-Saray Kenti Edirneden Doðuya
Uzanan Motifler
-Çiviyle Telin Aþký, Filografi
-Bir Ulu Rüya Endülüs ve Kurtuba
-Sýrrý Candan Gelen Sanattýr, Cam
-Osmanlý Sultan Kayýklarý
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-Beypazarlý Eller Dünyaya Açýlýyor
-Mühürden Ýmzaya
-Bin Yýlýn Görkemi Lonrdada
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- Hüsn-i Hat, Yazýlarýnýn en Güzeli
- Tespih Sanat Olunca
- Tezyin Sanatý ve Tabiat
Müzehhip Karamemi ve Ekolü
- Osmanlý Takýlarý
- Eser-i Ýstanbul, Ýmparatorluk
Baþkentinin Adýný Taþýyan
Porselenler

Editörden...
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Ýnsaný kurtaran emektir.
Nice kervanlar gelip geçti dünya kervansarayýndan.
Yeryüzü sahnesinin renkli ýþýklarý, insanlara su üstüne yazý yazdýrdý çoðu zaman.
Oyun bitip perde inince, yaþanan ânýn kahramanlarý, geçmiþ zamanýn figüranlarý oldular.
Sadece emekle yoðrulanlar, günün vâveylasýndan sýyrýlýp yarýnlara kavuþtular.
Emek, kimi zaman ter oldu; alýnlardan coþkun bir sel gibi boþalan.
Emek, kimi zaman bayrak oldu; kitleleri ardýna katýp koþturan.

MUHABÝRLER
Dilek ÞENOL, Hülya KÜPÇÜOÐLU

Emek, kimi zaman köprü oldu; geçmiþle geleceði buluþturan.

FOTOÐRAFLAR
Aktüel Fotoðraflar : Hamdi ÇAVUÞ
Arþiv Fotoðraflarý : Ýsmail KÜÇÜK, Murat ÖZBEY
(ÝSMEK El Sanatlarý Albümü)

ÝSMEK EL SANATLARI DERGÝSÝnin ilk sayýsý ile huzurlarýnýzda bulunmanýn heyecan ve

Emek, çoðu zaman sanat oldu; hayata anlam kazandýran, insaný insanca onaran.

mutluluðunu yaþýyoruz. Ýnsana ait olanlarý her geçen gün biraz daha yitirdiðimiz, kendimize

TEKNÝK YAPIM
ÝSMEK YAYIN EDÝTÖRLÜÐÜ

giderek yabacýlaþtýðýmýz þu günlerde, hepimize hayatýn telaþesine küçük bir es verme imkaný

SANAT YÖNETMENÝ
Ömer VEFA

Dergimizi uzun uzadýya anlatmaya gerek duymuyoruz. ÝSMEK EL SANATLARI DERGÝSÝ,

GRAFÝK TASARIM
Ömer TATLISÖZ

heyecanlandýran bir dergi oldu. Dergi sayfalarýný çevirdikçe umarýz sizler de bizlerin heyecanýný

DÝZGÝ
Muzaffer ÖNAL, Kahraman SARI
BASKI
YILDIZLAR
ORGANÝZASYON
REY MEDYA - YILDIZLAR Eðitim Organizasyonu
ÝSMEK EL SANATLARI DERGÝSÝ dört ayda bir yayýnlanýr.
Yazý göndermek isteyen sanatseverler, 160. sayfadaki Yazý
Hazýrlama ve Gönderme Kurallarýna uymak zorundadýr.
ADRES: Ýskenderpaþa Mah. Ahmediye Cad. Hacý Salih Efendi
Sok. No:6 Fatih - Ýstanbul / Tel: 0212 531 01 41
e-mail: elsanatlari@ismek.org

verecek olan bir dergi ile karþýnýzdayýz.
bunca yýllýk dergicilik hayatýndan sonra bendenizi ve fikirlerini aldýðýmýz sektör profesyonellerini
paylaþýr, dört ay sonraki ikinci sayýmýz için þimdiden sabýrsýzlanýrsýnýz.
Bizler dergi sayfalarýmýzda, hayatýn yaþayan penceresinden sanatýn yansýmalarýný sizler için
yakalamaya çalýþacaðýz. Ýnsan için kalýcý olanýn el emeði ve göz nuru olduðunun altýný çizeceðiz.
Popüler kültürün tuzaklarýnda kaybolmadan ilgiyle okunabilecek bir dergi hazýrlamanýn
mümkün olduðunu göstermeye gayret dedeceðiz.
Umarýz, emeðin dostlarý zannettiðimiz kadar çoktur.
Engin dünya okyanuslarýnda, emekle bir araya getirilmiþ, sýðýnacak küçük bir kayýðý olanlara
ne mutlu!..
Muhammet ALTINTAÞ

Baþkandan...

Sanat, gelecek kuþaklara aktarýlmasý
gereken bir deðerdir.
Sanat, insan ruhundaki güzelliklerin nesneler üzerindeki izdüþümlerini, iç dünyamýzda doyumsuz tatlar
býrakan en geniþ pencerelerden seyreyleme gayretidir.
Özünde geçmiþin sýrlarýný taþýyan, bugünün deðerleriyle beslenen ve gözlerini geleceðe dikmiþ sürekli bir
devinim içerisinde olan sanat, yankýsýný tüm zamanlara aksettirmiþtir.
Modern dünyada yerel yönetimler, klasik belediyecilik hizmetlerinin yaný sýra geleceðe yönelik yatýrýmlar
da yapmakta, bu anlamda sanatýn derinden gelen yankýlarýna kulak vermektedir. Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi olarak, tarihten aldýðýmýz dersler ýþýðýnda sanata ve sanatçýya önem vermenin ne kadar gerekli
olduðunun farkýndayýz. Hem geleneksel deðerlerimize sahip çýkmak hem de sanatla güzelleþip anlam
bulacak yarýnlar hazýrlamak adýna çalýþmalarýmýzý son hýzla sürdürmekteyiz.
Ýstanbul genelinde, gelen talepler doðrultusunda kurs merkezleri ve branþ sayýlarýný her geçen gün artýran
ÝSMEK (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý), sanatý sadece üretmek olarak
deðil, gelecek kuþaklara aktarýlmasý gereken bir deðer olarak algýlayan, çalýþmalarýný bu yönde devam
ettiren bir yaygýn eðitim kurumu olarak faaliyet göstermektedir.
ÝSMEK, verdiði eðitimlerin yaný sýra yayýnlarý ile de sanatseverlere yeni açýlýmlar saðlamaktadýr. ÝSMEK
El Sanatlarý Dergisi, içerik ve muhteva geniþliði açýsýndan ortaya koyduðu kalite ile bu konudaki çalýþmalar
içerisinde etkin yer tutacak ve geleneksel el sanatlarý alanýndaki boþluðu dolduracak önemli bir süreli yayýn
görünümü sergilemektedir.
Sürekli bir geliþim ve deðiþim içerisindeki modern dünyanýn, geçmiþ zamanlarýn ýþýltýlý hazinelerini fark
ederek ele geri dönüþünü irdeleyen bu dergiye emeði geçen herkesin ellerine saðlýk diyor, sanat yollarýnda
mesafe kaydetmenin zor ancak geleceðe yönelik çok önemli bir yatýrým olduðunu belirtmek istiyorum.

Dr. Mimar Kadir TOPBAÞ
Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný
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Selimiye Camii Müezzin Mahfili Edirnekâri sanatýnýn klasik döneminin en güzel örneklerini günümüze taþýyor.

dediði Selimiye'nin ortasýndaki 12 mermer sütuna oturmuþ
olan müezzin mahfilinde, altýn varaklý Edirnekâri iþlerinde
klasik dönemin en güzel örneklerine tanýk olduk.
Edirnekâri'nin bir baþka güzel örneðini de Edirne Müzesi'nde,
sünnet odasýnda teþhir edilen 18. yüzyýldan kalma dolap
kapaðýnda gördük. Edirne'dekilerden sonra en güzel örneklerinin
Ýstanbul'da olduðunu öðrenince yönümüzü tekrar Ýstanbul'a
çevirdik.
Prof. Dr. Süheyl Ünver'in talebesi olarak 30 yýldýr tezhiple
uðraþan, 17 yýldýr da Topkapý Sarayý'nda çalýþmalarýný sürdüren
tezhip ustasý Semir Ýrteþ'ten, Edirnekâri hakkýnda geniþ bilgiler
aldýk. Edirne iþi olarak da bilinen bu sanatýn, saray kenti
Edirne'nin yüksek nitelikli sanatsal yaratým etkinliðinin, el
sanatlarýna yansýmasý sonucu bu kentte geliþen bir süsleme
tekniði olduðunu öðrendik. Semih Ýrteþ, 14. yüzyýldan itibaren
farklý malzemeler üzerine uygulanan 'Edirnekâri'nin; ahþap,
mukavva ya da deri üstüne uygulanabilen bir bezeme sanatý
olduðunu anlattý. Ýrteþ'in belirttiðine göre, ahþap iþi örneklerinde
mutlaka altýn varak kullanýlan nakýþlarýn üstüne uygulanan
lake cila sayesinde, Edirnekâri iþlenmiþ eþyalar 450-500 yýl
boyunca dayanabiliyor.
Edirne'den Doðu'ya Þýk Motifler
Bir baþka deyiþle, bir tür lâk tekniði ve bu teknikle süslenen
eþyaya verilen genel addýr Edirnekâri. Osmanlýlarýn 15.
yüzyýldan beri uygulaya geldiði bu teknik, ilk kez Edirne'de
görüldüðü ve Ýstanbul, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum gibi kentlere

yine buradan yayýldýðý için bu adla anýlmýþ. Kapý, dolap kapaðý,
pencere kepengi gibi ahþap yapý öðelerinden oyma, kakma
ve boyama teknikleri ile bir arada uygulandýðý görülen
Edirnekari'de; geleneksel 'hatayi' motifleri, daha sonralarý da
'barok' ve 'rokoko' desenleri hakim olmuþ. Yýllarýn tezhip
ustasý Semih Ýrteþ, Fatih'teki nakýþ atölyesinde yaptýðýmýz
röportajda, cilt kapaklarýnda Edirnekâri kullanýmýnýn, Ýranlý
ustalar eliyle Osmanlý topraklarýna girdiðinin sanýldýðýný ifade
etti. Edirnekâri'nin, saray nakkaþlýðý ve tezhipçiliðine dayalý
bir bezeme tekniði halinde geliþmekle beraber, yer yer halk
sanatýna yaklaþan daha serbest uygulanmýþ örneklerinin de
bulunduðunu belirtti Ýrteþ. Ayrýca bu sanatýn ciltten baþka
çekmece, menþur (ferman) mahfazasý, kalemdan, divit sandýk
ve kutu gibi çeþitli gündelik eþyalarda uygulandýðýný hatýrlattý.
Semih Ýrteþ, günümüzde kalan en eski Edirnekâri örneklerinin
3. Murat dönemi ciltleri olduðunu hatýrlatýrken, Yusuf Mýsýri,
Ali El Üsküdari, Mustafa Nakþi'nin bilinen Edirnekâri cilt ve
tezhip ustalarý olduðunu söylemeden geçemedi.
Bu arada, Edirne'de diðerlerinde olmayan bir özelliðin de
aherli ve mühreli beyaz kaðýtlardan kalýn ve ince defterler
yapýp, memleketin her tarafýna ihraç edilmesi olduðunu
öðrendik. Bunlarýn kaplarýna el ile stilize resim çiçek, vazolu,
vazosuz buketler yapýlýrmýþ. Zamanýnda Edirne'de bu iþ pek
çok ailenin geçim kaynaðý olduðunu söyleyen Ýrteþ, 17.
yüzyýldan kalma sade, zarif ve mükemmel bezenmiþ örnekleri
olan 50'den fazla eserin günümüze kadar gelebildiðini de
vurguladý.
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Ne Tür Desenler Kullanýlýrdý?

olarak kullanýlmýþtýr.

Ahþap üzerine boya ile yapýlan motiflerin yer aldýðý süsleme
sanatý olan Edirnekâri iþlerinde motiflerin daha çok kapý
kanatlarý, dolaplar, çeyiz sandýklarý, yazý çekmeceleri, para
kutularý ve cilt kapaklarý üzerine uygulandýðý görülür. Ahþap
malzemede yeþil, açýk mavi, kahverengi ve kirli sarý, fon olarak
tercih edilen renkler olmuþ. Bunun üzerine doðadakine çok
yakýn çiçek veya meyve motifleri iþlenirken, bu çiçekler bazen
tek olarak, bazen buket halinde sap kýsmýnda bir kurdela ile
baðlý, bazen de bir vazo içerisinde tasvir edilmiþtir. Motifler
üzerinde açýklý koyulu renk tonlarý kullanýlarak bir ýþýk gölge
oyunu saðlanmýþtýr. 15. yüzyýldaki Edirnekâri iþi motiflerde,
tamamen devrin karakteristik özelliklerinin yansýtýlmýþ olduðu
görülür. Edirnekâri'de ayrýca 16. yüzyýlýn baþýndan itibaren
Orta Asya, Çin üsluplu bulut motifi de kullanýlmýþtýr.

16. yüzyýla kadar stilize olan bitkisel süsleme, 16. ve 17.
yüzyýllarda giderek yoðunlaþan bir natüralizm sonucunda
kendisine has bir karakter kazandý. 18. yüzyýldan itibaren ise
Batý'nýn etkisi kendisini gösterir. Barok, rokoko ve ampir
üsluplarý, çiçek süslemelerini de etkisi altýna alýr. Böylece Türk
sanatýnda 'Þükûfe' tarzý adýný alan bir natürmort anlayýþa
bürünen bir çiçek süslemesi oluþur. Bu tarzda natüralist anlayýþla
yapýlmýþ gül, lale, hanimeli, nergis, karanfil gibi çiçekler eþyaya
iþlenirdi. Topkapý Harem kýsmýnda bulunan Sultan 3. Ahmed'in
yemiþ odasý süslemeleri, Ali Üsküdari lakeleri ve resimleri bu
türün en güzel örnekleri arasýnda gösteriliyor.

Edirnekâri Motif Özellikleri
Osmanlýnýn 15. yüzyýldan beri uyguladýðý bu teknik, ilk kez
Edirne'de görüldüðü ve Ýstanbul, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum
gibi kentlere yayýldýðý için bu isimle anýlmýþtýr.
Kapý, dolap kapaðý, pencere kepengi gibi ahþap yapý
elemanlarýndan oyma, kakma ve boyama teknikleri ile bir
arada uygulandýðý görülen Edirnekâri'de, geleneksel 'hatai'
motifleri, daha sonralarý 'barok' ve 'rokoko' desenler yaygýn
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Geç dönem Edirnekâri motifleri, 18. yüzyýl sonu ile 19.
yüzyýl ve 20. yüzyýlý kapsar. Bu dönemden baþlayarak,
Edirnekâri'nin tüm Anadolu'da yaygýn hale geldiði ve barok,
rokoko ile ampir motiflerle karýþtýðý görülür. Ancak geleneksel
sadeliði de kaybolmuþtur.
Edirnekâri'nin Yapým Tekniði Nasýldýr?
Ýlk olarak motiflerin iþleneceði eser usta tarafýndan tezyinatsýz
olarak hazýrlanýr. Eserin süslenecek yüzeyleri üzerine niþadýr
veya üstübeç karýþýmý bir astar ekilir, daha sonra eser fonu
oluþturacak renge boyanýr. Fon genellikle krem, bej, yeþil, açýk
pembe gibi renklerle oluþturulur.

Çeþmi Bülbül Örnekleri
ki cama deðdiði anda içindeki su
buharlaþýr, camla kalýp arasýnda bir tabaka
oluþur, bu tabaka kalýbýn camda iz
yapmasýný önler ve sonuçta çok parlak
bir yüzey ortaya çýkar. Hem yüksek ýsýya
dayanýklý hem de cama zarar vermeyecek
malzemelerle, çeþitli tekniklerde üretim
yapýlýr. Malzemesi camlaþan bir seramik
tekniði olan cam hamuru yöntemi, camýn
içerisine sokularak deðiþik þekiller verilen
iç kalýp yöntemi, renkli cam çubuklarla
uygulanan binçiçek yöntemi, çok

kullanýlan bir yol olan döküm yöntemi,
sýcak camýn ezilmesi ve sýkýþtýrýlmasýndan
ibaret pres yöntemi ve Anadoluda Roma
egemenliði zamanýnda bulunan, sýcak
camýn þiþirilerek þekillendirilmesine
dayanan üfleme yöntemi bu teknikler
arasýndadýr. Camýn, pipo denilen demir
bir borunun ucuna alýnmasýyla daha çabuk
bir biçimlendirilme baþlamýþ, ilk
zamanlarda küçük olan camlarýn boylarý
bu dönem içerisinde büyümüþtür. Bu

teknikte, ýsýtýlmýþ cam, bir çubuk
yardýmýyla alýnýr ve döndürülerek
malzemenin uç kýsýmda toplanmasý
saðlanýr, ayný anda içine hava üflenerek
cam þiþirilir ve büyütülür. Daha sonra
kalýp içine sokulan camýn üflenerek kalýbýn
biçimini almasý saðlanýr, kalýptan çýkarýlýp
soðutulduktan sonra ise aðzý kesilerek
düzeltilir. Üfleme tekniðinin Selçuklu,
Artuklu ve Osmanlý cam sanatýnýn da
temelini oluþturduðu gözlemlenmektedir.
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Osmanlý Camcýlýðýnýn Ayak Ýzleri
Cam iþçiliðinin Türk el sanatlarý içerisinde
çok önemli bir yeri vardýr. Anadoluda
bu sanatýn izleri takip edildiðinde cam
sanatýnýn, mimari ile yakýn baðlarý olduðu
görülür, renkli camlar en güzel eserlerde
ustalýkla kullanýlmýþtýr. Ayrýca camýn ilk
dönem ürünlerinden olan boncuklarýn,
nazara karþý diye tabir edilen göz boncuðu
þeklindeki türleri Anadoluda çok
yaygýndýr. Osmanlýda cama verilen
deðer, yaþanan hayatý tüm yönleri ile
yansýtan minyatür sanatýna konu olmasý
açýsýndan dikkat çekicidir.
Türk camlarýnýn bilinen en eski örnekleri,

ayný zamanda bir sanayi haline gelmeye
baþlamýþtý. 15. yy.da cam sanayii
Topkapý Sarayýnýn desteðiyle geliþmeye
baþlamýþ, 16. yy. Osmanlý camcýlýðý ise
Avrupa cam sanayii ile rekabet edecek
güce ulaþmýþtý. Bu dönem, teknolojinin,
camcýlar arasýndaki mesleki
örgütlenmenin ve Avrupa ile ticari
iliþkilerin geliþtiði yýllardý. 18.yy.da savaþ
ve karýþýklýklar nedeniyle ürünlerini
kýtadaki pazarlara satamayan cam
üreticileri, Doðuda yeni pazarlar
aramýþlar, böylece Osmanlý
imparatorluðu Batýdan cam ithalatýný
artýrmýþ ve Avrupa ülkeleri giderek Doðu
zevkine yönelik cam eþyalar üretmeye

cam üretilmesi, Doðudaki cam
ihtiyacýnýn bir göstergesiydi, bu nedenle
Osmanlý yönetimi yerli üretimi artýrmaya
karar verdi. III. Selim zamanýnda,
Venedikte opal cam tekniðini öðrenmiþ
olan Mevlevi derviþi Mehmet Dede
tarafýndan, 1800lü yýllarýn ilk
günlerinde, Beykoz civarýnda bir
imalathane kuruldu. Burada, bulunduðu
yerden dolayý Beykoz Ýþi diye
adlandýrýlan, billur kase, sahan, bardak,
kupa, þiþe, laledan ve gülabdanlar üretildi.
Ayný iþler Venedik, Rusya, Yunanistanda
da üretiliyordu ancak Beykoz iþleri ýþýða
tutulduðu zaman kýrmýzý rengi
yansýtýyordu. Bunun yanýnda diplerindeki

