oldu u belirtilir.

Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda büyümesi ve 
dolayısıyla i  hacminin geni lemesi, tu ra çek-
meyi bilen ve adına ni ancı denen memur-
lara ihtiyaç duyulmasına sebep olmu tur.
Resmi bir evrak, defterdar ve reisülküttab 
(dı i leri bakanı) tarafından kontrol edil-
dikten sonra vezir-i azama gider; onun da 
incelemesinden geçtikten sonra ni ancıya
yollanır; o da gelen evrakın üzerine tu -

rayı çekerdi. Yüksek bir rütbe olan ni ancılık 18. yüzyıl
sonlarında önemini kaybetmeye ba layınca onun yerini 
tu ra-nüvis (tu ra çeken) denen hattatlar almaya ba la-
dı. Daha sonra da bu hattatlara tu rake  adı verildi. Daha 
önceleri tu rake lere tu rai, tevkii ve muvakki gibi isimler 
verilmi tir.

Tu ra, padi ahın yazılı alâmeti, bir çe it imzası oldu u için, 
metindeki en önemli kelimeler, padi ahın kendi adı ile 
babasının adıdır. Bu ikisinin okunması çok defa tu ranın
hangi padi aha ait oldu unun anla ılmasına yetmektedir. 

lk tu ralarda da metin, sadece bu iki isim ile o lu ma-
nasına gelen bin kelimesinden ibaret idi: Orhan Bin 

Osman gibi...

simler tu ranın “sere”sinde yer alır. Tu ra
metni genellikle a a ıdan yukarıya do ru
okunacak ekilde tertip edildi ine göre, 
tu ra sahibininki altta, babasınınki üstte 
bulunur. Bazı tu ralarda bu isimler iç içe 
girmi , bazılarında ise bir satır halinde ya-

zılmı tır(1).

Tuğra Süslemeleri
Atilla Yusuf TURGUT*

Farsça buyurmak, emretmek mastarından üretilen ferman kelimesi sözlükte; emir, emirname, buyruk, hükümdar 
alâmeti gibi anlamlar ifade eder. Tuğra ise Türkçe’de kelime olarak padişahın ismini ihtiva eden özel bir işaret, 
padişahın imzası gibi anlamlar taşır. Fermanlar tarihi olaylarla ilgili birer belge oldukları gibi, aynı zamanda birer 
sanat şaheseridirler.



ehzade tu raları hariç, padi ah tu ralarında kullanılmı
olan isimler on be  tanedir. Bu isimler, gerek padi ah ismi 
olarak, baba ismi olarak tekrarlandıklarında, çok defa 
öncekilere benzetilerek yazılmı lardır. Örne in, Mehmet 
ismi, III. Mehmet’in tu rasına kadar bilinen sekiz tu ra-
da, Çelebi Mehmed’in tu rasındaki gibidir. Mustafa ismi, 
I. Mustafa’nın tu rası dı ındaki bütün tu ralarda “ye” harfi 
yerine “elif” harfi ile yazılmı tır.

V. Murad (Mehmet Murad) ve VI. Mehmed (Mehmed Vahi-
deddin) gibi iki isimli bazı padi ahların tu ralarına iki isim 
birden konmu tur. V. Mehmed’in (Mehmet Re ad) tu ra-
sında ise, “Re ad” mahlas olarak tu ranın dı ında bulun-
maktadır. ah kelimesi bazı tu ralarda özel isim olarak 
kullanılmı tır.

Tu ra, ferman ve berat gibi belgelerde en göze çarpan 
unsurdur.

Osmanlı Türklerine ait olan tu ralar, Türk hat sa-
natında ba lıba ına incelenmesi gereken bir 
konudur. Önceleri ferman, berat, vakfi-
ye gibi belgelerin ba  kısmına ko-
nulan tu raların kullanım alan-
ları, zamanla yaygınla mı ;
tu ra mühürde, paralarda, 
pullarda ve kitabelerde 
kullanılmaya ba lanmı -
tır.

Tu ra Süslemesi

Bilinen ilk Osmanlı tu rası,
Orhan Gazi tarafından (H.1324)

verilmi  bir vakfiye üzerindedir. Bu tu rada sultanın kendi 
ve babasının adı, yani “Orhan Bin Osman” yazılıdır. Tu ra
metinde geçen üç elif harfi yukarı do ru uzatılmı , üç nun 
harfi ise solda iç içe girmi  gibi yerle tirilmi tir. lk düzenle-
mesi bu ana temel üzerine olan tu ra, yava  yava  geli -
mi , metninde ve istifinde de i iklikler olmu tur.

lk tu ralar son derece basit bir ekilde tertip edilmi ler-
dir. Bu sadelik Fatih dönemine kadar devam etmi tir. Fatih 
dönemi ile birlikte yava  yava  hakiki hüviyetini bulmaya 
ba lamı tır. Daha sonra Kanûni Sultan Süleyman dönemin-
de daha belirgin bir kimlik kazanmı tır. Daha sonra gittikçe 
güzelle erek nihayet en mükemmel ekline II. Mahmud 
döneminde, devrin büyük hattatı Mustafa Rakım tarafın-
dan kavu mu tur. Bundan sonra hattatlar artık zamanımı-
za kadar aynı üslûbu kullanmı lardır(2).

Rakım Efendi’den sonra tu ra çekmekte pek çok kim-
se yeti mi se de en ustaları; Ha im Efendi, Vahde-

ti, Abdülfettah Efendi, Sami Efendi ve smail
Hakkı Altunbezer’dir. smail Hakkı

Altunbezer, imparatorlu un son 
resmi tu rake i idi.

Fermanların tu ralı kısım-
ları; genellikle hükümdar-
lı ın ve saltanatın birer 
ni anesi oldu u kabul 

edildi i için; altın, renk ve 
çe itli motiflerle süslen-

mi tir. Fakat sade olanları da 
vardır(3).
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Ba langıçta; dönemin a ırba lı zevkini yansıtan bir sa-
delik içinde bulunan tu ralar, yalnızca siyah mürekkep 
ile çekilmekteydi. Fatih dönemi ile lâcivert ve siyah mü-
rekkep de kullanılarak, II. Bayezid döneminde bunlara lâl 
(kırmızı) ve ye il mürekkep de eklenerek, çekilmeye ve 
beyzelerin içleri tezhiplenmeye ba lanmı tır. Ayrıca altın-
la çekilen tu raların daha net görülebilmesi için bazıları-
nın kenarlarına ince siyah bir çizgi (tahrir) de çekilmi tir.
Sonraları beyze ve kolların uç noktalarında, tepesi tu ra-
ların yukarısında bulunan bir üçgen olu turularak, tezhip 
sanatının tüm hünerleri kullanılarak servi a acına benze-
yen bu alanın içinde ba lanmı  tu raya daha görkemli bir 
görünüm kazandırmı tır(4).

Kimi tu ralarda ise bu üçgen yerine, tu raların üzerinde 
yer alan so an biçimindeki bir alanın içi tezhiplenmek-
tedir.

Kanûni Sultan Süleyman’ın tu ralarının süslemelerindeki 
çiçek motiflerinden olu an kompozisyonlar, dönemin ünlü 
müzehhibi Karamemi’nin devreye girmi  olması itibariyle 
büyük de i ikliklerin oldu una i aret eder. 16. yüzyılın
ortalarındaki tu ralardan, özellikle birindeki tu ra süsle-
mesindeki; çiçekler, lâleler, sümbüller, karanfiller, güller 
ve bahar dallarının büyük olasılıkla Karamemi’nin elinden 
çıktı ı tahmin edilir(5).

Tu ra tezyinatında 16. yüzyıl sonlarına de in özellikle 
Kanûni Sultan Süleyman döneminde “Haliç i i” denen tarz-
daki süslemelerin ço unlukla uygulandı ı görülür. Bunlar; 
altın, lâcivert ve kırmızı renklerle yapılmı tır. Haliç i i; ken-
dine özgü yaprak ve çiçek desenlerinden olu maktadır.

Bu görkemli bezemelerin hiçbirisi birbirine benzemez ve 
farklıdır. Ayrıca Haliç i i süslemelere ek olarak; rumî, hatâi, 
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çintemani, bulutlu desenler, lale, gül, karanfil, sümbül, ba-
har dalları ve sazyolu gibi çiçek motifleri de kullanılmı tır.
16. yüzyıldaki tu ra süslemeleri uyumlu çizgileri ve e siz
zarafetleriyle, o dönemdeki Osmanlı Uygarlı ı’nın parlak-
lı ını da yansıtması bakımından önemlidir. 16. yüzyıl tu -
ralarında, klasik dönemin bütün ihti amını görmek müm-
kündür. Lacivert ve altının dengeli uyumu, Nakka ba ı
Karamemi’nin çiçe i olarak bilinen bahçe çiçekleri, bulut, 
sazyolu motifleri, negatif teknikle boyanmı  motifler, Haliç 
i i denilen helezonik süslemeler ve rumi kompozisyonlar, 
dönemin tezhip özellikleri ile tu ralara yansımı tır.

Kanûni Sultan Süleyman (1520-1566), II. Selim (1566-1574) 
ve III. Murad’ın (1575-1595) tu ralarında 16. yüzyılın tüm 
sanatlara yansıyan muhte emli ini görmekteyiz. Saray 
nakı hanesinin ustaları tu raları da tezhiplemi ; çini, se-

ramik, kuma , kitap ve benzeri alanlarda kullanılan süs-
leme elemanları tu ralarda da kullanılmı tır. Çiçek açmı
bahar dalları, naturalist tarzda karanfil ve sümbüller, 
bulutlar, rumiler, akayık ve hatâiler ile zenginle tirilmi
kıvrım dallar tu ra süslemelerindeki yerlerini almı lardır.
16. yüzyılın sonlarına do ru beyzeler, sere tu lar arasında
de il, tu ranın iki yanından ba layarak yukarıya do ru bir 
üçgen olu turacak ekilde yükselmeye ba lamı , böyle-
likle tu ralar daha da görkemli bir görünüm kazanmı lar-
dır. Dönemin en belirgin süsleme tarzı Haliç i i’dir.

17. yüzyılda bu süslemenin biraz yozla arak devam etti-
i görülmektedir. Buna ra men, tu ların üzerinde sık sık

rastlanan servi (hayat a acı) motifi gibi bazı yenilikler, bu 
devre kendine has bir çekicilik kazandırmı tır(6).
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Serviden esinlenilen form bazı de i ikliklere u ramakla
beraber, 19. yüzyılın sonlarına kadar devam etmi tir. Ço-
unlukla Haliç i i ile bezenen formun içi, sonraki dönem-

lerde halkâri ve ikâf tarzında bezenmi tir. Bu 17. yüzyılda
genellikle lâciverdin canlılı ını kaybetmesi, altın zeminlere 
sadece i ne perdahı yapılması, ayrıca kompozisyonlardaki 
gerileme tu ra tezyinâtında da görülmü tür.

18. yüzyılda Batı’nın etkisi her alanda oldu u gibi süsle-
me sanatına da yansımı  ve tu ralar Türk Rokokosu adını
verdi imiz ekolün süsleme elemanlarıyla bezenmi tir. Çok 
renkli olarak yapılan lâle, akayık, gül, süsen buketleri, gir-
landlar, sütunlar bu devirde çok sık kullanılmı tır. Daha 

sonraları kırmızı, mavi ve altın ile yapılan halkâr, tu raların
vazgeçilmez süslemesi olmu tur. Gölgeli çiçek boyamala-
rının yanı sıra yine bu dönemde saz üslûbunun yeniden 
canlanması, gümü ün kullanımı, stilize edilmi  servi mo-
tifi, ay yıldız formu ve natüralist çiçekler tu ra süslemele-
rinde kar ımıza çıkmaktadır.

19. yüzyılda tu rayı üstten bir üçgen çerçeve içine almak 
ve bu üçgen çerçevenin içini de i ik formlu paftalar ile 
süslemek de yaygındı. Sultan Abdülmecid’ten itibaren 
tu ra süslemesinde altın yaldız ı ık demetlerinin kullanıl-
dı ı görülmektedir.
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Tu ra; artık günümüzde levha eklinde ve isim tu rası
veya bazı güzel sözleri ve ayetleri ihtiva edecek ekilde
yazılıp tezyin edilmektedir(7).

Tu ra Bölümleri

Tu rayı detaylı olarak inceleyecek olursak, çe itli bölüm-
lerden meydana geldi ini görürüz.

a) Tu ranın seresi (kürsü): Tu ranın alt kısmı olup, padi-
ahın ve babasının adının yazıldı ı bölümdür. Padi aha

ait bilgiler bu bölümde verilir.
b) Beyzeler (dı  beyze, iç beyze): Tu ranın sol tarafında
yer alan tu ra ve metninde geçen han ve bin kelime-
lerinin son harfi olan “nun” harfi uzantılarıyla, bazen de 
ba ka bir kelimedeki “dal” harfi uzantılarıyla olu an iç içe 
iki kavse verilen isimdir. Yine iç beyzede, kürsünün üst 
kısmında bulunan “el, muzaffer” sözünün devamı olan 
“daima” kelimesi bulunur.
c) Tu lar: Yukarıdan kürsüye do ru inen elif harfi ek-
lindeki üç çizginin adına tu ranın tu ları denir. Bunlar 
metinde geçen “elif”, “lam” ve “zı” harflerinin uzantıları
oldukları gibi bazen de yalnızca ekli tamamlamak ama-
cıyla yapılırlar. Ba ka bir ifade ile sereden (kürsü), yukarı-
ya do ru çıkan birbirine paralel iki kola tu  adı verilir(8).
d) Tu ranın kolları: Di er bir adı “hançer” olan kollar bey-
zelerin devamı olup, muzaffer kelimesinin üstünden bir-
birine paralel olarak tu ranın sa ına do ru uzanmakta-
dır. Kısaca, beyzelerin sa a do ru uzantısıdır.
e) Zülfeler: Tu ranın solunda flama eklindeki kavislere 
denir(9).

Ayrıca, ilk dönemlere ait tu ralarda “vasla” adlı bölüme 
de rastlanmaktaydı.

Konu ve yazılı  biçimlerine göre, (belge) niteli i ta ıyan
tu ralar çe itli adlar almaktadır. Halk arasında tüm tu -
ralı belgeler “ferman” olarak adlandırılmaktadır. Bu du-
rum, konuları de i ik de olsa, tu ralı belgelerin dı  görü-
nümlerinin benzer olmasından kaynaklanmaktadır.

Osmanlı diplomasisinde belgeler iki ana sınıfta de erlen-
dirilir.

1) Laik karakterdeki belgeler: Devlet idaresinin dünya i -
leriyle ilgili konularının çe itli alanlarına ait belgelerdir. 
Bu belgeler padi ah adına çıkarılmı  olup; ferman, berat 
gibi emir ve hükümlerdir.
2) Dinî karakterdeki belgeler: Osmanlı toplumunun dinî 
hayatına ili kin kadılık sicilleri, vakfiyeler, fetvalar ve 
benzerleridir.
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Bir icat dü ünün ki neredeyse 250 sene önce ekil alma-
ya ba lansın, hala geli erek devam etsin. lk olarak el ile 
kullanılmaya ba lasın, sonra ayak pedal kısmı eklensin, 
zaman ilerledikçe elektrikli kullanıma uygun motor ilave 
edilsin, imdi de bilgisayar hafızalı…

htiyaç, Ke iflerin Anasıdır

lk ça lardan itibaren özellikle kutuplarda ya ayan insan-
lar, hayvan postlarının giysi haline gelmesi 
için deri parçalarını birbirine ba lamı ; son-
raki zamanlarda da ucu kancalı bir kemi i
i ne, uzun bitki lifleri ve hayvan kıllarını da 
kendisine iplik yapmı tır. Diki  dikmek için 
zaman içinde bronz ve çelik i neler kulla-
nılmı tır. 11. asırda tel sayesinde i ne ya-
pımı kolayla mı , döner bileyta ı sayesinde 
de i ne uçları sivri halini almı tır.

Diki  makinesi kendi asrının belki de 
en önemli icadıdır. Elde diki  dikilme-
ye ba landı ında bu i  haftalarca 
sürer, gece yarılarında göz ka-
paklarının a ırla masına inat 
i  yeti tirmek için sarf edilen 

emek ve göz nuru, oldukça da yüksek maliyetleri pe-
inden sürüklemi tir. Kuma  dokumasında sanayile me

ve iplik üretiminin geli mesi artık diki  dikmenin el ile 
yeterli gelmeyece ini açıkça ispat etmi tir. 1755 yılında
Londra’da bulunan ngiliz Birle ik Krallı ı htira Beratı (pa-
tent) bürosuna, Alman Charles Frederic Weissental diki
makinesi teknik çizimleriyle ba vurmu tur. Daha önce 
böyle bir makine icadı için ba vurulmadı ı ve düzgün 
ngilizce konu amadı ı için derdini anlatamamı , çizimleri 
daha sonra inceleyen memur sayesinde 24 Haziran 1755 
tarihinde 701 numaralı ihtira beratı ile makinenin ilk pa-
tentini almı tır. Mucidin büyük bulu u maalesef parasızlık

yüzünden çizimden öteye geçememi ,
ömrünün sonuna kadar asıl mesle i

olan saat tamircili ini icra etmi tir.

Aynı patent dairesine 35 sene sonra-
sında asıl mesle i marangoz olan 
ngiliz Thomas Saint ba vuracaktır.

Ayakkabı derisi ve çizme dikmek için 
bir makine icat eden mucit, büyük ve 

a ır olan makinesini getirememi ,
yerinde uzmanların inceledi i ma-
kineye 24 Temmuz 1790 tarihinde 

1864 sıra nosu ile patent verilmi tir.

Temelinde “Aşk” Olan İcat: 
Dikiş Makineleri

Hatice ÜRÜN - H. Korkut İLHAN           

İlk dikiş makinesi, elde dikiş diken eşinin çok yorulduğunu fark eden bir koca tarafından, aşk ve merhamet duy-
gusuyla icat edilir. Temelinde kainatın mayası aşk olan bu icat, büyük bir serüvenin başlangıcıdır aslında…

Queen Of The Hearts 1865
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Balthasar Krems, bugün kullanmakta oldu umuz ucu de-
likli makine i nesini 1800 yılında Kuzey Almanya’da ilk bu-
lan ve kullanan ki idir. 1830 tarihinde Fransız Barhelemy 
Thimoner ilk i e yarayan, herkesin çalı tı ına ahitlik ya-
paca ı ve ilk diki  makinesi kabul edilecek makineyi icat 
edip, Fransız Hükümeti’nden patent almı tır. Makinenin 
bütün çerçevesi tahtadan olup, hareket eden parçaları ise 
madendir. Makine i nesi sa dan sola do ru gidip gelme 
özelli ine sahiptir. Makine, Londra Fen Müzesi’nde halen 
sergilenmektedir.

Allen B. Wilson Amerikalı seyyar bir do ramacı olup di-
ki  makineleri kullanımında önemli bir kolaylık sa lamı ,
1851 yılında mekik yerine döner bir ça anozu kullanıp
patent almı , 1 yıl sonra delikli mekik yuvasını makineye 
ilave etmi tir.

Mucitler arasında en önemli isim Elias Howe’dir. Onun sa-
yesinde çift iplik kullanılmaya ba lanmı tır. Deliksiz ama 
gövdesi içinde iki yönlü kancası bulunan i ne,  ipli i diken 
iki kuma  arasından geçiyor, alt kısımda pervaneye ben-
zeyen bir mekanizma ipli i kendi etrafında halka eklinde
evirerek bir sonraki diki  deli ine ta ıyordu(1). Howe iki 
ipli i i ne ve meki i birle tiren diki  sistemini geli tirmi -
tir. 1845 yılında mekikli makine modeli geli tirip patentini 
aldı ı makine dakikada 300 ilmik yapar. Bu makine saye-
sinde arkada ına ve kendine çift takım elbise diktirmi tir.
Amerika’da ise Isaac Merit Singer ve ba ka üreticiler mu-
cidin geli tirdi i makineyi telif vermeden satarak, piyasayı
elinde tutmayı ba armı lardır.

Elias Howe’nin ba lattı ı Telif Hakkı Hukuki Süreci

Amerika’ya be  parasız olarak dönen, makinesini izinsiz 
üretip satan, üretici ve Isaac Merit Singer’e daha önce gö-
rülmemi  bir ekilde dava açar. Uzun süren mahkeme yü-
zünden tamamen parası biten Howe, babasının çiftli ini
ipotek ettirerek davanın sonuçlanmasını bekler. 1856 se-
nesinde Massachusetts Ticari Mahkemesi davayı sonuca 

ula tırır, çıkan sonuç:  izinsiz üretilen her m a k i n e 
için Howe beraat hakkı verilmesi yönündedir. Howe bu 
sayede yedi sülalesine yetecek kadar para kazanıp ömrü-
nü zengin olarak tamamlar. 

Her Genç Kızın Rüyası

Osmanlı Devleti zamanında stanbul’a ilk giri  yapan ma-
kineler, 1880 yılında üretimi yapılmı  olan Alman Atlas ve 
ngiliz Jones markalarıdır. Kemal Suman koleksiyonunda
bulunan bu iki makinenin ilgili irketlerin ticari sicil ka-
yıtlarıyla ve üzerindeki plaketler Türkiye’ye ithal edildi i
belgeler. Ayrıca Bay Mercanov markası Jones’un Yunanis-
tan ve Osmanlı bayisi olarak piyasada yerini alır. ngiliz ve 
Alman fabrikalarında fason olarak sipari  verdi i ve asıl
fabrika yazısı üzerinde bulunmayan, üzerinde EM. J. MERT-
ZANOFF CONSTANTINOPLE damga plakalı makineleri piya
saya sürer. Mercanov’un o dönemlerdeki en büyük rakibi 
yine kendisi gibi fasonda, kaliteli makine yaptırıp üzerine 
kendi isimlerini yazdıran Jenny&Vock olmu tur. ki firma 
Selanik ve stanbul piyasasının güçlü rakip isimleri olur. 
Singer ise 1886 yıllında Osmanlı Devleti’nde ilk olarak sa-
tı a ba lamı tır. Fabrika amblemi olarak irket Kırmızı S 
Kızı, sonrasında makaradan çıkan ipin S eklini alıp iki i ne 
üzerinde yassı metal mekik resmi kullanmı tır. Singer, 
makineyi da  köylerine kadar ula tıran, ücretsiz nakı  ve 
diki  kursları da düzenleyen ilk firmadır. Ayrıca yine aynı
firmanın Osmanlıca kullanma talimatname kılavuzları gü-
nümüze kadar ula mı tır. Diki  makinesinin Osmanlı co -
rafyasındaki ilk sahipleri Rum, Ermeni ve Musevi hanım-
lar olmu tur. Elde diki  dikmeye alı mı  Türk hanımları
makineye daha mesafeli durmu lardır. Ülkemizde Singer 
Sanayi, U urligil, Genaral, Zetina gibi firmaların diki  ma-
kine imalatı yakın tarihte ba lamı tır. 

Mösyö J.N Edlinger, Dersaadet firması adına “Hanımlara 
Mahsus Gazete”de öyle ilan göze çarpar: “Her haneye 
bir diki  makinesi elzem ise, o makinenin en iyi cins-
ten olması mülzemdir (2).” Böylece Edlinger, Zetina diki
makinesinin kullandı ı “Her genç kızın rüyası” sloganının
yıllar önce yol göstericisi olmu tur. Singer’in her makine 
alana bir “Muallime” her mahalleye “Meccani” diki  nakı
kursları eklinde kar ılıklı hamleleri ilerleyerek sürer (3).
Ayrıca el ilanlarında dönemin ünlü kısımlarının isimlerini 
zikrederek vermek istedi i mesaj makine satmada çok 
etkili olmu tur. Ünlü ki ilerin diki  dikti i de il, hanım
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sultanların, prenslerin hususi terzilerinin bu markayla 
diki  dikti idir. Yine zamanın gazetelerinde “Hiçbir elin 
dikemeyece i intizamda, makine ile dikilmi  esvap” ek-
linde ilanlar yer almı tır(4).

Sanayi Makinesine Geçi

Singer ilk kollu diki  makinesini üreten ve zaman için-
de makineye ayak pedalı ve elektrikle i ler hale getiren 
firmadır. 1862 senesinde müzisyen olan George M. Pfaff 
diki  makinesi imal edip kendisinden sonra iki o lu saye-
sinde Pfaff fabrikalarını kurup geli tirmi tir. 1900 yılından
itibaren de Willcox ve Gibbs firmaları tarafından da sanayi 
tipi makineler yapılmaya ba lanmı  olup, elektrik ve bilye 
sayesinde makinenin dakikada diki  sayısı fazlasıyla art-
mı tır. 

Diki  makinesi yapıp satan ülkelerin ba ında ngiltere,
Amerika, Almanya ve Fransa gelirken sanayide ileri olan 
talya ve Hollanda’nın makine üretimi yapması ilginçtir. 

Pfaff, Dürkopp, Singer sanayi makineleri sayesinde giyin-
me i i sektör halini almı tır. Bunların yanında u an ülke-
mizde Elna, Brohter, Bernina, Zetina markaları önemli bir 
yere sahiptir.

Diki  Makinelerinin Çe itleri ve Aksesuarları

Diki  makineleri, yaptıkları i e ve çalı ma ekillerine göre 
de i ik sınıflara ayrılır. Çalı ma ekline göre el, ayaklı ve 
motorlu diki  makineleri olarak üçe ayrılır.

El diki  makinesi, makinenin sa  tarafında bulunan per-
vane üzerinde kolun el ile çevrilmesiyle çalı ır. Ayaklı di-
ki  makinesi, makinenin üst kafa kısmı bir mobilya ya da 
kasa üzerine monte edilmi  alt kısmı da ayakla i lemesini
sa layan pedal sayesinde çalı ır. Motorlu diki  makinesi 
ise hem el hem de ayakla çalı an diki  makinesine motor 
ilave edilmesiyle elektrik gücüyle çalı ır.

Makine genel anlamda bütün malzemelerini içinde ba-
rındırır. nesi, meki i, masurası, bazı dikimde kullanılan
ayakları makineyle birlikte satılır. lk makineler tek iple 
çalı ıp, alt kısımdaki çark ipi çevirmesi sayesinde diki  i -
lemi gerçekle ir. Mekik ve mekik yata ınında makineye 
eklenmesiyle imdiki makinelerin temel parçalarından bir 
tanesi olu mu tur. Makine icatları içinde mekik de de i ik-
li e u ramı tır. leri geri hareket etmesiyle diki i sa layan
kayık biçiminde yapılan yassı metal mekik ilk kullanılan
çe ittir. Zamanla makinede dikimi kolayla tıracak demir 
mekik ve masura kullanılmı , u an bazı makine modelle-
rinde mekik hiç kullanılmazken sadece plastik masura, ya 
da ikisi birlikte kullanılır hale gelmi tir. Meki i olu turan 3 
kısım vardır bunlar: Mekik yapra ı, mekik sapı ve mekik 
mandal kısmıdır.