Þiþecamýn el yapýmý ürünleri büyük ilgi görüyor
12. ve 13. yylarda üretilmiþtir. Bu
dönemin eserlerinde, yýldýz, mine gibi
süslemelere, rengarenk motiflerle çeþitli
figürlere, hat sanatýnýn incelikli
örneklerine bol bol yer verildiði görülür.
Osmanlý döneminde, cam üretimi ve
ticareti, iyi örgütlenmiþ ve kurallara
baðlanmýþtý. Eyüp, Eðrikapý ve Tekfur
Sarayý cam sanayinin merkezleriydi.
Osmanlýlar zamanýnda cam iþçiliði, bir
sanat dalý olarak geliþmesini sürdürürken,
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baþlamýþlardý. Sonunda Osmanlýlar, bu
ürünlerle rekabet edebilmek ve iç pazarý
yeniden ele geçirebilmek için, Avrupanýn
teknolojisinden de yararlanarak yeni
cam fabrikalarý kurdular. Kendine özgü
biçim ve süslemeleriyle çok çeþitli cam
eþya üreten Beykoz Cam Fabrikasý bu
atýlýmýn ürünüdür.
Beykoz Ýþi Geleneðinin Baþlangýcý
Batýda Doðu pazarý için büyük miktarda

kesme çukuru denebilecek izlerin özelliði
ve kulplarý ile ayaklarýnýn yapýþtýrýlýþ
þekilleri bakýmýndan da farklý özellikler
taþýyordu Beykoz iþleri.
Beykozda kristal, cam ve opal camdan
çeþitli objeler yapýlmýþtýr. Beykoz iþlerinin
çeþitleri arasýnda, ayaklý ve ayaksýz þekiller,
kandil, lâledanlýk, sürahi, kapaklý bardak,
kapaklý kase, çeþm-i bülbül vs.bulunur.
Bu eserlerde mavi rengin yoðun olarak
kullanýldýðý görülmektedir. Beykoz

üretim yýlda 3000 tona ulaþmýþtý.
Þiþecam, bugün cam sanayiinde
dünyanýn üçüncü büyüðü olabilecek
kapasiteye ulaþmýþtýr.
Beykozun Çöküþü ile Yýldýzý
Parlayan Denizli Fabrikasý
Paþabahçenin sahip olduðu
ve cam üretiminin ilk
baþladýðý yer olan Beykoz
Fabrikasýnýn üretimi 2002
yýlýnda durduruldu.
Beykoz, Kýrklareli,
Mersin, Eskiþehir ve Denizli
Fabrikalarýnda yýlda
yaklaþýk 305 bin ton ev
eþyasý üretilirken, Beykoz
Fabrikasýnýn bu üretim
içerisindeki payý sadece yüzde
12 olmaktadýr. þeklinde
açýklama yapan yetkililer,
fabrikanýn kapatýlma nedenini
verimsizlik olarak belirttiler.
Ayrýca fabrikanýn konumundan

ötürü yerleþim birimlerinin içinde yer almasý da önemli bir
sorun teþkil ediyordu.
Þiþecamýn Paþabahçe kuruluþuna baðlý olarak 1994 yýlýndan
beri faaliyet gösteren Denizli Cam Sanayi ise Paþabahçe
Beykoz Fabrikasýnýn kapatýlmasýnýn ardýndan el imalatý
camýn tek merkezi oldu. Paþabahçedeki ustalýklar,
gelenekler ve ürünler bu yeni camcýlýk merkezinde,
en ileri tekniklerle ve büyük bir özenle
geliþtirildi.
Ürettiði el yapýmý ürünlerle
Avrupalý camcýlarla rekabet
eden ve Türk cam sanatýnýn
zengin birikimini yansýtan
eserler sunan Denizli Cam
Sanayi ustalarý tarafýndan,
þu anda yýlda 20 bin çeþit
cam ürünü yaratýlýyor. Baþta
ABD, Almanya, Fransa gibi
geliþmiþ ülkelerin bulunduðu 40
ülkeye ihraç edilen cam eþyalar,
kaliteleriyle ünlü markalarýn da ilgisini
çekiyor. Sipariþlerini Denizli Cam Sanayiine
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Osmanlý Görkemi

Yeniden Ýstanbulda
Hülya KÜPÇÜOÐLU

Zamanýn uzun ve sessiz ilerleyiþinde derin izler býrakmýþ olan Osmanlý Ýmparatorluðu,
boðazýn en güzel yerlerinden birisi olan Emirganda, Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý
Müzesinde Medicilerden Savoylara Floransa Saraylarýnda Osmanlý Görkemi adýyla
bir kez daha kýyýya çýkarak, Ýstanbulu fethetti.

Zamanýn uzun ve sessiz ilerleyiþinde derin izler býrakmýþ
olan Osmanlý Ýmparatorluðu, boðazýn en güzel yerlerinden
birisi olan Emirganda, Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý
Müzesinde, Medicilerden Savoylara Floransa Saraylarýnda
Osmanlý Görkemi adýyla bir kez daha kýyýya çýkarak,
Ýstanbulu fethetti. 23 Aralýkta açýlan ve 19 Nisan tarihine
kadar izlenebilecek olan serginin küratörlüðünü, Mario
Scalini, Giovanna Damiani ve Nazan Ölçer yapýyor.
Sergi, ünlü Medici Ailesinden Savoy
hanedanýna, Floransa saraylarýnda
bulunan, 14. yüzyýldan 19.
yüzyýla kadar olan
Osmanlýlara ait eserleri
kapsýyor.
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Rönesansýn en önemli ailesi olan Mediciler, yüzyýllar
boyunca pek çok sanatçýyý bazen dolaysýz bazen de dolaylý
yollardan korumuþtur. Fra Angelico, Alberti, Brunelleschi,
Donatello, Botticelli, Vasari ve Michelangelo gibi sanatçýlar,
Medici Ailesinin koruduðu sanatçýlardan sadece bazýlarýdýr.
Koruyuculuklarýný sadece sanatta deðil, bilimsel
araþtýrmalarda da gösteren Mediciler, ekonomik ve siyasi
anlamda belli bir güce sahiptiler.
Yaptýklarý evliliklerle politik
güçlerine güç katan
Medici Ailesi,
yüzyýllar
sürecek bir
yapý

oluþturmuþlar ve
yaptýrdýklarý mimari
eserler ve
koleksiyonlarýyla da
ön plana
çýkmýþlardýr.
Rönesansa
damgasýný vuran ve
olaðanüstü bir
servete sahip olan
aile, müzecilik
tarihinde de önemli
bir yere sahiptir.
Floransayý bir
açýkhava müzesi
haline getiren
Mediciler,
kendilerine ait olan Uffizi Sarayýný
1581 yýlýnda halka açtýklarýnda,
dünyanýn ilk müzelerinden birini de
oluþturmuþ oluyorlardý. Önemi
tartýþýlamayacak kadar büyük olan

ortadadýr. Rönesansýn en önemli ve
ünlü ailesinin dönemi içerisinde yaptýðý
sanat yatýrýmlarý ve koruyuculuklarýnýn
yaný sýra Osmanlý eserlerinden de
koleksiyon oluþturmuþ olmalarý, onlarýn

zaman hayali bir doðu limanýn kýyýsýnda
kimi zaman ise belgesel boyutta
olmuþtur. Ancak soylulardan halka
kadar, baþkasýna olan yoðun ilgi ve
merak zaman zaman farklý boyutlarda

Medici Ailesinin, Osmanlýlara ve
onlarýn sanatýna ilgisiz kalamayacaklarý
ortadadýr. Bu baðlamda, Doðunun en
güçlü devleti olan Osmanlýlardan, çeþitli
yollarla elde ettikleri eserlerden
oluþturduklarý koleksiyonlarýn, ayrý bir
deðerinin ve öneminin olduðu da

Osmanlýlarýn sanatýna karþý duyduklarý
ilgi ve hayranlýðýn bir belgesidir. Bununla
birlikte Medici Ailesinin oluþturduðu
bu koleksiyon, bir anlamda Osmanlýlarýn
o dönemlerini aydýnlatmakta ve
Osmanlýlarýn Batý sanatý üzerindeki
etkisini de göstermektedir. Bu etki, kimi

olsa bile, hiçbir zaman önemini
yitirmemiþtir. Batý, her zaman bu ilgiyi
bir biçimde yansýtmýþ ve çeþitli
koleksiyonlarýn oluþumuna sebep
olmuþtur.
Medicilerden Savoylara Floransa

21

Saraylarýnda Osmanlý Görkemi baþlýðý altýnda, Türkiyede
bulunmayan ve ilk kez Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý
Müzesinde sergilenen bu eserler, Floransadaki Galleria Uffizi,
Palazzo Pitti, Museo Nazionale del Bargello, Museo delgi
Argenti, Galleris di Palazzo Mozzi-Bardini, Villa Cerreto Guidi
ve Museo Storico della Caccia del Territorio gibi
koleksiyonlardan derlenerek sanatseverlerle buluþuyor. Sergideki
Osmanlý Görkemi, kendisini, Osmanlý padiþahlarýnýn portreleri,
Türk tiplemelerinin yer aldýðý tablolar, Osmanlý kültür
hazinesinin en önemli parçalarý içinde yer alan halý ve kumaþlar,
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Medici Ailesinin oluþturduðu bu koleksiyon, bir anlamda Osmanlýlarýn o
dönemlerini aydýnlatmakta ve Osmanlýlarýn Batý sanatý üzerindeki etkisini
göstermektedir.

çiniler, savaþ gereçleri, günlük yaþama ait eþyalarla gösteriyor.
Tüm serginin ayrý bir dehayý yansýttýðý eserlerden, Sultan
Kayýtbayýn armasýný taþýyan Memluk halý parçasý ayrý bir
önem taþýyor. Charles Grant Ellisin armalý halý için yazdýðý
bir makalede belirttiði gibi: En az üç nedenden dolayý bu
büyük halýnýn doðu halýlarý tarihinde önemli bir yeri vardýr.
Bunlardan birincisi, arma sayesinde eski envanterlerde her
zaman doðruluðu kuþkulu olan tüme varýmsal yöntemler
kullanýlarak Kahire iþi olarak tanýmlanan tüm Memluk grubu

Osmanlýlara hayranlýðýnýn göstergesi olarak ressam Guisto Sustermansa sultan giysileriyle tablosunu yaptýran Ferdinando II deMedici (1610 - 1670)
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halýlarýnýn coðrafi bölgesinin ve tarihinin saptanmasýný saðlamýþtýr.
Ýkincisi, bu halý ayný teknik özelliklere sahip renk sayýsýnýn ve
benzer bezemelerin kullanýldýðý küçük bir Memluk halý grubunun
en önemli örneðidir. Bazý ilim adamlarýna göre Mýsýr Memluk
halýlarýný temsil eden tek grup budur. Son olarak da, yer yer
neredeyse yeni gibi duran ve büyük olasýlýkla keçi kýlýyla
karýþtýrýlmýþ yumuþak ve parlak yünden havý, bu halýnýn yeniyken
ne denli güzel olabileceðini tahmin etmemize yardýmcý
olmaktadýr. Bu durum, bilinen ve çoðu hayli yýpranmýþ olan
Memluk halýlarýnýn hiçbiri için geçerli deðildir.
Serginin en ilgi çeken parçalarýndan olan portreler, orijinallerine
sahip olan Paolo Giovionun yanýna, I. Cosimo deMedici
tarafýndan gönderilen, ressam Cristofano dellAltissimo tarafýndan
kopya edilmiþtir. 16. yüzyýlda elinde önemli bir koleksiyon
tutan Giovio, aralarýnda felsefeci, sanatçý, hükümdar gibi çeþitli
kesimlerden ama önemli insanlarýn portrelerini yaptýrarak,
insanlarýn birbirlerine benzemeyen yapýlarýný ön plan çýkartmak
istemiþtir. Aralarýnda Fatih Sultan Mehmet, I. Bayezid, IV.
Murad gibi önemli Osmanlý padiþahlarýna ait olan portreler
arasýnda yer alan Mihrimah Sultan portresi yaný sýra, sergide
bulunmayan ancak koleksiyon içinde yer alan Barbaros

Hayreddin Paþa, Cem Sultan, Sadrazam Sokullu Mehmet Paþa
gibi diðer önemli kiþilerin portreleriyle beraber toplam 14
önemli Türk büyüðünün portresi bulunmaktadýr.
Hepsi birbirinden deðerli olan eserler arasýnda Osmanlýlara
duyulan ilgi ve hayranlýðýn bir göstergesi olarak algýlanan ve
Giusto Sustermans tarafýndan yapýlan Sultan Giysileriyle
Ferdinando II deMedicinin portresi, bu anlamda tartýþýlmaz
bir kanýt olma niteliði taþýmaktadýr. Sarýklý ve sultan kaftanýyla
gösterilen Medicinin bu resmi, bir iddiaya göre, kendisini
Hýristiyanlarýn imparatoru olarak ilan etmesine gönderme
yapmaktadýr.
Sergi, sultan baþlýklarýndan çinilere, günlük eþyalardan savaþ
malzemelerine kadar ilginç bir çeþitlilik içersinde geçmiþin
izlerini günümüze taþýyor Günlerin günleri izlediði, haftalarýn
haftalara eþlik ettiði zamanýn göstergelerinden biri olan tarih,
elinde tuttuðu ýþýk, yansýttýðý parlaklýk ve kopup geldiði devirden
sonra bir kez daha devrana uðrayacak. Belleklerde býraktýðý iz,
tekrar görüp göremeyeceðimize dair bir endiþe ve özlemle
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Çiviyle Telin Aþký

Filografi

Iþýlay CAN

Çivi ve tel Ýsimleri soðuk ancak bunun maharetli ellerde þekillenen ve adý sanat olan evliliðinden
doðan, hayret verici güzellikteki çocuk; filografi 38 yýllýk can yoldaþý Saim Devrilmez feryat
ediyor: Varlýðýný bilen yok, filografi ölüyor 

Çivi ve tel Ýsimleri soðuk ancak bunun maharetli ellerde þekillenen ve adý
sanat olan evliliðinden doðan, hayret verici güzellikteki çocuk; filografi 38
yýllýk can yoldaþý Saim Devrilmez feryat ediyor: Varlýðýný bilen yok,
filografi ölüyor 
Çivilerin arasýndan tellerin geçirilmesi ile objelere estetik
görününüm kazandýrýlmasý iþlemi olarak tanýmlanan
filografide, belli örgü teknikleri kullanýlarak hat yazýlarý,
simetrik desenler, amblemler, çiçekler ve çizgi film
karakterleri panolar haline getirilebiliyor. Çýkýþ
yeri Ortadoðu olarak bilinen sanat, tüm dünyada
yapýlýyor. Ancak Türkiyede bazý okullardaki
dersler ile hapishanelerdeki ufak çaplý çalýþmalar
dýþýnda ne bir eðitim ne de bir üretim alaný
var. 38 yýldýr filografi ile uðraþan Saim
Devrilmez, bu alanda Türkiyede sergi açmýþ
ilk ve tek isim. Son 5 yýldýr da hat yazýlarýný
panolarýna taþýyor. Þimdi onun yetiþtirdiði
sanatçýlar yavaþ yavaþ sergiler açýyor.
Ülkemizde Filografi Eðitimi Verilmiyor
TEKten emekli bir elektrikçi olan Saim
Devrilmez, bu sanata hobi olarak baþlamýþ
ve konu hakkýnda hiçbir eðitim almamýþ.
Zaten ülkemizde bu alanda eðitim veren bir
yer yok, yýllarca kendi kendimi geliþtirdim, ilk
yaptýðým eser bir Ýngiliz katalogunda gördüðüm
kraliçe Elizabethin tacýydý. diyor. 150 yýllýk

Sadece çivi ve tel kulanarak yapýlan filografi sanatý büyük bir emek gerektiriyor.
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Üsküdarlý olduklarýný ifade eden Saim
Devrilmez, ilk sergisini de burada açmýþ
zaten. Ayrýca Ýstanbul dýþýnda Antalya
ve Bursada da sergi çalýþmalarý olmuþ.
Emekten Baþka Masrafý Yok
Þu anda evinin bir odasýnda, 25 bin
çivilik Yusuf Suresi 101. ayeti üzerinde
çalýþan Devrilmez, 4 aydýr bu çalýþma
ile ilgileniyor. Ve bu çalýþmanýn bitmesi
için en az 2 ay daha olduðunu söylüyor.
Malzemesi, hiçbir sanat dalýnýn olmadýðý
kadar ucuz ancak iþçiliði korkunç sabýr
gerektiriyor. Günde 2-3 saatten fazla
çalýþmak mümkün deðil. Kýsacasý
emekten baþka masrafý yok bu iþin diye
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konuþan Devrilmeze, filografi için gerekli
malzemeleri soruyoruz. Sunta, bez, tel
ya da naylon ip, ucu kývrýlmýþ týð, çivi
diye sýralýyor. Nasýl yapýldýðýný
gösterdiðinde ise hayretler içinde
kalýyoruz. Ýstenilen model, fotokopi ile
büyütüldükten sonra kadife ya da deri
olarak seçilen yüzeye konuyor ve çiviler
çakýlýyor, çiviler paslanmamasý için
yaldýzlanýyor. Ardýndan altta kalan model
kaðýdý, iðne ile temizleniyor. Teller önce
dolgu, sonra istenilen þekilde çivilerin
arasýndan geçiriliyor. Ve öyle bir ahenk
yakalýyor ki çýkan sonuca
inanamýyorsunuz. Peki bu sanatla neler
taþýnabilir panolara diye soruyoruz, cevabý
kýsa oluyor: Siluet hariç her þey.





Malzemesi, hiçbir sanat dalýnýn olmadýðý kadar ucuz ancak iþçiliði korkunç
sabýr gerektiriyor. Günde 2-3 saatten fazla çalýþmak mümkün deðil. Kýsacasý
emekten baþka masrafý yok bu iþin.

Yabancýlar Daha Ýlgili
Bu sanat benimle mezara gitmesin diye
2 yýl önce insanlarla paylaþmaya
baþladým. diyen Devrilmez, þu anda
Üsküdar Kültür Merkezinde 2 aylýk
periyotlar halinde düzenlenen filografi
dersleri veriyor. Yurtdýþýndan da
öðrencileri olduðunu ve hala
görüþtüklerini söyleyen sanatçý,
yabancýlarýn bu konuya daha ilgili
olduklarýný, bir Rus öðrencisinin 1 haftada
filografi sanatýný öðrendiðine dikkat
çekiyor. ABDde, psikolojik tedavi
saðladýðý için evlere verildiðini söyleyen
Devrilmez, filografinin ruh dinlendirici
etkisini de ortaya koyuyor.
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25 bin çiviyle yaklaþýk 6 ayda bitecek olan Yusuf Suresi 101. ayeti kerimesi

bölgeleri için de ayný þeyi düþündüm.

alan ve eðitime destek saðlayanlarýn

Hem ruh dinlendirici etkisi var, hem de

olduðunu ifade eden Devrilmez, asla

kazanç saðlanabilir ama ön ayak olan

sipariþ üzerine çalýþma yapmýyor. Bunun

kimse yok, çünkü kimse filografiyi

bir gönül iþi olduðunu söylüyor.

tanýmýyor. Bu sanat, turistlerin çok ilgisini

Devrilmezin ideali, son 5 yýldýr

çekiyor. Ýhracata da girilebilir ki Japonya

panolarýna taþýdýðý hat yazýsýyla, Yunus

insanlara bu sanatý öðreterek üretime

bu iþi yapýyor. Öðrencilerinden de sattýðý

gibi büyük ustalarýn sözlerini Türkçe

geçmelerini saðlayabiliriz. Deprem

panolarla, sakatlara tekerlekli iskemle

olarak bu sanatla buluþturmak

Filografi Bir Tanýnsa...
Yaptýðý eserlerin çoðunu hediye ettiðini
anlatan sanatçý, zihnindeki filografi ile
ilgili projelerinden þöyle bahsediyor:
Fakir muhitlerde, iþ alaný olmayan

Saim DEVRÝLMEZ

BU BENÝM ÝÞTE
Bir hayat arabasýna
Koþtular genç yaþýmda
Ana, baba
Çoluk, çocuk
Kardeþ, akraba
Dünya meþakkatiyle
Çektirdiler bana
Seneler sonra
Dönüp baktým dostlara
Heyhat ne yazýk ki
Bomboþ bir araba
O zaman anladým ki
Koskoca bir ömrün
Boþa geçtiðini
Yalnýz geldik
Yalnýz gidiyoruz
Kalan sadece boþ bir araba

Saim Devrilmez, Bu Benim Ýþte þiirini filografi sanatýyla
yukarýdaki gibi anlatmýþ

Geleneksel

Türk El Sanatlarý
Prof. Kerim SÝLÝVRÝLÝ*

Biz büyük bir uygarlýðýn varisleri ve sahipleriyiz. Ortada müzeleri, saraylarý, koleksiyonlarý ve
kütüphaneleri camileri dolduran binlerce ve binlerce yazma eser ciltler, tezhipler, çiniler, minyatürler,
halý, kilim ve kumaþlar var. Onlar bizim gurur ve ilham kaynaðýmýzdýr.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinden telefon ettiler. Geleneksel sanatlarýmýzýn aðýrlýklý
olarak ele alýnacaðý bir dergi yayýnlamak üzereymiþler. Benden bu dergide yayýnlanmak
üzere bir yazý istiyorlarmýþ.
Konu üzerinde bir hayli yazmýþ, daha çok konuþmuþ bir kiþi olarak teklif bana cazip geldi.
Bu defa yeniden yayýnlanacak bir dergide, yeni bir okur kitlesine hitap edecek, sesimi
duyurabilecektim. Bu nedenle öneriyi kabul ettim ve vaktin darlýðýný belirtmelerine raðmen
söz verdim. Yeni çýkacak dergiye baþarýlar dileyerek konuya girmek istiyorum.
Bu adý galiba 1976 yýlýnda, Güzel Sanatlarý Akademisinde yeni bir bölüm açmak, eski
sanatlarýmýzý yeniden öðretim konusu yapmak telaþý içinde bizler koyduk. Daha sonralarý
Yüksek Öðretim Kurulu devreye girdikten ve birçok üniversitede
yeni bölümler açýlýrken bu adýn kullanýlmasý, geleneksel
deyiminin yaygýnlaþmasýna neden oldu.
Þimdilerdeyse yeni öneriler söyleniyor;
keþke geleneði olan denilseydi
diyenler var. Baþta sevgili dostum
Dr. Uður Derman olmak üzere.
Baþtan aklýmýza gelmedi.
Gelseydi belki de daha isabetli
olurdu. Þimdi artýk
geleneksel adý tuttu
gibime geliyor, ileride ne
olur onu da zaman
gösterecektir diye
düþünüyorum.
Þimdi bu genel adýn, neleri,
hangi sanat dallarýný
kapsamakta olduðu üzerinde
durmak istiyorum. Çünkü, bizim

32

dil öðrendiklerini, sonra baþarýlarýna göre Enderuna alýndýklarýný,
burada çeþitli dallarda eðitim gördüklerini, müzik aletleri
yapýmcýlýðý, silahþörlük, binicilik, ciltçilik, çinicilik, nakkaþlýk vs.
gibi çeþitli dallarda yetiþtirildiklerini, sonra kabiliyetlerine veya
baþarýlarýna göre görevlendirildiklerini biliyoruz. Meþhur devlet
adamlarýmýzdan bir çoðu Enderundan yetiþtiði gibi, mesela
minyatürcülerimizden Matrakçý Nasuh veya mimar Sedefkar
Mehmet Aða da ayný yoldan geçmiþ yetiþtirilmiþ elemanlardýr.
Bugün adlarýndan saygýyla bahsettiðimiz, Baba Nakkaþ, Þahkulu,
Karamemi gibi ünlü sanatçýlar saray nakýþhanesinden gelmiþ,
nakkaþbaþýlýkta bulunmuþ ustalardýr.
Bu sanatçýlar arasýnda hattatlar ayrý bir yer iþgal ederler. Þöyle
söylememiz mümkündür. Hattatlar Enderundan deðil,
ustalarýndan yetiþmiþlerdir. Yüzlerce yýldan beri yazýlmýþ hatta
ve hattatlara dair kitaplardan, kimin kimden ders aldýðýný, kimin
kime icazet verdiðini takip etmemiz mümkündür.
Saray Nakýþhanesinin yaný sýra, þehirde de birtakým müzehhep
ve mücellitler, yanlarýna alýndýklarý kiþileri, kabiliyetlerine göre
yetiþtiriyorlardý. Bu atölyelerin saraydan da sipariþler aldýklarýný,
deðerli hocamýz Rýfký Melul Meriçin yazýlarýndan öðreniyoruz.
Bu düzen, yüzyýllarca, batý sanatýnýn etkileri görülmeye
baþlayýncaya kadar devam etmiþtir. Batý sanatý etkilerini tüm
süsleme sanatlarýmýzda olduðu gibi, mimarimizde de göstermiþ,
özellikle dini yapýlarýmýzda, barok ve rokoko gibi üsluplarýn
etkileri görülmüþ, bu etki daha sonra eklektik bir tarza
dönüþmüþtür.

el sanatlarý yönünden çok zengin olan ülkemizde halen uygulanan
ve günden güne yapýcýsý, satýcýsý ve alýcýsý kalmayan pek çok
el veya halk sanatlarýmýz var. Ve bunlarýn hepsi de ilgiye layýk
ve muhtaç. Ama bizim söz konusu ettiðimiz Geleneksel Türk
El Sanatlarý Ana Dalý, Hat, Tezhip, Halý, Kilim, Eski Türk
kumaþlarý, Türk Çiniciliði, Türk Ciltçiliði, Ebruculuk, Aharcilik,
Minyatür, Sedefkarlýk gibi belirli sayýlarda sanatlarý ihtiva eder.
Bizde tüm süsleme elemanlarýnýn yazý veya yapý etrafýnda
toplandýðýný düþünürsek, bizim eski sanatlarýmýza kitap sanatlarý
adýný vermemiz de mümkündür. Eskiden böyle bir ayýrým
yapýlmamýþ, en azýndan bizden önce böyle bir ayýrým yapan
olmamýþ, olduysa bile ben duymadým.
Þimdi bir an için geçmiþe, Osmanlý dönemine geçmek, sonra
yavaþ yavaþ bu tarafa günümüze doðru gelmek istiyorum.
Osmanlý Dönemi
Eldeki kaynaklardan öðrendiðimize göre, aþaðý yukarý devletin
kurulup geliþmeye baþladýðý tarihlerden itibaren, devletin ihtiyaç
duyduðu eðitilmiþ insanlarý yetiþtirmek için, sarayda Enderun
diye bir teþkilat kurulmuþ olduðunu, devþirmeler arasýndan
seçilen yetenekli kiþilerin önce paþa konaklarýnda eðitildiklerini,

Batý tarzý resmin görülmesiyle minyatür sanatýmýz bir tarafa
itilmiþ, tezhip ve ciltlerimiz batý etkisiyle klasik deðerlerini
günden güne yitirmeye yönelmiþler fakat hat sanatýmýz geliþmesini
sürdürmüþ ve giderek mimarinin, tezhibin, cilt ve halý sanatýnýn
geçen yüzyýllarda idrak ettikleri mükemmeliyeti son yüzyýllarda
yakalamýþtýr. Ne demek istediðimi bir örnekle açýklamam
gerekirse, padiþah tuðralarýnýn incelenmesini öneririm. Kanuninin
II. Selimin, III. Muratýn tuðralarýnýn hat ve tezhipleri ile II.
Mahmutun Abdülmecitin tuðralarý hat ve tezhipleri yönünden
incelendiðinde ne demek istediðim açýkça anlaþýlacaktýr. Hat
sanatý ilerlemesini sürdürürken, tezhip sanatý bir baþka vadiye
yönelmiþ bulunuyordu.
Yeni içeriðin ilgasýndan, batý yaþam tarzý bir moda olarak
yaygýnlaþtýktan, Enderun mektebi toplumun sanat ve zevkinin
yönlendiricisi olmaktan çýktýktan sonra iþ tamamen çarþý esnafýnýn
eline ve takdirine kalmýþ oluyordu. Ama eski sanatlarýmýz bir
yerde direncini sürdürüyor; mücellitler, mürekkepçiler, altýn
varakçýlar ve benzerleri eylemlere devam ediyor, hat sanatý ise
her zaman olduðu gibi baþý çekiyordu.
Bu durum Ýkinci Meþrutiyet yýllarýna kadar sürdü diyebiliriz.
Ýkinci Meþrutiyet Dönemi
1908de ilan edilen Ýkinci Meþrutiyet, gerçek kimliðimize
dönüþ arayýþlarýný da beraberinde getirmiþtir diye düþünebiliriz.
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Batý tarzý resmin görülmesiyle minyatür sanatýmýz bir tarafa itilmiþ, tezhip ve
ciltlerimiz batý etkisiyle klasik deðerlerini günden güne yitirmeye yönelmiþtir. Fakat
hat sanatýmýz geliþmesini sürdürmüþ ve giderek mimarinin, tezhibin, cilt ve halý
sanatýnýn geçen yüzyýllarda idrak ettikleri mükemmeliyeti son yüzyýllarda yakalamýþtýr.

Devriminden sonra tekrar deðiþtirilerek Þark TEZYÝNÝ
SANATLAR MEKTEBÝ olmuþtur.
Mektebin hocalarý kýsmen daðýlmýþlar, Kamil Akdik bir ara
Mýsýra gitmiþ, Hüseyin Tahirzade, Ýran þahýnýn daveti üzerine
Ýrana giderek orada benzer bir okul kuruluþunu gerçekleþtirmiþ
Hakký Altýnbezer, Saltanatýn kaldýrýlmasý üzerine Devlet
Tuðrakeþliði görevinden emekli olarak, bazý okullarda
öðretmenlik yapýyordu. Ellerinden en iyi bildikleri iþleri
alýnmýþtý. Beri taraftaysa bir takým insancýklar, II. Mahmut
döneminde yeniçerilerin mezar taþlarýna saldýrýlmasý gibi
resmi dairelerin önündeki kitabelere saldýrýyor ve o mermere
hat edilmiþ yazýlarý kazýyor, tahrip ediyorlardý. Aklý baþýndaki
bir takým insanlarýn uyarýsý üzerine devlet bu tahribatý
önleyebilmiþtir. Bizim okulda kalan hocalar ise yazýsýz yapýtlarýný
Ýzmir Fuarýna kadar götürüyorlar, bir tür çalýþmalarýný
sürdürüyorlardý.
Cumhuriyet Dönemi
Nihayet 1933de Cumhuriyetin kuruluþunun 10. yýlýnda





Ankarada sergi salonunda bir sergi açarlar. (Bu bina Y.
Mimar Þevki Balmumcu) tarafýndan yapýlan projeye göre
inþa edilmiþ, bilahare opera olarak kullanýlmak üzere tadil
edilmiþtir. Bu tadil olayý da Balmumcunun hayatýnda bir
dönem noktasý olmuþ, saðlýðýný da bu yüzden kaybetmiþtir.
3 Aralýk 1933 tarihinde bu sergiyi teþrif eden Atatürk,
eserleri incelemiþ, sanatçýlarý tebrik etmiþ karþýlarda bulunan
Etnografya Müzesini iþaret ederek, Öyle müzelere böyle
sergilerden gidilir demiþtir. Muhsin Demironatýn eserlerinden
iki adet tezhipli tabaða, beþ yüz lira vererek satýn alan Atatürk,
her biriniz yerinize adam yetiþtireceksiniz talimatýný vererek
okulun önünde yeni bir ufuk açmýþtýr. Bu talimat üzerine
Þark Tezyini Sanatlar Mektebinin bir bölüm halinde Güzel
Sanatlar Akademisine baðlanmasý çalýþmalarýna baþlanýlmýþ
ve nihayet 1936 yýlý Temmuz ayýnda Türk Tezyini Sanatlar
Þubesi olarak katýlým gerçekleþmiþtir.
Müteakip ders yýllarýnda Akademi bölümlerine alýnacak
öðrenciler için çýkarýlan broþürlerde, Akademi beþ þubeden
mürekkeptir deniliyor ve bölümler Yüksek Mimarlýk, Resim,
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sýrasýyla yer alýyor. Türk ciltçiliðini (cilt kalýplarý ve þemse
kalýplarý), Türk minyatürü, Türk çiniciliði, hâk, lâke, altýn
varak imali, sedef kakmacýlýðý, Türk halý nakýþlarý, ebru ahâr
olarak belirtiliyordu.
Yine ayný broþürlerde belirlendiðine göre, Tezyini Sanat
Þubeleri yer darlýðý nedeni ile 1939-1940 öðretim yýlýnda
Dolmabahçe Sarayýnýn Veliaht Dairesine nakledileceklerdir.
Bölümün öðretim elemanlarýysa, bölüm þefi ve tezhip profesörü
Kamil Akdik, ebru ahar ve þemse cilt kalýplarý profesörü
Necmettin Okyay, Türk ve Ýran minyatürü profesörü Dr.
Süheyl Ünver, teclit profesörü Bahaeddin Tokatlýoðlu, altýn
varak imali profesörü Hüseyin Yandýz, sedef
kakmacýlýðý profesörü Vasýf Sedef,
kýymetli taþlar üzerine hak
Profesörü Ýsmail Yümni
Sanver ve tezhip, Þark çini
nakýþlarý, ebru ahar,
þemse cilt öðretmenleri
Yusuf Çapanoðlu,
Feyzullah Dayýgil ve
Sacit Okyay olarak
liste
tamamlanýyordu.
Tabii buradaki
ünvanlar,
akademilerinin
kendilerine uygun
gördükleri ünvanlardý
ve gerçekleþmeleri için
aradan otuz sene geçmesi
gerekecekti.
Bu hocalardan Bahaeddin
Tokatlýoðlu, kendi istediði üzerine
ayrýlacaðý gibi, Kamil Akdik hoca da hiçbir
vakit halý nakýþlarý dersi vermemiþtir.
Broþürlerin bize verdiði bilgiler dahilinde þunu da söylemeliyim;
o tarihlerde mimarlýk bölümü yüksek dereceliydi ve yalnýz
lise mezunlarýný sýnavla alýyordu, diðer bütün bölümler
ortaokul mezunlarýný yine sýnavla alýyordu. Bu gün Endüstri
Meslek Liseleri denilen mýntýka sanat mektepleri mezunlarý
adeta tercihen kabul ediliyorlardý.
Bölümde öðretim, öteden beri ve hemen hemen diðer birçok
sanat dallarýnda olduðu gibi, usta-çýrak iliþkisi içinde baþlamýþtý
ve devam ediyordu ki, hât yani yazý derslerinde bir olay çýktý.
Hat hocalarý, Arap harfleriyle öðretimin yasaklanmýþ olmasý
nedeniyle çekimser davranýyorlardý.
Ýdarede bulunduðum zaman bu konuda Milli Eðitim
Bakanlýðýna yazýlan yazýlarý da gördüðüm için olayý gayet net
olarak biliyorum. Ýstenilen müsaade bakanlýktan alýnmýþtýr.
Nasýlýna gelince, bakanlýk bu müsaadeyi resmen veremez
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sanýrým. Saffet Arýkanýn bakanlýðý sýrasýndadýr. Konuyu
yemekte açalým derler ve açarlar. O akþam Çankayada
sofrada bulunan Sabah Cimcöz, hat sanatýnýn bizim en çok
baþarý gösterdiðimiz bir sanat dalý olduðunu söyler. Atatürk
eski güzel yazý terbiyesi ve zevki olan aydýn bir kiþidir ve
istenilen müsaadenin iradesi alýnýr. Öðretime devam edilir.
Bu arada Kamil Akdik vefat eder, Hacý Nuri Korman, Ragýp
Onan hat kadrosuna, Yusuf Çapanoðlunun vefatý ile Musin
Demironat tezhip öðretmenliðine, daha sonraki yýllarda Halim
Özyazýcý, Rikkat Kunt, Hüseyin Tahirzade, Kerim Silivrilinin
atamalarý yapýlýr. Bu yeni atamalarla bölümde öðretim bir,
geliþim çizgisi yakalarsa da, bu defada öðrenci gelmez
olur. Aradan geçen yýllar içinde, resim, heykel,
Dekoratif Sanatlar Bölümleri aþamalarýný
yapmýþlar, orta ve yüksek kýsýmlar
ayýrýmý yapýlmýþ, bunlardan
özellikle garp güsleme ya da
yeni adýyla dekoratif sanatlar
bölümleri mezunlarý aranýlýr
elaman olmuþlardý.
Muhsin Demironatýn
kadrosuyla bölüme geliþi,
Rikat Kutun ve Hüseyin
Tahirzadenin
atanmalarýyla öðretim
çizgisi yükselirken, bu
defa baþka bir sorun
ortaya çýkar.
Akademinin tüm diðer
bölümlerinin yüksek devreleri
açýlmýþken, Türk Süsleme
Bölümü öðrencilerinin yüksek
öðretim yapamamalarý, öðrencileri
etkilemeye baþlamýþtýr. Akademi senatosu
olan Temsilciler Kurulu her iki süsleme bölümünü
birleþtirmeyi kazarlaþtýrýr. Bu defa da ayný mahiyetteki
sýnavlardan geçip gelen öðrenciler Türk süsleme bölümü
sanat dallarýný deðil seramik, tekstil, grafik, iç mimarlýk, gibi
kendilerine daha iyi bir gelecek saðlayacaklarýný düþündükleri
dallarý seçerler. Bu suretle bölüm kontenjanlarý boþ kalýr.
Mevcut öðrencilerde mezun olduktan sonra, bölümde yalnýzca
misafir öðrenciler kalýr. Bu arada Muhsin Demironat, Yýldýz
Porselen Fabrikasý müdürlüðüne atanýr. Rikkat Kunt, Halim
Özyazýcý ve Hüseyin Tahirzade emekli olurlar. Süheyl Bey
hoca ve yardýmcýsý Mihriban Sözer istifa ederek ayrýlmýþlar,
Feyzullah Dayýgil ise vefat etmiþ olduklarý için bölümde Sacit
Okka ile Kerim Silivriliden baþka hoca da kalmaz. Bir zaman
sonra Sacid Okyayýn emekliliðini isteyip ayrýlmasýyla, ortada
fiilen açýk, gerçekte adeta kapatýlmýþ bir bölümle ben baþ
baþa kaldýk. Bu sýralarda bana tekstil ve seramik bölümlerinde
görevleri veriliyor ve adeta bitmiþ olan bölümün türbedarlýðýný
yapýyordum.