Makinede dikimde en önemli unsur i nedir. Dikilecek ku-
ma a uygun i ne kalınlıkları vardır. Makinede yapılacak
i in niteli ine göre ayaklar kullanılır. Bunlar arasında en 
çok düz baskı aya ı ve fermuar aya ı kullanılır. Di er ayak 
çe itleri unlardır: Nervür aya ı (Nervür 3mm ve 7mm ara-
sı dikim süslemesidir), ilik aya ı, reçme aya ı, sürfile aya-
ı, kıvırma aya ı, kapitone aya ı, yorganlama aya ı, plise 

aya ı, fitil aya ı, büzgü aya ı, patchwork aya ı, boncuk 
aya ıdır.
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Bir Koleksiyonerin Gözüyle

Diki  makineleri konusunda ülkemizde önemli bir koleksi-
yona sahip olan Kemal Suman Bey’le koleksiyonu hakkında
konu tuk. 1948 senesinde babası o günkü imkânlarını zor-
layarak diki  diken ablasına bir makine alır. Ne enteresan ki 
ablasından önce makine ba ına o yıllarda 7 ya larında olan 
Kemal Bey geçer ve diki  dikmeye çalı ır. Zaman içinde 
ablası sayesinde bilgisi artar ve mahalle terzisinde fermu-
ar dikecek kadar da ilerletir. Genel anlamda hareket eden 
mekanik e yalara meraklıdır. Terazilerle ilgili koleksiyon 
hazırlarken diki  makineleri de dikkatini çeker. Asıl mes-
le i turizm olan Kemal Bey, bundan 15- 20 sene önce bir 
derginin “Diki  makinesi hakkında bize yazı hazırlar mısı-
nız?” teklifinden sonra bu konuya yazı olsun diye antika 
diki  makinelerini ara tırır. Diki  makinesiyle birlikte yurt 
dı ında çıkan kitap, dergi, makaleleri, dolayısıyla yazısını
besleyecek bilgi hazinesini de olu turur. Bu sayede kolay 
bulunan, piyasada fazla olan her makineyi almaz, kolek-
siyonunda olan makineler hakkında da bilgi sahibi olur. 
Dergiye hazırlayaca ı yazının kapsamının do ru bilgiler 
içermesi için Almanya ve ngiltere’deki fuarlara ziyaretçi 
olarak katılır.

Makineleri, ço unlukla yurt dı ında antika 
dükkânlarının  bodrumunda toz toprak içinde bulur. 
Zaman içinde sırf makine satan antikacıları ke fe-
dip Amerika’yı arabayla epeyce 
dola ır.  Makineyi alırken he-
yecandan nasıl ta ıyaca ını
hesap edemez, bazen bazı
makineler 25- 30 kilo oldu-
undan makineye verdi i paranın iki ka-

tını da kargo irketine öder. 

imdi ise koleksiyonerlerin inter-
netteki alı veri  sitelerinden iste-
dikleri parçaları takip etti ini, eski-
si gibi “acaba bu antika dükkânda bir 
ey bulur muyum?” diyerek o havayı

soluyamadı ını ama bunun yanında in- ter-
netin koleksiyonerlere sa ladı ı fayda-
ları anlatıyor Kemal Bey: “ nternetin ko-
laylıkları da var tabi ki her eyden önce 
zamandan tasarruf.  Alı veri  sitelerine 

tıkladı ın zaman bir sürü makine modeli görebiliyorsun. 
O kadar makineyi bir günde gezip bulmana imkân yok. 
Bir gün içinde en fazla yirmi dükkâna girip ortalamada 20 
makine bulabilirsiniz. Bir dükkâna gider iki tane bulursu-
nuz, üç dükkâna gidersiniz bulamazsınız bu i  böyledir. 
Artık satıcı makinesinin de i ik açılarda çekilmi  foto raf-
larını koyuyor ve bu makinenin urası eksik ya da maki-
nenin u parçası kırık yazıyor böyle de bir dürüstlük var. 
Benim düzeyimdeki bir insan resme baktı ı zaman ma-
kinenin kalitesini anlayabilir. Makineyi netten alıyorsun
sonra gelmesi için heyecanla bekliyorsun. Bir güzelli i de 
hiçbir yerde bulamayaca ın makineyi nette bulabiliyor-
sun, ya da uzun zamandır kovaladı ın makineyi alıyorsun.
Biz koleksiyonerler artık alı veri i netten yapıyoruz. Ben 
artık koleksiyon anlamında doydum, çok ey almıyorum
artık. Sadece özel olanı takip ediyorum. Geçenlerde nette 
hiç görmedi im bir makine gördüm ve gece 3’te kalkıp
onu aldım. nternetin bir güzel tarafı da, benim onu aldı-
ımı dünyadaki bütün koleksiyonerler görüyor ve maki-

neyi satın aldıktan sonra birçok koleksiyoncudan bir gün 
sonra tebrik mesajları alıyorsunuz. Biz koleksiyonerlerin 
ortak sitelerimiz var (www. ismacs.net) Buldu um bir ma-
kineyi çözemezsem resmini oraya yolluyorum, o sitede 

"Kemal’de bu model makine var, onu çözen bilen 
var mı?" diye soruluyor. u anda bende ne oldu u
çözülemeyen 2 adet diki  makinesi var. Mode-
li çözülemeyen makine, daha önce makinenin 

bir ba kasında daha bulunmaması
demekmi . Koleksiyon için son 

derece önemli bir özelliktir 
muhakkak; hem makine 
koleksiyonerin gözünde 

daha kıymetli oluyor, hem de maddi an-
lamda kıymeti artıyor.”

Her gördü ü makineyi almamasının se-
bebinin makinenin bulunmaz bir par-
ça olmadı ını belirten Kemal Bey, “Bir 

pul görürseniz onu hemen almanız ge-
rekir, 5 dakika sonra gidin bulamazsınız
ama diki  makineleri öyle de ildir. Bak-
tım ki bir makineden 50 tane var. O ma-
kineyi almaya gerek yok yani koleksiyon 
de eri yok. stanbul’da her yeri dola tık-

tan sonra e er makineden bir tane varsa 
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onu almaya ya da onu takibe ba ladım. Hakikaten ba -
ka bir koleksiyonerde bulunmayan 7- 8 tane makine 
buldum. Daha sonraki zamanlarda onların benzeri çıktı
ama ben belli bir anı yakalıyordum. Bol olan eyin zaten 
koleksiyonu olmaz. Makineler hakkında çıkan yabancı bir 
kaynakta antika makine modellerinin ortalama kaç tane 
kaldı ını görürsün. E er o kitapta 20- 25 adet bulunan bir 
modele rastlamı sam hemen alırım. Makine temininin bir 
ba ka yolu da yurt dı ında antika diki  makinesi toplayan 
uzmanlardan satın almakmı . Yani aradı ın bir parçayı ona 
söylüyorsun o ki i senin adına ara tırıyor, bulursa önce o 
satın alıyor sonra sana haber veriyor ve  sen o ki iden
satın alıyorsun” diyor. 

Kemal Bey, makineler içinde tasarımı de i ik olarak over-
lok makinesi oldu unu söylüyor ve bunun sebebini de 
içindeki kızak sayesinde göze ho  gelen bir hareketi olma-
sına ba lıyor. Ayrıca solak birisi için yapılmı  makinenin 
de koleksiyoner için önemli oldu unu ö reniyoruz ken-
disinden: “Dünyada birçok alet sa  el kullanımına uygun 
yapılmı tır. Solaklara uygun yapılan makine koleksiyoner 
için çok kıymetlidir, bir tane de bende var. Bu makinenin 
olması enteresandır. Çünkü solaklar için basit aletler var-
dır ama diki  makinesi döküm oldu u için çok masraflıdır
ayrıca yapıldı ı zaman yerini de bulması gerekir. Sonuçta 
sa  el kullanan birisi bu makineyi kullanamaz. Bu bahset-
ti imiz makine koleksiyoner için bulunmaz fırsattır.”

Kemal Bey elektrikli makinelerin kendi koleksiyonuna uy-
gun olmadı ını belirtirken bu kadar çok makine toplaması-
nın ve bir elde muhafaza etmesinin asıl sebebini öyle an-
latıyor: “Bende küçük sanayi tipini andıran makine var ama 
tamamen sanayi de il. Normal makine 7–8 kilo iken sanayi 
tipi 25–30 kilo ve ta ıması da oldukça güç. Çok denk gelirse 
1 tane alırsın. Benim bu makineleri toplamamın asıl sebebi; 
ileride makineler hakkında bir müze açıldı ında vaktiyle
orta tip bir sanayi makinesi almadı ıma üzülmek istemem, 
müze için önemli bir parça ise kaçırmak hiç istemem. le-
ride in allah bir müze açılır ve ben de makinelerimin hep-
sini o müzeye ba ı larım. Müzenin bir bölümünde ‘Kemal 
SUMAN koleksiyonudur’ diye yazılmasını ve bu makinele-
rin insanların istifadesine sunulması, benim ve ailem için 
çok önemlidir”. 

Te ekkür

Konu hakkında gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Ay-
han Antik’ten Alparslan Ünal ve Orhan Yavuz Bey’e, Cezair 
Antik’e, yazımda önemli bir yere sahip olan, beni evinde 
a ırlayıp koleksiyonunu anlatan, görsel destek veren ve 
konuyla ilgili mühim katkılarda bulunan Sayın Kemal Su-
man ve ailesine hususi ükranlarımı arz ederim.

Dipnotlar
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Ayşe KESİCİ

Medeniyetler beşiği Anadolumuzun bağrında yeşeren el sanatları, deneyimli gazeteci Nazım Alpman’ın “Usta-
dan Çırağa, Dededen Toruna Anadolu’nun Elleri” adlı eseriyle dile geliyor... Mardin’de gümüşün taçlanmış hali 
telkâri, Afyon’da tepme keçenin bitmeyen şarkısı, İznik’te delirten güzellik çini, Görece’de nazar boncuğunun 
gizli kaynağı ve daha nice sanatsal zenginlikleri gözler önüne seriyor…

Ustadan Çırağa, Dededen 
Toruna Anadolu’nun Elleri



Anadolu’nun geleneksel el sanatları denildi inde ço u-
muzun aklına hemen unutulmaya yüz tutmu  ve artık i -
levselli ini yitirmi  çe itli meslek dalları gelir. Oysa Nazım
Alpman, 25 yılık bir birikimin ardından foto raf sanatçısı
Tolga Sezgin’le 40 gün 40 gece Anadolu’yu diyar diyar ge-
zerek ortaya koydu u “Ustadan Çıra a, Dededen Toruna 
Anadolu’nun Elleri” adlı eserinde bu görü ün aksini savu-
nuyor ve öyle diyor: “Kendilerine ça da  hedefler çizip, 
günün ko ullarına paralellikler olu turan el sanatları geli-
imini sürdürüyor. Onlar için a ıt yakmak sa lıklı bir insan 

için cenaze töreni hazırlamaktan farklı bir ey de ildir. Bu 
u urlu vaziyet için talihli bir an, hayırlı bir ki i, mutlu bir 
olay, bazen bir sanatın beraberinde bir yerle imin de ka-
derini de i tirebiliyor. Yaptı ı i e inanan bir ki i bile geç-
mi  ile gelecek arasında muazzam bir köprü olabiliyor.” Ve 
öyle örnekliyor savını Alpman, “Uzun yıllar kullanılmayan

bakır tencereler, alüminyumdan aynı lezzet alınamayınca
yeniden mutfakların ba  tacı olmaya ba lamadı mı? Ya da 
arapçılı ın gelir kapısı olarak görüldü ü yerlerde semer-

cili in olmaması dü ünülebilir mi? Öyle yerler var ki ba -

dan üzüm toplamanın tek yolu e ekler ve e ek semersiz 
dü ünülemez. Ya gümü  i lemecili i… Gümü  i çili i hiç 
bitmez, dü ünsenize, kadınlar var oldu u sürece süs e -
yası biter mi?”

El sanatlarının ekseninde geleneksel bir kültür mirası
bulundu unu vurgulayan Alpman, “El sanatları ürünle-
ri günümüzde kullanılmasa da bir ba ka de eri olamaz 
mı” diye soruyor ve sorusunu yine kendisi yanıtlıyor: “Bu 
soruya ‘evet’ yanıtını verebilmek için Denizli’nin Kızılca-
bölük kasabasındaki müzeyi görmek gerekiyor. Dokuma-
cılık alanında bir marka haline gelen Kızılcabölük’te eski 
medreseden bozma müzede, geçmi te kullanılan imdiy-
se terk edilen onlarca e ya sergileniyor. Kasabada eskinin 
eskitilip atılmayaca ını artık herkes ö renmi . Evde artık
eskisi kadar gerekli olmayan, tarlalarda kullanılan dört 
a ızlı ah ap senek çıktı mı hemen müzedeki yerini alıyor.
Bunları görebilmek sadece el sanatları bakımından de il,
ülke gelece i açısından da iyimserlik tohumları saçıyor.”
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“Ustadan Çıra a, Dededen Toruna Anadolu’nun Elleri” için 
Anadolu’nun birçok ehrini ve ilçesini dola arak 15 farklı el 
sanatının hikâyesini bizlere anlatan Alpman, yolculu una
cadde ve sokaklarından ah ap kokusu yükselen, Karadeniz 
kıyısındaki küçük irin bir beldeden, Bartın’a 62 kilomet-
re uzaklıktaki Kuruca ile’den ba lamı . Alpman, ba lama
noktasının tesadüf de il iklim gere i bilinçli bir tercih ol-
du unu söylüyor. Çünkü teknecilikte iklim artları önemli. 
Alpman, a aç i çili inin denizler üzerindeki en görkemli 
ürünlerini veren Kuruca ileli tekne ustaları için, “Müteva-
zi hayatların sessiz ba arıları, denizcilik alanında dünyaya 
nam salmı  bir öhrete sahip. Hani bir atasözü vardır. ‘Alet 
i ler el övünür.’ Sanki bu söz Kuruca ile tekne yapımcıları
için söylenmi . Çünkü atölyedeki bütün aletler geçmi te
oldu u için bugün de hünerli ellere muhtaç” diyor. 

Orta Anadolu’da yalnızca Eski ehir’in yüzüne gülen beyaz 
altın lületa ı… Bin bir emek ve zahmetle yeraltından çıkarı-
lan lületa ı i lenerek beylerin elinde pipo, hanımların ger-
danında kolye ve daha nice sanat aheserlerine dönü ü-
veriyor. Alpman, Eski ehir’in alamet-i farikası için, “Lületa ı

narindir denir. Kolay i lenebilir, ama fazla bir bıçak darbesi 
her eyi berbat edebilir. Lületa ı ustası bıça ını, ameliyat-
taki cerrah kadar dikkatli kullanmak zorundadır. Yoksa 
ona usta denmez” diyor. 

“Baston uzun bir ya am dilemek için en güzel hediyedir” 
bu sözü bastonun 1800’lü yıllara dayanan hikayesini ö -
renmek için gitti i Devrek’te i itmi  Nazım Alpman. Devrek 
bastonunun öhretiyse ince, zarif ve dayanıklı olma özel-
liklerini ba rında toplayan hammaddesi kızılcık a acından
geliyormu . Baston gövdesi üzerine uygulanacak i çilikte
sedef, kemik, boynuz ve de i ik metaller kullanılırken us-
tanın el eme i artıkça bastonun de eri de artıyormu .

Osmanlı’nın son dönemlerinde erkek aksesuarları arasında
görülen köstekli saat, tespih, a ızlık ve bastonun ön sıra-
larda geldi ini ve Devrek’te bunların bir bölümünün hâlâ 
görüldü ünü kaydeden Alpman, kendinden saplı eski kla-
sik Devrek bastonunun ya lıların vazgeçilmez yol arkada ı
oldu unu söylüyor. 
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Alpman, nazar boncu unun gizli kayna ını da payla ıyor
eserinde bizlerle… nsanları kem gözlerden korudu una
inanılan, nazara kar ı yeni do an bebekten, evlerimize, 
arabalarımıza kadar hemen her yerde görmeye alı ık ol-
du umuz nazar boncuklarının vücut buldu u yer zmir’in
irin beldesi Görece…

Yakla ık 150 yıl önce Arabistan’dan zmir’e göç eden Selim 

Usta ve karde leri Kemeraltı’ndaki Arap Han’da camdan 
bilezik yaparak boncukçulu u ba latırlar. Nazar boncu u-
nun zmir’in merkezinde ba layan serüveni, 1930 yılının
ortalarından itibaren Görece köyünde devam eder. Bugün 
köyde yalnızca iki boncuk oca ı bulunuyor. En öhretli
boncuk ustası ise Rasim Altınkaya. Herkes Rasim ustayı
tanıyor ve Alpman da kitabında boncu un hikâyesini Ra-
sim ustanın a zından aktarıyor.
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nsanlık tarihinde her kültürde göz boncu unun koruyu-
culuk özelli ine inanıldı ını hatırlatan Alpman, “Göz bon-
cu u figürüne Musevilik, Hristiyanlık ve slamiyet dı ında
Budist ve Hindu inanı larında da rastlanır. Her dini kapsa-
yacak ekildeki ortak gelenek Anadolu’da 3 bin yıllık cam 
sanatına da farklı bir pencere açıyor” diyor.

Söz boncu un ustasından ta ın sultanı Aho Dik’e geliyor… 
Alpman, Mardin’in Midyat ilçesinde görü tü ü ve kendi-
sine hayran oldu u Aho usta için, “Konu tu umuzda tam 
101 ya ını süren Süryani usta, Midyat Devlet Konukevi 
olarak kullanılan shak Bey Kona ı’nın dantel yüzlü ta -
larını, o kutsal elleriyle i lemi . Aho ustanın yanına git-
ti imizde ellerini öpmek tarihe dokunmanın ta kendisi 
olmu tu” eklinde konu uyor.

Alpman, foto raf sanatçısı Tolga Sezgin ile birlikte 
Bartın’dan ba ladı ı ve nice sanat gizli hayatlara tanıklık
ettikleri yolculuklarının biti  noktasının da yine bir Ka-
radeniz kenti olan Batum oldu unu söylüyor ve biz sor-
madan ekliyor: “ znik’te fırını yakan adam Faik Kırımlı…

te  ‘Ustadan Çıra a, Dededen Toruna Anadolu’nun Elleri’ 
kitabı içerisinde yer alan hikâyelerden içime en çok si-
neni. Tarihte adı çini ile birlikte anılan, Bursa’nın ola a-
nüstü güzelliklerle bezenmi  ilçesi znik öz sanatına 300 
yıl aradan sonra, çiniye delice gönül vermi  Faik Kırımlı
ile geri dönmü . stanbullu kent soylu bir gravür ressamı
olan Kırımlı’ya znik’te ilk inanansa üst düzey memuriyeti 
bırakıp Kırımlı ile birlikte çini fırınını yakan E ref Ero lu.
Onlar znik’te çini yapmak istiyordu ve yaptı.”

1952 yılında Beykoz’da dünyaya gelen ve lisanslı olarak 
yüzme, kürek ve basketbol gibi sporlarla ilgilenen Nazım
Alpman, gazetecili e 1987 yılında Milliyet Gazetesi’nde 

ba lar. Gazetecili in yanı sıra televizyon belgesellerinde 
metin yazarlı ı yapan Alpman, çe itli gazeteler ve inter-
net siteleri için de yazılar yazıyor. Ayrıca National Geog-
raphic Dergisi’nde de yazıları yayınlanan Alpman’ın, Ba -
ka Dünyanın nsanları-Çingeneler, Gazetecilerin akası
Olmaz, Evvel Zaman çinde Beykoz ve Hayatım Beykoz 
adlı kitap çalı maları da mevcut. 
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Çin ulusal kültürünün do du u önemli 
yerlerden biri olan Shaanxi, ayrıca Sarı
Nehir (Yellow River) uygarlı ının da 
be i idir. Çin tarihinde 13 haneda-
nın ba kent in a etti i Shaanxi; 
Zhou, Qin, Han ve Tang hane-
danlarının ihti amlı kültürlerini 
göz önüne sermek için de ol-
dukça uygundur.

3100 yıllık tarihi ile Shaanxi 
ehrinin ba kenti olan Xi’an, 

veya eski zamanlarda kulla-
nılan adı ile Chang’an, talyan
ka if Marko Polo’nun seyahat-
namesinde kayda alındı ı üzere, 
dünya çapındaki dört tarihi ba kent-
ten biri olarak bilinen, pek Yolu’nun en 

do u ucudur. Zhou Hanedanı’nın ba ındaki-
ler burada törenler ve müzik etkinlikleri 

düzenlemi , ayrıca cevherler ve ta -
lar üzerine kanunlar yazmı lardır.

Shaanxi’de yeryüzüne çıkartılan
Chunhua Cauldron, dünyada el 
yordamı ile yapılmı  en büyük 
tarihi bronz olma özelli ini ta-
ımaktadır. lk Çin mparatoru,

Xi’an’da Terra-Cotta Sava çıları
ve Atları’nın yeryüzüne çıkar-
tıldıkları yerde, Çin mimarisinin 
ba yapıtlarından biri olan ve 

ola anüstü el i çili i ve heykel- 
tra çılı ı yüzünden dünyanın seki-

zinci harikası sayılan Afang Sarayı’nı
in a ettirmi tir. Xi’an, Tang ve Han 

Hanedanları’nda sadece Çin’in politika, 

Çin’in Geleneksel Shaanxi ve
i’an l Sanatları*

Han JİNG**

Shaanxi geleneksel el sanatları, Çin kültürünün önemli bir bölümü olarak, belirgin yöresel özellikleri, eski uygar-
lıklara dayanması, el yeteneğine dayanan tasarım kavramları ve olağanüstü işçilikleri ile ayrı bir yere sahiptir. 
Modern toplum gelişirken, Çin’in reformlarının derinleşmesi, dışarı açılması ve modern üretim modları ile bera-
ber Shaanxi’nin geleneksel el sanatları yavaş yavaş birer turist ürünü olarak mekanik, geniş ölçekli üretime dahil 
olmuştur. Daha da kötüsü, geleneksel el sanatları ustaları da birer birer vefat etmiştir. Geleneksel el sanatları, 
toplumda unutulmaya ve hatta kaybolmaya yüz tutmuştur.
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ekonomi, kültür ve dı  ticaret merkezi olarak gö-
rev görmemi , ancak do u ve batı kültürleri ile 
oryantal ehirleri birbirlerine ba layan pek
Yolu'nun ba langıç noktası olmu tur.
“Do uda Chang’an, batıda Roma kadar 
önemlidir” tanımı Xi’an’ın zamanında ne 
denli önemli bir ehir oldu unu gözler önü-
ne sermektedir. 

nsanlar do anın kanunlarını takip et-
meli ve malzemelerden mümkün ola-
nın en iyisini yapmalıdır. Dünyaca ünlü 
geleneksel Çin el sanatları sürekli olarak 
Chang’an’dan, pek Yolu’nun do u ucun-
dan, Orta Asya, Batı Asya, Orta Do u ve 
Avrupa üzerinden geçerek ta ınmakta
ve be  kıta ve dört okyanusa yayılmak-
taydı.

Geleneksel Shaanxi El Sanatları ve Çin 
Kültürü

Uzun bir tarihi ve görkemli bir gelenek-
sel kültürü olan Shaanxi’nin, binlerce 
sene boyunca nesilden nesile aktarıl-
mı  ve The Artificers' Record (Kaogong-
ji), Important Arts for People's Welfare 
(Qiminyaoshu) ve Exploitation of the 
Works of Nature (Tiangongkaiwu) 
gibi tarihi el sanatları belgeleri için-
de yer alan el sanatları bulunmak-
tadır. Yangshao kültürünün boyan-
mı  çömleklerinden, Shang ve Zhou 
Hanedanları’nın törensel bronzlarına,
Qin Hanedanı’nın çömlek ekilleri ve 
ta  davullarından, Han Hanedanı’nın
ka ıt üretimi ve ipek i lemesine ve 
ayrıca Sui ve Tang Hanedanları’nın
üç renkli altın ve gümü  aletlerinden 
izabe arabalarına ve kayıklarına kadar. 
Yukarıda bulunan tüm örnekler, tarihi 
uygarlı ın köklü kültürel temelleri ve 
be  bin yıldan uzun bir tarihinin oldu-
una i aret etmektedir. Ek olarak, bin-

lerce yıl süren geli im esnasında tarihi 
onur ve ihti am büyük ölçüde canlılı ını
koruyarak nesilden nesile aktarılmı tır.

Shaanxi’de Çin’in en iyi geleneksel kültürel de-
senlerini ve ulusal kültürel genleri eksiksiz 

bir biçimde sergileyen tarihi Xi’an mü-
zi i, ormanları, tarihi stilde bronzlar, 
Chang’an ka ıtları, Huaxian ilçesi çiftçi-

lerinin resim i leri, bu day kamı ından
hasır i leri, Huaxian ilçesinin Çin silüet hey-

kelleri, Heyang’ın süslenmi  buhar ekme i,
kuklalar, Baoji’de kabak kepçeler üzerine 
boyanmı  tiyatral maskeler, Fengxiang’ın
boyalı alçı heykelleri, Çin halk gravürleri, 
Qianyang nakı ları, Yan’an kuma  yama 
resimleri, Shaanxi ka ıt el i i örnekleri, 
Yaozhou ilçesinin celadon porselenleri, 
Lantia’nın ye im ta ı ve Hancheng tekstil 
sanatları gibi birçok el sanatı örne i bu-
lunmaktadır.

Zhou, Qin, Han ve Tang Hanedan kültür-
lerinin vaftiz edilmesi ile daha evvel ge-
leneksel Çin kavramları olan kullanı lılık,
basitlik, sıcaklık ve uyumluluk üzerine 
yo unla an geleneksel Çin el sanatları,
hayat idealleri olarak tarım kültürünü ve 
sanatsal arayı ları da bünyesine katmı -
tır. Geleneksel Çin el sanatları, geleneksel 
Çin fikirleri olan “ nsan ve Do a Arasın-
da Birlik” ve “Taoculukta Yin ve Yang’ın
Uyumu” üzerine kurulmu , abartısız, do-
al, basit, iyimserlik, bilgelik, do al, ruh 

dolu bir stil olu turmu tur.