Yeniden Diriliþ
1172 sayýlý yasanýn 3. maddesi ile akademiye verilen görevler
sayýlýrken, bütün dallarýyla Türk Süsleme Sanatlarýnýn tarihi
geliþmelerini saptamak, sanat eserlerinin bakým ve korunmasýný
saðlamak, bu alanlarda uzmanlar yetiþtirmek ve bu istikamette
yapýlan giriþimler sonunda Akademi Senatosu tarafýndan
gerekli hazýrlýklarý yapmak üzere görevlendirildim. Bölümün
yönetmeliðini, öðretim ve müfredat programlarýný hazýrlayýp
sundum. Bunun üzerine kadro teklifini de yapmamý istediler.

Dr. Filiz Çaðman, Cahide Keskiner, Neþe Aybey, Muammer
Ülker, Yusuf Durul, Engin Özdeniz bilahare Ýslam Seçen,
Hüseyin Gündüz, Candan Akpýnan, Latif Taraþlý gibi
mesleklerinin veya sanatlarýnýn baþarýlý olmuþ elemanlarýndan
oluþan bölümün Türk desenleri ve Türk çiniciliði dersleri
benim üzerimde olduðu gibi, halen de öðretimde bana görev
veriyorlar. Bir ara onore etmek için baþkanlýk görevine Prof.
Emin Barýn getirilmiþ ise de, bu sorumluluk, kurucusu olmam
nedeni ile emekliliðime kadar üzerime kaldý.

O hazýrlýðý da yaparak senatonun onayýna sundum. Her ne

Ben emekli olduktan sonra Bölüm Baþkanlýðý görevine Prof.

kadar, bazý üyeler kurulacak bölümün münhasýran restorasyona

Ýlhami turan getirildiði gibi, bölüne yeni elemanlarda alýnmýþ

yönelik eðitim ve öðretim yapmasý hususunda ýsrarcý olmuþlarsa

ve bölüm onun zamanýnda geliþme göstermiþtir. Üniversite

da, hazýrladýðým programlarda bu hususlara da yer verildiði

kampüs alaný dýþýnda da olsan ilk defa kendine mahsus bir

için senatonun onayý alýnmýþ ve bölüm Geleneksel

binaya sahip olmuþtur.

Türk El Sanatlarý Bölümü olarak yeniden

Yirmi iki yýl önce üniversiteleþen

kurulmuþ, ilk sene diðer bölümlerin

ve halen Mimar Sinan Güzel

öðretimlerinin birinci devresini

Sanatlar Üniversitesi olan

baþarý ile bitirmiþ olanlarla,

bölümümüzün yanýnda

diðer bölümlerden mezun

daha bir çok üniversite

olmuþ bulunanlar o sýrada

bünyesinde Türk Sanatý

yürürlükte olan

Bölümleri veya Ana

yönetmeliðin birinci

Sanat Dallarý

devresinden muaf sayýlarak

bulunmaktadýr.

kabul edilmiþler, müteakip

Mazide bizi bir dernek

yýllardaysa kontenjan

kurup ona baðlamak

belirlenip, giriþ sýnavý yapýlmak

isteyeler olduðu gibi,

sureti ile öðrenci alýnmýþtýr.
Bu defa yeniden açýlan bölümde,

enstitüleþtirmek isteyenler de oldu.
Halen sizi bir fakülte yapsak daha iyi
olmaz mý? diyenlerde var. Beri taraftan galiba Avrupa

a)

Hat (Eski güzel yazýlar, Sülüs, Nesih, Talik)

b)

Tezhip (Minyatür dahil)

c)

Türk Çini Desenleri

þevklerini etkilememesi düþünülemez diyorum. Ama biliyorum

d)

Türk Halý Desenleri (Kumaþ, Halý, Kilim)

ki yöntemler ne kadar deðiþirse deðiþsin, var olan bir amaca

e)

Türk Ciltçiliði (Ebru-Ahar dahil) olmak üzere beþ

ana sanat dalý bulunuyor ve öðretimin yanýnda restorasyonda
yer alýyordu.
Öðretim kadrosunun oluþmasýnda, önce eski öðretim
elemanlarýndan yararlanýlma yoluna gidilmiþ, Muhsin

Birliðine girme çalýþmalarý kapsamýnda program geliþtirme
çalýþmalarý yapýlýyor. Bütün bu hareketlerin genç elemanlarýn

ulaþýlmasý engellenemez. Biz büyük bir uygarlýðýn varisleri ve
sahipleriyiz. Ortada müzeleri, saraylarý, koleksiyonlarý ve
kütüphaneleri camileri dolduran binlerce ve binlerce yazma
eser, ciltler, tezhipler, çiniler, minyatürler, halý, kilim ve
kumaþlar var. Onlar bizim gurur ve ilham kaynaðýmýzdýr.

Demironat; Dündar Tahsin Aykutalp ve Nezihe Bilgütayý

Eski bir ata sözümüz bize, Elifi öldüremezseniz, okula çare

yanýnda istemiþ. Rikkat Kunt ve Mustafa Düzgünman görev

bulamazsýnýz. der. Elif bir simgedir. Alfadýr. A dýr. Ýlk harftir

kabul etmiþler, Hattat Mahmut Öncü, Bahaeddin Doðramacý,

ama hep vardýr ve yaþar.
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Sultan Kayýklarý
Hasan SEFER

Sadece padiþahýn deðil ailesinin de kullanýmýna açýk olan, boyutlarý ve tezyinatý ile adeta Osmanlý
Ýmparatorluðunun haþmetini temsil eden saltanat kayýklarýnda, süsleme, dokumacýlýk ve oymacýlýk
sanatlarýnýn eþsiz örnekleri sergilenmiþtir.

Fasýllar geri götürüyor beni
Eski Ýstanbul'a
Arnavut kaldýrýmlarýna
Beyaz köpüklü yalýlara
Martýlar geri götürüyor beni
Eski Ýstanbul'a
Süzülen sultan kayýklarýna
O eþsiz, büyüleyici ihtiþama
Ah, eski Ýstanbul
Þimdi burada olsa

Bir su þehri, bir dünya þehri, bir medeniyetler þehri, þairlerin aþký bir þiirdir Ýstanbul...
Eþsiz güzellikleri bünyesinde barýndýran bu medeniyetler merkezi, birçok kültürün
doðuþuna ve yok oluþuna tanýklýk etmiþ, Doðu ve Batý kültürlerinin de
kucaklaþmasýna yardýmcý olmuþtur. Uðrunda milletlerin deli divane olduðu
Ýstanbul, asýrlar önce Ceneviz, Bizans, Osmanlý kültürlerine kucak açmýþ,
bu kültürlerin yoðrulmasýný saðlamýþtýr. Denizlerle
çevrili bu þehirde insanlar, yaþamlarýný sürdürmek
amacýyla hem topraðý hem de suyu iyi
kullanmak durumunda kalmýþ ve ulaþýmda
genellikle su üstü taþýtlarý geliþtirmek
arzusunda olmuþlardýr. Osmanlý
Döneminde deniz araçlarý en iyi
þekilde kullanýlmýþ, buna baðlý
olarak araçlarda çeþitlilikde artmýþtýr.
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göz açýp kapayýncaya kadar olurdu. Ýki ucu kývrýk gaga
burunlarýyla hemen fark edilen balýkçý kayýklarý ise, dayanýklý
olmalarý için daha itinalý yapýlýrdý.
Bir baþka kayýk çeþidi de ince uzun bir iðneye benzeyen futalar
idi. Dümeni arka tarafýnda bulunan bu kayýklarýn oturak yerleri
pahalý kumaþtan yapýlýrdý. Futalarýn modelleri Ýngiltere'den
alýnmýþ, fakat zamanla Türk zevkine uygun bir biçimde yerel
çizgiler kazanmýþtý.

Bir zamanlar Ýskele Kethüdasý'nýn denetiminde çalýþan kayýkçýlar,
Haliç'in iki yakasý arasýnda fesli, þemsiyeli yolcularýný kürek
çekerek, Galata'dan Eminönü'ne, Hasköy'den Balat'a gün
boyu taþýmýþlar. Öyle ki 19.yy. sonlarýna kadar bu kayýkçý
sayýsýnýn 10.000 kiþiye ulaþmýþtýr. Ulaþýmýn yaný sýra, kayýk
sefalarý Osmanlý eðlencelerinin en keyifli, en güzeli olarak
anýlmýþ; hatta, nice þaire ilham olmuþ, þarkýlara, þiirlere konu
olmuþtur.
Ýstanbulda Kayýklar ve Kayýkçýlýk
Þirket-i Hayriye'nin kuruluþundan önce, 1851 yýlýna kadar,
Boðaziçi'nde deniz ulaþýmý kayýklarla saðlanýrdý. Kayýðýn þekli,
sürati ve kayýkçýlarýn kendilerine özgü tavýrlarý, bu ulaþým
aracýný Ýstanbullu kýlan özelliklerdendi.
Kayýk cinslerinin baþýnda, sarayýn kullandýðý ihtiþamlý saltanat
kayýklarý gelirdi. Saltanat kayýklarý, sadece padiþahýn deðil,
ailesinin de kullanýmýna açýktý; boyutlarý ve tezyinatý ile adeta
Osmanlý Ýmparatorluðunun haþmetini temsil ederdi. Boylarý
30-32 metre, geniþlikleri ise 3 metre olan ve kürek sayýsýnýn
çokluðu ile dikkat çeken bu kayýklarýn en gösteriþli bölümü,
baþ tarafýnda yer alan, padiþah ve ailesinin oturduðu yarý kapalý
köþk kýsmýydý. Saltanat kayýklarýnýn filika denilen cinsleri,
donanmayla sefere çýkýldýðýnda kullanýlýrken; tebdil kayýklarý,
padiþahýn halkýn içine karýþacaðý zamanlarda tercih edilirdi.
Pazar kayýklarý, eþya, yük ve yolcu taþýmaya mahsustu. Gövdeleri
aðýr ve geniþti, arkada güçlü dümenleri
bulunurdu. Kýrk kadar yolcu alabilen
pazar kayýklarý, her biri 80 kilo
aðýrlýðýndaki küreklerle çekilirdi. Ticari
olarak iþletilen pazar kayýklarý, hayýr
sahiplerinin vakfý olarak da çalýþtýrýlabilirdi.
Kayýklardan elde edilen gelir, köyün çeþitli
ihtiyaçlarýnýn yanýnda fakir kiþilere yiyecek
yardýmýnda da kullanýlýrdý. Bu kayýklar, Evkaf
Nezareti'nce birkaç seneliðine ihale edilir ve
idareleri Kayýkçýlar Kitabeti'ne baðlanýrdý.

Orta halli ve zengin kiþilerin hususi kayýðý olan piyadeler,
zaman zaman kiralýk olarak da kullanýlýrdý. Piyadelere göre
burunlarý daha kalkýk ve yassý olan peremeler ise yolcu ve
yük taþýmaya mahsus ticari kayýklardý. Gidecekleri yere daha
çabuk varabilmek için yelken açtýklarý da olurdu. Boðaz
köyleriyle þehir arasýnda yük taþýmada kullanýlan mavnalar
ve Boðaziçi'nde düzenlenen mehtap alemlerinde, diðer kayýklarýn
ortasýnda durarak deðiþik fasýllarý icra eden müzisyenleri taþýyan
saz kayýklarý diðer kayýk çeþitleri arasýnda sayýlabilir.
Ýstanbul kayýklarý daha çok ýhlamur aðacýndan yapýlýrdý. Denize
temas eden kýsým verniklenir ve küpeþtesinin hemen alt kýsmý
arzu edilen renge boyanýrdý. Ýç kýsýmlarý ise ince beyaz tahtalarla
kaplanarak kayýðýn her zaman temiz tutulmasý saðlanýrdý.
Ýstanbul'da kayýkçýlýk, belirli nizamlara baðlanmýþ bir meslek
dalýydý. Þehir içindeki en büyük hatlar, Üsküdar, Galata, Haliç
ve Boðaziçi'ydi. Ýmparatorluk içinde çalýþan her kayýk, belirli
bir iskeleye baðlý olmak zorundaydý. Kayýkçýlýk yapmak isteyen
kimselerin kefilleri olmazsa bu iþi yapamazlardý. Kayýkçýlarýn
çalýþmalarýný kontrol eden ve onlardan sorumlu olan bir
kethüdalarý olurdu. Buna Peremeciler Kethüdasý adý verilirdi.
Üsküdar gibi büyük bir iskelenin kethüdasý, kayýkçýlarýn çoðunun
asker kökenli olmalarýndan dolayý yeniçerilerden seçilirdi.
Kayýkçýlarýn alacaðý ücret ise küreklerin sayýsýna göre tespit
edilmekteydi. Kayýkçýlarýn en önemli özelliklerinden biri de
kýyafetleriydi. Piyade hamlacýlarýnýn kýyafetleri, kalite itibarýyla
diðerlerinkinden ayrýlýrdý. Hamlacýlara, biri çuha, diðeri kalikot
patiskasýndan birer dizlik, çuhadan ipek fermene iþlemeli yelek
ve salta, bürümcük hilali gömlek, uzun konçlu sakýz beyazý
çorap, rugan gül
fiyonglu yemeni ve
fes verilirdi.

Kayýklarýn farklý amaçlarla yapýlmasý çeþitliliði
de artýrmýþtý. Ateþ kayýklarý, hususi olarak
köprüde bekler; yangýn esnasýnda tulumbacýlarý
süratle yangýn yerine götürürdü. Bu hizmet
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Sultan kayýklarý, padiþahýn ve yakýnlarýnýn Cuma selamlýðý törenleri, günlük geziler,
kýlýç kuþanma, tahta çýkma, eski saraya nakledilme, ava çýkýþ, Ramazan eðlenceleri,
harem kadýnlarýnýn ziyaretleri vs. gibi çok amaçlý olarak kullanýlan, saltanatý ve
devlet kudretini simgeleyecek ölçüde süslemelerle yapýlmýþ teknelerdi.