Shaanxi Geleneksel El Sanatlarının Ka-
lıtımsallı ı ve Korunması

Shaanxi geleneksel el sanatlarının varis-
leri i çiler ve halk sanatçılarıdır. Mucitler 
genellikle i çi olup, ço unlu u kırsal ke-
simde çalı an ve bir makas veya i ne
gibi basit gereçlerle gerçekle tirdikleri
el i çiliklerini nesilden nesile aktaran 
bayanlardır. Shaanxi’nin Yulin ve Yan’an 
bölgelerindeki köylü kadınlar el i lerini
evlerini süslemek, basitçe hayat görü -
leri ve iyi hislerini ifade etmek için, halk 
ya amları içinde di erleri ile ileti imlerini
sürdürmek için kullanırdı. El sanatlarında
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sergiledikleri oldukça renkli dünyalarını varislerine 
orijinal ve ilkel desenlerin etkileri ile aktar-
mı lardır. Tarihi i çilik günümüze dek 
genellikle anneden kızına ve kom u-
larına geçmi tir.

Zirai üretimden kısmen veya tama-
men ayrılmı  halk sanatçıları i çilikle-
rini icra ederek hayatlarını kazanmak-
taydı. El i leri sosyal ya ama hizmet 
sunmaktaydı. Shaanxi halk sanatçıları,
pazar ekonomisinin geli mesi ile, bi-
reysel sanatsal üretime ba ladılar ve 
bazıları, aile i letmeleri dahil, atölye 
üretimine geçi  yaptılar. Ka ıt i lerini
örnek alırsak, halk sanatçıları, sosyal-
le en üretimin taleplerini kar ılamak
için ka ıt keserek geçimlerini sa lamı -
tır. El i i ka ıdından yapılan i lerin sayısı
sosyal estetik gereksinimlerle orantılı
olarak azami seviyeye çıkmı tır. Ek ola-
rak, el sanatlarının içerik, çe it ve ekil-
leri modern ya am ve sosyal trendlerin 
gereksinimlerini kar ılamalıdır. Örne in,
e er Shuyuan Geçidi’ndeki (Akademi 
Geçidi’ndeki tarihi kültürel sokak) el 
i i dükkanlarındaki Shaanxi ka ıt el i i
ürünleri araç, gereç ve malzemeler ve 
ayrıca sanatsal ekillerle ilgili yeni yak-
la ımlar, halk sanatçıları tarafından ge-
li tirilmi tir. Ka ıt kesmekten oymaya, 
makaslardan oyma aletlerine ve serbest 
çalı ma ekillerinden ince i çilik gerekti-
ren stillere yönelmi tir el sanatçıları.

Shaanxi geleneksel el sanatları, Çin kültürünün 
önemli bir bölümü olarak, belirgin yöresel özel-

likleri, eski uygarlıklara dayanması, el 
yetene ine dayanan tasarım kavram-

ları ve ola anüstü i çilikleri ile ayrı bir 
yere sahiptir. Modern toplum geli ir-
ken, Çin’in reformlarının derinle me-
si, dı arı açılması ve modern üretim 

modları ile beraber Shaanxi’nin gele-
neksel el sanatları yava  yava  birer 

turist ürünü olarak mekanik, geni  öl-
çekli üretime dahil olmu tur. Daha da 
kötüsü, geleneksel el sanatları ustaları
da birer birer vefat etmi tir. Geleneksel 
el sanatları, toplumda unutulmaya ve 

hatta kaybolmaya yüz tutmu tur.

Yeni yüzyıla girerken, Shaanxi gelenek-
sel el sanatları “Çin Soyut Kültürel Miras 
Listesi”ne seçilerek koruma altına alın-
mı tır. Nisan 2006’da, Shaanxi ili Çin Soyut 
Kültürel Miras Listesi’ne ba vuruda bulun-
mu tur. Bunun yanında, “Shaanxi Soyut 
Kültürel Miraslarının Varislerinin Onaylan-
ması ve Yönetimi çin Geçici Önlemler” 
yayınlanmı tır. Aynı yıl, hem soyut kül-
türel mirasları koruma komitesi, hem de 
soyut kültürel miras koruma merkezi ku-
rulmu tur. u ana dek 31 ulusal varis ve 
113 proje dahilinde sekiz sanatsal çe idi
içine alan 167 il çapında varis seçilmi tir.
Ek olarak, varislere sertifikalar, te vikler
verilerek, çırak alarak ve üstün i lerini
sergileyerek destek verilip korunmaları
sa lanacaktır.
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Bu kurulu ların kurulması ve tedbirlerin alınması
Shaanxi’nin geleneksel el sanatlarının daha iyi korunması-
nı garantileyecektir. Çe itli departman ve alanların i birli i
ile geli tirilen belge ara tırma, saha çalı maları, toplama ve 
sınıflandırma, sergileme ve sesli-görsel belge üretimi iyi ni-
yetli bir geleneksel el sanatları koruma ekosistemi olu tu-
rarak Shaanxi’nin geleneksel el sanatlarının korunması için 
eksiksiz bir kültürel atmosfer olu turmaktadır. Shaanxi’de 
2006 senesinden bu yana, “ ller Arası Soyut Kültü-
rel Miras Koruma Geli im Fuarı”, “Shaanxi El 
Sanatları Ustası Unvanı Kazanma ve Usta 

leri Sergisi" ve “ lk Shaanxi Soyut Kültü-
rel Miras Koruma Zirvesi” dahil birçok 
konferans düzenlenmi tir. Ek ola-
rak, “Resimli Birinci Shaanxi Soyut 
Kültürel Miras Listesi”, “Shaanxi 
Ulusal Halk Sanatları Serisi – Hey-
kel Sayısı”, “Shaanxi Halk Tahta 
Oyma Sanatından Seçmeler” ve 
bunlara benzer bir dizi monog-
raf yayınlanmı tır.

Shaanxi Geleneksel El Sanat-
larının Mevcut 
Durumu

Geleneksel kültür, inanç, bir 
ulusun veya bölgenin destan-
ları veya geleneklerinin canlı
bir görüntüsü olan geleneksel el 
sanatları, belirli bölgelerdeki halk 
geleneklerini hayata geçirir ve güç-
lü yerel ve bölgesel özelliklerin insan-
ların duygusal kimlik ve ait olma duygu-
larını canlandırmasından dolayı insano lu

için ruhani bir barınak olma görevi görür. Ekonomik küre-
selle me ve modernle me ile beraber, endüstriyel uygar-
lık, ayrıca kapital ve teknoloji hızlı bir ekilde geli mi tir.
Bu arada, insanların dü ünce kavramları ve ya am stilleri 
de büyük oranda de i ikli e u ramı tır. Kırsal kesimden 
do an Shaanxi geleneksel el sanatları yava  yava  onu 
meydana getiren sosyal kayna ını kaybetmektedir. Sha-
anxi geleneksel el sanatları, pazar ekonomisi döneminin 

gelmesi ile hayatta kalmak, ileti im teknolojilerinin 
hızlı geli imi ve modern ya am biçimi ve es-

tetik teorinin getirdi i büyük de i ikliklere
maruz kalan tüketim kültürünün içinde 

geli mek arasında seçim yapmak zo-
runda kalacaktır.

Modern ya amda geleneksel el 
sanatlarını nasıl kabul edip tü-
ketece iz? Shaanxi geleneksel el 
sanatları, canlılı ını, estetik etki-
lerini modern ehir ve köy ya-
antısı içinde nasıl koruyacak? 

Shaanxi geleneksel el sanatları,
sanatçıların pazar ekonomi-
sinde birer servet edinmeleri 
için bir temel olu turabilir mi? 
Cevabımız olumlu. Son bir kaç 
senedir, Shaanxi ve Xi’an, insa-
ni etkilerin küreselle tirilmesi
yönünde stratejiler geli tirilmesi

için adımlar atmaktadır. Kültürel 
bir ilin kültürel kaynaklarını geli -

tirmek, ilgili departmanların önceli i
olmu tur. Pazar ekonomisi ve modern 

ya am tarzlarının Shaanxi geleneksel el 
sanatlarının geli imini büyük ölçüde et-
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kiledi ini göz ardı edemeyiz. Xi’an ehrinin yeniden in a
edilmesi esnasında, ehir merkezindeki geleneksel kültür 
bölgesi korunmu  ve görselli e hitap eden noktalarından
faydalanılmı tır. Örne in, me hur Shuyuan Geçidi ve Müs-
lüman Soka ı, yerli ve yabancı ziyaretçiler için ola an üstü 
manzaralar sunan noktalardır.

Xi’an Qujiang Nehri, ulusal kültür endüstrisinin sergilendi i
bir üs olarak Shaanxi geleneksel el sanatlarının geli imine
ili kin uluslararası bir vizyona sahiptir. “Tang Hanedanı El 

Sanatları Atölyesi”, Big Wild Goose Pagoda Meydanı’nda
Shaanxi geleneksel el sanatları ustalarının gösterileri ile 
birden fazla sefer düzenlenmi tir. Yeni in a edilen Tang 
Paradise ve Quijang Nehri Parkı’nda el sanatları köyü olu -
turulmu tur. El sanatları üreticileri ve irketler, ürünlerin 
satı  ve üretim birimleri, sergi, satı  ve manzaranın birle i-
mi ile biraraya getirilmi tir.

Shaanxi geleneksel el sanatları, uluslararası kültürel alı
veri in tesis edilmesi sayesinde, di er ülkelerle kültür ve 
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sanat alı  veri i yapılması ve ayrıca el sanatları konusunda 
diyalog ve i birli inin te vik edilmesi amacı ile yurt dı ın-
da düzenlenen Çin Kültür Haftası’na katılımları etkin bir 
ekilde organize edilmi tir.

Hükümet girdilerinin artması ile özel fonlar da yatırımla-
rını artırmaktadır. Bunların önderli ini ileri dönük kültürel 
görü e sahip olan iki özel kurulu  yapmaktadır. Bu kuru-
lu lar pek Yolu’nun ba langıcındaki “Tang Hanedanı’nın
Batı Fuarı”nı yaratıcı bir ekilde ye-
nilemi  ve “Shaanxi Gelenek 
Müzesi”ni kurmu lardır. Bütün 
bu tedbirler, insanların Shaanxi 
geleneksel el sanatları hakkın-
da duyarlılıklarını ve sorumluluk 
bilinçlerini artıracaktır.

Her sene, Shaanxi hükümetinin her 
seviyesi, farklı yörelerin kültürel 
avantajlarını birle tirerek el sanat-
larının a ırlıkta oldu u sanat festi-
valleri düzenlemektedir. Festivaller 
yeni bir ekonomik ekle bürünerek 
ehir ve kırsal kesimdeki hayat ara-

sındaki farkı azaltan ve geleneksel 
el sanatlarındaki üretkenli i artıran
yeni bir endüstri geli tirmekte-
dir. Yan’an’ın ka ıt-kesim sektörü, 
Wienan’daki Yaozhou celadon se-
ramikleri sektörü, Xianyang el yapı-
mı tekstil sektörü, Huxian ilçesi çiftçi 
resim sektörü, Baoji boyalı alçı heykel 
sektörü ve Xi’an’ın manuel gıda i leme

sektörü de dahil olmak üzere, bütün geleneksel el sanat-
ları pazar ekonomisinde büyük geli me göstermi tir. Ye-
rel ekonominin geli imine ve kaynaklarının kullanılmasına
katkıda bulunmakla kalmayıp, yerel kültürlerin ileti imini
ve turizmi de geli tirmektedirler.

Kültürel anlamda, Shaanxi geleneksel el sanatlarının mo-
dern ya am içinde evrimle mesi, aynı anda dünyaya 
açık ve sa duyulu bir tavırla yakla an modern uygarlı-

ın etkilerinden kaynaklanmaktadır.
Geli im sadece geleneksel el sa-

natlarının karma ık desenlerini 
ortadan kaldırmakla kalmayıp,
geleneksel el sanatlarına yeni 

ve modern sosyal de erler kata-
cak ekilde modern ya am ve estetik 

standartlarına uygun olmayan eski 
ekillerini de ortadan kaldırmı tır.

Uluslararası kültürel çe itlilik açı-
sından, bir ulusun geleneksel el 
sanatları, bir ulusun sanatsal yete-

neklerini, zevklerini ve tarihini anla-
mak için tek yakla ımdır. Bir ulusun 
el sanatları, geçmi  ve gelecek ara-
sında bir köprü vazifesi gördü ün-
den, modern toplumlarda önemli 
bir rol oynamaktadır.

* SMEK Geleneksel El Sanatları Sempozyumu Bildirisi ve 
Sergi Görselleri 

**Shaanxi Halk Edebiyatı ve Sanatı Ara tırma Kurumu Di-
rektörü; Shaanxi Toplama Derne i ve Halk Sanatı Komitesi 

cra Ba kanı Yardımcısı; Shaanxi Ka ıt-kesim Web-sitesi Ba
Editörü (www.sxpaper-cut.cn); Xi’an Ka ıt-Kesim Derne i Ba kanı
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Taşın Başkentinde 
Taşın İzinde Bir Bilge 

           
Yazı: Emine UÇAK ERDOĞAN* - Fotoğrafl ar: Adnan ERDOĞAN

Mehmet Emin Akkaş, organik mimariyi kullanan bir mimar… Mardin’in çağlar boyun-
ca süren uygarlıklarından objeler toplayan bir koleksiyoncu... Coğrafyayı, kültürü ve 
yaşamı birbiriyle harmanlayan bir sanatçı… Kısacası taşın başkenti Mardin’de, taşın 
izinde bir bilge…



Yolu dü enler bilir… Mardin’in dar sokakları sürprizlerle 
doludur. Bazen ı ıl ı ıl gözleriyle çocuklar sarar etrafınızı,
bazen yolunu kaybetmi  bir turist. Aslında  abaralarıyla,
ta  dö emeleriyle bu sokakların kendisi sürprizlidir. Bir 
A ustos ikindisinde Hatuniye Medresesi’ne gitmek için bu 
sokaklarda yürürken, nar a acı ve güzel i lemeleriyle bir 
ta  ev adeta kendine kilitledi bizi. Hayran hayran bakı-
nırken “Bir çayımızı için” davetini duyduk. Mardin’in ve o 
co rafyanın a ina durumlarından biriydi. Ama biz büyük 
ehrin insanı ku atan ve dönü türen içe dönüklü üne alı -

mı  olmanın verdi i bir a ırma ifadesiyle bakındık davet 
sahibinin yüzüne. Bir kez daha tekrarladı dave-
ti. Ulu Cami’nin muhte em minare-
sinin kar ısında çaylarımızı yeni 
içmi tik. Ama bu daveti de kaçır-
mamamız gerekti ini hissettik. 

te ‘ta ın dilinden’ anla-
yan mimar Mehmet Emin 
Akka ’la böyle tanı tık. Ak-
ka , organik mimariyi kul-
lanan bir mimar. Mardin’in 
ça lar boyunca süren 
uygarlıklarından objeler 
toplayan bir koleksiyoncu. 
Co rafyayı, kültürü ve ya-
amı birbiriyle harmanlayan 

bir sanatçı. Kısacası ta ın ba -
kentinde, ta ın izinde bir bilge 
adeta…

Mardin’in Derik ilçesinde do an Meh-
met Emin Akka , Dicle Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’nden mezun olmu . Mimarlı ı seçme sebebi sa-
nata yakın bir dal olması. Çok renkli ve mutlu bir çocuk-
luk geçirdi ini anlatan Akka , bunun ileri ya antısında 
sanatına ve çalı malarına büyük katkısı oldu unu belirti-
yor. Üniversiteyi bitirdi inde bir süre ah apla u ra an ve 

mobilya tasarlayan Akka  daha sonra asıl iste inin ta -
ların dilini çözmek oldu unu hissetti i için ta ın ba kenti 
olan Mardin’e yerle ir. Bu yıllarını öyle anlatıyor Akka ,
“Mimarlık diplomamı aldıktan sonra, tabiat dostu olabil-
mem ve do ada var olan her eye, karıncadan kırlangıca 
kadar, projelerimde yer verebilmenin yolunun; tabiatın
dilini ö renmekten geçti ini fark ettim. Askerli imi bi-
tirdikten sonra, Türkiye’nin mimari ba kenti (Ta kent’i) 
Mardin’e yerle meye karar verdim. O zamanlar çevrem-
deki dostlarım, bu kararımı çok tasvip etmiyorlardı. An-
cak u anda, herkesten, hayranlık duygularıyla, en isa-

betli karar oldu unu duyuyorum.

Mardin’e yerle ip, diplomasız mimar-
ların çıraklı ını yıllarca yaptıktan 

sonra, teorik mimari e itimim 
ile gerçek hayatta do a dost-

lu undan ödün vermeden 
mimariyi üretmenin çetin-
li ini iyice hissettim. Ta
mimari uygulamaları hak-
kında, Türkiye’de sınırlı ve 
kısır kaynaklar oldu undan 
dolayı, bu çetin yolda zafe-

re ula manın tek yolu, do a
ananın diplomasını almaktan 

geçti ini ve ö retmenlerimin 
de diplomasız mimarlar ol-
du unu kavradım. Mimarlık
diplomasını aldıktan sonra 

(ki çok can sıkıcıydı) yeniden 11 yıl diplo-
masız mimarların ö rencili ini yaptım.

lk yıllarımda en çekindi im soru ‘beyefendi ne i le me -
gulsünüz?’ idi. Bu soruya kar ılık her zaman anla ılmaya-
cak ödlek ve titrek bir ses tonuyla ‘mimarım’ diyordum. 
Ancak mimar olamamı tım, sadece bir diplomam vardı.
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Diplomasız mimarlardan aldı ım 11 yıllık tecrübeden son-
ra, çizdi im bütün projelerde, ku ların do asına uygun, 
yazlık ve kı lık yuvalara, sevgiyle yer verdim. Görü üm-
ce organik mimari tasarımları ve uygulamaları; çevresi ile 
kucakla malı, bitki örtüsünü ve mevcut a açları hesaba 
katarak, yerel malzemeyi, yerel kültüre göre yo urup,
kullanıcıların ihtiyaçları, zevkleri ve maddi imkânları do -
rultusunda, do ayı en tabi ekilde mutlu yuvalara dönü -
türmelidir.”

Mardin’de çe itli restorasyon çalı malarında bulu-
nan Akka ’la sohbetimizin ilk konusu restorasyon 
oldu. stanbul’dan Amasya’ya, Amasya’dan Erzurum’a, 
Erzurum’dan Mardin’e deyim yerindeyse dört iklim 7 co -
rafya dola tı ımız bu gezide ‘restorasyon’ konusundaki 
garabet durum beni son derece üzmü tü çünkü. Ahlat’ta, 
Mardin’de, Kars’ta kısacası yurdun her kö esinde eski uy-
garlıkların mimaride yerel ta ları kullanmalarındaki hassa-
siyeti yerinde gözlemi tik. Ve aynı zamanda restorasyon 
çalı malarında ise buna hiç önem verilmedi i için shak-
pa a Sarayı’nın restorasyonunun adeta yamalı bohça gibi 
duruyor olu unu görmü  olmanın üzüntüsünü de ya a-
mı tık. Sadece shakpa a Sarayı de il, di er tarih hazinele-
rimizde de durum böyleydi.

Mehmet Emin Akka  da aynı konudan muzdaripti. 
Mardin’deki restorasyon çalı malarında bu tür yanlı lıklar
yapıldı ını ve bu yüzden uzun ömürlü olmadı ını anlattı.
Restorasyonun malzemenin dilini ö renmekle ba ladı ını
belirten Akka , “Bana göre restorasyon dü en ta ı yeri-
ne koymaktır. Gerçek restorasyon budur. Ankara’nın ta-
ını Do ubeyazıt’a, Ahlat’ın ta ını Mardin’e ya da Mardin 

ta ını Ahlat’a götürmek de ildir. Kullanılan malzeme aynı
yerin malzemesiyse maksimum 5 yıl içinde aynı rengi ve 
dokuyu alır. Aynı kuma tan keser gibi olmu  olur.  Urfa 
ta ı Mardin’de kullanıldı. O yüzden yama gibi duruyor. 
Eski ustalar ta ı bilinçle kullanmı tır. Gözleri labaratuvar 
gibi olmu tur. Merdivene kullanaca ı ta ı farklı, kuzeye 
koyaca ı ta ı farklı, güneye koydu u ta ı farklı seçmi tir.
Bugün ise Mardin Cumhuriyet Meydanı’nda sirkülasyonu 
çok olan bir yere uygun olan ta lar konulmadı ı için uzun 
ömürlü olmadı hemen yapısı bozuldu” diyor.

Gerçek ustalardan bahsetmi ken kendisinin ‘ta ın ruhuna’ 
olan yolculu unun sebebini soruyorum Akka ’a… Çok ta-
nıdık bir cevap geliyor: “Ta  beni özgür kılıyor. Beni da la-
rıma götürüyor.” Güneydo unun ta lı da ları orada ya a-
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yanlar için çok ayrı bir konumdadır. Tanıdık gelen yanı bu 
sözlerin…  Do a foto rafçısı Cemal Gülas ya anan co raf-
yanın insanın ki ili i üzerinde etkisi oldu unu söylemi ti
kendisiyle yaptı ım bir röportajda. Karadeniz insanı ye ili,
bozkır insanı bozkırı, da lık yerlerde ya ayanlar da ları o 
yüzden severmi .

Sohbetin burasında konu organik mimariye geliyor. 
Akka ’ın mimari çalı maları tam da organik mimariye uy-
gun. Do ayı tahrip etmeden, barınma ihtiyacımızı gider-
mek amacıyla, tabii materyalleri, çevresindekiler ile bir 
bütünsellik ve uyum içinde uygulamanın organik mimari 
oldu unu belirten Akka , yapıların amacına uygun ve çev-
resiyle uyum içinde olması gerekti ini ifade ediyor.  Ak-
ka , Mardin’de yaptı ı uygulamalarda buna uygun olarak 
do al ürünler kullanıyor. Örne in ısı yalıtımı ve dayanık-
lılıkta yüzde yüz do al olan ürünler kullanıyor. Bunlar da 
keçi kılı, yanmı  kemik, kireç ve ta  tozu.  Keçi kılını sıcak-
so uk dengesinde yani izalasyonda, yanmı  kemi i bir tür 
ha ere önleyici olarak kullanıyor.

Akka ’ın di er bir özelli i; yaptı ı mimari projelerde de-
korasyon malzemelerini  plastik veya modern malzeme-
ler yerine bizzat 300-400 yıllık ürünlerden seçiyor olu u.
Bir koleksiyoner gibi Mardin çevresinde yapı malzemeleri 
toplayan Akka  bu ürünleri ge-
rekli düzen-
l e m e -
l e r d e n 
g e ç i r -
dikten 

sonra projelerinde kullanıyor. Dekorasyonda kullanılan
bakır mutfak e yalarının yanı sıra asıl dikkatimizi çeken 
ise; boyutları ve i çiliklerindeki güzellikleriyle anahtarlar 
oluyor. Bu anahtarların her biri di erinden daha estetik ve 
özenle yapılmı . Akka , Thomas adındaki bir Ermeni us-
tanın 300 yıl önce bu anahtarları yaptı ını anlatıyor. Tho-
mas, yaptı ı anahtarların tümüne bir imza gibi T harfini 
uygun bir ekilde yerle tirmi . Akka  topladı ı bu eserler-
le önümüzdeki aylarda Diyarbakır, Ankara ve stanbul’da
“Kapılar ve Yapılar” isimli bir sergi düzenlemeyi planlıyor.
Bu yüzden titizlikle bölgenin eski yapılarından objeler top-
luyor. Kapı kolları, kapılar, mente eler, pencere do rama-
ları; kısacası kapılar ve yapılarla ilgili birbirinden güzel ta
ve demir malzemeler.

Bunların arasında bakır mutfak e yaları ayrı bir güzellik-
te. Büronun odaları aralarında gezinirken, adeta bir zaman 
tüneline giriyoruz. Üç yüzyıllık bir kepçe, yanıba ında iki 
yüzyıllık bir tepsiyle selamlıyor bizi. brikler, kevgirler, sini-
ler ve daha niceleri… Ardından nar a acının gölgesine otu-
ruyoruz. Mezopotamya’ya kar ı çaylarımızı yudumluyoruz. 
Yolu Mardin’e dü enlere minik bir tavsiyeyle söze son 
vereyim…  Hatuniye Medresesi’ne do ru yürürken Amida 
Mimarlık tabelasını görünce; kapıyı çalıp girmenizde fayda 

var. Çünkü demli çaylarla bir-
likte keyifli bir sanat ve 

tarih sohbeti sizi 
bekliyor de-

mektir.
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Anadolu Kültürü 
Kitre Bebekte Yaşıyor

Sina NEFİ

45 yıldır kitre bebek yapan Lütfi  ye Batukan 2 bine yakın bebeğiyle birlikte yaşıyor. Bir bebek müzesi açma haya-
liyle yaşayan sanatçı, bebeklerini sattığında üzüldüğünü söylüyor. Her eserden sadece bir tane yapan Batukan, 
çok az sayıda kişinin uğraş verdiği kitre bebek kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Kitre bitkisi Anadolu'da yeti en muhtelif geven (Astraga-
lus) çe itlerinin gövdelerinden sızıp havada katıla an, be-
yaz yahut krem renkli plaka veya eritler halinde bulunan 
yapı ma kabiliyeti az bir zamk cinsine verilen ad. Ebru 
yapımında kullanılan suya, belli bir yo unlu a sahip olma 
özelli i de veren bu madde, Türkiye'nin güney ve güney-
do u bölgelerinde kırlarda yeti en yabani bir dikenin öz-
suyundan ibaret. Geven dikeninin gövdesine bıçakla çizik 
atılıp birkaç gün bekletilerek bitkinin özsuyunun çizik böl-
geden akıtılıp kurutulmasıyla elde edilen bu ilginç madde 
kurudu unda bir a aç kabu una benzer bir ekil alıyor. Su 
içinde bekletilmek suretiyle de kullanıma hazır hale geti-
riliyor. Ebru sanatına yön veren bu madde aynı zamanda 
ba lı ba ına bir sanata dönü ebiliyor. Tıpkı yıllardır yapıla 
gelen kitre bebekler gibi…

Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda az ki inin u ra -
tı ı kitre bebek sanatını 45 yıldır azimle ya atan bir isim 
Lütfiye Batukan. Öyle ki, onları neredeyse kendi çocukla-
rından bile daha çok seviyor. Evinin her yeri kolilerle dolu, 
yata ı ise kolilerin arasında. Kolilerin içerisinde ise onun 
yarım asırdır hayat verdi i bebekler var. Gelinler, kızlar, 
mehter takımı, semazenler, kaynana, pamuk prenses ve 
yedi cüceler, efe, hattat dede… Lütfiye Batukan tam 45 yıl-
dır onunla konu uyor ve tabi ki sanatını da konu turuyor. 
Anadolu’nun neredeyse bütün kahramanlarını geleneksel 
moti�erle ya atan 54 ya ındaki Batukan’ın yaptı ı kitre 
bebek sanatı çok zor bir yöntem. Kitre denilen madde, 
Kayseri’de geven isimli bitkinin suyunun topra a akıtılıp
kurutulmasıyla elde ediliyor. nsan tenine çok yakın özel-
likte oldu u için kullanılan bu sanat sadece Türkiye’ye 

özgü. Dünyadaki bebek sanatçıları daha çok plastik 
maddeler kullandı ından, kitre bebek sanatı çok 

farklı bir yer te kil ediyor. Kitre ile yapı tırı-
larak i lenen ve i ne kullanılarak giysileri 

Nimet Demirbağ SANLIMAN

dikilen kitre bebek yapımı için bir heykel-
tıra  titizli i gerekiyor. 

Kayseri’nin Erkilet ilçesinde do an 
Lütfiye Batukan’ın bebek merakı

daha be  ya ında iken ba lamı .
“Ben do u tan sanatçı do mu-

um, toprakta oynarken hey-
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Nihayet Ene ’in ö rencili ine kabul edilen Pe teli, 2001-
2002 yıllarının Ramazan ayında hocasıyla Sultanahmet’te 
tam 3000 ebru yapar. Battal, al, taraklı ebru çalı an Pe -
teli, bu sayede tekni ini geli tirme imkânı bulur. Hocasının
güvenini kazanan Pe teli’de artık hocasına ait atölyenin bir 
de anahtarı vardır. O yıllarda günün büyük bölümünü ho-
casının atölyesinde geçirdi ini anlatan Pe teli, “Sabahlara 
kadar çalı ıyor, ço u zaman sabah namazlarına atölyeden 
gidiyordum. Ebru öyle bir sanat ki onunlayken insan dün-
yayı unutuyor ve adeta ebruda yok oluyor. Yaptıkça daha 
iyisini yapabilmek için çalı ıp duruyor” diyor. 

Pe teli’yi ebruyla tanı tıran Eygi de tüm bu sü-
reçte sanatçıyı yalnız bırakmaz ve sürekli ken-
disine destek olur. Fırça sardırır, battal attırır ve 
Pe teli’nin bu sanata iyiden iyiye ba lanmasına 
çalı ır. Gün geçtikçe sanatını ilerleten Pe teli, 2005 
yılına gelindi inde Kültür Bakanlı ı’nca icra edilen 13. 

Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarı ması’na katılır ve ken-
di tarzını yansıtarak form ve renklerdeki ba arısını ortaya 
koydu u karanfil buketi ebrusuyla ödüle layık görülür.

cazeti, “Günümüzde her hangi bir hocadan yahut deneme 
yanılma yöntemiyle ilme ula an ki ilere verilen manevi bir 
taltif” olarak de erlendiren Pe teli, kendi icazetini ise 2009 
yılının Mayıs ayı içerisinde, hocası Yılmaz Ene  ve onun da 
hocası Tülay Taslacıo lu ile birlikte alır. 

Günümüzde Geleneksel Türk Ebru Sanatı’nın icrasında 
Pe teli’nin hocası Yılmaz Ene 'in e siz güzellikteki gül ve ka-
ranfil ebruları, yeni bir tarz ve yeni bir geli im olarak kabul 

görürken, yeni çiçek ve lale denemeleri de, geli im ve 
açılıma iyi birer örnek olarak de erlendiriliyor. Mahmut 

Pe teli'nin form ve renklerdeki ba arısı da yine bir ge-
li im ve açılım olarak görülüyor. Pe teli, eserlerinde 
hem formları gerekti i gibi hakkını vererek olu tu-

kel yapmayı ke fettim. Herkes ba ka oyunlar oynarken 
ben toprakla ev yapardım, anne-baba koyardım yanına. 
Yerimde durmazdım, a açların tepesinde gezerdim. An-
neannem gezip dola mayayım diye bana bebekler yapar-
dı.” diyen Batukan 10 ya ındayken Ankara’da karde iyle 
Atatürk’ün cenazesinin nakil törenine giderken Olgunla -
ma Enstitüsü’nün vitrininde bebekleri görür. Karde ini filan 
unutur ve vitrinin önünde adeta çakılıp kalır. “O bebekler 
çarptı beni ve dedim ki ‘tamam ben yapaca ım i i buldum.” 
Sanat e itimi görmeyen Batukan, 18 ya ında Ak am Sanat 
Okulu’ndaki bebek derslerine katılarak sanatını ilerletir. 20 
ya ında iken evlenen ve yedi yıl çocu u olmayan Ba-
tukan bu sırada kendisini bebeklere verir.

Hayali Bebek Müzesi Açmak

Kitre bebek yapmaya ba layan birisinin ancak 15 
sene sonunda usta olabilece ine dikkat çeken Ba-
tukan, kendisini hâlâ usta olarak görmüyor. En ince 
detaylara kadar titiz bir ekilde kitre bebek ya-
pan Batukan, bir bebe in yapımının üç ay 
bile sürebilece ini söylüyor. stanbul Sa-
natçılar Çar ısı’nda bir atölyesi bulunan 
bebek sanatçısı burada turistlere yönelik 
daha basit tasarlanmı  bebeklerini satı-
yor. Kendi için yaptıklarını satmaya bir 
türlü gönlü elvermeyen Batukan bütün 
bebeklerini yer olmadı ı için kolilerde 
saklıyor. Dünyanın birçok ülkesinde be-
bek müzesi oldu unu ve sveç’te be-
bek sanatçılarının en ön protokolde 
yer aldı ını belirten Batukan, “Biz 
de bebek sanatçılarına bebek 
muamelesi yapıyorlar. ngiltere, 
Almanya, Avusturya ve talya’da 

müzeler var. Üstelik bizim folklorumuz onlardan çok zen-
gin. Tek istedi im bir bebek müzesi açmak. Hayatım be-
beklerle geldi, bebeklerle geçiyor. Bundan güzel i kence
olamaz. Gecemi de gündüzümü de bu bebekler alıyor. Za-
ten bu iyi sevmezseniz yapamazsınız.” diyor. 

Bebeklerini yıllardır bir kedinin yavrusunu ta ıması gibi 
pe inden sürükleyen Lütfiye Batukan, birçok uluslarara-
sı yarı malarda ülkemizi temsil etmi . Aklına gelen her 
eyi hemen sanatına döken Batukan, Mevlana yılında

Mevlana’yı, Yunus Emre yılında Yunus Emre’yi yapmı .
“Hadi bana tekrar Mevlana yap deseniz yapamam. Sipari
zaten çalı amam.” diyen bebek sanatçısı kırk haramilerin 
kırkını birden yapmı .

En son Amerika’dan döndü ünde de zencileri çalı -
maya ba lamı . Bahçede gördü ü menek eler onu 
menek e kızları yapmaya itmi . En önemsedi i ça-

lı ması ise Anadolu adını verdi i bir kadının kuca-
ında yer alan 300 çocuk ba ı. Halen bunun 

üzerinde çalı an Batukan, bu eserleri 
yapmak için büyük bir mekana ihtiya-

cı oldu unu söylüyor. Bir ara mehte-
ran bölü ünü yapmaya ba ladı ını
kaydeden bebek sanatçısı “Ancak 
mehteran bölü ünün bir kısmı-
nı tamamladım. 54 tane olacak. 
Antika bir kadife buldum, ondan 
kaftan yaparak Fatih’i tamamla-
dım, 15 parçası hazır. Ancak biraz 
maymun i tahlıyım. Yaptı ım i -
ten hemen bıkıyor ve ba ka bir 
i e dalıyorum. Yarım bıraktı ım
çok i  var.” diyor.
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E inin Elbiselerini Bebeklere Giydiriyor

Yaptı ı figürün dönemine ya da yöresine yönelik kuma -
ları toplayan Lütfiye Batukan’ın en de er atfetti i eseri 
‘Hattat Dede.’ Amerika’da açtı ı bir sergide dönemin Dı-
i leri Bakanı Abdullah Gül’ün çok be endi i bu eseri ona 

kıyamadı ı için hediye edemedi ini söyleyen Batukan, 
eserlerini kendi çocukları gibi gördü ünü ve fiyat biçeme-
di ini söylüyor: “Sadece Fatih’i 100 bin dolara satarım sa-
nırım. Mehteranla birlikte 1 milyon dolar eder yani.”

Peki hayatı bebeklerin arasında geçen Lütfiye Batukan’ın
e i bu duruma ne diyor? lk ba larda yaptıklarına kızan
ve itiraz eden kocası artık bu karga a ve kalabalıkta ya-
amaya alı mı . Hatta Lütfiye Hanım, onun bir çok giysi-

sini keserek kendi bebeklerine giydirmi . “Mesela beyaz 
gömle i ho uma gittiyse keserim, bir bakar ki gömlek 
yok. Kravatlarını kesiyorum. Alı tı valla.” diyen Batukan, 

Clinton stanbul’a geldi inde kaldı ı otele giderek ona 
yaptı ı ‘dervi ’ isimli kitre bebe i hediye etmi  ve Beyaz 
Saray’dan te ekkür mektubu almı . “Korumaları bana ‘100 
bin doların üzerinde hediye kabul etmiyor’ dediler, fiyatı
daha fazlaydı ama ben 100 bin dolar fiyatı deyip hediye 
ettim. Ayrıca Berlisconi’nin dobralı ını da seviyorum. Ona 
da çiçek kızlardan olu an bir demet hediye ettim.”

Aynı zamanda seramik sanatçısı olan Lütfiye Batukan, 
Obama’yı seramikten yapma hazırlı ında. Harıl harıl takım
elbise kuma ı arıyor ve gazetelerden foto ra�arını kesip 
biriktiriyor. “Ama Obama’yı belki bir müzeye çok pahalı-
ya sataca ım. Hiç de hediye etmeye niyetim yok. Çünkü 
daha Türk dostu mu de il mi onu bilmem lazım.” diyen 
Batukan erkekleri yakı ıklı, kadınları ise çirkin yaptı ını
itiraf ediyor. Bebek sanatçısı Lütfiye Batukan tüm birikim-
lerini yine bebeklerine harcıyor.
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Keşfedilmemiş Turizm Cenneti: 
Afyonkarahisar

Yazı:Neşe SİMSARLAR -  Fotoğrafl ar: Ömer VEFA

Afyonkarahisar, arkeolojik kalıntıları, binlerce yılda oluşmuş mağaraları, peribacaları, asırlık yapıları, tabiat gü-
zellikleri, ören yerleri, açık hava tapınakları, sivil mimari harikası evleri ve yöresel el sanatlarıyla pek çok tarihi 
ve tabii güzelliğin bir arada bulunduğu keşfedilmemiş bir turizm cenneti… Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri-
nin kesişme noktasındaki bu güzide şehir, yaklaşık 5000 yıllık köklü tarihine tanık olmak isteyen ziyaretçilerini 
bekliyor.



Afyonkarahisar deyince ilk akla gelen dünyaca ünlü nefis 
kayma ı, sucu u, lokum ve ekerlemeleri olur. Ardından
ise tarihte Frigya Salutaris ( ifalı Frigya) diye adlandırılan
termal suları… Sa lık turizmi yönünden oldukça anslı
olan ildeki 5 kaplıcanın hepsi Turizm Bakanlı ı tarafından
“Turizm Merkezi” ilan edilmi tir. “Gelece in Termal Ba -
kenti” olarak nitelendirilen Afyon, arkeolojik kalıntılarıyla,
binlerce yılda olu mu  ma aralarıyla, asırlık yapılarıyla,
tabiat güzellikleriyle, ören yerleriyle, açık hava tapınak-
larıyla ve el sanatlarıyla göz doldurur. lin pek çok kimse 
tarafından bilinmeyen bir ba ka güzelli i ise peribacaları-
dır. Afyonkarahisar’ın jeolojik yapısı gere i, volkanik arazi 
üzerinde bulunan hsaniye, scehisar, Bayat ve Bolvadin 
ilçelerinde apkalı veya apkasız çok sayıda peribacası
vardır. Afyon, pek çok tarihi ve tabii güzelli in bir arada 
bulundu u ke fedilmemi  bir turizm cennetidir.

Ege, Akdeniz ve ç Anadolu bölgelerimizin kesi me nokta-
sındaki bu güzide ehrimiz, yakla ık 5000 yıllık tarihinde 
Hitit, Frig, Yunan, Roma ve Bizans gibi pek çok uygarlı a be-
ik olmu tur. Konya Yolu üzerindeki Arkeoloji Müzesi’nde 

bölgedeki yakla ık 40 höyük, 20 kadar antik ehirden
derlenenlerle, Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Hellenistik, 
Roma ve Bizans devrine ait eserler sergilenmektedir. 

Afyon’da Selçuklu ve Beylikler döneminde ba layan Türk 
hakimiyeti, Osmanlı döneminde de devam etmi tir. Afyon-
karahisar ilimiz Kurtulu  Sava ı’nda son derece önemli bir 
bölge olmu tur. Büyük Taarruz planları bu ilin Eski Belediye 
Binası’nda yapılmı tır. 26 A ustos 1922 günü, saat 05.30’da 
top ate iyle aydınlanan Kocatepe’den fırlayan ordumuz, 
Yunan mevzilerine saldırmı  ve Kurtulu  Sava ı destanını
tarihe altın harflerle yazdırmı tır. Bu taarruz harekatı, tek 

Karahisar Kalesi



bir dü man bırakılmayıncaya dek sürdürülmü  ve zmir’de
noktalanmı tır. Afyon, demiryollarının geçti i yer olması
nedeniyle silah, cephane ve erzak naklinde de son derece 
önemli rol oynamı tır. Anıtpark’ın kar ısındaki Zafer Müze-
si, Ba komutanlık Meydan Muharebesi’nin planlandı ı ve 
taarruz emrinin verildi i yerdir. Zafer Müzesi’nde, Ba ko-
mutan Mustafa Kemal Pa a, Batı Cephesi Komutanı smet
nönü Pa a, Genelkurmay Ba kanı Fevzi Çakmak Pa a ve 
Batı Cephesi Harekat ube Müdürü Tevfik Bıyıko lu anısı-
na kaldıkları odalar düzenlenmi tir. Afyon’un dü mandan
kurtulu unu canlandıran Zafer Anıtı,1936’da Avusturyalı
heykeltra  Krippel tarafından yapılmı tır. Kocatepe Anıtı
ise 1953 yılında, Kocatepe'de Ba kumandanlık Meydan 
Muharebesi'nin yapıldı ı yerde in a ettirilmi tir.

Afyon’un en heybetli yapısı, ehrin güneyindeki yalçın bir 
da ın tepesindeki Karahisar Kalesi'dir. Afyonkarahisar eh-
ri ile özde le en kalenin Ö 1340'lı yıllarda Arzava ülkesine 
sefer düzenleyen Hitit Kralı II. Mur il tarafından, askerleri-
nin kı ı geçirmeleri amacıyla yapıldı ı sanılmaktadır. 226 
m. yükseklikteki kale için öyle demi tir Ozan Arif Nihat 
Asya dizelerinde:
“Düzlükte, gelip geçse de yol, Afyonkarahisar'dan 
Ey yolcu, görünmez Afyonkarahisar, istasyondan 
ayet vaktin olursa tırman Kale'ye 

Bak Afyonkarahisar'a gökyüzünde bir balkondan” 

Karahisar Kalesi, tarihi boyunca türlü inanı lara da ev sa-
hipli i yapmı , evlenmek isteyen kızların hayırlı bir kısmet
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diledikleri, kısmeti ba lı olanların ise kısmetlerini açtıkları
yer olmu tur. Kale hakkında türküler yakılmı tır.

Afyon’da ilgi çeken bir di er yapı da Afyon Semahanesi'dir. 
Zaviye Mahallesi’nde Türbe Yoku u Soka ı’nda bulunan 
yapı, halk arasında “Türbe” ve “Mevlevi Camii” adlarıyla
anılmaktadır. Afyon Semahanesi, Mevlevilik’te Konya’dan 
sonra ikinci sırayı almaktadır. Germiyano lu Süleyman 
ah, 1274 yılında Hz. Mevlana’nın torunu Mutahhara Ha-

tun ile evlenmi , böylece Mevlana sülalesinin bir kolu 
Afyon’a yerle mi  ve Hz. Mevlana ailesine mensup ki iler
bu mevlevihanede görev yapmı lardır. Tarih boyunca bir-
kaç defa yangın geçirmi  olan mevlevihanenin en büyük 
restorasyonu, 1905-1908 yılları arasında 2. Abdülmahid 
zamanında yapılmı tır. Semahane, mutbah ve öbür bö-
lümleriyle birlikte esasen büyük bir mevlevihanedir. Kes-
me ta tan yapılan binanın kapısı üzerinde, kitabe yerine 
kabartma bir Mevlevi külâhı yer alır. Tek erefeli minaresi 
batıdadır. Semahanenin sol tarafı türbe bölümüdür. Tür-
bede Mevlevi eyhlerine ait on iki ah ap sanduka bulun-
maktadır. Mevlana’nın torunlarından Âbâ Pû -i Veli, Sultan 
Divani (Mehmet Semâi Çelebi), Hızır ah Çelebi gibi Mev-
levi büyükleri ile ah smail’in o lu Elkas Mirza da burada 
yatmaktadır. Mevlevihanenin bahçesinde önemli airleri-
mizden Namık Kemal’in annesi Fatma Zehra Hanım’ın da 
mezarı bulunmaktadır. Günümüzde cami olarak kullanılan
yapıyı, son olarak Mimar Arif Turunç onartmı tır.

Afyon’un en büyük camilerinden birisi olan Ulu Camii de 
Anadolu Selçukluları devrinde 1272-1277 yıllarında Sahi-
pata Nusretiddün Hasan tarafından yaptırılmı tır. Kendi 
adı ile anılan mahallede, kagir dört kö e kalın duvarlar 
üzerine toprak damlı iken, imdi bakır kaplı çatı ile örtül-
mü  çatı be  sırada sekizerden kırk ah ap sütun üzerine 
oturtulmu tur. Zamanımızda eski biçimi korunarak yeni-
den onarılan cami, Selçuklu döneminin e siz örneklerin-
den biridir.

Afyon’da maret Camii, Mısri Camii, Ot Pazarı Camii, Yeni 
Camii, Sinan Pa a Camii, Rüstem Pa a Camii yanında kaya 
kiliseleri, manastırlar, bedestenler, kervansaraylar, çe -
meler, köprüler, geleneksel mimarideki evler ve 17. yüzyıl
ortalarında Kadı Abdullah Efendi tarafından yaptırılan Ta -
han di er dikkat çekici yapılardandır.

Gelelim güzel ilimizin el sanatlarına… Geleneksel motifler-
le yapılan el sanatları bu ilimizde çok geli mi tir. Keçecilik, 
ko umculuk, at arabacılı ı, demircilik ve bakırcılık, mer-
mercilik, kilimcilik, halıcılık ilin önemli el sanatları arasın-
dadır. Afyon’daki “Keçeciler Çar ısı’nda keçelerini eski usul 
ile yapan keçeciler halen vardır. Demiryolu, göbek, yıldız,
tavan, ay yıldız Afyon keçelerinin üzerine i lenen motif-
lerdendir. Afyon’un çok eskilere dayanan el sanatlarından 
olan ve atların arabaya ko ulması için gerekli ürünlerin 
yapımı olarak tanımlanan ko umculu a bugün ilgi yok 
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denecek kadar azdır. Ko umculukla birlikte geli mi  olan 
at arabacılı ı da eskisi kadar olmasa da ya atılmaya çalı-
ılmaktadır. Bakırcılık ve demircilik kentte endüstrile me-

nin etkisiyle yok olmaya yüz tutan el sanatlarındandır.

Afyon’un Bayat ilçesinde dokunan kilimlerin ünü yurt dı-
ına kadar yayılmı tır. Ayrıca Dinar, Sincanlı ve Hocalar’da 

da kök boya ile yapılan geleneksel kilimlerin üretimi son 

hızla devam etmektedir. Dazkırı, Dinar, Sandıklı ve uhut 
ilçelerinde ise halıcılık bir aile ekonomisi haline gelmi ,
gelir kayna ı olmu tur. Bacasız sanayi olarak adlandırılan 
mermer i lemecili i Afyon’da hızla geli mekte, mermer 
sanayii dallarına bilinçli bir ekilde yatırım yapılmaktadır. 
Kız çeyizlerinin vazgeçilmezi olan danteller ve oyalar da 
kentte yo un olarak yapılmakta, renk renk motiflerle, 
nakı larla i lenmi  örgüler göz kama tırmaktadır. 
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Kat’ı Sanatına Yüreğini Katıyor
 İlbike SEZER

Herhangi bir tezyini motif veya yazı karakterini kâğıttan keserek oyulması yolu ile yapılan ve 
günümüzde Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından yeniden canlandırılan katı’ sanatı, bu sana-
ta gönül vermiş sanatçılar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Dürdane Ünver ile katı’ sanatına 
adım atan Nurhan Ulusaraç da bu gönül erlerinden biri…

Ebru ve katı’ sanatçısı Nurhan Ulusaraç ile sekizinci sergi-
sini gerçekle tirdi i Karaköy Eczanesi’nde görü mek üze-
re sözle tik. Eczanede sergi fikri ilk ba ta biraz garip gel-
mi  olsa da eczanenin sahibi olan sanat a ı ı Erdal Bey ile 
tanı ınca fikrimiz de i ti. Sanatsız bir toplumun dü ünüle-
meyece i fikrini özümsemi  olan Erdal Bey, Karaköy gibi 
tarihi bir semtteki tarihi binada açtı ı eczanesinde daha 
önce de pek çok sanatçıyı a ırladı ını ve a ırlamaya de-
vam edece ini anlattı. Çok etkilendik ve Nurhan Hanım’ın
günlerini, aylarını, yıllarını vermi  oldu u katı’ sanatında
hazırladı ı tabloları seyrelmeye ba ladık. Ufacık ufacık

ka ıt parçalarının kat kat birle iminden olu an bu sanata 
hayran kaldık. Sanatını ‘makasla ka ıtları kesmek’ diye 
tanımlayanlara çok kızdı ını belirten sanatçı, “Bu köklü 
bir kültürdür. Özgün çalı malar vücuda getirilse bile gele-
nekselin özünü bozmadan yapacaksınız bu i i. Ve kıymet
vereceksiniz bütün geleneksel sanatlarımıza oldu u gibi… 
Katı’ yani ka ıt oyma sanatını ya atmak ve gelecek nesil-
lere aktarmak için elimden geleni yapaca ım” diyor.

Nurhan Hanım’ın sanatla tanı ması Selçuk Kız Meslek 
Lisesi’nde olmu . El sanatları ve çiçek bölümünde e i-



tim alan sanatçı, daha sonra bankacılık alanına yönelmi
ve emekli olmu . Emekli olduktan sonra Cafera a Sanat 
Medresesi’nde so uk seramik e itimi alan Ulusaraç, 2002 
yılında Fuat Ba ar’la ebru çalı malarına ba lamı . “Ebru 
yapmak en büyük hayalimdi” diyen Nurhan Hanım’ın
katı’ sanatına ilgi duyması da Fuat Ba ar ile olmu . Ba-
ar, “Ebrunun karde  bir sanatı var ve neredeyse ölmeye 

yüz tutmu . Adı: Katı’… Sen neden ö renmeyesin” demi
ve sanatçı, 2005 yılında Dürdane Ünver ile katı’ ö renme-
ye ba lamı . Zaten çiçek bölümünde okudu u için elinin 
bu i e çok yatkın oldu unu belirten Nurhan Hanım, 2007 
yılında TBMM Milli Saraylar Geleneksel Türk Süsleme Sa-
natları E itimi Merkezi’ni bitirmi  ve katı’ sanatında icazet 
almı . Bu iki sanat dalında da profesyonel olarak çalı ma-
larını sürdüren sanatçı, Süheyl Ünver Nakka hanesi’nde
e itim aldı ı tezhip dalında ve minyatür sanatında da 
çok güzel çalı malara imza atıyor.

Katı’ sanatı hakkında kısaca bilgi ver-
mesini istiyoruz sanatçıdan. 14. yy.’da 
Afganistan’da ortaya çıkan, herhangi 
bir tezyini motif veya yazı karakte-
rini kâ ıttan keserek oyulması yolu 
ile yapılan bu sanatın ülkemizdeki 
geli imini Ulusaraç öyle özetliyor: 
“16. yy. ba larında Türk kitap sanat-
ları içerisinde geni  bir yer bulan katı’
orijinal ve güzel bir süsleme tarzı ola-
rak bilinir. Katı’ büyük bir desen çe itli-
li i arz eden oymaların eski cilt kapakları,
murakka albümler, el yazmaları ve yazı çek-
meceleri gibi de i ik özellikteki eserlerde görü-
lür. lk ve en önemli ustası 15. yy.’da Herat’ta yeti mi
olan Abdullah Kaatı’dır. Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz 
Sultan Selim, II. Beyazıt dönemlerinde katı’ önemli sa-
nat dalı olarak de erli el yazmalarında tezhipten sonra-
ki en önemli süs olmu tur. Fatih Sultan Mehmet’in özel 
kütüphanesi için saray nakka hanesinde üstad Baba 
Nakka ’ın gözetiminde hazırlanan ciltlerde altın yaldız
ve renkli zemin üzerine kö eli ve emseli ciltlerin kapak 
içerisinde muhte em güzellikte ve zengin rumi çiçekli 
kompozisyonlar içinde aheser oymalar mevcuttur. 17. 
yy.’da memleketimize gelen Batılı seyyahların ilgisini 
çekerek beraberinde götürdükleri eserler yolu ile katı’
tekni i Osmanlılar kanalı ile Avrupa’ya ta ınmı tır. Çar-
ı ressamları olarak bilinen ki ilerce hazırlanan kıyafet 

albümleri, oyma çiçekler ba ta olmak üzere hayvan 

motifleri, eytan, sel sebil, kö k tasvirleri gibi ilginç mo-
tiflerden olu maktadır. Osmanlılarda katı’ olarak bilinen 
kâ ıt oymacılı ı Avrupa’da silhouette (gölge) adını alarak 
eserler üretilmeye ba lanmı tır. 18. yy.’da bilhassa çiçek 
motifleri öne çıkmı tır. 18. yy.’ın ikinci yarısından sonra 
bu sanat gerilemeye yüz tutmu , 19. yy.’da kayda de er 
eserler ortaya çıkmamı tır.”

Nurhan Ulusaraç, 20. yy. ba larında yok olan katı’ sana-
tının Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından günümüzde 
yeniden canlandırılmı  oldu unu anlatıyor. Yurt dı ında 
Louvre, British Museum gibi dünyaca ünlü müzelerde ve 
özel koleksiyonlarda birbirinden de erli katı’ eserlerimiz 
oldu una dikkat çeken sanatçı, Ünver Hoca’nın bu de er-
li çalı malar hakkında geni  kapsamlı bir ara tırma yap-

tı ını söylüyor. Ünver Hoca’nın bu konuda kızı Gülbün 
Mesara ile birlikte 1980 yılında bir kitap ya-

yınladı ını, daha sonra Gülbün Mesara’nın
ikinci ve üçüncü kitaplarında bilgileri 

daha kapsamlı olarak sanatseverlere 
sundu unu belirten sanatçı, bu çok 
de erli kaynak kitapların sanat yo-
lunu aydınlattı ını belirtiyor.