Eski Ýstanbul'da Beyoðlu'nda "Mir" ve "Kotero" adlý terziler,
zengin kiþilerin hamlacýlarýna gayet kaliteli kostümler dikerlerdi.
Hamlacýlar küreðe geçip kayýðý hareket ettirdiklerinde, uzaktan
onlara bakanlar, tek bir küreðin hareket ettiðini zannederdi.
Hanýmlar, kayýða binerken ya da inerken öndeki hamlacý,
hanýma elini deðil omzunu uzatýr, hanýmlar hamlacýlarýn
omuzlarýndan kuvvet almýþ olurlardý. Hamlacýlarýn kibarlýklarý
ve fiziki üstünlükleri ise Ýstanbul deniz çocuklarýnýn bir
özelliðiydi.
Zamanla kayýklarýn ulaþýmda öneminin artmasý, bu iþi meslek
edinenleri toplumda hatýrý sayýlýr kiþiler konumuna getirmiþtir.
Öyle ki, bu iþi meslek edinecek kiþilerde çeþitli özellikler
aranmýþ; kayýkcýlýk, birçok sanat dalýný da içine almýþtýr.
Süsleme ve dokumacýlýk sanatýnýn uygulandýðý yerler arasýna
kayýklar girmiþ, Türk oymacýlýk sanatýnýn eþsiz örnekleri
buralarda uygulanmýþtýr. Bordalarý, küpeþteleri gayet zarif
olarak süslenmiþtir.
Ýstanbul'un kültürüyle bütünleþen kayýk kültürü, edebiyatýmýzda
en duygusal þekliyle Abdülhak Þinasi Hisar tarafýndan ele
alýnmýþtýr. Boðaziçi'nin masalýmsý atmosferi içinde geçen musiki
fasýllarýnda kayýklarýn ve kayýkçýlarýn rolünü þairane bir üslupla
ele alan yazar, bizlere o günleri yaþatýr. Servet-i Fünun
edebiyatýnýn büyük romancýsý Halit Ziya Uþaklýgil ve kendi
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de bir denizci olan Mehmet Rauf, farklý eserlerinde kayýk
gezintilerine ve kültürüne yer vermiþlerdir.
Sultan Kayýklarýnýn Tarihçesi
Padiþahýn sadece kendisi için deðil, annesine, kadýnlarýna ve
çocuklarýna özel olarak yaptýrdýðý yakýn sular teknelerine
Sultan Kayýðý denir. Sultan kayýklarýný Padiþahýn ve
yakýnlarýnýn Cuma selamlýðý törenleri, günlük geziler, kýlýç
kuþanma, tahta çýkma, eski saraya nakledilme, ava çýkýþ,
Ramazan eðlenceleri, harem kadýnlarýnýn ziyaretleri vs. gibi
çok amaçlý, saltanatý ve devlet kudretini simgeleyecek ölçüde
süslemelerle yapýlmýþ tekneler olarak tanýmlayabiliriz.
Sultan kayýklarý ilk olarak Fatih Sultan Mehmetin Ýstanbulu
fethinden sonra kullanýlmaya baþlandý. Padiþahlar, sultan
kayýklarýný Cide(Kastamonuya baðlý bir ilçe)de yaptýrmakla
birlikte kürekçilerini de o ilçeden alýrlardý. Gemi inþa sanatýnda
pek muvaffakiyetli ve türünün ince birer örneði olan saltanat
kayýklarýnda güzellik ve ihtiþam en sade bir üslupla ifade
edilmiþti. Köþklü, kuþlu gibi isimlerle anýlan saltanat kayýklarýnýn
muhtelif boyda olanlarý vardý. On üç çifte kürekle hareket
edenler ekseriya otuz bir, otuz iki metre uzunluðunda, 2.35
metre geniþliðinde ve 3.10 metre yüksekliðinde inþa edilirlerdi.
Bütün gövde kenardan süslemelerle bezenir ve bu süslemeler
baþ ve kýç taraflarýnda doruk noktasýna ulaþýrdý. Sultan kayýðýnýn

en göz alýcý kýsmý, saltanatý temsil eden köþkleriydi; baþlarý
uzun ya da kývrýk olurdu. Kýç ve baþ süslemeleri çeþitlilik içerir
ve üzerlerinde altýn yaldýzlý oymalar vardý. Kýç, baþtanbaþa
fildiþi, abanoz yahut deniz aygýrý diþindendi. Kayýklarýn baþ
tarafýnda, ayrýca ahþaptan veya gümüþten yapýlmýþ kartallar ve
deniz kuþlarý; içlerindeki minik köþklerde sultanýn taht koltuðu
ya da kanepesi bulunurdu. Padiþahlar, puflu minderlerle divanlara
uzanýr ve imparatorluk rengi olan al þemsiyenin altýnda geziler
yaparlardý. Kayýklar batýlýlaþma sonrasý, gösteriþin öne çýkmasýyla
tahtanýn içine altýn parçalar katýlarak imal edilir olmaya baþladý
çatýlarý yükseldi, hatta bazýlarýnda kubbe biçimini aldý. Perdelerin
içi genelde beyaz, krem ya da yeþil renklerden, dýþýysa çok
koyu ve parlak kýrmýzý renkte atlastandý. Bu perdelerin kenarlarý
sýrma bordürle çevrilir, bazen de gerçek incilerle süslenirdi.
19. yüzyýlda yapýlar, kýlýk kýyafet, eþyalar ve süslemeler deðiþime
uðradýðý için kayýklar da bu durumdan etkilendi. Sarayda, ne
kadar kürekçi ile kayýk sahibi olduðu kesin, yazýlý kurallara
baðlýydý. Padiþahýn en gösteriþli kayýðý 10 kürekten yukarý
genellikle de 16 kürekli olurdu.
Sultan kayýklarýnýn saraydan her ayrýlýþý özel merasimle gerçekleþir;
hareket kýyýdaki ve özellikle Kýz Kulesindeki top atýþlarýyla
þehre duyurulurdu. Sultan kayýðýnýn önü sýra altý büyük kayýk
yol açmak için giderdi ki bunlarýn adý sandalyadýr. Sonra
mabeyncileri taþýyan altý kayýk... Alayýn iki yanýnda dizinin
sonuna kadar zincir gibi bir sýra kayýk daha... Önde giden kim
varsa, yüzleri hep sultana dönük olarak dururdu. Mabeynciler
de dahil. Kayýðý, Bostancýlar Kuruluþunun þefi olan Bostancýbaþý
kullanýr, yol boyunca padiþahlarýn meraklarýný giderir, çevre
hakkýnda sorularýný yanýtlar ve güzergah hakkýnda bilgi
verirdi. Ayrýca bir de Kýz Kulesi'nde dizilmiþ bostancýlar
vardý ki, sultan yakýnýndan geçerken eðilerek selâma
dururlardý. O zamanlarda Ýstanbulda görev yapan elçiler
ve baþkente gelen gezginler için þehirdeki en ilgi çekici
olaylardan biri kayýklarýn çýkýsýný seyretmek olurdu.

Bir Yabancýdan Osmanlý Kayýklarý
Adolphus Slade, "Kaptan Paþa" adlý eserinde, "Kayýklar, Türk
oymacýlýk sanatýnýn birçok yüzünü yansýtýr. Bordalarý, küpeþteleri,
yelkenleri bile pek ince süslerle bezenmiþtir. Türklerin nakkaþ
dedikleri boyacýlar, sonradan bu hatlarý altýn yaldýzlar ve çeþitli
boyalarla iþlerler. Türklerin dilinde her deniz vasýtasýnýn adý
farklýdýr." diyor. Eski ve hakiki bir Ýstanbullu denizin üzerinde
dolaþan kayýklara bakarak bunlarýn devlet ricaline, zengin bir
beye, reayadan birisine, þehzadelere veya tulumbacý neferlerine
ait olduðunu hemen anlayabilirmiþ, þöyleki: "Türklerin makam,
rütbe ve hatta kýdeme verdikleri deðer, kayýkçýlarýn yaz kýþ
kafalarýndan eksik olmayan küçük bereleri kadar deðiþmez bir
kaidedir. Velhasýl, padiþahýn saltanat kayýðý, mesire yerine
gidecekse yedi çifte olur; mektupçular 'beþ çifte yaðlý piyade'
ile giderler. Padiþahýn esvap ve kahve takýmlarý beþ çifte piyade
ile taþýnýr, tulumbacýlar yangýn yerine altý oturaklý kayýkla gider;
zengin beylerin piyadelerinde hizmetkârlarý ve kahvecileri,
hatta güneþ veya yaðmurdan korunmak için þemsiye tutan
adamlarý bulunuyorsa da saray veya devlet erkânýndan biri
kayýðýyla geçiyorsa, geleneklere göre þemsiye kapatýlýr; kýrmýzý
þemsiye ise sadece saraya mahsus bir renktir."

Seksen seçme kürekçisi vardý ve her kürekte ikiþer
kiþi bulunurdu. Kürekçiler hep beyaz mintan
ve kýrmýzý serpuþ giyerler, kürek çekerken
de çok defa haykýrýrlardý.
Padiþahýn yanýna aldýðý vükelâsý müstesna,
maiyetindeki dilsizlerle cüceler daima
bir baþka kayýkta takip ederlerdi, çok
kere kadýnlarý da...
Sultan kayýðý, süslemeleri ve kürek sayýsý
ile diðer kayýklardan kolaylýkla ayrýlýrdý.
Kýrmýzý ve beyaz parlak kýyafetleri on
dört çifte bölünmüþ olarak yirmi sekiz
kürekçi dikkat çekici bir ahenkle hep
beraber hareket ederler, kolonlarla
tutturulmuþ gösteriþli bir çadýr, sultanýn
oturduðu parlak ve yaldýzlý köþkü
örterdi.
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Sultanlar ve Sultan Kayýklarý
III. Selim, "Piyadeler nazik olmalý" dermiþ: Ýçine bindiðinde
sarsmayacak, insaný hýzla istediði yere ulaþtýracak...
Sultan Abdülmecid denize o kadar düþkünmüþ ki çeþit çeþit
kayýklarýndan çoðunun modelini inþa edilmeden görür, kayýk
o beðenirse inþa edilirmiþ... Tebdil gezmelerinde hep beyaz

olan kayýðýný kullanýrmýþ. Reþit Paþa'yý sadaretine davet etmek
için onun Emirgan'daki yalýsýna gittiðinde yan yalýda bulunan
Ýngiliz sefiri ve çevre yalýdakiler sultanýn kayýðýný görünce
"hayýr ola" deyip pek korkmuþlar... Ýstanbul, Beþiktaþ'taki
Deniz Müzesi'nde sergilenen "on dört çifte saltanat kayýðý"nýn
dýþ süslemelerinde meyve ve yapraklarý nakþetmiþler, baþ
tarafýnda kanatlarý açýk kocaman altýn yaldýzlý bir kartal.
Köþküne perde yerine deðiþiklik yaparak altýn yaldýzlý panjurlar
koydurmuþ, üst kýsmýna da armasýný yerleþtirtmiþ!.. Kayýklar,
hep eðlenceli ya da keyifli anlara vesile olmamýþ; Abdülmecid'in
annesi Bezm-i Âlem Valide Sultan'ýn naaþý, oðlunun saltanat
kayýðýyla Topkapý Sarayý'na nakledilmiþtir.
Sultan Aziz'in saltanatý boyunca on altý kayýðý olmuþ; ikisi on
üç çifte kürekli ve köþklü, ikisi yedi çifte, yedisi beþ çifte, biri
dört çifte, dördü üç çifte kürekli. On üç çifte kürekle hareket
edenler 31, 32 mt. uzunluðunda, 2.35 mt. geniþliðinde ve
3.10 mt. yüksekliðinde...
Piyadeyle Topkapý'ya Nakil!
Kayýklar acý tatlý hatýralarla yüklü... Tahttan indirildiði 30
Mayýs 1876 sabahý Sultan Aziz, beþ çifte bir piyadeyle
Topkapý Sarayý'na götürülmüþtür. Bir ayrýntý ilginç ve önemdir:
Beþinci haznedarý Arzýniyaz Kalfa ile cariye Þemsicihan'ýn
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Hüseyin Avni Paþa ile olan siyasi ve duygusal iliþkilerinin
ayyuka çýkmasý üzerine Paþa'yý memleketi Isparta'ya sürmüþtür.
Paþa, Sultan Aziz'in tahttan indirilmesinde etkili olanlardan.
Ýþte o Hüseyin Avni Paþa, padiþahý Topkapý'dan vaktiyle onun
kendisine hediye ettiði beþ çifte kayýkla -ki bu bir piyadealarak nispet yapar gibi Üsküdar'daki yalýsýnýn önünden
geçirmiþ ve sonra Çýraðan Saraylarý'nýn hizmetkârlar için

yapýlan Feriye Dairesi'ne nakletmiþtir. Sultanýn intihar mý,
cinayet mi olduðu meçhul, meþhur ölümünün ardýndan 4
Haziran sabahý, naaþý, bu defa üç çifte bir saltanat kayýðýna
konarak Topkapý Sarayý'na götürülmüþtür.
31 Aðustos 1876'da tahta geçen II. Abdülhamid, bugün
Deniz Müzesi'nde sergilenen on üç çifte saltanat kayýðýyla
Dolmabahçe'den Eyüp Sultan'a kýlýç merasimine gitse de,
amcasýnýn tahttan indirildikten sonra beþ çifte bir piyadeyle
Topkapý Sarayý'na götürülmesini uðursuz saymýþ ve bu
kayýklardan soðumuþtur. Yýldýz Sarayý'na geçiþinin ardýndan
da denizle padiþahlýk kurumunun baðlantýsý iyice zayýflamýþ,
görkemli tekneler Kasýmpaþa Tersanesi'yle Dolmabahçe
Kayýkhanesinde çürümeye terk edilmiþtir. Hem padiþahýn
binmediði araca kim binebilir? Ne þehzadeler, ne kadýnlar
kayýklarýn yanýna yanaþmýþ... Sonra Sultan Reþat ve Vahdettin
zaman zaman kayýklarý kullansa da ne yeni yapýlanlar eski
örnekleri gibi gösteriþli yüzen saraylara dönüþmüþ, ne de
denizle bu kadar uyum içinde yaþanmýþtýr.

Kayýklarýn Sonu
Abdülhamid, Dolmabahçe Sarayýndaki tahta çýkma törenine

Sultan kayýklarýnýn saraydan her ayrýlýþý özel merasimle gerçekleþir; hareket kýyýdaki ve özellikle
Kýz Kulesindeki top atýþlarýyla þehre duyurulurdu. Bu kayýðýn önü sýra altý büyük kayýk yol açmak
için giderdi ki bunlarýn adý Sandalya dýr. Sonra mabeyncileri taþýyan altý kayýk... Alayýn iki
yanýnda dizinin sonuna kadar zincir gibi bir sýra kayýk daha...
bir saltanat kayýðý ile gelmiþ. Ancak, iki tahttan indirme olayýndan
sonra tepelerdeki Yýldýz Sarayýna yerleþmiþ ve 33 yýllýk saltanatý
boyunca görkemli teknelerin hepsi Dolmabahçe Sarayýnýn
kayýkhanesinde çürümeye terk edilmiþtir.

Haliçin temizlendiði de söyleniyordu. Araþtýrmalarýmýz esnasýnda

Mehmet V. Reþat (1909-1918) tahta çýkýnca, saltanat kayýðý
geleneðini canlandýrmaya çalýþmýþ, ancak imparatorluðun
çöküþüyle, buharlý vapurlarýn ve arabalarýn imalatýyla beraber
yerleþim merkezleri tepelere doðru kaymaya baþlamýþ ve kayýklar
þehrin unutulan bir parçasý olmuþtur.

uygun bir sultan kayýðý yapmaya karar verdik.

Saltanat Kayýðý 2000li Yýllarda Yeniden Doðdu
Bir kültürün simgelerinden olan sultan kayýklarýnýn yeniden
doðuþu, Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýlhan
Kýlýnçýn oðlu Güvenç ve gelini Gülsün Kýlýnçýn Venedike
yaptýklarý bir gezi ile baþlar. Gülsün Kýlýnç, projenin Venedikte,
gondollarla kötü kokulu ve gürültülü kanallarda gezerken aklýna
geldiðini belirtiyor. Kýlýnç, Sadece fotoðraf çektirebilmek için
katlandýðýmýz gondol gezisine o kadar çok para verdik ki, açýkçasý
aðýrýma gitti. diyor. Osmanlý dönemindeki kayýklarý tekrar
gündeme getirmeyi planladýðýný ifade eden Kýlýnç, O dönemde

sultan kayýklarý ile karþýlaþtýk ve bu tam da benim düþündüðüm
projeye uygun bir kayýktý. Deniz Müzesinde maketleri olduðunu
öðrendik, gerekli görüþmeleri yapýp izin aldýktan sonra aslýna

Osmanlý Ýmparatorluðu Döneminde sultanlarýn kayýklarýnýn
Kastamonunda yaptýrýldýðýný ifade eden Gülsün Kýlýnç, Sultan
kayýklarý ham sarý çam ve meþe aðacýndan yapýlýr, bazý
bölümlerinde kestane aðacý kullanýlýrdý. Bu malzemenin en iyisi
de Kastamonuda bulunurdu. Beþiktaþ Deniz Müzesinde
sergilenen sultan kayýðýný aslýna uygun olarak Cidede; 12si
iþçi, 3 elektrikçi olmak üzere toplam 15 usta tarafýndan 3 ayda
tamamladýk. Ýnþa edilen kayýklar 24-25 saatlik yolculuktan
sonra Haliçe ulaþtý. Bu kayýklardan sadece üç adet bulunmaktadýr.
Ýmparatorluk döneminde sadece sultana ait olan kayýklar, artýk
herkesin hizmetine sunuluyor. diyor.
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Bir Ulu Rüya

Endülüs ve Kurtuba
Prof. Dr. Bekir KARLIÐA

Endülüs'e hasret; yüksek bir medeniyete, eþsiz bir kültüre, eriþilmez bir san'ata ve
"yitik bir Cennet"e hasrettir. Geçmiþe duyulan basit bir nostalji deðil, Ýslâm bilim,
san'at ve tefekkürünün oluþturduðu üstün insanlýk anlayýþýna hasrettir.

Endülüs, bir ulu rüyayý gören diyar. Sekiz yüz sene, acý ve tatlý hatýralarla dolu upuzun bir rüya.
Ve sabahý kýpkýzýl kanla bulanmýþ acýklý bir rüya. Þâyet bir Cennetül-Arîfi, bir el-Hamrâsý,
bir Medînetüz-Zehrâsý ve en önemlisi de bir Kurtuba Ulu Câmii olmasaydý, Endülüsün
bir rüya olduðuna bile inanmak güçleþirdi. Ve o zaman kitaplarýn tozlu sayfalarý arasýnda
kalmýþ bir masal, gerçekle ilgisi olmayan bir efsane diye hükmeder geçerdik. Fakat sekiz
asra yakýn bir tarihi, yýkýk mabetleri, kýrýk mezar taþlarý ve silinmiþ kitâbeleriyle Endülüs;
büyük bir geçmiþin enkâzý altýnda hâlâ diriliðini ve canlýlýðýný muhâfaza eden efsânevî
bir macerâyý dile getirmektedir.
Ah, o taþlarýn, o mermerlerin, o aðaçlarýn dili olsaydý da bu sekiz yüz yýlýn unutulmuþ
destanlarýný, yaþanmýþ masallarýný, dinmeyen ihtiraslarýný bir bir anlatabilseydi bize.
O görkemin yok olup gidiþini düþündükçe bir hasrettir dolar içimize.
Endülüs'e hasret; yüksek bir medeniyete, eþsiz bir kültüre, eriþilmez bir san'ata
ve "yitik bir Cennet"e hasrettir. Geçmiþe duyulan basit bir nostalji deðil, Ýslâm
bilim, san'at ve tefekkürünün oluþturduðu üstün insanlýk anlayýþýna hasrettir.
Endülüs'e hasret; Kurtuba Ulu Câmiinin mihrâbýna, o zarif sütûn ormanýna
ve kentin dört köþesine açýlan o muhteþem kapýlarýna hasrettir.
Endülüs'e hasret; Gýrnata tepelerine, köprülerine, görkemli el-Hamrâ sarayýnýn
iðne ile iþlenmiþ oyayý andýran, "Allah'tan baþka gâlip yoktur" âyetiyle
yenilginin acýsýný hafifleþtirmeye çalýþan ve bundan oluþturduðu sonsuz
motiflerle ebediyete kadar uzayýp gidecek bir medeniyetin örneði olduðunu
haykýran dekoruna hasrettir.
Endülüs'e hasret, yeþillikler ummâný ve su çaðlayaný Cennetü'l-Arîf'e,
eski Ýþbîliyye (Sevilla) Ulu Câmiinin mi'mârî âbidesinin þimdilerde
"la Giralda" diye anýlan minâresine ve bir zamanlar bu kentte
hükümdârlýk yapmýþ olan Mu'temid ibn Abbâd'ýn þiirlerine hasrettir.