Ulusaraç katı’ sanatında daha çok 
çiçek çalı mayı seviyor ve vazoların, 
selsebillerin, kö klerin, ku ların bu 

sanatta çok güzel i lendi ini belirti-
yor. Yapımını da kısaca öyle özetliyor: 

“Ka ıt veya deri üzerine çizilmi  yazı veya 
tezyini motif bir keski ile oyularak ba ka bir 

zemin üzerine, ni asta ve su ile yapılan ‘muhal-
lebi’ adı verilen özel bir yapı tırıcı ile yapı tırılır. Tek kat 
oyulabilece i gibi de i ik renkteki ka ıtları üst üste ya-
pı tırarak da oyulabilir.” u ana kadar 100’den fazla esere 
imza atan sanatçı, katı’ çalı malarında kendi yaptı ı eb-
rulu ka ıtları kullanıyor. Katı’ sanatını icra ederken iki sa-
atten fazla kesim yapılamadı ına dikkat çeken Ulusaraç, 
her çalı manın tamamlanma zamanının ayrı oldu unu, 
kimi çalı maların bir haftada kimilerinin 1,5 ayda bitti ini 
söylüyor ve tüm ihti amıyla bizi selamlayan zümrüt-ü 
anka ku unu i aret ediyor. Pek çok ehirden ö rencisi 
olan sanatçı, son olarak “Bu sanatı hobi olarak ö renmek 
isteyenler oluyor, onlara ö retmiyorum. Hobi olarak de-
il, sanat sanat olarak yapılsın. Bizim böyle bir sanatımız

var, herkes bunu bilsin ve bu sanat eski dönemlerdeki 
ihti amına kavu sun” diye sözlerini noktalıyor.
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Ressam, tarih ara tırmacısı ve bir stanbul a ı ı Cemal Ak-
yıldız… Çizimlerindeki mükemmel ayrıntıları gördükten 
sonra diplomasız mimar da diyebiliriz kendisine… Belgesel 
mahiyette gravür tarzı resimlere imza atan Akyıldız, eli ka-
lem tuttu u günden beri resim çiziyor. 40’lı yıllarda daha 
küçük bir çocukken Trabzon’daki ev sohbetlerinde Cihan 
Harbi’ne girmi  akrabalarının anılarını dinleyen sanatkâr, 
tarihe her zaman ilgi duymu . “Milli Mücadele’nin Karade-
niz milislerinden Topal Osmana a’nın torunuyum, onlar si-
lahıyla mücadele etti, ben fırçamla bu bayra ı ta ıyorum”
diyor.  1949 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’ne girmek 
için stanbul’a gelen Akyıldız, akademide aradı ını bula-
mayınca tahsiline dı arıdan devam etmi . De erli ressam-
ların atölyelerinde klasik tarzda resim çalı maları yapan 
ve resmin her dalında eser veren sanatkâr, e itim konu-
lu kitaplara da resimler çizmi . Kitap ve roman kapakları,
sinema afi leri tasarlayan Akyıldız, ‘illüstrasyon ressamı’
olarak da biliniyor. Aralarında dünya klasiklerinin de bu-
lundu u 2 binden fazla kitap kapa ı çizen sanatkârın, ziya-
ret etti imiz Ca alo lu’ndaki küçük atölyesinde Cahit Sıtkı
Tarancı’nın “Otuz Be  Ya ” kitabı gözümüze çarpıyor. Ken-
disi de 1952 yılına ait bu kitabı itina ile bize gösteriyor.

Belgesel Tadında Gravürler
Ecrin Dila KILIÇ

Türkiye’de ve dünyada öz kültürümüze ait tarihi yapıları gravürlerle yaşatan, İstanbul aşığı ressam Cemal Akyıl-
dız, bugün yıkılmış, kaybolmuş pek çok yapıyı yeniden canlandırmaktan ve geleceğe armağan etmekten mutluluk 
duyuyor. Belgesel niteliği taşıyan resimleri en ince detayları ile verebilmek ve çoğaltabilmek için gravür tekniğini 
kullanan sanatkârın Atatürk resimleri ise hepimizin duvarlarında ya da hafızalarında yıllardır asılı duruyor.

Divri i Ulucami
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Bab-us Selam / Topkapı

Hepimizin hafızalarında önemli bir yeri olan okul karnele-
rimizin üzerindeki Atatürk resmi de ona ait… Sanatkârın,
25’in üzerinde farklı Atatürk çizimi bulunuyor. Ve nere-
deyse hepsini devlet dairelerinde ya da okullarda görmek 
mümkün… Cumhurba kanı Celal Bayar’ın portresini çiz-
dikten sonra ‘Cumhurba kanlı ı ressamı’ olarak da anılan
Akyıldız, daha sonra Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman 

Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’ün de res-
mini çizmi . Cumhurba kanlarının yanı sıra Fatih Sultan 
Mehmet Han’dan ba lamak üzere Osmanlı padi ahlarını
da ölümsüzle tirmi .

Milli Mücadele’de faaliyet gösteren, ülkemizin en önem-
li tarihi mekanlarını çizmek üzere Cumhurba kanlı ı'nca

Türk ve slam Eserleri Müzesi
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görevlendirilen Akyıldız, her yıl bir vilayete giderek ora-
yı resimliyor. u ana kadar Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin 
ve Kahramanmara ’a giden sanatkâr, hali hazırda Urfa’yı
çalı ıyor ve bundan sonra Kastamonu’yu resmetmeyi dü-
ünüyor.

Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ın stanbul Büyük ehir Be-
lediye Ba kanlı ı döneminde kararla tırılan Orta Asya’dan 
Balkanlar’a Tarihi Türk Eserleri Projesi’ni hayata geçirmek-

ten dolayı mutluluk duydu unu anlatan sanatkâr, 10 gün 
süren ilk yolculu una Türkmenistan’dan ba lamı . Özbe-
kistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın ardından Balkanlar’a 
geçece ini söyleyen Akyıldız, bu projenin kendisini çok 
heyecanlandırdı ını ifade ediyor. 

Mimar Sinan’ın eserleri ile Türkiye’nin en önemli camileri-
ni, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini çizen ve bir stanbul a ı-
ı olan Akyıldız’ın tabloları bir ömürlük adeta… Sanatkâr 



shakpa a Sarayı

eserlerini yapmadan önce onları mutlaka yerinde görüp 
inceliyor. Önce perspektifini tespit etti ini, daha sonra 
müsvettesini yaptı ını ve sonra da ona uygun foto raflar
çekerek atölye çalı malarına ba ladı ını tüm detaylarıyla
anlatıyor. Tarihi yapıları kimi zaman birebir çizdi ini söy-
leyen Akyıldız, bazen yıkılıp harap olmu  tarafları kendi 
hayalinde onarıyor, kimi zamansa sadece geçmi in güzel-
liklerini tablolarına ta ıyor. Yurt içinde pek çok vilayette 

ve yurt dı ında Almanya, ngiltere, Kıbrıs ve Rusya gibi ül-
kelerde 90’ın üzerinde sergi açan sanatkâr, günün büyük 
bölümünü çizimlerine, kalanını da tarihi ara tırmalarıyla
kitap okumaya ayırıyor ve sadece bir çizimin 1-1,5 ay sür-
dü ünü sözlerine ekliyor. Ve, 2010 Kültür Ba kenti etkin-
likleri dahilinde hazırlanan projeye dahil olmaktan duy-
du u mutlulu u belirterek, a ık oldu u kente bir eyler
katabilmenin hazzını ya ıyor.



Marangoz Padişah: 
Sultan II. Abdülhamid

Hatice ÜRÜN

Sultan II. Abdülhamid, hayatı hakkında epey bilgi sahibi olunmasına, padişahlığı ve sürgün yıllarına dair birçok 
kitaplar yazılmasına rağmen, marangozluk yönü çok bilinmeyen bir padişahtır. Oldukça iyi piyano çalan sultan, 
önemli bir musikişinas olmasına rağmen asıl maharetini sedef kakma, oymacılık ve marangozlukta göstermiştir. 
Padişah olmayıp marangozluk ve mobilyacılığıyla kalsa kısa zamanda çok zengin olacağı öngörülen Sultan II. 
Abdülhamid, yüksek nitelik ve yaratıcılık sergileyen bir tasarımcı olarak kabul ediliyor.

Sultan II. Abdülhamid Han Dönemi 
Tamirhane-i Hümayun (Büyük Marangozhane)
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Türk ve slam gelene inin bir eseri olan, Ahilik ve Fütüv-
vet geleneklerinin birer gere i olarak Osmanlı ehzadele-
rine çocukluktan itibaren hem sancakta, hem de Osmanlı
sarayında, el sanatları ve güzel sanatlar ö retilmi tir. Ge-
rekti inde iktiza etmek üzere ‘Altın Bilezik’ sahibi olmaları
hanedanın yüzyıllarca uyguladı ı bir uygulamadır. ehza-
deler, Topkapı Sarayı ehzadegan Mektebi’nde yeti tirilir-
ken, saray entrikalarından uzak kalmaları, ileride herhangi 
bir olay ba larına geldi inde çalı mak zorunda kaldıkların-
da kimseye muhtaç olup aç kalmamaları için bir me gale
sahibi olmu lardır.  Bazıları ahsi merakı ve becerileri sa-
yesinde güzel sanatlarla me gul olmu , bazıları sporla, ba-
zıları musikiyle usta sayılabilecek derecede ilgilenmi tir.

Sanatkâr ehzadeler

Dönemin ehzadelerinin mesleki yönden en iyi 
sanatkârlardan e itim almasının sebebi Hünkâr babaları-
nın saltanatının güçlü olmasının i areti de il midir? Sana-
tın saltanata ba lı olmasının en güçlü ahidi ehzadeler ve 
mesleklerine de inelim imdi de… 
Yıldırım Bayezid iyi 
silah kullanıp, usta-
ca ata binerdi. eh-

zadenin asıl hobisi halk deyimlerini kullanıp, sade bir dille 
meclislerde ‘halk iiri’ söylemesiydi. Urgan imalatında usta 
sayılan ama asıl mahareti ‘Güre çi Çelebi’ namıyla anılan
Çelebi Mehmet, babası gibi ava meraklı olmasına ra men
bir av partisinde attan dü üp belkemi i zedelendi ve felç 
oldu. ‘Muradi’ imzasını iirlerinde kullanıp, her hafta uara
meclisi kuran, aynı zamanda musiki inas olan padi ah II. 
Murad’tır. Hz. Peygamber’in müjdesine nail olup, stanbul’u
feth eden Fatih Sultan Mehmed usta bir bahçıvan olup, aynı
zamanda airdi. eyh Hamdullah’ın sarayda hoca olması-
na vesile olup, Hüsn-i Hat e itiminden sonra icazet alıp
hocası gibi kemanke  olan, aynı zamanda müzehhip ve ilk 
‘Sultani Bestekâr’ olan II. Bayezid de il midir? En çok kitap 
okuyan ve sonraki yıllarda mercek kullanmak zorunda 

kalan, Farsça divanıyla
300 gazel 

Sultan II. Abdülhamid tarafından kullanılan marangoz takımı, Yıldız Sarayı Müzesi
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yazan air, aynı zamanda kuyumcu ve tek hamlede bir 
timsahı ikiye bölüp ustaca kılıç kullanan Padi ah Yavuz 
Sultan Selim’dir. Usta bir kuyumcu olan, kundura imal 
eden, bir sava ta üzerine gelen 3 ovalyeyi aynı anda bir 
hamlede haklayacak kadar iyi kılıç kullanan, Kanuni Sultan 
Süleyman, usta bir air olup Divan edebiyatında yazdı ı
gazellerle rekor kırmı tır. Hacca gidenlere hediye mukad-
des topraklarda kullanılacak asalara hilaller yapan, babası
ve dedesi gibi kuyumcu olup maharetini kitap okumada 
kullanan ve kuyruk kısımlarında de erli ta larla süsledi i
kendine has tarzda yaptı ı altın hilaller bilinen, kemanke ,
air ve bestekâr ‘Sarı Selim’ lakaplı Sultan II. Selim’dir. Bir 

ka ık ustası olan Sultan III. Mehmed’in, mercan, inci, züm-
rüt gibi ta lar kullanıp, Yüzükler Loca’sına üye olmasına
sebep olan me galesi okçuların ba parma ına taktı ı fildi-
i yüzükler yapmasıdır.

Marangoz Padi ah Sultan II. Abdülhamid

Sultan II. Abdülhamid, hayatı hakkında epey bilgi sahibi 
olunmasına, padi ahlı ı ve sürgün yıllarına dair birçok 

kitaplar yazılmasına ra men, marangozluk yönü çok bi-
linmeyen bir padi ahtır. Oldukça iyi piyano çalan sultan, 
önemli bir musiki inas olmasına ra men asıl maharetini 
sedef kakma, oymacılık ve marangozlukta göstermi tir.

Sultan II. Abdülhamid'in marangozlu a olan ilgisi ve istida-
dı babası Sultan Abdülmecid zamanında ba  göstermi tir.
“Babamın marangozlu a olan merakı babasının zama-
nında ba lamı tır. Çünkü Abdülmecid Han da marangoz-
lukla u ra mı  ve yanında Halil Efendi’den ders almı tır.
Büyükbabamın marangoz takımlarında bu Halil Efendi’nin 
imzası kazılı imi . Takımlar Yıldız’da babamın atölyesin-
de idi. Kendisi de bu aletlerle çalı ır idi. Avrupa’dan yeni 
sistem birçok aletler de getirtmi ti. Yaptı ı birçok sedefli, 
oymalı e yalar Yıldız’da idi(1).” Tahta geçtikten bir buçuk 
sene sonra da bir atölye yaptıran evketli padi ah mesle-
e, bir i  için saraya ça rılan Avusturyalı Karl Jansen adlı

bir sanatkârın te vikiyle ba lamı tır. “Bu marangoz aletleri 
içinde, üzeri gayet ince sedef süslemeli bir Japon takımı
da vardır, üst kısımlarında: ‘Hino de shyou kai zuu= Güne
Yükselir Bereket Yapar’ anlamına gelen bir yazı vardır(2).”

Yıldız Marangozhanesi Yapımı Askılıktan Detay, stanbul Üniv. Nadir Eserler Kütüphanesi

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından tasarlanıp üretilen er'iye Sicilleri Ar iv Dolabı, stanbul Müftülü ü

er'iye Sicilleri Ar iv Dolabından detay, stanbul Müftülü ü
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Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yapılan Hünkâr Mahfilinin Kafesli Çıkması, Yıldız Hamidiye Camii
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Yıldız Sarayı’nda Tamirhane-i Hümayun 

ehzadelerin marangozluk ö renmesi ve Yıldız Sarayı’nın
ah ap mobilya ihtiyacını kar ılamak üzere hünkârın emri 
ile kurulmu  olan Tamirhane-i Hümayun, Yıldız Sarayı’nda
iç bahçeye paralel uzanan kısmında tek katlı Ba dadi tek-
ni iyle yapılmı tır. “Büyük Marangozhane”de ço u ecnebi 
olmak üzere 60 kadar i çi çalı makta idi. leri gelen us-
taların ikisi Alman idi. Marangozhane müdürü Mehmet 
Efendi’ydi. Hünkâr ho una giden ah ap oyma i lerini ko-
nuklarına hediye etmi  ve 1888 yılında 35 beygir gücünde 
bir buhar makinesi ve buhar gücüyle çalı an bir de rende 
alınmı tır. 21 Mayıs 1901 tarihinde yayınlanan Averlek 
gazetesinde Yıldız Sarayı Marangozhanesi’nde yapılan bir 
kütüphane ve üzerinde bir ayna bulunan çekmece dola-
bının saraya hediye edildi i yazılmı tır.

Sultan II. Abdülhamid, Yıldız Sarayı’nda hususi dairesinin 
hemen yanı ba ında, geni  bir salonu kendisine i  odası,
daha do rusu marangozhane yaptırmı tır. Sultan kendi-
ne özel ilk olarak ‘Japon’ adı verilen bir el testeresi ge-
tirtmi tir. El testeresinin stanbul’da kolayca bulunmasını
sa lamak için Almanya’da bu aletten çokça sipari  verip 
getirtmi tir. Türk tahta i çili inin aheserleri sayılabilecek
dolap, masa, sandalye, yazıhane, kütüphane gibi ev e ya-
ları üzerine fildi inden kakma tekni i kullanarak e yalar
vücuda getirmi tir. Gençlik hatıralarıyla ilgili sultan unları
der: “Gençlerimiz memur, asker veya ulemadan olmayı
tasarlıyorlar. Neden, Osmanlı, büyük bir tüccar, mahir bir 
zanaatkâr veya bir fen adamı olmayı dü ünmüyor? Ben 
de marangozluk sanatı ile me gul oldu umdan halka iyi 
bir numune sayılırım. imdiye kadar böyle çalı maya alı-
ılmamı  olması pek yazık(3).” Sultan Abdülhamid Han’ın

elinden çıkma bu mobilyalardan bir tekinin de eri bugün 
bile çok yüksektir. 

evketli Abdülhamid’in kendi eliyle yaptı ı sandalye, 
masa, pencere ve dolaplarını te hir etti i bir oda sarayda 
mevcuttur. Marangozhane, tamirhane, bıçkıhane, kilithâne 
ve dökümhane bugün yıktırılmı , yalnız çini fabrikası mu-
hafaza edilmi tir.

Padi ahın Eserlerinden…

Sultan Abdülhamid Han’ın azeli tarikatı eyhi Muhammed 
Zafir Efendi için yaptırdı ı Ertu rul Tekke Camii o dönemde 
in a edilen, Unkapanı ve Alibeyköy azeli tekkeleri içinde 
en büyü üdür. Tamamen ah ap olan bu caminin mima-
rı Raimondo d’Aronco’dur. Mabeyn-i Hümayun mü aviri,
Gazi Osman Pa a’yı padi ah külliyesinin in aatına nezaret 
etmesi için bizzat görevlendirmi tir. Sultan Abdülhamid 
Han bizzat kendisi yaptırdı ı bu külliyeye toplam 821bin 
479 kuru  harcamı tır. Sırf tefri at masrafı için Hazine-i 
Hassa’dan tekkeye 70 bin 71 kuru , ayrıca bu mefru atın
tecdid ve tamiri için de 3 bin 334 kuru  ayırmı tır(8). Cami-
nin minaresi ta tan olup, duvarları kâgir, çatıları ah aptır.
Sultan 2. Abdülhamid kadınlar mahfelinin kafes kısımlarını
bizzat kendisi yapmı tır. Afrika’dan özel olarak getirtilmi
olan gül a açları kullanılmı , kürsü de ah ap olup ayarla-
nabilir. Biri mihrabın tam önünde hünkâr kapısı, di er kapı
ise eyhin kullandı ı kapı olmak üzere camide iki giri
kapısı vardır. eyh namazı kıldırıp zikrini yaptıktan sonra 
geldi i kapıdan ayrılır. Bu camiye has bir özellik de padi-
ah ile eyh aynı kapıyı kullanmaz, ayrı kapılardan camiye 

girer ve çıkarlar, kapıları ayrıdır.

Hamidiye Camii, Sultan II. Abdülhamid tarafından Ba mimar
Sarkis Balyan’a 1884-1886 tarihleri arasında yaptırılmı tır.
Kâgir, tek kubbeli ve tek minareli bir camidir. Kapıdan içe-
ri girildi inde Cemaat kapısı üzerinde “Besmele-i erif” ile 
“Ayet-i Kerime” yazılıdır. Hünkâr mahfili haremlik ve se-

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından tasarlanıp üretilen sedefli çalı ma masası, Beylerbeyi Sarayı Sedefli çalı ma masasından detay, Beylerbeyi Sarayı
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lamlık kısmındadır. Sultan Abdülhamid’in bizzat yaptı ı bu 
kafesler sedir a acından yapılmı tır. Abdülfettah Efendi’nin 
sülüs hattıyla yazdı ı levhalar cami yazılarının büyük bir 
bölümü nü kapsar. Camide aynı zamanda Sultan’ın tu ra-
sıyla imza attı ı kabartma bir hat yazısı mevcuttur. Kapı
ile pencere arasında güzel bir yazı ile mihrap i areti ya-
pılmı tır. Validesultan Camii ile Hamidiye Camii’nin kubbe 
kasna ı büyük bir benzerlik içerir.  Kubbenin ön ve arka-
sında kalan bölüm düz mavi zemin üzerinde altın yaldızla
i lenmi tir. Sülüs hattıyla “ hlâs Suresi” yazılı olan kubbe-
nin dört kalın sütun üzerinde 20 penceresi vardır.

stanbul’un en önemli ar ivlerinden birisi er’iyye Sicilleri 
Ar ivi' dir. stanbul Müftülü ü’ne ba lı bir birim olan ar-
iv, Osmanlı Devleti’nde merkezî ar ivler tesis etme dü-
üncesinden yakla ık yarım yüzyıl sonra kurulmu tur

(1310/1892). Müftülük, eyhülislamların görevlerini icra 
etti i tarihi Me ihat stanbul’un tarihi ve en eski semtle-
rinden olan Süleymaniye’dedir. stanbul Müftülü ü'nün
cümle kapısının giri inde sa  taraftan ar iv binasına
girilir.  Müftülü ün en önemli bölümünü te kil et-
mekle birlikte Türkiye’deki er’iyye Sicilleriyle il-
gili de tek ar iv olan bu bina aynı zamanda 
stanbul Müftülü ü’nün en önemli kısmıdır.
1310/1892 yılında Sultan II. Abdülhamid 
Han’ın emriyle yapılan bu binanın alt 
katı mahzen olup merdivenle üst kıs-
ma çıkılır. Üç büyük salonu olan ar iv
binası içindeki koridora sıra-
lı ekildedir. Bi-
nanın birinci 
s a l onunda 
5, ikinci salo-
nunda 10, 

üçüncü salonunda da 12 dolap vardır. er’iyye Sicil Dolap-
ları; sürme ray üzerinde hareketli, ha arata kar ı içi telli, 
çifte kapaklı ve birbirine geçme ceviz a acından yapılmı ,
sabit, orijinal dolaplardır. Bu dolaplar muhtemelen Sultan 
II. Abdülhamid Han tarafından yapılmı tır. Padi ah II. Ab-
dülhamid Han’ın tu raları beyaz zemin üzerinde dolapla-
rın üst orta kısmında yer alır. Bu dolaplarda tarihi er’iyye
Sicil Defterleri muhafaza edilmektedir. Dolap üstlerinde 
talik hattıyla mahkeme isimlerinin kayıtları yazılmı tır. Sı-
ralı yazılan mahkeme isimlerine örnek olarak: 1 stanbul
Kadılı ı Mahkemesi, 2 stanbul Bâb Mahkemesi, 3 Kasım-
pa a Mahkemesi, 4 Evkâf-ı Hümâyûn Müfetti li i Mahke-
mesi, 5 Kısmet-i Askeriyye Mahkemesi gibi 27 mahkeme 
adı kayıtlıdır. lber Ortaylı’nın da ifadesiyle “ kinci Abdül-
hamid padi ah olmayıp marangozluk ve mobilyacılı ıyla
kalsa dahi kısa zamanda çok zengin olurdu.  Onun tersimi 
yani dizaynı kadar yüksek nitelik ve yaratıcılık sergileyeni 
az bulunur. stanbul Müftülü ü, er’iyye Sicilleri Ar ivi’nde

sicillerin saklandı ı dolaplar onun eseridir ve bu tip öz-
gün tarihi evrakı muhafaza edebilecek böyle yüksek 

nitelikte bir tersim tasavvur edilemez (4).”

Me guliyetlerini hiç aksatmadan devam etti-
ren Abdülhamid, Selanik’e sürgün edildi i gü-
nün ertesinde Yıldız Sarayı’ndaki saatçilik ve 

marangozluk alet ve malzemelerinin ne 
zaman gelece ini Fethi Bey’e sormu  ve 
cevabı beklemeden öyle demi ti:“Böyle

alı kanlıklar, me galeler,
zevkler edininiz. 

Ben bunlara, 
ehzadeli im 

z a m a n ı n d a 
merak ettim. 

Sandalyelerinin tasarımı ve bir adedinin üretimi Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yapılan yemek masası takımı, Beylerbeyi Sarayı

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kufi hattı ile yazılmı  olan isminin bulundu u sandaleden detay, Beylerbeyi Sarayı
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Hükümdarlı ımda da vakit buldukça de il, vakit ayırarak
devam ettim. Bugün benim için yalnızca me gale de il,
teselli de oluyor. Ecdad-ı izamım (büyük dedelerim) içinde 
hemen hemen hepsinin daha âli ve tatminkâr alı kanlık-
ları vardı. Ço u, hüsn-ü hat (güzel yazı), iir, edebiyat ile 
me gul idiler(5)”

Sultan Abdülhamid, Hal Fetvası’ndan sonra Selanik’te 
Alâtini Kö kü’ne sürgün edildikten belli bir sene sonra 
stanbul’a getirtilir. 10 ubat 1918 yılında vefat eden Sul-
tan, Beylerbeyi Sarayı’nda göz hapsinde kalır.

Sultan Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı’ndaki odasında
marangozluk çalı malarına devam etmi tir. Üsküdar’daki 
bu sarayda hem Sultan Abdülhamid’in yapımı hem de 
Tamirhâne-i Hümayun’dan imal mobilyalar 
mevcuttur.  Büyük Marangozhane’de ya-
pılmı  bir dolap ve yazıhane sarayın
16 numaralı odasında yer alır. Sara-
yın harem yemek odasında beyaz 
altın yaldızlı dolabın camlarında
A.H. imzası olup Fransa’da orta-
ya çıkmı  olan Armorie a Deux 
Corps tarzını yansıtır. Bir tanesi 
sultan tarafından tasarlanıp ya-
pılan yemek sandalyelerinin üst 
kısmında kufi yazıyla yazılmı
Abdülhamid yazısı vardır. San-
dalyeler ceviz üzerine malakit, se-
def süslemeli ve maroken kaplıdır.
Yemek masasının di er sandalyeleri-
nin Tamirhane-i Hümayun’da yapılması
muhtemeldir.

Emekli bir subay olan Ethem Özaslan 1943 yılında Beyo lu
Tereke Hâkimli i Müzayedesi’nden bir mobilya alır. Mo-
bilyanın üzerindeki i çili e hayran kaldı ı için kimin ta-
rafından yapıldı ı bilinmeyen e yasını elden çıkarmayı
dü ünmez. Müzayededen satın alınan e ya eve gelirken 
ta ınması sırasında çarpmanın da etkisiyle üzerinde çi-
zilmeler meydana gelir ve tamiri için stanbul’da en iyi 
marangoz ustalarına götürür. Hiçbir usta tamir i ini üze-
rindeki ince i çili in orijinali gibi olamayaca ını dü üne-
rek yapmak istemez. O zamanlar 76 ya larında olan bir 
ustayı, tanıdı ı biri vesilesiyle bulur ve evinden bin bir rica 
ile alıp kendi evine getirir ve ihtiyar mobilyayı görünce: 
“Hey Allah’ım, hey, diye içini çeker. Sonra da u sözleri 
söyler: Bey, bunları biz yaptık. Hepsi, Sultan Abdülhamid 
merhumun Yıldız Sarayı Marangozhanesi’nden çıkmadır.
Bu takım yapılırken ben, 15-16 ya larında çırak olarak ora-
da bulunuyordum. Ba ımızda Kayserili Salih Bey adında
bir ustaba ı vardı. Zat-ı ahaneye ait marangozhaneye her 
gün siyah redingotunu giymi  olarak gelirdi. Bu takım, Al-
man mparatoru II. Wilhelm’in o tarihlerde stanbul’u ziya-
retinden sonra marangozhaneye bizzat Padi ah tarafından
sipari  edilmi ti. II. Abdülhamid’in marangozluktaki ustalı-
ını belki i itmi sinizdir. Ben de ahit oldum. Bazı günler 

kendisi de u rar ve bu takımın üzerinde çalı ırdı. Bunların
hepsi 18 parçaydı(9).” Bu konu manın arkasından ustanın
mobilya üzerindeki küçük tamir i inin bitmesi tam 3 ayını
alır.  Saraydan çıkan bu oda takımının özelli i, kullanılan
motiflerin yanı sıra ayrıca iki kapa ı gizli dü meyle açı-
labilme özelli ine sahip titiz bir i çilikle yapılmı tır. Takı-
mı olu turan parçalar arasında kanepe büyüklü ünde bir 
koltuk, altı iskemle, büyük bir kütüphane, dört sehpa, bir 
kapa ı kapalıyken satranç oynanan tamamen açıldı ında
tavla oynanabilen bir oyun sehpası, yine gizli bir dü mey-
le açılan kristal aynalı bir büfe bulunmaktadır.

Sultan Abdülhamid’e ait eserlerde genel olarak Arapça 
Ayn ve He harfi, tu rası ya da A.H harfleri vardır. Bunlar 
dı ında imzası kazınmamı  olan padi ahın eseri olan mo-
bilyalar da vardır.

Padi ahın e yalarının bir kısmı Yıldız Sarayı ba ta olmak 
üzere, di er saray ve müzelerde, camilerde, hanedan so-
yundan olan torunlarında, çe itli koleksiyonerlerde vardır.

Devletli padi ah, 1897 yılındaki Osmanlı-Yunan Harbi’nin 
kazanılmasından dolayı mutlu olmu , gazilerin hep-

sinin stanbul’da önemli hastanelerde teda-
vilerini sa layarak, sa lık durumlarının

takibi için bir görevliyi her gün has-
taneye yollamı tır. Sultan maran-

gozhaneye gitti inde müdür olan 
Mehmet Efendi'ye öyle der: 
“Hadi bakalım, Mehmet Usta! 
150 tane baston a acı kes..." 
"Ferman Efendimizin. Lakin bu 
kadar baston a acı ne olacak?" 
"Tahkik ettim, mecruhlarımızın

birçoklarının ayaklarından yara-
landıklarını ö rendim. Bunlar iyi 

olsalar da, yürümek için bastona 
muhtaç kalacaklar. Hastaneden çı-

kıp memleketlerine giderken, kendile-
rine birer baston hediye edece im(6).”  
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En iyi marangoz ustalarının bile eref ve takdirini kaza-
nacak mükemmeliyette abanoz a acından imal edilen 
yazıhane ve yazı takımını son Osmanlı sadrazamı olan 
Tevfik Pa a’ya ait olan dolabın özelli idir. Bu dolapla ilgili 
padi ahın kızı olan Ay e Osmano lu, Babam Sultan Abdül-
hamid kitabında bizlere u bilgileri aktarır: “Yalnız yaptı-
ı ve son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Pa a’ya hediye etti i

sanatkârane bir dolap imdi, Tevfik Pa a’nın büyük o lu,
eski yaver ve damatlardan smail Hakkı Bey’in kadir inas
ellerindedir. Babam bir de iskemle ile ancak 35 cm. boyun-
da küçücük, zarif bir çekmeceli dolap yapmı tı. Bunlardan 
ba ka yapmı  oldu u; büyük bir dolabın üzerinden sökül-
mü , sedefle i lenmi , köy manzarası gösteren dört parça-
yı stanbul’dan götürmü , ikisini merhum hem irem Refia 
Sultan (1891–1938)’a hediye göndermi tim. Merhum 
karde im Abdürrahman Efendi (1893–1952),  baba-
mın ehzadelik zamanında Maslak’ta iken yapmı
oldu u bir yazı takımını o lum Ömer’e hediye 
etmi ti. Bu da imdi bizdedir(7).”  Sainte Ire-
ne Askeri Müzesi’ne padi ah kendi yaptı ı
bir salon takımını hediye etmi tir.
Yuvarlak masa, küçük sandalye, 
kanepe ve koltuklardan olu-
an bu salon takımının özel-

li i her çe it silahı temsil 
eden kafes gövdele-
ridir.  Eski Diyanet 

leri Ba kanı
Dr. Tayyar 
Altıkulaç 
B e y ’ i n 

reis muavini oldu u yıllarda kullandı ı makam masası, Be-
ikta  Yahya Efendi sandukası, Eyüp Sultan Türbesi’nin se-

defli kapısı, stanbul Üniversitesi Rektörlü ü’nde bulunan 
konak biçimindeki evrak dolabı, Çankaya Kö kü’nde Cevdet 
Sunay’ın kullandı ı masa, Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nde 
ah ap bir rahle, sultanın kendi eserleridir. i li Etfal Hasta-
nesi için etajer ve ecza dolabı da Saray Marangozhanesi’nde 
imal edilmi tir. Yıldız Sarayı Hal Fetvası’ndan sonra ya -
malandı ı için sultanın ve Tamirhane-i Hümayun’dan çı-
kan eserler de bu olaydan nasibi alır. stanbul Arkeoloji 
Müdürlü ü kayıtlarındaki müdür odasındaki e yalar Yıldız
Sarayı’ndan gitmedir. Muhtemelen oradaki e yalar da sa-
ray marangozhanesinde yapılmı tır.

Paris’teki Richeliun Müzayede Evi’nde düzenlenen 
açık arttırmayla Sultan II. Abdülhamid ve kızı Ay e

Sultan'ın özel e yaları satıldı. Haneden ailesine ait 
olan e yalar tarihi eser meraklısı olan Türk 

ve Fransız koleksiyonerler tarafından sa-
tın alındı. Yakla ık iki saat kadar süren ve 

Sultan ile kızına ait özel e yaların
satı a sunuldu u müzayedede,

Hünkâr’ın kendi yaptı ı çalı -
ma masası oldukça yüksek 
bir fiyata satılmı tır. Ay e

Osmano lu’nun kız
torunları Fethiye 

ve Mediha Os-
mano lu , 

müzaye-
dede 17 

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yapılması muhtemel ah ap paravan, Yıldız Sarayı Müzesi

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yapılması muhtemel ah ap paravandan detay, Yıldız Sarayı Müzesi
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eserin satı ını  mahkeme kararıyla engellemi tir.
stanbul’da farklı yıllarda çe itli müzayede evleri tara-
fından sultana ait e yalar satılmı tır.

Dipnotlar

(Konu hakkında gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Asar-ı
Atika’dan Can ÖNEN Bey’e, stanbul Kültür Okulu projesin-
den Süleyman Zeki BA LAN Bey’e, Milli Saraylar'a ,Beylerbe-
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Elhamra ve Topkapı… Kısa zaman arayla in a edilmi , bir-
birine benzer simgesel anlamlar yüklü iki saray... Yapım-
ları sırasıyla XIV. ve XV. yüzyıllarda tamamlanan saraylar, 
geçmi ten günümüze dek ayakta kalmayı ba ararak, iki 
ülkenin kültür sembolü ve farklı unsurları uzla tıran gör-
kemli bir uygarlı ın tanıkları olmu tur.

Ba langıcından bu yana kuruldukları ehirlerde birer özerk 
yerle im birimi olarak dü ünüldükleri için bu iki sarayın
da sınırları kesin olarak belirlenmi tir. Topkapı Sarayı, eski 
Bizans’ın merkezi üzerinde, ehre sırtını dönüp bakı ını s-
tanbul Bo azı ve Haliç’e çevirecek ekilde konumlanmı -
tır, görüntüsü ehrin bu stratejik noktasında büyüleyici bir 
profil çizer. Granada ehrine hükmetti i Sabika tepesinden 

yüzünü ye il alana dönen Elhamra Sarayı da Darro Nehri 
vadisinin olu turdu u do al yarı ı güçlendiren sa lam sur-
larla, biti i indeki Albaicin semtinden ayrılır. Saray, co rafi
olarak Avrupa’nın güney ucunda yer almasına ra men;
ressamların, bilgelerin, seyyahların ve bunların bir uzan-
tısı olarak elit tabakanın, daha sonra aynı zevkleri benim-
seyen geni  bir halk kitlesinin hayranlık duydu u renkli 
Do u’nun kültürel ve sanatsal bir parçası olmu tur.

Her iki yapının mimarisinde, bünyelerinde cisimle tirdikle-
ri iktidarın izleri görülür, foto raflara yansıyan estetik ben-
zerlikleri de ilgi çekicidir. Ayrıca tarihi saraylara dönü me
süreçlerindeki ortaklıkları da ayırt etmek mümkündür. ki
sarayın bugününe bakıldı ında ve zayıflayan iktidar ko-

Aynı Denizin Uçlarında!
Rukal Kayra

“Aynı Denizin Uçlarında: Doğu’ya Yolculuk Fotoğrafında Elhamra ve Topkapı Sarayları Sergisi”, birbirine benzer 
simgesel anlamlarla yüklü Doğu sanatının en görkemli iki sarayını tek objektiften yansıttı. Sergide; fotoğrafl ar, 
haritalar, planlar, litografi ler, seyahat kitapları, maketler, alçıdan röprödüksiyonlar, Nasri ve Osmanlı dönemleri-
ne ait orĳ inal parçaların bulunduğu 126 eser, görkemli uygarlıkların izlerini gözler önüne serdi.

ppppppppppp ççççççç ppppppppp yyyyyyyyyyyy gggggggggg yyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyy
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numları açısından izledikleri farklı yollar dü ünüldü ünde,
iki sarayı kar ıla tırmak güçle ir gibi görünür, oysa oryan-
talist bakı  açısı onları birbirine yakla tırır, onlara güçlü 
bir hafıza boyutu katar. Aslında bu sarayları bariz ben-
zerliklerden ziyade, estetik ve sembolik imgeler birbirine 
yakla tırır. Elhamra ve Topkapı Sarayları sivil slam mima-
risinin pek çok tipik özelli ini payla ır, tüm dünyaya ün 
salmalarında muhtemelen her iki sarayın slam sanatının,
hatta genel anlamda Do u sanatının en görkemli temel 
eserleri olarak algılanmaları belirleyici olmu tur.

ki saray da bünyesinde, Avrupa kültürünün Avrupa ro-
mantizmi tarafından tekrar ke fedilen Do u dünyasına
atfetti i tüm o ça rı ım dolu unsurları barındırır; her ikisi 
de iirsel dü lerle, tarihsel imgelerle kendini foto raf sa-
natının çok yönlü imgelerine muhte em bir ekilde teslim 
etmi tir…

Aynı Denizin Uçlarında…

spanya Dı i leri Kültür Kurulu u (SEACEX), stanbul Cervan-
tes Enstitüsü, Elhamra ve Generalife Konseyi ile stanbul
Topkapı Sarayı Müzesi ortakla a düzenledi i “Aynı Denizin 
Uçlarında: Do u’ya Yolculuk Foto rafında Elhamra ve Top-

kapı Sarayları Sergisi”, stanbul Topkapı Sarayı’nda açıldı.
Küratörlü ünü Javier Pinar ve Carlos Sanchez’ın yaptı ı ser-
ginin amacı, Jean Laurent ve Abdullah Biraderler gibi foto -
rafçıların 19. yüzyıla ait foto raflarının yer aldı ı bir kolek-
siyon aracılı ıyla Elhamra ve Topkapı Sarayları arasında bir 
diyalog kurmatı. Sergi, ziyaretçilerini, etraflarını çevreleyen 
muhte em ehir manzaralarının ortasındaki bu iki sarayın
avlularına, odalarına, süsleme detaylarına bakmaya davet 
ederken iki sarayın o dönem ticari foto rafçılık aracılı ıyla
resmedili  yollarına da dikkat çekmeyi hedefledi.

Sergi, “Seyahatler, Anıtlar ve Görsel Bellek”, “ ehirdeki Sa-
raylar”, “Zamanın çerisinde Saraylar” ve “Belirgin Bakı ”
adlı dört bölümden olu uyordu. ehirlerin panoramik gö-
rüntüleriyle saray detaylarının fotografik ifadeleri sergi dü-
zene inde birbiriyle diyalog halinde kurgulanmı ; benzer 
bir diyalog da kopyaları çıkarılarak tüm dünyaya yayılan 
foto raflar ile onlara referans veren gerçek objelerin sergi-
lenmesiyle yakalanmaya çalı ılmı tı. Aralarında foto rafla-
rın, haritaların, planların, litografilerin, seyahat kitaplarının, 
maketlerin, alçıdan reprodüksiyonların, Nasri ve Osmanlı
dönemlerine ait   parçaların bulundu u toplam 126 eser bu 
çerçevede bir araya getirilmi ti.

132



Sergide, Granada ve stanbul’un panoramik görüntüleri de 
öne çıktı. James Robertson ve Abdullah Biraderler’in çekti i
stanbul foto rafları ile Jean Laurent’in hazırladı ı Granada 
panoramikleri gibi özel de er ta ıyan parçalar seçilmi ti. Ay-
rıca u anda stanbul Üniversitesi tarafından korunan, Sul-
tan Abdülhamid’in koleksiyonundan çok de erli fotografik 
malzemeler ve stanbul’un fatihi, Topkapı Sarayı’nın kuru-
cusu Fatih Sultan Mehmet’in kılıcının orijinali ile Granada’nın
son Nasri hükümdarı Ebu Abdullah’ın kılıcının gerçek bü-
yüklükteki foto rafı gibi her iki saray için sembolik anlamı
çok olan imge ve objeler de sergiye dahil edilmi ti.

Sergide, Granada’ya ait iki maket ile iki sarayın 19. yüzyıla
ait tasvirlerini grafik olarak veren bir görsel-i itsel malze-
me de sergilendi. Sergilenen eserler, Elhamra ve Generalife 
Konseyi Müzesi ve Ar ivi, stanbul Üniversitesi Kütüphane-

si, Suna ve nan Kıraç Vakfı, stanbul Ara tırma Enstitüsü, 
Topkapı Müzesi, Washington Kongre Kütüphanesi ve Gra-
nada Rodriguez-Acosta Vakfı’nın öne çıktı ı çe itli kurum-
lara aitti.

Sergi, 2007 yılında Elhamra ve Generalife Konseyi tarafın-
dan Granada’da V. Karl Sarayı’nda düzenlenen ve büyük 
ba arı kazanan “Ka ıt Üzerinde I ık: Jean Laurent’in foto -
raflarında Granada ve Elhamra Sarayı” ba lıklı sergiyi kay-
nak aldı. Ancak “Aynı Denizin Uçlarında: Do u’ya Yolculuk 
Foto rafında Elhamra ve Topkapı Sarayları Sergisi”, o ser-
ginin bir tekrarı de il; 19. yüzyıl foto rafçılı ı aracılı ıyla
Topkapı ve Elhamra Sarayları arasında bir diyalog kurma 
fikrinden hareket ederek foto raflarla çe itli objeleri farklı
bir kurguyla bir araya getiren yeni bir sergi oldu ve yo un
bir ilgi gördü.
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“Hat”la Yaşayan Yapraklar
Gül Bektaş

Yaprak, İslam Tasavvufu'nda evrenin birliğinin sembolüdür. Birçok hattat bu sembole kamış kalemi ile en güzel 
“hat”ları işliyor. Hat sanatçısı Mehmet Yörükoğlu da bunlardan biri. 20 yıl önce amansız bir hastalıkla mücadele 
ederken kurumuş yapraklara “hat” icra etmeye başlayan sanatçının eserlerinde Esma-ül Hüsna ön planda…

Hat sanatı kendisiyle hemhal olan insanlara ruh dünyası-
nın farklı kapılarını açar. Hattat, Allah’ın sözlerini hassasi-
yetle ve sabırla ka ıda döker. Her bir harf inci tanesidir. 
Bu sanata gönül verenler yalnız güzel yazı yazmakla 
kalmaz Kur’an’da uzun bir manevi yolculu a da 
çıkar. Harfler kol kola girerek insan ruhundaki 
manevi kemali ve cemali anlatır ka ıt üze-
rinde. Yalnız göze güzellik katmaz bu 
sanat. Gönlün odalarını dola ır sırayla,
ruha ı ık olur aynı zamanda. “Hat”ta 
gönül verenler dünya tela ına, sıkın-
tılarına çok da önem vermez. Hattat 
Kur’an’la tanı ır. Kamı  kalemi ucun-
dan ka ıda dökülen her harf Allah’la 
rabıta kurdurur gönüle. “Kur`an bize 
ne diyor?” sorusunun cevabı ö renilir bu 
sayede.  Hattat, Allah kemâlini, onun en 
güzel isimlerini, kelamlarını ka ıda nak e-

derken kendi ruhuna da nak eder farkında olmadan. çin-
deki a kı ka ıda dökebilmek için kamı  ve mürekkepten 

yardım ister. Be er’e de il Allah’a duyulan bir a ktır
bu. Hat gönüllüsü, mürekkebe daldırdı ı kamı-

ın ucundan ka ıda dökülen her harf ile ruhun 
derinliklerinde ince bir yol bularak huzur yol-
culu una çıkar. Neyzenin elinde name bulan 

kamı  hattatın elinde Allah a kıyla sema'a 
kalkar. Kalem her harekette O’nu anlatır,

O'ndan bahseder ve O’nu zikreder. Hat 
kederli gönüllere aydınlık olur, yanan 
ruhlara Kevser havuzundan damlalar 
akıtır.

11 Ya ında Hat Sanatına A ık Olur 

Emekli gazeteci Mehmet Yörüko lu da 
hat sanatına gönül verenlerden ve bu yol-
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da sabırla yürüyenlerden. Aslında onun yolculu u küçük 
ya larda ba lar. 11 ya ındayken hat sanatına merak sarar. 
O ya ta Urgancızade Muharrem Efendi’nin talebesi olur. 
Onun himayesi altında bu sanatı icra etti i küçük ya larda,
kamı  kalem ve mürekkeple dost olur. Ka ıda akıttı ı her 
Allah kelamı ruh dünyasını olgunla tırır. O yıllarda ya adı-
ı mahalledeki Akmescid Camii’nin iç hatlarını yazdı ında

daha 13 ya ındadır. Küçük ya larda hatla tanı an Yörü-
ko lu, hayatın akı ında ba arılı bir gazeteci olur. Daktilo-
nun tu larından hayatın gerçeklerini insanlara aktarırken,
di er yandan kamı  kalemi ve mürekkebiyle sohbe-
te devam eder. Bir dönem ticarete de atılan sanatçı
hiçbir zaman hat sanatından kopmaz. Gazetecili i
ve ticari hayatını sürdürürken, kamı  kalemini de 
elinden dü ürmez. Ruhu her sıkıldı ında yazdı ı
her harfle huzur bulur. 

Yapraklar ve “Hat”la Hemhal Oluyor

Mehmet Yörüko lu son 20 yıldır a aç-
ların kuruyan yapraklarına hat sana-
tı ile Allah lafzını ve Esma-ül Hüsna'yı
yazıyor. Bugüne kadar be  sergi açan 
Yörüko lu’nun yazdı ı binlerce yaprak 
ve ya ları bir ile sekiz arasında de i en
kurutulmu  ancak i lenmeyi bekleyen 
on binlerce yapra ı var. Sanatçı, eserle-
rinde genellikle ye il, kırmızı, bordo, si-
yah ve altın yaldız kullanıyor. Bilindi i gibi 
yaprak, slam Tasavvufu'nda evrenin birli inin
sembolüdür. Onun üzerine yazılan hat, evrenle 
bütünle ir. Yaprak üzerine hat uygulamaları; tek-
li, üçlü, be li, yedili, dokuzlu ve on birli olmak üzere 
çe itli kompozisyonlarda yazılır. Tekli kompozisyon-
lar, sadeli i ve anlatım gücü ile en çok tercih edilen 
kompozisyondur. Türkiye’de bu sanatı yapraklara uygula-
yan birçok sanatçı var ancak Yörüko lu’nun hikayesi bi-
raz farklı. Aynı zamanda ebruzen olan sanatçı, yirmi sene 
evvel hasta yata ındayken a aç yapraklarına hat sanatını
icra etmeye karar verir. Hayatı boyunca a ır imtihanlar 
geçiren, birçok sıkıntıyla mücadele eden Yörüko lu, o 
yıllarda ciddi bir rahatsızlık geçirir ve doktorlar kendisine 
üç ay ömrü kaldı ını söyler. Bir yıl hasta yata ından kal-
kamayan hat sanatçısı pencereden bahçesindeki a açları
seyrederek günlerini geçirir. Baharda ye eren a aç yap-
raklarının yaz aylarında canlanması, sonbaharda sarararak 

dökülmesi onu çok etkiler. Yere dü en yaprakların çürü-
mesine gönlü razı olmayınca kızından kurumu  yapraklar 
ister. Sanatçı bundan sonrasını öyle anlatıyor: “Tabiatta 
her canlı Allah’ı zikreder. A aç zikrini yapra ıyla, ükrünü
meyvesi ile yapar. Allah'ı zikreden yaprakların çürümesi-
ni istemedim. Kızımın topladı ı yaprakları kitap arasında
sakladım. yile tikten sonra kitapların arasından yaprakla-
rı alıp, üzerine Esma-ül Hüsna yazdım ve yazmaya devam 
ediyorum.”

Her Harf 12 Saat Bekliyor 

Bu konuda ciddi ara tırmalar yapan Yörüko lu,
yapra a hat yazmanın oldukça dikkat ve hassa-

siyet gerektirdi ini ve her yapra ın i leneme-
yece ini söylüyor. Sanatçı bir yapra ın eser 

haline gelmesi için uzun bir süre ve çe itli
evrelerden geçmesi gerekti ini ifade edi-
yor. Yaprakların hatla bulu ma sürecini 
ise u cümlelerle anlatıyor: “Yaprakların
organik olması çok önemli. Zirai ilaç kul-
lanılan a aç yapraklarına da yazılır ancak 
ömrü kısa olur. Ceviz, dut ve incir gibi lifli 
yapraklar hat yazmak için çok uygundur. 

Kauçuk yapra ına da yazılabilir ancak 
kitap arasında kurutma i lemi çok uzun 

sürüyor. Ayrıca, yapraklar yılın belli zaman-
larında toplanıyor. Meyveler yüzde 50 olgun-

la tı ında toplanan yapraklar kurutmak için 
çok idealdir. Topladı ım yaprakları önce kitabın

arasına koyarak kurutuyorum. Çürümemeleri için 
haftada üç gün yaprakların yerini de i tiriyorum. Bir yıl
kitap arasında bekleyen yapraklar istenen kurulu a geli-
yor. Daha sonra hava almayan kutularda saklıyorum. Bu 
ekilde uzun yıllar bozulmadan duruyor.  Yapra a organik 

boyalarla hat yazıyorum. Yaprak hassas oldu u için özel, 
ince fırça kullanıyorum. Bir harfi yazdıktan sonra boyanın
kuruması için 12 saat bekletiliyor, kuruduktan sonra di er
harf yazılıyor. Bu bakımdan bir eserin ne kadar zamanda 
ortaya çıkaca ı belli olmuyor. Varak kullandı ım yapraklar 
daha uzun sürüyor ancak bu bekleyi  ve me akkat bana 
huzur veriyor.” Yörüko lu yıllar önce yakalandı ı amansız
hastalı ı sanatla ve tabiata olan ba lılı ı ile yendi ini be-
lirterek, sanatın insanın kalbinde ve ruhunda farklı kapılar
açtı ını, herkesin bu kapıları çalması gerekti ini söylüyor.  
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Bir İstanbul Masalı
Seda KONAR

Yıllardır anlatıla gelen efsanevi İstanbul masallarından birine imza attı geçtiğimiz günlerde İSMEK... 60 özel 
tasarımdan oluşan “İstanbul, Renkler ve Yansımalar” başlıklı defi le, görkemli bir kültürü, tarihi ve sanatı gözler 
önüne serdi. Şifonlar, satenler, ipek kadifelerle hazırlanan göz alıcı kıyafetler, etek ucundan başlığına kadar 
İstanbul’un güzelliğini, zarafetini ve asaletini anlattı.

Nice airlerin adına iirler yazdı ı, bestekârların arkılar
yaptı ı, ressamların güzelli ini resmetti i stanbul, fetihleri 
ile bir tarih kitabıdır adeta. Dar sokaklarını anlatan sayfa-
sını Arnavut kaldırımları, mozaik ta ları süsler. Camilerinin 
minarelerinden yükselen ezanları, kiliselerin ve sinagog-
ların çan sesleri insanlara ho görüyü anlatır. Bu ehrin
çe melerinden kültür akar, köprülerinden hasret geçer. 
Asya ve Avrupa kıtasını birbiri ile bulu turan bu ehirde
uygarlıklar da iç içedir. Ça lar boyunca farklı uygarlıklara
ve kültürlere ev sahipli i yapan, Roma, Bizans ve Osmanlı
dönemine tanıklık eden stanbul, aynı zamanda bir masal 
ehridir. Öyle bir masal ki; onu dinleyenlere; sevgiyi, say-

gıyı, güzelli i, zarafeti, asaleti, vefayı ve ho görüyü ö retir.
Kız Kulesi, Haliç, Üsküdar, Ortaköy, Sultanahmet, Topka-
pı Sarayı bu masalın esas kahramanlarıdır. Mehmet Akif 
Ersoy, Orhan Veli, Yahya Kemal, Faruk Nafiz, Necip Fazıl
Kısakürek, Cemal Süreyya gibi usta kalemler de bu masalı
satırlarına, dizelerine ta ımı tır.