Sevilla(Ýþbilliye) Camii Minaresi.
Günümüzde çan kulesi olarak kullanýlýyor.

Endülüs'e hasret, Malaga Alkazar'ýndaki mescidin, yekpâre
abanoz aðacýndan yapýlmýþ oyma tavanýna ve Ronda'nýn tarihî
köprüsüne hasrettir.
Kýsacasý Endülüs'e hasret; Merrâkeþ Ulu Câmiinin minâresine,
Kayravân Ukbe ibn Nâfi' Câmiine, Kâhire'de Hân el-Halîlî'ye,
Þam'da Ümeyye Câmiine, Baðdâd'da A'zamiyye'ye, Þîrâz'da
Sa'dî'ye ve Hâfýz'a, Lâhûr'da Þâla, Buhârâ'da Ýmâm Buhârî'ye,
Semerkand'da Uluð Bey medresesine, Bosnada Ýsa Bey
Câmiine, Konya'da Mevlânâ'ya, Bursa'da Ulu Câmi'ye,
Edirnede Selîmiyeye ve Ýstanbul'da Eyüp Sultan, Ayasofya,
Sultan Ahmet, Fâtih, Süleymâniye, Beyazýt câmiilerine ve
Üsküdar'ýn dost ýþýklarýna hasrettir.
Bu nedenledir ki el-Himyerî: "Endülüs; güzelliði ve havasý
bakýmýndan Þâm'lýdýr, denge ve düzeni bakýmýndan Yemen'lidir,
gelirinin çokluðu bakýmýndan Ehvâz'lýdýr, ma'denlerinin saflýðý
bakýmýndan Çin'lidir, kýyýlarýnýn yararlýlýðý bakýmýndan
Aden'lidir." diyerek Endülüs'ü dünyanýn merkezi saymýþtýr.
(Ebu Abdullah Muhammed el-Himyerî, er-Ravdu'l-Mi'târ fi
Haberi'l-Ektâr'dan özet neþir, sayfa 3)
Ama Endülüs hasretinin öbürlerinden farklý yaný bir gurbet,
bir sýla hasreti deðil, ateþ gibi yakýcý bir ayrýlýk, bir ölüm hasreti
olmasýdýr.
Endülüsün Fethi
Bilindiði gibi, Ýslâm'ýn ilk
fetih yýllarýnda, Bizans'ýn
ve özellikle Hýristiyanlýðýn
merkezi olan
Constantinopleun
(Ýstanbul-Konstantîniyye)
fethi, müslümanlar için
eriþilmesi gerekli büyük

bir hedef olarak görülmüþtü. Belki de bunda Ýstanbul'un fethi
ile ilgili olarak Hz. Peygambere atfedilen bir hadisin etkisi
vardý. Bu sebeple Hz. Osmân zamanýnda, Buþr ibn ebu Ertah
ve Abdullah ibn ebu Serh komutasýndaki deniz kuvvetlerinin
ortaklaþa tertipledikleri harekât ile, Finike (Pohenix) önlerinde
Zâtü's-Savâri (direklerin çok olduðu muhârebe) denilen savaþ
yapýldý. 669 yýlýnda da Fadâle ibn Ubeyd el-Ansârî
komutasýndaki müslüman kuvvetler Ýstanbul'u kuþattýlar. Bu
kuþatma ertesi yýl kaldýrýlmýþtý. Ýkinci kuþatma 674-680 yýllarý
arasýnda olup yedi yýl savaþlarý diye bilinir. Bilâhare 716717 yýllarýnda Emevî kumandanlarýndan Mesleme komutasýndaki
bir ordu, Ýstanbul'u kuþatmýþ ve bu kuþatmada da muhâfýz
kýtalarýnýn reîsi Abdullah, büyük baþarý göstermiþtir. Bu sebeple
kendisine el-Battal (kahraman) unvâný verilmiþtir ki,
Anadolu'nun müslümanlaþmasýnda adý destânlara konu olan
ünlü Seyyid Battal Gâzî'nin bu kiþi olduðu sanýlmaktadýr. Son
olarak 782 yýlýnda Halîfe el-Mehdî'nin oðlu Hârûn
komutasýndaki müslüman birlikler, Üsküdar'da karargâh kurup,
Bizans'ý cizye vermeye mecbûr etmiþlerdi.
Kuzey Afrika'nýn fethi ile birlikte, Bizans'ý Batý'dan kuþatma
ve buradan hareketle Konstantiniyye'yi fethetme arzusu
müslümanlarý Akdeniz'in kuzey sâhillerine itmiþtir. Nitekim
bu amaçla 650 veya 670 yýllarýnda Sicilya Adasýný kuþatmaya
çalýþmýþlardý. Bazý kaynaklarýn belirttiðine göre Hz. Osman
Endülüs'ü fetih için görevlendirdiði komutanlardan birine
yazdýðý
mektupta
þöyle
demekteydi:

El Hamra Sarayýnda yabancý elçilerin hükümdarýn yanýna girmeden uðradýklarý havuzlu avlu.

El Hamra Sarayý harem içi

"Ýmdi Konstantiniyye ancak Endülüs tarafýndan fethedilebilir.
Eðer siz, orayý (Endülüs'ü) fethedecek olursanýz, ötekini
(Ýstanbul'u) fethedenlerle ortaklaþmýþ olursunuz." (Ebu Abdullah
Muhammed el-Himyerî, Age., 3)
Endülüs'e ilk çýkartma, 710 yýlý Temmuz ayýnda Mûsâ ibn
Nusayr'in azatlý kölesi Tarîf tarafýndan gerçekleþtirilir. Bir askerî
keþif harekatý niteliðinde olan bu çýkartmaya yaklaþýk 400 atlý
katýlýr. Cebel-i Tarýk Boðazýnýn en dar yerinde bulunan ve
bugün de kendi adýný taþýyan Tarîfa isimli (Ýslâm kaynaklarýnda
Cezîretu't-Tarîf) yerden adaya ayak basan müslümanlar, kýsa
sürede Atlantik Okyanusuna kadar olan küçük bir alaný zapt
ederek karargâhlarýný buraya kurarlar. Ertesi yýl (711) Musa
ibn Nusayr'ýn, diðer bir azatlý kölesi olan Berberî soyundan
Târýk ibn Ziyâd 7000 kiþilik bir ordu ile bugün kendi adýný
taþýyan Cebel-i Târýk Boðazýnýn (Gibraltar) en dar yerindeki
kayalýk kýsýmdan karaya çýkar.
"Janda adlý küçük göl kýyýsýnda ve Barbata nehrinin tam
aðzýnda" 25000 kiþilik Rodrik'in ordularýyla yapýlan savaþta,
Rodrik ve ordusu maðlup olur. Rodrik'in akibetinden bir daha
haber alýnamaz. Böylece yaklaþýk 780 yýl sürecek olan Ýberia
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yarýmadasýnýn Endülüs olma kaderi baþlar. Ve bir hýristiyan
yazarýn ifadesiyle "elde ettikleri bu kesin sonuçtan sonra
müslümanlar, Ýspanya içlerine doðru gezintiye çýkar gibi girip
ilerlemelerini devam ettirdiler." Saðlam surlarý bulunduðu için
Sevilla'yý bir yana býrakýp Ecijeden (Ýstecce, Sevilla'ya 92,
Madrid'e 455 km) Toledo'ya doðru yollanan bir grup, Mugîs
er-Rûmi'nin baþkanlýðýnda Kurtuba (Cordoba) önlerine geldi.
(Sevilla'ya, 143, Madride, 404 km)
Gýrnata yakýnlarýndaki Elvire (el-Bire) kentini (Madride, 428,
Sevilla'ya, 261 km) alýp adanýn doðu tarafýna doðru ilerleyerek
Mursiyeyi (Mürcie, Madride, 393, Sevilla'ya 547 km)
fethettiler ve müteâkiben daha önce Toledo'ya doðru hareket
etmiþ bulunan Târýk ibn Ziyâd'a Toledo önlerinde iltihâk ettiler.
Târýk ibn Ziyâd çevredeki yerleþim mahallelerini fethettikten
sonra o günkü Vizigot Krallýðýnýn baþkenti ve yarýmadanýn
merkezi olan Toledo (Tuleytule, Madride, 69, Sevilla'ya 478
km) gelmiþti. Buranýn da alýnmasýyla bir ilkbaharda baþlayan
harekât, sonbahara gelindiðinde, yarýmadanýn yarýsýnýn fethi
ile sonuçlanmýþtý. Bu hýzlý fütûhât karþýsýnda dehþete kapýlan
Ýspanyollar, "gökten mi, yerden mi geldiklerini bilmediðimiz
bir millet topraklarýmýza saldýrdý. diyerek apýþýp kalacaklardýr.

Ertesi yýl "Yeþil Ada"ya gelen Ýfrîkiyye (Afrika) vâlisi Mûsâ
ibn Nusayr, bizzât fetihleri sürdürecektir. Ýlkin müstahkem
surlarla çevrili olan Sevilla'yý alarak kuzeybatýya doðru yürümüþ
ve Mêridayý (Mâride) bir yýllýk bir kuþatmadan sonra fethetmiþtir.
Kýsa bir süre sonra da Ýberik yarýmadasýnýn kuzey kýsýmlarýndaki
Zaragoza (Caeserae Augoste, Ýslâm kaynaklarýnda Sarakusta)
kenti (Madride, 321, Sevilla'ya, 870 km) zabtedilerek Aragon,
Léon, Austrias ve Galicia (Cellîkiye) bölgelerini kontrolleri
altýna almýþlardýr.
Fethedilen bu yerlere Arabistan'dan getirtilen müslümanlar
yerleþtirilmeye baþlandý. Þâm'lýlar Elvire'ye, Ürdün'lüler elBeriyye'ye, Filistîn'liler Þezone'ye (Madina Sidonia) Hýmýs'lýlar
Ýþbîliyye'ye, Kýnnisrîn halký Ceyyâna (Jean), Mýsýr'lýlar Bâcceye
(Baeza) ve bir kýsmý da Mürsiyeye (Murcie) yerleþtirilmiþlerdi.
Bilim ve Uygarlýðýn Baþkenti Kurtuba
Yukarda da deðinildiði gibi, Târýk ibn Ziyâd'ýn emriyle 500600 kiþilik bir mücâhid topluluðu eþliðinde kuzeye doðru
ilerleyen Muðîs er-Rûmî komutasýndaki müslüman birlikler,
yollarý üzerinde bulunan pek çok yeri fethettikten sonra Kurtuba
önlerine geldiler. Müstahkem sûrlarla korunmakta olan kenti
böylesine küçük bir müfreze grubuyla fethetmenin zorluðunu
düþünürken, bir çobanýn delâletiyle karanlýk bir gecede gizli
bir mazgaldan kente girdiler. Ve böylece Ýslâm'ýn Avrupa'daki
kalesi olan Endülüs'e yaklaþýk 500 yýl baþkentlik edecek olan
Kurtuba'nýn fethi müyesser oldu.
Ama Kurtuba'nýn muhteþem tarihi, fetihten 50 yýl sonra kente
gelecek olan bir prens ile baþladý. Bir büyük çatþamdan canýný
zor kurtarýp "Yeþil Ada"ya ayak basan Abdurrahmân ed-Dahîl,
kýsa zamanda kendi dirâyetiyle Endülüs Emevî Devletini kurdu.
Ýmparatorluðuna baþkent yaptýðý Kurtuba'yý camîler, köþkler
ve saraylarla süsledi. Kurtuba'nýn kuzeydoðusunda yaptýrdýðý

El Hamra Sarayý Aslanlý Avlu

yazlýk sarayýna Sûriye'deki Emevî saraylarýndan birinin adýný
verir: er-Rusâfe. Burayý dünyanýn her tarafýndan getirttiði
aðaçlar ve çiçeklerle süsler. Rivâyete göre kýz kardeþi Ümmü'lAsbað ona Þâm'dan bir hurma fidaný gönderir. Vatan ve sýla
hasretiyle yanýp tutuþan bu genç hükümdâr, geçmiþin acý-tatlý
günlerini hatýrlatan bu hurma fidanýný Rusâfe'nin ortasýnda bir
yere diktirir ve zaman zaman dalgýn gözlerle onu seyrederek
mâzîyi yâd eden þiirler yazar:
Rusâfe'de gezinirken, bir hurma fidaný iliþti gözüme;
Hurmalar ülkesinden getirilmiþ Diyâr-ý Ðarbe.
Dedim ki: Ey Hurma aðacý! Garîpsin benim gibi sen de,
Vatanýndan uzakta, yaban ellerde,
Sen de yaþamaya çalýþýyorsun, bu yerlerde,
Sabah rüzgârlarýnýn getirdiði yaðmurlar sulamýþ seni,
Ki o, yükseklerden dökülür ve korkutur denizcileri.
Bir duyabilseydin eðer, içimi kemiren endiþeleri
Acý gözyaþlarý dökerdin elbet, sen de benim gibi
Korkun yok senin þanstan yana,
Ama yüz yüzeydim ben hep onun saldýrýlarýyla.
Þansýmýn kötülüðü ve Abbâs oðullarýnýn kýzgýnlýðý,
Vatanýmdan uzaklaþmak zorunda býraktý beni.

El Hamra Sarayý Bekleme Salonu

Akan gözyaþlarým Fýrat kýyýlarýndaki hurma fidanlarýný suladý,
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El Hamra Sarayý bekleme Salonunda ahþap tavan iþçiliði

Ama ne o aðaçlar sakladý hâtýrasýný acýlarýmýn,

"Göðe mi uçtu, yere mi geçti bilmiyorum,

Ne de sessiz sessiz akan sularý, Fýrat nehrinin.

ama o güzel, baðrýmý yaktý geçti, deldi geçti."

Sierra Morena daðlarýnýn eteklerine serpilmiþ tatlý meyillerle
Quadalquir (Vâdî'l-Kebîr) nehrinin kýyýsýna yerleþmiþ olan
görkemli Kurtuba þehrine müslümanlarýn "Kantaratu'l-Vâdî"
dedikleri ihtiyâr köprünün üzerinden geçilerek eskiden "Bâbü'lKantara" denilen büyük kapýdan girilirdi.

demiþ. (Ýbn Hazm, Tavku'l-Hamâme, 22-23)

Nehir ile þehir arasýnda müstahkem sûrlar yer almaktadýr.
Daha yakýn zamanlara kadar Kurtuba'nýn dünyaca ünlü kaðýt
atölyeleri, bu ýrmaðýn coþkun sularýyla çalýþmaktaydý. Batý
dünyasý kaðýt denilen nesnenin nasýl yapýldýðýný burada gördü.
Ve Kurtubadan kalkan kaðýt yüklü kervânlar, Pyrenelerin öte
taraflarýna, Avrupa'nýn içlerine doðru yol aldýlar. Bu gün
Ýspanyollarýn gezi yolu anlamýna "Pacio de la Ribera" dedikleri
düzgün taþlarla yapýlmýþ olan bu kýyý þeridine Müslümanlar,
saraya nispetle er-Rasîf adýný verirlerdi.

Geçerken, yaþlý Kurtuba sûrlarýnýn önünden."

Kurtuba'lý ünlü düþünür ve Fakîh Ýbn Hazm'in anlattýðýna
göre, meþhûr þâir Yûsuf er-Remmâdî, bir Cum'a günü, kentin
içindeki "Attârlar" çarþýsýndan geçerken göz göze geldiði bir
þûh câriyeye gönlünü kaptýrmýþ ve peþine takýlarak "Bâbü'lKantara"dan er-Rasîf'e kadar onu izlemiþ, bir müsâit ânýný
yakalayýp kim olduðunu ve kendisiyle nasýl buluþabileceðini
sormuþ. Adýnýn Halvet olduðundan ve Cum'a günleri bu
yollarda gezintiye çýktýðýndan baþka bir þey öðrenememiþ.
Bundan sonra her Cum'a günü rýhtýmda deli divâne gibi
dolaþan þâir, bir daha o ay yüzlü perîye rastlayamamýþ ve
duygularýný içli mýsralarýna dökmekten öte bir çâre bulamamýþ:

48

Endülüslü çaðdaþ þâir Manuel Machado da:
"Gözyaþýna dönüþür, Quadalquir nehrinin sularý,

demektedir.
Quadalquir (Vâdî'l-Kebîr) nehrinin üzerindeki ihtiyar köprüden
geçip büyük kapýdan içeri girer ve siyâh taþlarla döþeli yoldan
ilerlerseniz, ilkin sizi, bir ýrmaðý andýran havuzun iki kenarýna
dizilmiþ fýskiyelerle dolu geniþ bir bahçenin ucundaki eski
hükümet konaðý " Alkasar" karþýlar. Bir þâhîn yuvasý andýran
bu saraydan Quadalquir'in (Vâdî'l-Kebîr) görünüþü, Topkapý
Sarayý'ndan Boðazýn ve Marmara'nýn görünüþünü
andýrmaktadýr. Bir zamanlar Endülüs Emevî Devletinin ve
Kurtuba'nýn kalbi iþte burada atardý.
Ýki tarafý palmiyelerle dolu yoldan ilerleyince ünlü Kurtuba
Câmîiinin batý duvarlarýyla yüz yüze gelirsiniz. Bu muhteþem
mabedin dýþardan görünüþü bile insaný büyülemeye yetiyor.
Ünlü coðrafyacý Þerif el-Ýdrisî Kurtuba Ulu Câmiini þöyle
anlatýr: Eninde, boyunda, güzelliðinde ve ihtiþâmýnda,
müslüman ülkelerde baþka bir benzeri yoktur. Bu câmiin

bu kilisenin yerini 100.000 dirheme satýn alarak Kurtuba Ulu
Câmii'nin temellerini atmýþ. Daha sonra II. Abdurrahman ek
bir bölüm yapmýþ ve daha sonraki eklemelerle sütûnlar ormaný
denilen 999 sütûnlu Kurtuba Ulu Câmii ortaya çýkmýþ. 4868
metre karesi kapalý olmak üzere, yaklaþýk 12000 metre karelik
bir alaný kaplayan Ulu Câmii, gerçekten bir mimârî hârikasý.
Bir orman denizini andýran sütûnlarýn arasýndan mihrâbýn
görünümü ise anlatýlmaz güzellikte. Halîfeler devrinde caminin
17 kapýsý bulunuyormuþ. Ýspanyollar 1236 yýlýnda kenti
zaptedince önce câmiiyi temelden yýkmak istemiþler, sonra
kiliseye çevirerek Katedral Mescidi (La Masquita Catedrale)
adýný vermiþler. O güzelim sütûnlardan 80 tanesini yýkarak
yerine, muhteþem bir tablonun ortasýna konmuþ kara bir lekeyi
andýran ve mimâri bütünlüðü büsbütün zedeleyen bir katedral
inþâ etmiþler.
Günde beþ vakit ezân seslerinin yükseldiði minârelerini çan
kulesine çevirmiþler. Ayrýca bir katedral loþluðu ve karanlýðý
vermek amacýyla nûr denizini andýran mescidin ýþýk sýzan bütün
pencerelerini ve 13 kapýsýný çirkinlik arz eden taþlarla örüp
kapatmýþlar.
Kurtuba Camii Mihrabý

uzunluðu geniþ kulaçlarla yüz, geniþliði de seksen kulaç. Câmiinin
yarýsýnýn üzerinde tavan vardýr, yarýsý açýk sahanlardan meydana
gelir. Câmiinin içinde 1000 adet direk ve zeytinyaðý ile
aydýnlanan 113 tâne avize vardýr. Avizelerin en büyüðünün
üzerinde ise 12 kandil bulunmaktadýr. Bu câmiinin keresteleri
Tartuþ ormanlarýndan getirilen çamlardan yapýlmýþtýr. Bir direkle
diðerinin arasý on beþ karýþtýr. Her direðin tabaný da baþlýklarý
da mermerdendir.
Camiinin mihrabýný anlatmak mümkün deðil. Öylesine güzel
ve süslü ki bakanlarý hayret ve dehþet içinde býrakýr. Mihrâb,
Ýstanbul (Bizans) hükümdârý tarafýndan Abdurrahmân enNasra gönderilen mozaikler ve altýn süslemelerle kaplýdýr.
Mihrâbýn iki tarafýnda, ikisi yeþil, ikisi lâcivert dört adet sütun
bulunmaktadýr. Üst kýsmýnda ise, iç içe girmiþ eþsiz desenlerle
süslü, yekpâre bir mermer yer alýr. Bu mermerin üstü rengârenk
altýn süslemelerle bezenmiþtir. Mihrâbýn ortasý ise, akýllarý
durduracak güzellikte aðaç oymalarla tezyîn edilmiþtir.

Misk ve anber kokan o güzelim ve pýrýl pýrýl mabed, þimdi
aðýr ödaðacý ve küf kokusuyla karanlýk bir havaya bürünmüþ.
Her tarafý heykellerle doldurulmuþ ve haça gerilmiþ Ýsa
tasvîrlerinden akan kýpkýzýl kanlar, caminin mazisini hatýrlatýrcasýna
insaný hüzünle dolduruyor. Kýsacasý câmiin bütün Ýslâmî
özelliklerini yok etmeye çalýþmýþlar. Nitekim Charlequint,
1521'de Kurtuba'yý ziyâret ettiðinde kilise mensuplarýný
kýnayarak: "Buraya her yere yapýlabilecek öyle bir binâ
yapmýþsýnýz. Ama yýktýðýnýz eser, yeryüzünde bir eþi daha
bulunmayan bir âbidedir." (R. Contreras, Etudes des
Monumentes Arabes de Cordoba, 66)
Muhammed Ýkbâl'in secdeye kapandýðý, Mehmed Akif'in
gelip burada iki rek'at namaz kýldýktan sonra bir Endülüs destâný
yazmayý tasarladýðý bu ünlü mabedin ayrý bir büyüsü var.

Mihrâbýn sað yanýndaki minberin yeryüzünde bir eþine daha
rastlanamaz. Bu minberi yapmak üzere sayýsýz iþçilerle altý tane
marangoz tam yedi yýl boyunca çalýþmýþlardýr. Mihrâbýn arka
tarafýnda, kuzey kýsmýnda özel bir bölmede altýn ve gümüþ
kupalar ve þamdanlar vardýr. Misk, anber ve zeytinyaðlarý için
özel yapýlmýþ kaplar bulunmaktadýr.
(Þerif el-Ýdrisî Ahsanüt-Tekâsîm fî Marifetil-Ekâlîmden
nakleden, A. Emîn, Zuhrül- Ýslâm, III, 14-15)
"el-Mahaccetü'l-Kübrâ", "eþ-Þâriu'l-Kebîr", "el-Câdde" denilen
ve Kurtuba'yý bir baþtan bir baþa kesen ana yolun sað tarafýndan
"Bâbü'n-Nahîl" (Hurma Kapýsý) adý verilen yerde, eskiden bir
kilise varmýþ. 780 yýlýnda Kureyþ'in Þâhini I. Abdurrahmân,

Kurtuba Camii
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Alkazar Sarayýnda sedir aðacýndan tavan iþlemeleri

1765 yýlýnda Fâs sultânýnýn elçisi olarak câmii ziyâret eden elÐazzâl el-Fâsî de duygularýný þöyle dile getiriyor: "Daha
Câmii'ye adým atar atmaz, gördüðüm ihtiþâm karþýsýnda kendimi
hayretten alamadým. Birdenbire Müslüman olduðu demlerde
bu muhteþem mabette cereyân eden olaylar geldi aklýma.
Ýçinde kýlýnan görkemli namazlarý, duvarlarýnda yankýlanan
Kur'an seslerini, soflarýnda tertîp edilen ilim halkalarýný
hatýrladým. Ve birden üzüntü ve kederden câminin duvarlarýnýn
üzerime yýkýlacak gibi olduðunu hissettim. Her sütûnla, her
mermerle ayrý ayrý sarmaþ dolaþ oluyor ve konuþuyordum.
Onlarýn gizli haykýrýþlarýný duyuyor gibiydim." (Netîcetü'lÝctihâd fi'l-Mühâdeneti ve'l-Cihâd, 37)
Câmiinin batý duvarýnýn önündeki bahçelerde Ýbn Hazm'in,
Ýbn Rüþd'ün, Ýbn Meymûn'un heykelleri yer alýyor. Onlarýn
adýný taþýyan sokaklar var. Ýspanyollar caminin bulunduðu
bölgeyi, onun rûhuna tamamen zýt biçimde meyhâneler
mahallesi ve eðlenceler semti haline getirmiþler.
Ýslâm kent uygarlýðý mabet ekseni etrâfýnda döner. Merkezde
bir câmii yer alýr ve kent onun çevresinde, ama bütün sokaklar
câmiiye çýkacak þekilde düzenlenir. Bu nedenle çoðu kez
sokaklar kýbleye göre ayarlanmýþtýr. Toplumu toplayýp baðrýna
basan toplantý yeri anlamýna gelen câmii, ayný zamanda rûhî
ve manevî temizliðin de merkezidir. Bu merkezin ayrýlmaz
unsurlarý ise; maddî temizlik vâsýtasý olarak su (çeþmelerhamamlar), konaklama yerleri (hanlar), alýþ-veriþ merkezleri
(çarþýlar-pazarlar) ve onun yanýnda da adâletin daðýtýldýðý
mahkemeler ile saðlýk merkezleri (Hastahâneler, Dârü'þ-Þifâlar)
yer alýr. Böylece mabet toplumu günde beþ kez baðrýna basar
ve toplar. Bundan dolayý baþlangýçta secde yeri anlamýna gelen
"Mescid" teriminin yerini, bilâhere büyük ve merkezî camilerin
yapýlmasýyla "toplayan" anlamýna gelen "Câmii" terimi almýþtýr.
Ýbn Beþküvâl bize daracýk sokaklarý, evleri, pazarlarý, hanlarý,
hamamlarý ve câmileriyle o günkü Kurtuba kentinin tam bir
tasvîrini vermektedir. Buna göre 21 mahalleden oluþan þehrin
773 köyü varmýþ. Anakent 14 mil uzunluðunda ve 2 mil
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geniþliðinde imiþ. Kentte o yýllarda 700 civârýnda hamam,
3000 civârýnda küçük mescid bulunuyormuþ.
John W. Draper'in ifâdesiyle: "Londra'da bir tek sokak lambasý
bulunmazken, yaðmurlu bir günde evinin eþiðinden sokaða
adýmýný atan bir Paris'li ayaðýna kadar çamura batarken",
Kurtuba temizliði ve aydýnlýðý ile bütün batýlýlarýn gözünü
büyüleyen bir kent imiþ. Ne yazýk ki hýristiyan istîlâsýndan
sonra câmîler kiliseye çevrilirken, hamamlar da yýkýlmýþ.
Ünlü filozof Nietsziche'nin dediðine göre: "Maðribliler
Ýspanya'dan uzaklaþtýrýldýktan sonra alýnan ilk hýristiyanca tedbir,
halka açýk hamamlarýn kapatýlmasý olmuþ. Bunlardan yalnýzca
Kurtuba'da 270 tane varmýþ." (Daha geniþ bilgi için bkz.,
Bekir Karlýða, Ýslâm Düþüncesinin Batý Düþüncesine Etkileri,
133-156)
Endülüs'lü Fakîh Abdülhakk ibn Atiyye Kurtubanýn dört
özelliðini þöyle sýralar:
"Dört özelliðiyle Kurtuba, eþsizdir kentler içinde:
Biri ünlü Câmii, diðeri Vâdîl-Kebir köprüsü
Bir de Medînetü'z-Zehrâ'yý eklemeli bu ikisine,
Dördüncüsü ise ilmidir ki budur en büyüðü."
Evet gerçekten de Kurtuba'nýn en büyük özelliði; asýrlar
boyunca gerek Ýslâm dünyasý için, gerekse Batý dünyasý için
bir ilim merkezi olmasýdýr. Bu kentin medreselerinde yetiþen
bilginler dünyanýn her tarafýna yayýlmýþlardý.
Ortaçaðýn en büyük düþünürlerinden birisi olan Ýbn Rüþd, o
çaðlarýn en büyük tabîblerinden birisi olan meþhûr Ýbn Zühr
ile Kurtuba ve Seville üzerine yaptýðý tartýþmada þöyle diyordu:
"Ne diyebilirim ki; Ýþbîliyye'de (Sevilla) bir âlim ölse, onun
kitaplarý ancak Kurtuba'da alýcý bulabilir. Ama Kurtuba'da bir
zurnacý ölse, onun çalgýsý ancak Ýþbîliyye'de satýlabilir." (elMakarrî, Nefhu't-Tîb, I, 147)

Soldan saða ön sýrada oturan beyler: Ýsmail Hakký Altunbezer, Hacý Kamil
Akdik ve Necmeddin Okyay, Saðdan sola ayakda ikinci bey Sacid Okyay,
Paltolu üçüncü bey Feyzullah Dayýgil talebeleriyle toplu halde.

ve sanata bakýþlarý deðiþmiþtir. Geleneksel sistem ve deðer
yargýlarý býrakýlmýþ, sosyal, politik ve ekonomik alanlardaki
yenilikler, bilimsel ve felsefi geliþmelerle birlikte yürütülmüþtür.
20. yüzyýl sanatý tarihsel süreç içinde çerçevelenirse, onu
1900 yýllarýndan 1945 yýlýna, baþka bir deyiþle ikinci Dünya
Savaþý sonuna kadar tarihlemek ya da yüzyýlýn ilk yarýsý olarak
ayýrmak mümkündür. Modern Çað ya da Modern Sanat adýyla
da tanýnan 20. yy. sanatý, Endüstri Devriminin saðladýðý teknik
olanaklarýn oluþturduðu saðlam ve zengin bir zemine oturmuþ
ve 19. yy.ýn özellikle Neoklasizm, Romantizm, Realizm ve
Art Nouveau gibi akýmlarýndan da beslenerek izmli akýmlar
olarak ve hýzla birbirini izleyen yeni akýmlarla geliþmesini
sürdürmüþtür. 1Avrupada geliþen sanat akýmlarý daha sonra
parasal ve siyasal nedenlerle pek çok sanatçýnýn Amerika Birleþik
Devletlerine sýðýnmasý ile geliþmesini burada devam ettirmiþtir.
Sanata verilen önem sonucu Amerika bugün, Modern Sanatýn
temsilcisi durumundadýr.
20. yy.a þöyle bir baktýðýmýzda, hiç uðruna iki dünya savaþýnda
milyonlarca insanýn öldüðünü görüyoruz. Türkiye ise Balkan
Savaþý, Trablusgarb Savaþý, I. Dünya Savaþý ve arkasýndan
Kurtuluþ Savaþýný yaþadý. 1909da baþlayan 1923e kadar
süren ve bunun arkasýndan gelen savaþýn getirdiði sýkýntýlar,
kültür ve sanat faaliyetlerinin gerilemesine yol açmýþtýr. Bütün
milletler kendilerini toparlamaya çalýþmýþlar, insanlar daha iyi
bir yaþam içine girer gibi oldu derken, II. Dünya Savaþý baþlamýþ,
1939dan 1945e kadar sürmüþtür. 1945in arkasýndan
milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmýþtýr. Ancak biz
göçleri 19. yy. ýn sonunda yaþadýk, bu da insanlarý periþan
etti. 20. yüzyýlýn çok güzel bir yüzyýl gibi görmek isteyenler
vardýr, görebilirler de, ama þunu da unutmamak lazýmdýr ki,
insanlýk çok þeyi kaybetmiþtir ve insaný insan yapan birçok
meziyetleri de yok olmuþtur. Namus, ahlak anlayýþý ve her
þeyin deðiþmesiyle, dolayýsýyla sanat kavramlarý da deðiþmiþtir.
Tarih boyunca sanatýn ve sanatkarýn beslendiði, ilham aldýðý,
deðiþmeyen iki ana kaynak olan din ve kültür, modern deðer
yargýlarý ve çaðdaþ geliþmeler adý altýnda önemini kaybetmiþtir.
Sanat tarihçisi Semavi Eyice hocamýz, modern sanata bakýþýný
þöyle ifade etmektedir: Almanyanýn Kasel þehrinde her yýl
açýlan bir sergi var, modern sanat sergisi. Eðer dört katlý binanýn
dördüncü katýna kadar çýkarsanýz dehþet içinde kalýrsýnýz.
Oldukça büyük bir panonun üzerinde eðilmiþ bir tane bisiklet
tekerleði, ondan sonra bir kadýn çamaþýrý, bir tane bilmem ne
yapýþtýrýlmýþ ve bu sanat eseri diye ortaya konmuþ. 20. yüzyýlda
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böyle sanat da var ve Modern Sanat baþlýðý altýnda Kasseldeki
sergiyi gördükten sonra alt kata indiðinizde oh ya sanat varmýþ
diye rahatlýyorsunuz. Picasso birçoklarýna tuhaf geliyor, ancak
o yukarýdaki rezaleti gördükten sonra Picasso bile insaný
rahatlatýyor. Bir ara Avustralyada yaþayan bir Bulgar inanýlmaz
uzunlukta naylon tabaklarý alýyor, vadilere ve daðlarýn arasýna
geriyordu. Bu plastik sanatmýþ? Bunu sanat olarak kabul edebilir
misiniz? Ýþte 20. yy. bunu da sanat olarak getiriyor. Ve bu
adam bunu Avustralyada yapýyor, orada pek göz önünde
olmadýðý için Amerikaya gidiyor ayný þekilde orada da vadileri
naylon tabaklarla kaplýyor. Yine Amerikada adamýn biri binlerce
tuvalet kaðýdýný açmýþ açmýþ bir yýðýn oluþturmuþ, buna da
sanat diyorlar. Bunlar sanat açýsýndan bence ilerleme deðil.
Türk Süsleme Sanatlarýnýn Tarihsel Süreci
Tarihimizin sürekliliði içinde Türk Süsleme Sanatlarý çeþitli
formlarý, dönem renkleri, ekol oluþturan sanatkarlarýyla geliþimini
zengin çeþitleriyle sürdürmüþtür. 14. yy.ýn ilk yarýsýnda Ýlhanlýlar,
14. yy. boyunca Memlüklüler etkili olmuþtur. 15. yy. Fatih
Sultan Mehmet fetihleriyle sanat þahsiyeti ve seçimleriyle bu
yüzyýla adýný vermiþ, dönem özelliklerini oluþturan örnekleriyle,
motifleriyle özel bir sanat akýmý ortaya çýkmýþtýr. 16. yy.da
olduðu gibi Anadolu Selçuklu döneminde Konyada Selçuklu
Sarayýnda sanat atölyeleri kurulmuþtur. Mevlevihanelerde
Mevleviler sanat icra etmiþler ve müzelerin vitrinlerini süsleyen
eserler vermiþlerdir.
16.yy.daki sanatkarlarýn toplumdaki yerlerini almalarý, sanata
katkýlarý, Osmanlý sanatýný yükseltmelerinin sebebi, sarayýn,
dolayýsýyla padiþah ve çevresinin himayesinde olan sanatçýlarý
desteklemeleridir. Osmanlý padiþahlarý, Avrupa ve diðer Ýslam
sanatlarýnda olduðu gibi, þair müzisyen ve bilginleri çevrelerinde
toplamýþlardýr. Bunun yaný sýra mimar ve her türlü süsleme
sanatlarý ile ilgili sanatçýyý da saraya baðlý ulufeli olarak
çalýþtýrmýþlardýr. Ýmparatorluðun yönetildiði yer olan Topkapý
Sarayý sanatsal faaliyetin de kaynak yeri olmuþtur.
Çeþitli bölüklerden oluþan ve Ehl-i Hiref adý altýndaki bu
sanatçýlarýn, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayazid ve Yavuz Sultan
Selimin saltanat yýllarýnda da varlýðý anlaþýlmakta. Kanuni
Sultan Süleymanýn (1520-1566) kýrk altý yýllýk saltanat yýllarý
süresinde tam anlamýyla varlýk gösterdiði ve anlaþýlýr bir
örgütlenmeyle faaliyeti sürdürdüðü belgelerle
kanýtlanabilmektedir. Saray Nakýþhanesinin tam olarak hangi
tarihte ortadan kalktýðý bilinmiyorsa da, 18.yy.ýn ikinci yarýsýndan
sonra sarayda batý resmine duyulan ilgi, bu nakýþhaneyi ortadan
kaldýrmýþtýr. 19.yy.da müzehhib ve mücellidlerin Bayazidde
eski maliye Nezâret-i þimdiki Ý.Ü. Eczacýlýk Fakültesi binasý
karþýsýndaki bir sýra ahþap dükkanda çalýþtýklarý bilinmektedir.
Ayrýca, Veznecilere giden tarafta Sabuncu Hanýnda
mürekkepçiler ve bazý kalemtraþçýlar, bu sýra dükkanlarýn altýnda
mühreli ve âharlý kaðýt hazýrlayanlar, tezhip ve cilt yapanlar bir
arada bulunuyorlardý.
Bu sanatkarlarýn en parlak devri Sultan Abdülmecid, Sultan
Abdülaziz ve kýsmen de Sultan II. Abdülhamid zamanýdýr. O
devrin meþhur hattatlarýnýn bu dükkanlara yazý verdikleri ve