13 yıldır verdi i ücretsiz e itimlerle geleneksel Türk el sa-
natlarımıza ve kültürümüze sahip çıkan SMEK ( stanbul
Büyük ehir Belediyesi Sanat ve Meslek E itimi Kursları),
herkesin dinlemekten keyif aldı ı bu masalı, “ stanbul
Renkler ve Yansımalar” adlı muhte em defilede Ay e
Egesoy’un bu ulu sesinden iirler e li inde anlattı. SMEK,
60 özel kıyafet ile sanat dostlarını bir stanbul masalının
içine çekti. Bizans dönemiyle ba layan bu masal, Roma 
dönemi ile devam etti, ardından Anadolu’ya bir kapı ara-
landı. Osmanlı döneminin stanbul’unu anlatan kıyafetler-

le sona eren masal, bu büyülü kenti, a ıklarının gözünde 
daha bir güzelle tirdi, daha bir özelle tirdi.

stanbul’un dününü, bugününü podyumlara ta ıyan bu 
çalı manın danı manlı ını ünlü modacı-tasarımcı Erol Al-
bayrak, kareografisini U urkan Erez üstlendi. Birbirin-
den özel tasarımlardan olu an defile, ba lı ba ına bir 
kültür ve tarihsel bir mozaikti. SMEK kursiyerleri, 
usta ö reticileri ve bran  rehberleri tarafından
olu turulan kreasyon geceli- gündüzlü süren 
altı aylık bir çalı ma sonucu ortaya çıktı. Bu 
özel kreasyonda SMEK’te e itim verilen 
çok sayıda bran ta e itim alan kursiyer 
emek harcadı. Kurdele nakı ından tel-
kırmaya, takı tasarımından modelistli-
e kadar birçok bran ın kursiyeri bu 

özel defile için detaylı bir çalı ma
içine girdi. Roma, Bizans ve Os-
manlı dönemlerine ait kitaplar 
karı tırıldı, ar ivler tarandı
ve stanbul kadınının bu 
üç döneme ait ya amı,
giyimi incelendi. 
s t anbu l ’ un 

tarihi ye-
n i d e n 
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anlatıldı. ifonlar, ipek satenler, keçeler, ipek kadife-
lerle hazırlanan kıyafetler etek ucundan ba lı ına
kadar efsanevi medeniyetler kenti stanbul’u an-
lattı. Roma ve Bizans dönemini yansıtan elbiseler-
de kahverengi ve ta  rengi kullanılırken; Osmanlı
dönemi, stanbul’un gökyüzü, denizi ve do ası ile 
anlatıldı. Bizans döneminde kutsallı ı, Roma döne-
minde ihti amı ifade eden altın ise, özellikle takı-

larda bol miktarda öne çıktı. Kıyafetlerde kullanılan
biyeler ve dü ümler stanbul’un iç içe geçmi  farklı

uygarlıklarını sembolize etti. Etek uçlarının kıvrımı;
bütün uygarlıkları stanbul’da bulu turdu. stanbul takı-

larında, ahmeranlar, bileklikler, kolyeler, beden takıları,
kemerler ve küpeler, stanbullu kadının güzelli ini göz-
ler önüne serdi. Bir kolyenin ucundan sarkan lale motifi 
göz kama tırırken, elbisenin belini dolayan bir keme-
rin nakı larında bir caminin varakları sanat eseri ola-

rak yer buluyor. 

Gece ve Gündüzün Gizemi

Bir masal büyüsündeki defile “ stanbul’da Gün-
düz ve Gece”,  “Bizans Serisi”, “ stanbul Serisi”, 
“Ebru Serisi” ve “Takı Elbiseler Serisi” altında
toplandı. Su ehri stanbul’un renklerinden 

olu an “ stanbul’da Gece ve Gündüz Serisi” 
gündüz ve gecenin gizemini gözler önüne serdi. 

Krem, ye il, mor, kırmızı, kahverengi ve mavi renk-
lerle hazırlanan elbiseler, stanbul’un sabahını, günü-
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nü ve  gecesini anlattı. öyle ki; adına arkılar, iirler ya-
zılmı  bir kadın kadar güzel stanbul, krem ifon elbiseyle 
güne uyanıyor, ö leye do ru ye il renk elbise güne hakim 
oluyor. Mor elbise ise günün en yo un ve en romantik 
anını simgeliyor. Kırmızıdan olu an stanbul’un gün batımı
kalpleri hüzne ta ıyor. stanbul’da gece kahverenginin en 
derin halini alıyor. Koyu gecenin ardından ufuk aydınla-
nıyor ve gökyüzü yava  yava  maviye bürünüyor. Bon-
cuklar, pullar ile süslenen elbiseler zincirlerle ve telkırma
tekni i ile hareketlendi. Bu seride farklı kültürleri anlat-
mak için mozaik figürlerine yer verildi. ifon ve ipek saten 
kuma lardan olu an bu özel kıyafetler adeta stanbul’un
bo azındaki ehir hatları vapuru edasında süzülüyor… 

Ebru, Batik ve Keçe ile Bulu tu

Geçmi in esintileri ile bugünün stanbul kadınını anlatan 
bir di er seri ise, “Ebru Serisi” idi.  Ebru teknesine yatırılan
ipek ifonlar lale motifleri ile hemhal oldu. Batik boyama-

larla süslenen 
elbiseler, stanbul

lalelerinin ye ili, pem-
besi, moru, mavisi ile birle ti-

inde stanbul hanımefendilerinin zara-
fetini ortaya koydu. Her bir kıyafet Lale Devri’nin kapılarını
araladı. Sevginin, zarafetin, asaletin renklerinden olu an
bir dünyaya yolculuk ba ladı. Batik boyama elbiseler keçe 
motifleri ile süslendi ve boncuklarla i lendi. Omuzlardan 
bele inen dalgalar sanki stanbul Bo az’ının sularında nazlı
ehre seyr-ü sefa ettirdi. Kurdela nakı ı ile hareketlenen 

elbiseler stanbul kadınının ruhundaki çiçekleri anlattı.
“Takı Elbiseler Serisi” Roma, Bizans ve Osmanlı dönemin-
den esinlendi. Saten kuma lardan hazırlanan elbiselerde 
siyah renkle stanbul kadınının gizemi anlatıldı.

Kaftanların Dilinden Türk Kadını

Bu özel defilenin “ stanbul Serisi”ni kültürümüzün vazge-
çilmezi kaftanlar olu turdu. Toplam 10 adet kaftanın yer 
aldı ı seride geçmi ten günümüze yansıyan kaftanlar 
Mara  i i ile süslenirken, günümüze uyarlanan kaftanla-
rın üzeri boyama tekni i ile çini desenlerini misafir etti. 
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Sandıklardan çıkarılan ve stanbul’un ihti amını, asaletini 
anlatan kaftanlar, stanbul çiçeklerini de üzerinde ta ıdı.
pek kadifeden hazırlanan kaftanların altın sırma i leri
Türk kadınının sabrını, özlemini ve sevdasını gözler önüne 
serdi. Kırmızının gücü, morun asaleti ile birle en nakı lar
kaftanları sıcacık bir sevgiyle sardı. Türk kadınının geç-
mi inden günümüze de i imi ise modernize edilen kaf-
tanlarla sunuldu. Beyaz saten üzerine boyama tekni i ile 
nak edilen stanbul çiçekleri ve çini desenleri stanbul’un
tüm renkleri ile bütünle irken sade, hafif desenli kaftanlar 
da bu masal içinde yerini aldı.

Bir stanbul masalı olan defile her dönemde zarafetin ve 
asaletin sembolü olan muhte em bir gelinlik ile sona erdi. 
Petek tülden hazırlanan ve bir ku u zarafetindeki gelinlik, 
sanatseverleri Roma, Bizans ve Osmanlı kadınının efsunlu 
dünyasına götürdü. Telkari i i ile bedene i lenen lale mo-
tifleri stanbul ile bütünle ti. Üç parçadan olu an duvakta 
ise Roma, Bizans ve Osmanlı kadını ba  tacı edildi. 

SMEK’in masal tadındaki defilesi, hüzünleri, sevinçleri, 
asaleti ve ho görüsü ile bir kadın zarafetindeki stanbul’u
gözler önüne sererken, kalplere de stanbul’a duyulan a kı
bir defa daha nak etti.
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Rana KAYACIK

Sadberk Hanım Müzesi ve Ömer M. Koç Koleksiyonlarında yer alan 330 adet İznik çini ve seramiği Vehbi Koç Vakfı 
Sadberk Hanım Müzesi’nde beraberce ilk defa sergileniyor. 15. ve 17. yy arasında İznik atölyelerinde çalışan çini 
ustaların yaratma gücünün sonsuzluğu,  kompozisyon repertuarlarının zenginliği, renk paletini nasıl bir ustalıkla 
kullandıklarını gözler önüne seriyor.  

Ateşin Oyunu

Marmara Bölgesi’nde, aynı adla anılan gölün do u-
sunda, surlarla çevrili irin bir yerle im yeri olan 
ve antik ça da “Nikaia” olarak bilinen znik
kenti, 15. ve 17. yüzyıllar arasında Osmanlı
mparatorlu u’nun, anıtsal mimari yapı-
larının süsleme programında kullanılan
çinilerin ve çe itli formlarda seramik 
kapların üretildi i önemli bir merkez 
durumundaydı.

Hamur hazırlayanından, sırça çekenine, 
nakı  yapanından fırına yerle tirenine ka-
dar çe itli kollarda çalı an ustaların ortak 
çalı ması sonucu yaratılmı  olan znik çini ve 

seramikleri, yüzyıllar boyunca büyük be eni ile kar ılanıp
dünyadaki çe itli müze ve özel koleksiyonlara da ıl-

mı tır. Günlük hayattaki ihtiyaçları estetikle birle -
tiren bu çini ve seramikler, döneminde de dünya 

pazarında, dokuma ve halılar gibi talep görmü
ve ekonomide önemli bir rol üstlenmi lerdir.

12 Nisan’da açılan bu sergi ile, Sadberk Hanım
Müzesi ve Ömer M. Koç koleksiyonunda  yer 
alan znik çini ve seramikleri aynı mekânda bir 

araya getirilerek, sanat ve akademik çevrelere 
tanıtılmaktadır. Sergide yakla ık 330 adet eser yer 

almaktadır. 



Sergi, erken Osmanlı dönemi znik çini ve seramik örnekleri ile 
ba layıp, 17. yüzyıl eserleri ile nihayetlenmekte ve znik çini ve 
seramik sanatının geli iminin açıkça izlenebilmesi amaçlanmak-
tadır. Zaman içerisinde tek tek biraraya getirilen ve beraber ilk 
defa sergilenecek olan bu iki koleksiyondaki eserleri znik atölye-
si üretimi olan duvar çinileri ile büyük ço unlu u seramik sanatı
örnekleri olan tabak ve farklı formlarda kaplar olu turmaktadır. 
Bu eserlerle znik atölyelerinde çalı an çini ustalarının yaratma 
gücünün sonsuzlu u,  kompozisyon repertuarlarının zenginli i, 
renk paletini nasıl bir ustalıkla kullandıkları ve daima yeni teknik 
arayı lar içerisinde oldukları bir kez daha ortaya konulmaktadır. 

Aynı topraklardan, belki aynı fırından, belki de aynı usta elinden 
çıkmı  olan bu eserleri biraraya getirmek, sanat tari-
hi açısından önemli oldu u kadar, 15. ve 17. yüzyıllar 
arasında Osmanlı çini teknoloji düzeyini göstermesi 
bakımından da oldukça önemlidir. Bu eserler ile znikli 
ustaların kompozisyon repertuarlarının ne kadar geni
ve sonsuz oldu unu görmekle birlikte her an kar ımıza 
çıkacak olan ba ka bir çini veya seramik eserin üzerin-
deki bezemenin, bizi a ırtmaya devam edebilece ini 
de rahatlıkla söyleyebiliriz.



Dünya Seramiğinin 
Başyapıtları  İstanbul'da

Abdullah ESAD

Dünyanın ve İngiltere’nin en köklü sanat kurumlarından biri olan Victoria ve Albert Müzesi’nin paha biçilemez 
koleksiyonlarından derlenen ve antik çağlardan günümüze seramik sanatının tarihi gelişimine ışık tutan Dünya 
Seramiğinin Başyapıtları Sergisi; Kore, Almanya ve Suriye'den sonra Türkiye’ye konuk oldu. Çin heykellerinden 
İtalyan Rönesans çömleklerine, İznik çinisinden Sevr porselenine kadar dünyanın her köşesinden 115 parça çar-
pıcı yapıt, Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.
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Kaideli Apollo Büstü 

Kalay sırlı çok renkli de-
korlu Fransa, Nicholas Fouqu-

ay Fabrikası, Rouen (1730)

Roma güne  tanrısı Apollo’nun bu çok 
büyük büstü, oldukça iddialı bir heykel prodük-

siyonudur ve bu malzemeyle daha iyisi hiçbir zaman 
yapılamamı tır. Büst üslüp olarak büyük talyan Barok 
heykeltıra ı Gianlorenzo Bernini’nin etkisini ta ır, ka-
idenin tasarımıysa kraliyet sarayına mobilya yapan 
André Charles Boulle’ün örneklerine benzemektedir. 
kisi de zengin çok renkli bir paletle boyanmı tır, bu da 
18. yüzyıl ortası kalay sırlı seramiklerin karakteristik 

özelli idir.

150 yıllık geçmi i ve zengin koleksiyonlarıyla dünya-
nın ve ngiltere’nin en köklü sanat kurumlarından biri 
olan Victoria ve Albert Müzesi’nin seramik bölümü, 
restorasyon çalı maları nedeniyle kapanınca; sera-
mik sanatının tarihi geli imine ı ık tutan seçme 
eserlerden gezici bir sergi olu turuldu. Çin hey-
kellerinden talyan Rönesans çömleklerine, znik 
çinisinden Sevr porselenine kadar dünyanın her 
kö esinden 115 parça çarpıcı yapıtın yer aldı ı ve 
“Dünya Serami inin Ba yapıtları” adını ta ıyan bu 
gezgin serginin son dura ı; Kore, Almanya ve 
Suriye'den sonra Türkiye oldu. 

Dünya Serami inin Ba yapıtları Sergisi’nin 
stanbul Pera Müzesi’ne geli ini sanat-
severler adına kutlanması gereken 
bir olay olarak nitelendiren küra-
tör Tim Stanley, bu serginin pek 
çok kaynak taranarak birkaç 
binyıla yayılmı  küresel sera-
mi in derli toplu bir tarihini 
ortaya çıkarmayı hedefledi-
ini belirtiyor. Stanlay, ser-

gi için hazırladı ı katalog 
yazısında ise, “Daha önce 
gösterildi i her yerde bu 
sergi, sıra dı ı yerel sera-
mik üretimi gelenekleri için, 
küresel bir ba lam sunmu tur. 
Aynı ey stanbul için de geçerlidir, 
ama bu ehrin kendine ait büyük se-
ramik koleksiyonları bulunmaktadır
ve bunlar yerel ürünlerle sınırlı de ildir. 
Bazıları Sadberk Hanım ve Pera gibi özel 
müzelerdedir. Bazıları büyük devlet müze-
lerinde, öncelikle de Topkapı Sarayı Müzesi’ndedir. V&A 
koleksiyonu büyüklük ve çe itlilik açısından rakipsizdir, 
ancak Osmanlı padi ahlarının ve önde gelen tebasının
be endi i seramik türlerinde, özellikle de Çin porse-
leni konusunda Topkapı Sarayı ko-
leksiyonuyla yarı amaz” diyor. 
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Ana temalarından biri seramik teknolojisi ve ta-
sarımının uluslararası ticaret ve kültürel alı veri
aracılı ıyla yayılması olarak belirlenen Dünya Se-
rami inin Ba yapıtları Sergisi’nin en çarpıcı parça-
ları arasında Pablo Picasso’nun 1954 yılında yaptı ı
“Sehpanın Ba ındaki Sanatçı” adlı vazosu, Budist 
Rahip Bodhidharma’nın insan boyundaki heykeli, 
Roma güne  tanrısı Apollo’nun büstü, insan boyun-
da tek parça olarak yapılmı  en büyük porselen 
figür olarak bilinen Yunan mitolojisindeki gençlik 
tanrıçası Hebe ile Fransa kralı ve kraliçesi 16. Lou-
is ve Marie Antoinette’nin büstleri de bulunuyor. 
Sergideki en genç eser Richard Slee'nin 2001 yılın-
da modern tarzda üretti i beyaz sırlı sifon olurken 
en ya lı seramik ise milattan önce 2500 yılına ait 
beyaz hamurlu, sırsız pi mi  bir ibrik. 

Vazo: “Sehpasının Ba ındaki Sanatçı”
Kalay surlı beyaz hamurlu pi mi  toprak kap, Balmumu 

koruyucu ve oksit boyalar Resim: Pablo Picasso (1881-1973) 
Fransa, Madoura Pottery, Vallauris,1954

1954’te üretilmi  bu vazo, sanatçıyı ve modelini gösteren bir sera-
mik serisinden alınmı tır. Bunlar da aynı temalı bir dizi deseni izler, 
bu desenlerde Picasso ya lanmanın etkileriyle alay eder, kendini de 
sonunda “Ya lı Usta” ressama dönü türür. Bu vazonun bezemesinde 
kullanılan iki sahne, aynı mantı ı sürdürür: genç bir adam olarak hey-
keltıra , ayakta duran kadın modelinin önünde bir figüre ekil verir; 
di er sahnedeyse artık ya lanmı  ve ünlenmi  olan sanatçı, otur-
du u yerden övalesinde resim yapmaktadır. Vazonun biçimi ve 
“üzengi” eklindeki a zı, Güney Amerika çömlek formlarından

esinlenmi tir.
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Dünya Serami inin Ba yapıtları Sergisi, Pera 
Müzesi’nin kurucuları Suna ve nan Kıraç tara-
fından bir araya getirilen, Kütahya’da üretilmi
300’den fazla firit seramik koleksiyonuyla birle-
ince daha da bir önem kazanıyor. Victoria ve 

Albert Müzesi Direktörü Mark Jones, “Bu kolek-
siyon bugüne kadar Kore, Almanya ve Suriye’de 
görüldü; bu turun dünyadaki en büyük ve en 
özgün seramik geleneklerinden birine sahip olan 
Türkiye’de son bulması son derece anlamlı. Mü-
zemizin olu um yılları olan 1850-1920 arasında 
Türk seramikleri, özellikle de znik seramikleri, 
tasarım kaliteleri açısından geni  bir be eni top-
lamı tı. Sonraki yıllarda da hem Türkiye’de hem 
de yurtdı ında akademik çalı ma konusu oldu-
lar. Biz de müzemizin, bu entelektüel ara tırma 
ve estetik zevki temsil etti ini umuyoruz” eklin-
de konu uyor.

znik Kasesi
Beyaz hamur, sıratlı mavi-beyaz dekorlu Türkiye, olasılıkla znik (1530)

Türkiye'nin kuzeybatısında küçük bir kent olan znik, slam dünyasında üretilmi  en üstün nitelikli seramik-
lerden bazılarına adını vermi tir. 15. yüzyılın ortalarında buradaki ustalar Çin yapımı mavi-beyaz porselen-

lerin alçakgönüllü taklitlerini pi mi  toprakla yapma konusunda uzmanla mı tı. Ancak 1460 ya da 1470'lerde, II. 
Mehmed (1451-1481 arasında hüküm sürmü tür) döneminde buradaki fırınlarda, form ve bezeme açısından zarif, 

genellikle de çok büyük frit hamurlu seramikler üretilmeye ba landı.

znik seramikleri talyan Rönesans mayolika'larında ve 19. yüzyıl “sanat çömlekçili i”nde taklit edilmi tir.
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Bir Vezir Bir Mimar
İbrahim DIVARCI

Koca Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali kadim bir medeniyetin bahtiyar evladı, 
Ulu Mimar Kelük bin Abdullah taşa, mermere, ahşaba ve çiniye bir medeni-
yetin ruhunu işleyen dahi mimar olmakla şerefl enmiştir. Ey oğul bu toprak 
çokça koca vezir ve çokça ulu mimar görmüş olsa da bu iki muhteşem 
insanın yol arkadaşlığı bundan sonra kimseye nasip olmamıştır.

Gök Medrese



Sahipa Ata Hanigah
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O ul,
Dinle sana çok eskilerden bir hikaye anlataca ım.
Ta eskiden çok eskiden koca bir vezir ile koca bir mimar 
ya armı  Anadolu’da.
Devlet-i Ali Selçuk hüküm sürermi  o zamanlar buralarda. 
Koca sultanların tarih sahnesinde birer birer çekildi i ve 
kudretli vezirlerin artık devleti idare etti i zamanlarmı .

te benim anlataca ım hikaye o zamanlarda ya anmı .
Vezir ki hakikaten kudretli. Ol ehri Konya’yı, Sivas’ı,
Kayseri’yi imar ettirip eserlerle donatmı .
Alimlere  kol kanat germi , sanatkârları himaye etmi .
Koca vezir farkında yakla makta olan felaketin. Devletin 
zeval vakitlerinin yakla tı ını içten içe hissetmekte. Bu se-
bepledir ki devletinin imzasını ebediyen bu ulu topra a
bu mübarek vatana Anadolu’ya atma tela ında. Biz gitsek 
de geri kalanlar için burası ebedi vatan olsun demekte 
belki de içten içe.
Koca vezir tela ta, güne  batmaya yakın sararırmı . Dev-
let ikindi vaktini ya amakta. Ve koca vezir devletten önce 
ya ar büyük felaketleri. Bütün sevdiklerini yitirir birer bi-
rer. Ve en çok da ahir ömründe çok sevdi i iki o lunu
aynı sava ta ehit verir.  Koca vezir en büyük felaketleri 

gö üsler devletin bekası için. Lakin kan a lamaktadır içi. 
Bir babadır koca vezir nihayetinde…
Anadolu, o zaman ho görü cenneti. Dini, milliyeti, ırkı, ge-
lene i farklı insanlar bir arada karde çe ya armı .  Konya 
derler bir ehirde müsamaha hayat tarzıymı . Hz. Mevlana 
ki hikayemize konu vezirle aynı ça da ya armı . Medrese-
sinde ders verirken “yetmi  iki millete” bir gözle bakmayı
ö ütlermi . “Tevazuda toprak gibi ol” prensibine uygun 
ya amı  ve bize de tavsiye etmi .
Koca vezir hüzün adamıdır.
Zarif adamdır.
Ça ını a an bir deryadır.
Tekli buzhaneler, çiftli buzhaneler in a ettirecek kadar 
ufuk sahibidir.
Su yoları yaptırır, çe meler yaptırır. Belki de yanmakta 
olan yüre ini söndürmeye çalı maktadır.
Sonra bir mimar vardır. Önce Konyalı Kaluyandır sonra Ke-
lük bin Abdullah. Ömrü Anadolu’yu abidevi yapılarla do-
natmakla geçmi tir.
kbal görmü , kemale ermi  ve nihayetinde bin Abdullah 
olmayı seçmi tir.

Sultanda ı shaklı Han / Afyon

Sahip Ata (Sultan) Hamamı Sahip Ata Türbesi
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Bazen nce Minareli Medrese’de oldu u gibi ta a saltanat 
vermi , bazen Sahip Ata Hanigahı’ndaki gibi çiniye ebedi-
yetin sırrını söyletmi tir. Gök Medrese’de mimari zirveler-
de dola mı , çini sandukalarda hayatın ve ölümün sırrına
ermi tir.
Koca vezire koca mimar yakı mı tır.
Rivayet odur ki; Sahip Ata Fahreddin Ali, bütün sevdikleri-
nin ölümüne ahadet edip onları birer birer topra a verin-
ce bu muhte em mimara demi  ki: Ey Koca Mimar öyle bir 
yapı in a edesin ki insanlar yüzyıllar sonra benim çekti im
derin ızdırabı ve ya adı ım ebedi hüznü bu eserde göre-
bilsin. Ve mimar bu dile i hakikat kılmak için Sahip Ata 
Hanigahı’nı in a etmi  derler. 
Koca Vezir, Larende kapısına varmı , kar ı araziyi göster-
mi  ve "buraya in a edin ulu bir mabed" demi  olmalıdır.

"Benim türbemi de bir kıyısına yapıverin." O ullarını ken-
dinden önce burada topra a vermek herhalde aklından
geçmemi tir o zamanlar.
Sahip Ata Hanigahı, muhte em vezirle koca mimarın sırrını
bugün de aynen muhafaza eder gibidir. lginçtir, yapı Kon-
ya suru dı ında in a edilmi tir. Anadolu, kan ve gözya ı
iklimi içindeyken sur dı ında kalanlara kucak açmak için 
böyle yapıldı ı iddiası gerçe e en yakın ihtimaldir.
Muhte em vezirin anına yakı anı yapmı tır ulu mimar. 
Kendi adını da ebedi kılmı tır bir yandan. Portalde bir me-
deniyetin kemali, çini sandukalarında sanatın ebedi hali, 
mihrabında sıcaklı ı ve yapının tamamında bir kadim me-
deniyetin ula tı ı mimari zirveyi göstermek arzusu, mi-
marı da ölümsüz kılmı tır.

Sahibiye Medresesi

Sahibiye Medresesi Sahabiye Çe mesi
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nce Minareli Medrese

nce Minareli Medrese nce Minareli Medrese

Koca vezir hüznün ve bozkırın ebedi ba ehri Konya’da 
çini bir sandukada çini bir kubbe ve eyvan altında ebedi 
uykusuna çekilirken, koca mimar da aynı dü ü görmü -
lerden olma bahtiyarlı ı ile tarih sahnesinden çekilmi  ve 
tarihi hafızamızdaki yerini almı tır.
Koca Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali, kadim bir medeniyetin 
bahtiyar evladı, Ulu Mimar Kelük bin Abdullah, ta a, mer-
mere, ah aba ve çiniye bir medeniyetin ruhunu i leyen
dahi mimar olmakla ereflenmi tir.
Ey o ul bu toprak çokça koca vezir ve çokça ulu mimar 
görmü  olsa da bu iki muhte em insanın yol arkada lı ı
bundan sonra kimseye nasip olmamı tır.

Sahip Ata Fahreddin Ali 

Anadolu Selçuklu  Devleti’nin en son kudretli veziri sayıl-
maktadır. Do um tarihi hakkında ciddi bilgi ne yazık ki 
mevcut de ildir. Yaptırdı ı ilk eser olan Afyon – Sultanda ı
shaklı Kervansarayı’nın 1249-1250 tarihli in a kitabesin-
de “Hoca”, Konya-Ak ehir’deki Ta  Medrese kitabesinde 
“Emirdat” ve Konya merkezde “Sahip Ata” namıyla kayıtla-

ra geçmi tir. Asıl adı Ali, mahlası Fadreddin  ünvanı-lakabı
“Sahip Ata”dır.

1246 yılında emseddin Muhammed sfehanı veziri azam 
(Sahip) olarak atandı ında Emir Fadreddin Ali, pervane 
(ferman nazırı) olarak göreve gelmi  1258 yılından sonra 
“sahip” ünvanı ile anılmı tır. Zaman zaman bu görevden 
uzakla tırıldıysa da öldü ü 1285 yılına kadar bu ünvanını
korumu tur.

Tarihimizde Cimri - Karamano lu hadisesi diye geçen olay-
da (1277) iki o lu ehit edilmi tir.

Selçuklu mimarisinin en önemli aheserlerinden biri sayı-
lan ve kendisi hayattayken (1283) in a ettirdi i Sahip Ata 
Hanigahı’ndaki türbesine vefatından sonra defnedilmi tir.

Yaptırdı ı Eserler
Afyon-Sultanda ı- shaklı Kervansarayı ve Hamamı
Konya-Ak ehir Ta  Medrese ve Mescid
Konya-Ak ehir Hankah ve maret (Günümüzde mevcut 
de ildir.)
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Konya Sahip Ata Camii, Hankahı, Hamamı, Türbesi ve 
Çe mesi
Konya- nce Minareli Medrese ve Mescit
Konya-Nalıncı Baba Medresesi-Nizamiye Medresesi  (Gü-
nümüzde mevcut de ildir.)
Konya-Tekli/Çiftli diye anılan üç buzhane
Konya-Meram su yolları (Günümüzde mevcut de ildir.)
Konya-Ilgın Kaplıcası (Günümüze ula mayan bir  kervan-
saray)
Kayseri-Sahibiye Çe me ve Mescid’i
Kayseri-Sahibiye Medresesi
Sivas-Gök Medrese
Sivas- maret ve Han (Günümüzde mevcut de ildir.)
Konya- maret-Dükkan-Çe me (Günümüzde mevcut de-
ildir.)

Kelük bin Abdullah

Anadolu Selçuklu Mimarisi’nin en büyük mimari ahsiyet-
lerinden biridir. Hakkında kayda de er herhangi bir bilgi 
bulunmamakla birlikte,  Tuslu Mehmet (Sırçalı Medrese), 
amlı Havlan Usta (Alaeddin Camii), Meragalı Hasan bin 

Firuz ve Ahlatlı Hürrem ah (Divri i Ulu Cami) gibi mimar-
larla birlikte ça ının mimari olgunlu unun yüz akı sayıl-
maktadır. Aynı ça da ya ayan çini ustası Kerimüddin Erdi-
ah, minber ustası Ahlatlı Mengüm Birti, Anadolu Selçuklu 

sanatının ula tı ı kemalatın günümüze ula an en önemli 
temsilcileridir.

Ne acıdır ki Selçuklu tarihi konusunda hâlâ son derece 
az çalı ma bulunmaktadır. Kelük bin Abdullah, Sahip Ata 
Fahreddin Ali’nin banisi oldu u yapıların muhtemelen 
hepsinin mimarıdır.

Ta  Medrese Camii / Ak ehir

Gök Medrese Gök Medrese
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Beyaz Güvercinler Şehri 
Travnik

Ahmet KUŞ

Bosna – Hersek’in merkezinde yer alan ve Osmanlı şehir siluetini koruyan Travnik, hâlâ XVIII. – XIX. yüz-
yılların izlerini barındıran bir rüya coğrafyadır. Travnik öyle sıradan bir Balkan şehri değildir. Bir Bursa, bir 
Amasya, bir Kütahya gibi Osmanlı’nın mührünü hâlâ gururla taşıyan bir şehirdir.

Süleymaniye (Alaca) Camii giri i



Süleymaniye (Alaca) Camii

Travnik'den Genel Görünüm

Bosna – Hersek denilince nedense aklımıza Saraybosna 
ve Mostar gelir. Bu iki ehir ülkemizde neredeyse Bosna 
ile özde le mi tir. Bu çok bilinirlik Saraybosna ve Mos-
tar adına iyi bir avantajdır fakat Bosna’da aramızda kuv-
vetli ba ların bulundu u ba ka ehirler de vardır. Foça, 

Travnik, Zenica, Yayçe, Vi egrad, Tuzla, Trebinye, Stolac, 
Sanski Most, Poçitel, Nevesinje, Livno, Srebrenisa, Kre e-
vo, Konjic, Gradaçac, Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Bugojno, 
Blagay, Bihaç, Banya Luka, Akhisar gibi ehirler de Saray-
bosna ve Mostar kadar ilgimizi çekmesi gereken yerlerdir. 
“Rumeli’de Osmanlı Mirası” projesi vesilesiyle 2008 yazın-
da söz konusu ehirlerin tamamını görme bahtiyarlı ına
eri tim. Bu ehirler içerisinde özellikle Travnik beni çok 
etkiledi. Osmanlı bu topraklardan ayrılalı aradan çok uzun 
yıllar geçmesine ve çok iddetli bir iç sava  ya anması-
na ra men Travnik hâlâ Müslüman kimli ini koruyan bir 
ehir. Belki de beni çok etkileyen ey Travnik’in nispeten 

aynı kalıp, di er ehirlerin çok de i mesiydi. Özellikle 1992 
– 1995 Bosna Sava ı ülkedeki Müslüman kimli ini silmeye 
yönelik bir sava  oldu u için daha önce çok sayıda Müs-
lüman Bo nak’ın ya adı ı bu ehirlerde büyük bir katliam 
ya andı. Bosna – Hersek’te ya ayan üç etnik gruptan ikisi 
olan Sırplar ve Hırvatlar Müslümanları katletmenin yanı
sıra Osmanlı dönemine ait eserleri de yakıp yıktılar. Müs-
lüman halkın ya adı ı bu ehirler sava  sırasında çok bü-
yük zarar gördü. Sava tan önce birer Müslüman ehri olan 
bu ehirler ya anan zorunlu göçler nedeniyle bu özellikle-
rini kaybettiler. Sava ta birçok aile yerlerini, yurtlarını terk 
edip, Saraybosna’ya göç etti. Di er ehirler gibi Travnik’te 
de sava  olanca iddetiyle ya andı fakat zayiat olmasına
ra men sava ehrin görünümünü pek de i tirecek so-
nuçlar do urmadı.

Travnik, Bosna – Hersek’in merkezinde yer alan bir ehir.
Saraybosna’nın 90 kilometre batısında bulunan Travnik 
aynı zamanda Bosna – Hersek Federasyonu’nun on kan-
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tonundan biri olan Merkez Bosna Kantonu’nun da ba ken-
ti. ehrin merkez nüfusu 30 bin civarında. Travnik nüfus 
bakımından çok büyük bir ehir olmamasına kar ın tarih 
boyunca önemini yitirmedi. Osmanlı Devleti’nin hüküm 
sürdü ü yıllarda Bosna Eyaleti’nin merkezi olan ehirden
çok sayıda vezir ve devlet adamı yeti ti. Bu vezirler yıllar
boyunca Osmanlı Devleti’nde önemli hizmetlerde bulun-
du. Bu nedenle Travnik “Vezirler ehri” olarak da bilinir. 
ehir, Vlanitsa ve Vla iç da ları arasında bulunan verim-

li yemye il bir vadide kurulmu tur. Travnik’in ortasından
geçen Lasva Nehri bu verimli vadiye hayat verir. Lasva, 
Travnik’ten geçtikten sonra Bosna Nehri ile birle ir. Roma 
döneminde de önemli bir yerle im birimi olan Travnik, 
Osmanlı Devleti tarafından fethedildikten sonra çok daha 
stratejik bir merkez haline geldi. Fetihten sonra Travnik 
halkının ço unlu u Müslüman oldu. ehirdeki bu de i im
imar faaliyetleriyle devam etti. ehir cami, köprü, medre-
se, çe me, tekke, han, hamam, türbe gibi yapılarla dona-
tıldı. Travnik, Fransa ve Avusturya – Macaristan devletine 
en yakın Osmanlı eyalet merkeziydi. Bu nedenle Osmanlı
Devleti için stratejik bir öneme sahipti. 

1992 – 1995 Bosna Sava ı sonrasında Bosna – Hersek’te 
ehirlerin demografik özellikleri de de i ti. Sava  sebebiy-

le ya anan mecburi göçler sonucu bazı ehirlerde Hırvat-
lar, Sırplar bazı ehirler de ise Bo naklar ço unlu a geçti. 
Di er ehirlerde oldu u gibi Travnik’te de nüfus yapısı de-
i ti. 1991 yılında yapılan sayımda belediye sahasındaki

nüfus 70 bin civarındaydı. Yakla ık bunun %45’ini Bo nak-
lar, %37’sini Hırvatlar, %11’ini ise Sırplar olu turuyordu. Sa-
va  sırasında binlerce Sırp ve Hırvat bölgeyi terk etti. Di er

taraftan ba ka ehirlerde Müslümanlara yönelik saldırı ve 
katliamlardan kaçan binlerce Bo nak Travnik’e göç etti. 
Bu zorunlu nüfus hareketi sonucu ehrin ilçe ve köyleriyle 
birlikte toplam nüfusu 60 bin civarına geriledi. Nüfus oran-
ları ise Bo naklar %82, Hırvatlar %15 ve Sırplar %1 olarak 
de i ti. Özellikle son yıllarda ehre geri dönen mültecilerle 
birlikte Travnik’in nüfusu yeniden artmaya ba ladı. Günü-
müzde Travnik’te en önemli ekonomik faaliyet tarım ve 
hayvancılıktır. Bu iki sektör ehrin en kayda de er eko-
nomik dinami idir. Son derece verimli bir vadi üzerinde 
kurulan Travnik her türlü tarım ve hayvancılık faaliyetini 
yapmaya müsait bir ehirdir.

Dünyaca ünlü yazar vo Andriç Travnikli’dir. Yazarın “Trav-
nik Günlü ü” adlı kitabı Travnik’i anlamak için iyi bir 
kaynaktır. Ülkemizde de çok iyi tanınan Nobel Edebiyat 
Ödüllü yazar vo Andriç, 1892 yılında Travnik yakınların-
daki Dolac’ta do du. 1961 yılında kendisine Nobel Edebi-
yat Ödülü kazandıran “Drina Köprüsü” adlı romanı dı ında
dilimize çevrilen di er eserleri; Travnik Günlü ü, Ver Eli-
ni Çocukluk, U ursuz Avlu, Irgat Siman, Bosna Hikâyeleri 
ve Ömer Pa a’dır. 1945 yılında kaleme aldı ı “Travnik 
Günlü ü”nde yazar Travnik’i merkez alarak XIX. yüzyılın
ba ında farklı din, dil ve kültürlere sahip insanların ya ayı
ve etkile imlerinden kesitler sunar. Romanda eski gücünü 
yitiren Osmanlı Devleti ve batılı devletlerin pastadan pay 
kapmak için verdikleri büyük mücadele ustalıkla anlatı-
lır. Ayrıca Fransa ve Avusturya’nın Travnik’te konsolosluk 
açmaları, Sultan III. Selim’in batılıla arak çökü ü durdur-
ma çabaları, Müslüman Balkan topraklarında batılıla ma
ile yüz yüze kalan Osmanlı geleneksel kimli inin direni

Süleymaniye (Alaca) Camii Kitabesi
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çabaları ve bütün bu büyük siyasi olayların farklı bireyler 
tarafından algılanı  biçimleri de romanın en ilgi çeken bö-
lümleridir.

Osmanlı ehir siluetini koruyan Travnik, hâlâ XVIII. – XIX. 
yüzyılların izlerini barındıran bir rüya co rafyadır. Travnik 
öyle sıradan bir Balkan ehri de ildir. Bir Bursa bir Amasya 
bir Kütahya gibi Osmanlı’nın mührünü hâlâ gururla ta ı-
yan bir ehirdir. imdi de ehre Osmanlı kimli ini veren 
eserleri tanıyalım. Travnik küçük bir ehir oldu u için yü-
rüyerek kolayca gezilebilir. ehir, etrafını çevreleyen da -
ların yamaçlarında kuruldu u için alı kın olmayanlar biraz 
yorulabilir fakat yinede Travnik en iyi yürüyerek gezile-
bilir. Gezimize ilk olarak çar ıdan yani ehrin en merkezi 
yerinde yer alan Süleymaniye Camii’nden ba layaca ız.
Süleymaniye Camii, Rumeli’ye has alaca diye adlandırılan
bezemeli camilerden biridir. Bu tür camilerin en iyi örne-
i olan Makedonya’nın Kalkandelen ehrindeki Alaca Ca 

mii ile benzer özellikler ta ır. Bu nedenle halk arasında
daha çok “Alaca Camii” olarak adlandırılır. Daha önce yı-
kılan Kamil Ahmed Pa a Mescidi’nin yerine 1816 yılında
Süleyman Pa a tarafından yaptırılmı tır. Cami kuzeyden 
güneye do ru meyilli bir arazi üzerine kurulmu tur. Ku-
zey taraftaki giri  yüksek tutularak, kottan kalan güney 
cephesine yükseklik kazandırılmı  ve caminin alt tarafına
on dükkândan olu an bir çar ı yapılmı tır. Cami içerisin-
de mihrap duvarı hariç, ah ap direklere oturan U eklinde
bir mahfil ve minberde, iç ve dı  duvar yüzeylerinde XIX. 
yüzyıla ait kalem i i süslemeler bulunmaktadır. Her vakit 
kalabalık bir cemaati olan cami, Travnik Müslümanlarının
bulu ma yeri gibidir. Cami çar ının merkezinde bulundu u
için ticari ve sosyal hayat bu bölgede yo unla mı tır. Sü-
leymaniye adeta Travnik’in kalbi gibidir. Bu güzel caminin 
ön tarafında bir adırvan, do u tarafında 1839 tarihli bir 
çe me ve güneyinde ise iki gözlü bir köprü bulunuyor. 

Lavsa Nehri üzerinde bulunan ve 1590 yılında in a edilen 
köprü halen kullanılıyor. Süleymaniye Camii’nden sonra 
biraz daha yükseklere, kalenin bulundu u tepeye do ru
yürüyoruz. Yürüdü ümüz sokaklar küçük mescitleriyle, 
çe meleriyle ve yemye il bahçeleriyle Anadolu sokakla-
rını andırıyor. Yol üzerinde Osmanlı döneminden kalma 
Kahvica, Lonçaritça, Varo , Sumeçe ve Zuliç adlı küçük ma-
halle mescitlerini de ziyaret ediyoruz. Güvenlik sebebiyle 
hepsinin de kapıları kilitli oldu u için dı arıdan bakmakla 
yetiniyoruz. Bu küçük mescitlerin neredeyse tamamının
planı birbirine benziyor. Sava tan sonra tamir edilen bu i-
rin mescitler her ne kadar bakımlı olsalar da cemaatsiz ol-
dukları her hallerinden belli. Kaleye varmadan bu bölgede 
bir de saat kulesine rastlıyoruz. Varo  Mahalle Mescidi’ne 
yakın bir yerde evlerin arasında bulunan kulenin in a tari-
hi ve banisini tespit edemiyoruz. Travnik gibi küçük bir e-
hirde iki tane saat kulesi bulunması ilginç bir durum. ehir
merkezinde Hacı Ali Bey Camii’nin yan tarafında bir tane 
daha saat kulesi gördü ümüz için a ırıyoruz. Kanaatim-
ce Varo  Mahallesi’nde bulunan bu kule bir kilisenin çan 
kulesinden saat kulesine çevrilmi  olmalıdır. Di er kule 
saat kulesi olarak in a edildi ine göre küçük bir ehirde
iki tane saat kulesi bulunması pek mantıklı bir durum de-
il gibi geliyor bana. Küçük mescitleri geride bırakıp ta

bir köprüden kaleye giriyoruz. Travnik Müzesi haline dö-
nü türülen kale üzerinden ehir muhte em görünüyor. 
Bir kartal yuvasını andıran Travnik Kalesi içerisinde bir de 
cami bulunuyor. Kale Camii olarak adlandırılan cami XV. 
yüzyılda Sultan II. Bayezid döneminde in a edilmi . Cami-
den günümüze sadece minare ve duvar temelleri kalmı .
Kaleden ehri ku bakı ı olarak seyrettikten sonra tekrar 
kar ı tarafa geçip, oldukça büyük bir hazire içerisinde yer 
alan Yeni Camii ile avlusundaki Defterdar ve Silahtar Ab-
dullah Pa a Türbesi’ni ziyaret ediyoruz. Yeni Camii klasik 
Osmanlı mimari üslubuyla in a edilen Bosna – Hersek’teki 
en eski camilerden biri. 1549 yılında Hasan A a tarafından
yaptırılmı . XVIII. yüzyılda in a edilen türbede Defterdar ve 
Silahtar Abdullah Pa a medfun. Türbe 2003 yılında Bosna 
– Hersek Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlı ı tarafından
restore edilmi . Kapısı kilitli oldu u için caminin içini gör-
me imkânımız olmuyor. Türbe ve hazirede medfun olan 
karde lerimizin ruhuna Fatiha okuduktan sonra tekrar e-
hir merkezine dönüyoruz. 

Travnik’teki en önemli yapılardan biri de Lasva Nehri kıyı-
sındaki Elçi brahim Pa a Medresesi’dir. Fevziye Medresesi 
olarak da bilinir. 1705 yılında Hacı brahim Pa a tarafından
yaptırılmı tır. 1699 yılında elçi olarak Avusturya’ya gönde-
rilmi  oldu undan elçi unvanına sahip olan brahim Pa a,

Yeni CamiiKahvica Camii Lonçaritça Camii Zuliç Camii

Elçi brahim Pa a Medresesi
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Travnik Kalesi

Time var ve Sofya Beylerbeyli i, Rumeli ve Bosna Valili i
görevlerinde bulunmu tur. Medrese 1781 yılında Müderris 
Salih Efendi tarafından tamir ettirilmi tir. 1893'te eski bi-
nanın yerine yenisi in a edilmi tir. 1950’li yıllarda yakının-
dan demiryolu geçmesi nedeniyle büyük bir kısmı yıkılan
medresede halen e itim ve ö retim devam ediyor. Eski 
Travnik müftülerinden Muhammed Efendi ve hanımının
medfun oldu u türbe ise medresesinin yakınında küçük 
bir hazire içerisinde bulunuyor. Medreseden sonra Travnik 
Saat Kulesi’nin de bulundu u Yukarı Çar ı semtine do ru
yürüyoruz. Caddenin sa  tarafında iki türbe ve bir de tarihî 
çe me bulunuyor. Türbelerden büyük olanda Celal Ali Pa a
ve Abdullah Pa a’nın mezarı, di er türbede ise Mustafa 
Pa a’nın mezarı bulunuyor. Aynı tarzda in a edilen her iki 
türbe de XVIII. yüzyılın son yıllarında yapılmı tır. ki türbe 
arasında bulunan çe me de aynı yüzyılda yapılmı  olma-
lıdır. Çe me üzerindeki Sultan Abdülmecid’in tu rası ve 
kitabe, çe meye ait de ildir. Hur it Pa a Kı lası’na ait olan 
kitabe kı la yıkıldıktan sonra çe meye monte edilmi . Ki-
tabede kı lanın 1855 tarihinde in a edildi i ve banisinin 
smail A a oldu u yazılı. Türbe ve çe menin kar ısında
caddenin di er tarafında ise Mehmed Pa a Medresesi’nin 
kapısı bulunuyor. XVIII. yüzyılın ortalarında Bosna Valisi 
Mehmed Kukoviç Pa a tarafından yaptırılan medreseden 
günümüze sadece kapı ve birkaç mezar sa lam olarak 
ula mı tır. Medreseden sonra caddenin biraz daha ilerisin-
de yine aynı semtte yer alan Hacı Ali Bey Camii’ne do ru
yürüyoruz. Cami saat kulesiyle aynı park içerisinde bulu-
nuyor. Cami ilk olarak 1757 yılında eski Bosna valilerinden 
Hacı Mehmed Kukaviç Pa a tarafından yaptırılmı . Daha 
sonra 1763 yılında yangın geçiren caminin yerine, 1865 
yılında Hacı Ali Bey tarafından yeni bir cami in a ettiril-
mi . Caminin ön tarafında bir çe me ve yan duvarında ise 
bir güne  saati bulunuyor. Caminin hemen yan tarafında
bulunan saat kulesi ise XVIII. yüzyılda in a edilmi . Bu 

bölgede bulunan di er cami ise bir XVII. yüzyıl eseri olan 
Lukaçka Camii’dir. 1903 yılındaki yangından sonra hasar 
gören cami Avusturya - Macaristan döneminde tamir edil-
mi tir. Yine bu bölgede bulunan ve oldukça dik çatısıyla
dikkat çeken ve bir park içerisinde yer alan Konator Camii 
de XVII. yüzyılda in a edilmi tir. 1863 yılında tamir edilen 
cami daha sonra gördü ü tamiratlara ra men orijinal ha-
liyle günümüze ula mı tır.

Konator Camii’nden sonra bir arka caddeye geçip Abdül-
vehap lhamiye Türbesi’ne do ru yürüyoruz. Celal Ali Pa a
ve Abdullah Pa a Türbeleri'nin arka tarafında yer alan ve 
XIX. yüzyılın ilk yarısında in a edilen türbede Abdülve-
hap lhamiye’nin mezarı bulunuyor. Türbeden sonra Po-
tur Mahallesi’ne do ru ilerliyoruz. Bu tarihî mahallede de 
çok eski bir cami ve kahverengi boyalı bir çe me bulu-
nuyor. Küçük bir hazire içerisinde yer alan cami yakın bir 
zaman önce restore edilmi . Ön tarafında yer alan çe me,
kitabesine göre Travnik hanedanından Dervi  Pa a’nın
validesi Ay e Hanım tarafından 1862 yılında yaptırılmı .
Travnik’teki son ziyaret yerimiz ise Elçi brahim Pa a
Medresesi’nin kar ı tarafındaki tepenin yamacında bulu-
nan Nak ibendî Tekkesi oluyor. Tekkenin bulundu u dar 
soka ın bir ucu tarihî iki gözlü köprüye çıkıyor. Tekke giri
kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre Muhammed bin 
Ömer Efendi tarafından 1764 yılında yaptırılmı . Halen asli 
fonksiyonunu devam ettiren tekkenin nur yüzlü bir eyhi
var. Ak am namazı sonrasında Süleymaniye Camii’nde ta-
nı tı ımız Travnikli Amar adlı bir genç, gezimiz süresince 
bize mihmandarlık yaptı. Travnik’i çok iyi bilen Amar zeki 
bir genç. Aynı zamanda bilinçli bir Müslüman. Amar saye-
sinde ehri kısa bir sürede gezdik. Travnik’i gökyüzünde 
hiç eksik olmayan beyaz güvercinlere emanet edip, bir 
sonraki dura ımız olan Zenica’ya do ru yolumuza devam 
ediyoruz.

Celal Ali Pa a ve Abdullah Pa a TürbeleriElçi brahim Pa a Medresesi Camii
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SMEK EL SANATLARI DERG S  YAZI HAZIRLAMA VE GÖNDERME KURALLARI
1. GENEL YAKLA IM

SMEK EL SANATLARI DERG S ’ne isteyen herkes yazı gönderebilir. Dergi içeri inin el sanatları ile ilgili oldu u ve ilgisiz 
yazılara yer verilmeyece i bilinmelidir. Gönderilen yazılar yayın kurulunca yayına de er bulunmadı ı takdirde iade 
etme zorunlulu u yoktur. Yayına de er görülen yazıların her türlü malzemesi yazı sahibine iade edilecektir. Yazıların
daha önce hiçbir ekilde yayınlanmamı  olması ve alıntı yapıldı ı takdirde bunun muhakkak surette belirtilmesi ge-
rekmektedir. Yazıların görsel malzemeleri, orijinal veya dijital ortamda yazı ile birlikte gönderilmeli, dijital malzemenin 
yüksek çözünürlükte olmasına dikkat edilmelidir. Dergi editörlü ü, yayınlanması için gönderilen yazılarda ana çatıyı
bozmadan, uygun gördü ü de i iklikleri yapma hakkına sahiptir.

2. YAZININ HAZIRLANMASI
Yazı a a ıda verilen yapıda hazırlanmalıdır:

a. Yazı Ba lı ı: Sayfa ba ında, satır ortasına Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklükte ve koyu (bold) harflerle 
yazılır.

b. Yazar Adları: Yazı ba lı ından sonra bir aralık bo luk bırakılarak sola dayalı ekilde ünvanı ile birlikte ad küçük, 
soyad büyük harflerle 12 punto koyu (bold) olarak yazılır ve soyadın üzerine bir açıklama i areti konur. Yazar adlarının
sonuna konan bu açıklama i aretinin kar ılı ı yazının sonuna çizilecek kısa bir çizgiden sonra, yazarın varsa kurumunu 
da belirtecek ekilde tanıtım bilgileri açık ve kısa olarak 10 punto ile yazılır.

c. Spotlar: Yazının tuttu u Word sayfası adedince, 30-50 kelime arası spotlar tespit edilerek, ana metinden önce “spot-
lar” ba lı ı altında ve metin içindeki sırasına göre spotlar belirtilir.

d. Ana Metin: Metin spotlardan sonra 2 satır bo luk bırakılarak ba lar. Times New Roman fontu ile 12 punto büyük-
lükte, 1.5 satır arası ve normal harflerle yazılır. Ara ba lıklarla metin bölümlenir. Ara ba lıklarla bir üst satır arasında bir 
satır bo luk bırakılır. Ara ba lıktan sonra yazı, paragraf ba ı yapılarak ve bir satır bo luk bırakılarak yazılır.

e. Kaynaklar: Makale içinde kaynaklara atıf metin üstünde numara ile verilmeli, yazı sonunda kaynaklar sıralı olarak 
belirtilmelidir.

f. Yazım Biçimi: Makaleler A4 sayfasına üstten, alttan, sol ve sa  kenardan 2 mm bo  bırakılarak yazılmalı, yazı uzun-
lu u toplam 10 sayfayı geçmemelidir. Yazılar Word 6.0’da Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve bir buçuk 
aralıklı olarak yazılmalıdır.

g. Yazının görsel malzemesi: Yazı ile ilgili görsel malzeme temin edilmesi özellikle alan yazılarında zorunludur. Görsel 
malzemenin en az en 300 dpi çözünürlükte ve 20 cm eninde olması gerekmektedir.

3. YAZININ TESL M
Yukarıda geçen kurallara uygun yazılar, asıl ve kopya olmak üzere 2 adet CD’de Word 6.0 kayıtlı olarak, dergi adresine 
elden veya posta ile iletilebilece i gibi, ismek@ ismek.org adresine mail ile de gönderilebilir. 

Yazı Gönderme Adresleri:
Mektup Adresi:
skenderpa a Mah. Ahmediye Cad.
Hacı Salih Efendi Sok. No:6
Fatih/ stanbul
Tel: (0212) 531 01 41 / Faks: (0212) 534 85 38
Elektronik Posta Adresi:
ismek@ismek.org
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