Nesih hattýyla Hasan Rýza Efendi tarafýndan yazýlan bu hilye levhasý merhum müzehhib M. Muhsin Demironat tarafýndan tezhib edilmiþtir.

bu mekanlarýn, o günlerin sanat, zevk ve görüþlerinin
konuþulduðu, tartýþýldýðý yerler olduðu malumdur. Bu
dükkanlarýn içinde en meþhurlarýndan biri Hüseyin Hüsni
Efendininkidir. Ayrýca mücellitbaþý Salih Efendi, Nurettin
Efendi, Sarhoþ Ali Efendinin de dükkanlarý mevcuttu. En
son Bahattin Efendinin dükkaný hatýrlanmaktadýr.
Kýsaca tarihi geçmiþinden bahsettiðimiz tezhib sanatý,
geliþmesini bu ortamlarda sürdürmüþtür. Avrupada sanat
geliþimine kýsaca deðindikten ve 20. yüzyýldaki sanatý etkileyen
faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra tezhib sanatýmýzýn

20. yy. Türkiyesindeki geliþmesi nasýl olmuþtu? Bugün eserler
veren müzehhibler hangi hocalardan ders alarak yetiþmiþlerdi?
Tezyini sanatlarýmýz gelecek yüzyýllarda yeni yetiþen
sanatkarlarla hangi akýmlarý çýkaracak? Bunu önümüzdeki
yýllarda hep birlikte göreceðiz
Medresetül Hattatin ile Baþlayan Sanat Öðrenimi
Türklerde yazý ve yazý etrafýnda toplanan sanatlarý öðretmek
üzere bir okul açýlmasý fikri ne zaman doðmuþtur? Bunu
açýkça ifade etmek güçtür. Ülkemizde ise bu amaçla bir
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Ýllüstraston: M.Taragay AYÇE

Dünya Ele Dönüyor
Son yýllarda el sanatlarýna ilgi artýþý varmý varsa bu ilginin altýnda ne yatýyor? Fabrikasyon
ürünler alabildiðince çoðalmasýna raðmen el yapýmý ürünlerin deðeri niçin giderek artýyor? En
prestijli mekanlarda bile geleneksel motif ve objelere niçin yer veriliyor. El sanatlarý modern
hayattan bunalan insanlara nasýl bir çýkýþ saðlýyor?

Muhammet ALTINTAÞ, Prof. Dr. Kerim SÝLÝVRÝLÝ, Emine Uçak, Metin YÜKSEL,
H.Salih Zengin, Emine Çakýr Sevimli, Rana Kayacýk, Aliye ÞAHÝNTAÞ, Emel
AKSOY, Burhan EREN, Mahmure ÖZ, Türkan Sýlay RADOR, Cavide PALA
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Tüketim Trendi mi?

Öz Arayýþý mý?
Emine UÇAK

Ýster modern zamanlarýn son tüketim trendi olsun, ister ruhun ahenk arayýþýnýn çabasý olsun, yerel
deðerler öznesinde geleneksel sanatlarýmýza ilgi, gün geçtikçe artýyor. Bu ilgiyi; görgü, bilgi ve
hayat tarzýna dönüþtürmek ise geçmiþin büyük mirasýný yaþatan bu topraklarýn hepimize vasiyeti

Son yýllarda sadece ülkemizde deðil tüm dünyada özellikle kültürel alanlarda bir öze dönüþ
hareketi hissediliyor. Büyük ölçüde küreselleþmeye tepki olarak geliþen bu hareket, genelde
hakim olan Batý kökenli deðerlere karþý yerel alternatifler bulmak olarak açýklanabilir. Bir bakýma
küresel anlamda yerel deðerlere dönüþ çabasý da diyebiliriz. Tüm dünyada baþlayan hareket,
son yýllarda ülkemizde de iyice hissediliyor. Bu deðiþim ve ilgi, toplumun her kesiminin olduðu
gibi konuyla ilgili uzmanlarýn da dikkatini çekiyor. Ünlü Hat ustasý Uður Dermanla ilgili bir
kitap hazýrlayan Harvard Üniversitesi öðretim üyesi Ýrvin Cemil Schick bu deðiþimi þu sözlerle
vurguluyor: Son yirmi yýl içinde Osmanlý geçmiþine karþý alýnan tavýrlar kökten bir deðiþime
uðradý. Eskiden milletin çöpe attýðý eserler, þimdi müzayedelerde olmadýk fiyatlara satýlýyor. Bu
eserler arasýnda da hat san'atý çok önemli bir yer tutuyor. Birkaç yýl önce "gericilik" gözüyle
bakýlan hat san'atýna þimdilerde milyarlarla deðer biçiliyor. Bu, Türkiye'nin kültür tarihinde
önemli bir geliþmedir.
Öze Dönüþ Kaçýnýlmaz
Kuþkusuz bu ilginin kültür
tarihimizde
büyük bir önemi
var. Yýllarca
sadece batýdan
gelen kültürle
heyecanlanan,
üzerinde
bulunduðu
muazzam mirasýn
farkýnda olmayan
bir toplumun, yüzünü
kendi özüne çevirmesi
bir dönüm noktasý olarak
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Tezhib: Dr. Hatice AKSU
göz önünde duruyor. Teknolojinin giderek
geliþtiði ancak yabancýlaþma ve
yalnýzlaþmanýn da bir o kadar arttýðý
günümüzde, sarýlýnacak ilk yapýnýn bu
büyük miras olmasý kaçýnýlmaz bir sonuç.
Bu ilgiyi Yüzyýlý aþkýn bir kopuþ
epistemolojisi yaþayan Türkiye, bir tarihi
ve kültürü olduðunu fark etti. sözleriyle
yorumlayan Bakýrköy Ruh ve Sinir
Hastalýklarý Klinik Þefi Doç. Dr. Kemal
Sayar, Geleneksel sanatlar bu ülke
insanýna farklýlýðýný, özgünlüðünü,
biricikliðini hatýrlatýyor. Bu sanatlar,
modern dünyanýn tek tipleþtirdiði, içini
boþalttýðý insan ruhuna itibarýný iade
ediyor, onu kozmosta anlamlý bir varlýk,
serüveni olan bir varlýk olarak tanýmlýyor.
Bir hattýn kývrýmlarýnda sadece estetik
olaný deðil koca bir dünya tasavvurunun
izlerini bulursunuz ve bu durum,
insanlarda ata yurduna dönüþ hissi
uyandýrabilir. Ýnsan kendini ata yurdunda
emniyette hisseder. Geleneksel sanatlara
yönelik ilgi, anlamsýzlýða, tek tipleþmeye,
içeriksizleþmeye verilen bir tepki olarak
okunabilir. diye anlatýyor.
Ruhun Ahenk Arayýþý
Modernitenin sanatýn uhrevi pencerelerini
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örterek insaný bir anlamsýzlýk sorunuyla
baþ baþa býraktýðýný belirten Sayar, bu
tepkiyi ve ilgiyi, Geçmiþin sanatlarý,
bilgi hiyerarþisinde en üst mertebeye
metafizik bilgiyi yerleþtirmekle,
kendilerine mütevazi bir rol biçiyorlardý.
Bu sanatlarýn Tanrýnýn sanatýný ululayýp
yüceltmekten daha özge bir amaçlarý
yoktu. Geleneksel sanatlar, som aklýn
iradesine deðil kalbin dizginlenemeyen
gelgitlerine tabi idiler. Yine de belirli bir
form içinden muhataplarýna ulaþtýklarý
için orada nüanslar büyük önem
kazanýyordu. 'Dar alan' yaratýcýlýðý
kamçýlýyordu. Modern sanat ise hiçbir
kural ve norma tabi olmamakla her þeyi
sanat haline getirebilirken, yaratýcýlýðý da
öldürmüþtür. Modern sanat ruhun
huzursuzluðu üzerine temellenir, onun
özünde çekiþme, didiþme vardýr oysa
geleneksel sanatlar, kozmosa sinmiþ olan
ahengin peþindedir, o ahengi yakalamak
isterler. Dünyanýn giderek kaotik bir
görünüme büründüðü, tabiat ve
ideolojilerin insaný koruyup kollama
kabiliyetlerini yitirdikleri bir zaman
diliminde, geleneksel sanatlara yönelik
ilgi, ruhun ahenk arayýþýna denk
düþmektedir. þeklinde yorumluyor.

Bir dönem sadece Ramazan aylarýnda
hatýrlanan minyatürden tezhibe, ebrudan
hatta kadar tüm geleneksel sanatlara
yönelen bu ilgiyi iki kategoride
deðerlendirmek gerektiðini belirten
sosyolog-yazar Fatma Karabýyýk
Barbarosoðlu ise, bunlarý þu sözlerle
anlatýyor: Birincisi, belediyelerin
düzenlemiþ olduðu kurslar, kadýnlar
için katýlabilecekleri örgütlü zamanlar
sundu. Belediyelerin düzenlemiþ oldu
ðu kurslarý özellikle vurgulamamýn ne
deni; semt sakinlerinin genellikle yürü
me mesafesindeki mekanlara kolaylýkla
ulaþabildiklerinin altýný çizmek için. Dið
er taraftan teknolojik geliþmeler insan
ýn kendine ve doðaya karþý uzaklaþmasý
na neden oluyor. Teknolojik alet kullan
ýmýndan kazanýlmýþ olan zamaný özellik
le ev kadýnlarýnýn üretken bir þekilde
kullanmasý için el sanatlarýný öðrenmek,
ve yapmak manevi bir tatmin saðlýyor.
Ama önemli olan bu manevi tatminin
ihtiyaç sahipleri için maddi bir tatmine
dönüþtürülmesi. Çünkü çok kabiliyetli
olduðu halde malzeme parasý olmadýðý
için bu kurslara katýlamayan genç kýz
lar ve kadýnlar biliyorum. Yeni bir þey
ler öðrenmek ve kendini yaptýðý sanat
ta ya da zenaatte görmek bireyi mutlu
eder. 
Post Modern Ýlgi Uyarýsý
Geleneksel sanatlara olan bu ilginin se
vindirici olduðunu belirten Barbarosoð
lu, Bu ilginin kaynaðýnda toplumda
yaþanan deðiþikliklerin etkisini görmek
mümkün ,ama post modern dünyada
geçmiþ yeni bir sunum içinde, tüketim
objesi olarak bir müddet hayatýmýza ka
týlýyor, bunu görmek zorundayýz. Post
modern dünyada yenilik, bir sunum ye
niliði çünkü. Hayat tarzý olarak, küres
el dünyanýn ferdi olmayý hak etmiþ
bireyler, bir süreliðine de olsa yerel
in modalaþmasýna katkýda bulunmak
tan zevk duyuyor. uyarýsýnda bulun
mayý ihmal etmiyor.
Geleneksel sanatlara gönül vermeyi,
hayat tarzý olarak klasik sanatlarýn yaþ
ayabileceði zerafete sahip olmak

haline dönüþür. Daha da kötüsü ortada
estetik ölçüt olmadýðý için bu aleladelik
toplumsal ölçekte fark edilmez bile.

Geleneksel Türk el sanatlarý Türkiyede Osmanlý döneminde
geliþmiþ ve bu toplumun dahil olduðu medeniyet ailesi içinde
kendine özgü bir üslup ve yorum sahibi olmuþtur. Dolayýsý ile
bu sanatlarý Osmanlý dönemini biçimlendiren medeniyet
anlayýþýnýn deðerlerinden ayrý düþünmek mümkün deðildir.
Bu husus en azýndan geleneksel sanatýn iyice olgunlaþýp teessüs
ettiði devirler için böyledir. Daha sonraki dönemlerde özgün
medeniyet anlayýþý ve buna dayalý deðerler sistemi bazý
sorgulamalara muhatap olmuþsa dahi esas rengi belirleyen çizgi
çok fazla deðiþmemiþtir. Geleneksel sanatýn dýþýndaki alanlarda
toplumsal hayatta görülen büyük
deðiþiklikler bile yüzeysel kalmýþ
ve derinlere nüfuz
edememiþtir. Ancak bu
sorgulama ve
deðiþiklikler Osmanlý
medeniyet
anlayýþýnýn eski
dönemlerdeki
berrak ve vazýh
yapýsýný
toplumsal ölçekte
bir miktar gölgeli
ve anlaþýlamaz
hale getirmiþtir.
Eski dönemlerde
üzerinde toplumsal
bir mutabakat teessüs
etmiþ olan medeniyet
anlayýþý ve buna dayalý
deðerler sistemi bugün puslu,
bilinmez ve þüpheli bir ortama
itilmiþtir. Bu yazýnýn bir amacý da bu ortamý
netleþtirip geleneksel sanatýn temelini teþkil eden medeniyet
anlayýþýný yapabildiði kadarý ile bugünkü idraklere sunmaktýr.
Çok iyi bilindiði gibi ardýnda kendine özgü bir deðerler sistemi
ve bunlardan kaynaklanan estetik ölçütlerin bulunmadýðý
sanatkarane gayretler kolayca sýradan hale gelir ve zanaat

Osmanlý döneminde el sanatlarýnýn
daha geniþ bir kapsam ile sanatýn
arkasýndaki harekete geçirici güç ve
biçimleri etkileyen estetik ölçütler ne
idi? Sanatkar her þeyden evvel insan
olduðuna göre bu güç bütün
medeniyet ailelerinde aynýdýr, insan
varlýðýnýn sorduðu evrensel ve deðiþmez
sorular. Ýnsan uzvi varlýðýnýn ötesinde
düþünen ve duygulanan boyutu ile
bu sorularý daima sormuþtur ve var
oldukça sormaya devam edecektir.
Hayatýn anlamý ve gayesi ya da
anlamsýzlýðý ve gayesizliði, hayatýma kim yön veriyor? Ben mi
yoksa beni aþan bir güç mü? Kýsaca kader meselesi, iyilik ve
kötülük nedir? Erdem nasýl tanýmlanýyor? Kaynaðýný nereden
alýyor? Hayatta bir takým sorumluluklarýmýz var mýdýr? Özgürlük
nedir, mutlak özgürlük olabilir mi? Ýdealle reel niçin çatýþýyor,
reelin hakim olduðu bir dünya insan varlýðýný kýsýtlamýyor mu?
gibi bir takým sorular Ýnsan varlýðý düþünen ve duygulanan
boyutu ile bu ve benzeri sorularý sorabilecek güç ve kabiliyettedir.
Sanatkar da bu sorularý sorar, fakat onun bu sorulara yaklaþýmý
duygularýn dili olan estetik bir yaklaþýmdýr. Sanatkarýn sorularý,
cevap arayýþlarý ve verdiði cevaplar güzel ve güzellik peþinde
koþan bir yaklaþýmýn ürünüdür. Bütün bu ruhi
çabalar ve duygusal serüven ya sorular
þeklinde ya da bunlarýn cevaplarý
biçiminde sanat eserini meydana
getirir. Sanat eseri, sanatkarýn
sorduðu evrensel sorular
veya bunlarýn cevaplarý
olarak doðada bulunan
fiziksel varlýklar
üzerinden ortaya çýkar.
Kelimeler, sesler, renkler
ve maddi malzeme
kendilerine yüklenen bu
anlam ve mesaj ile
sanat eserini
oluþtururlar. Bu sebeple
ilk ve yüzeysel bakýþta çok
basit ve sýradan görünen bir
obje, arkasýndaki serüven
anlaþýldýðýnda derin anlamlý bir
sanat eseri olduðunu ifþa eder. Bu
soylu ve soyut çileyi anlayamayan sýradan
gözlemler için bu obje, Ben de yapabilirim.
basitliði içinde algýlanýr.
Yukarýda ifade edilmeye çalýþýlan evrensel ve insan onuruna
yakýþýr sorularý her insan net bir biçimde ve cevaplarý taþýyabilecek
bir cesaretle soramaz. Belki varlýðýnýn derinliklerinde hisseder
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kaynaklar ve doyumsuz dýþa bakýþý ile sanayi devrimini
gerçekleþtirir. Artýk sadece kendisi deðil tüm insanlýk çok baþka
bir dünya ile karþý karþýyadýr. Bu dünyanýn temel vasfý ben
merkezli bir dünya olmasýdýr, sanat da bu ben merkezlilikten
nasibini alýr, Ortaçaðýn aþkýn bir gayeye adanmýþ sanatý yerine
burada sanatkarýn beni etrafýnda yoðunlaþmýþ bir sanat
görülür. Sanatkarýn sorularý yine aynýdýr ve evrenseldir, ancak
bunlara verebildiði cevap doðada bulduklarý ve kendi ben
merkezli dünyasýnda üretebildikleridir. Aþkýn alem ile iliþkisini
yitirmiþ bu sanatkarýn çilesi belki eski Yunan tragedyasýndan
da derindir. Buradan da bunalým sanatý doðar, açmazlarýn ve
baþkaldýrýnýn sanatý.
Þimdi geleneksel Türk el sanatlarýnýn dayandýðý medeniyet
anlayýþýný tahlil edelim. Bu sanatlar temelinde Ýslami öðretinin
hakim olduðu bir medeniyet ailesinde geliþmiþtir. Bu medeniyetin
yetiþtirdiði sanatkarýn sorduðu evrensel
sorularýn cevaplarýdýr. Bu cevaplar Ýslam
medeniyetinin temel kaynaklarýnýn
biçimlendirdiði bir anlayýþ
çerçevesinde verilmiþtir. Ya
da baþka kelimelerle
ifade edilirse evrensel
sorulara bu
kaynaklarda bulunan
cevaplarýn plastik bir
ortamdaki
tezahürleridir.
Bütün sanatkarlar
için geçerli olmak
üzere þu tespit ileri
sürülebilir;
sanatkarýn yaþadýðý
hayat ile ortaya koyduðu
sanat eseri arasýnda birebir
bir benzerlik ve iliþki vardýr.
Sanat eserinin etkinliði ve
derinliði buradan doðar. Sanatkar
hayatýn duygusal yönüne çok aðýrlýk veren
bir ruhsal yapýya sahiptir. Hayatýn pratik ve akli yaný onu fazlaca
ilgilendirmez. Sanatkar için duygusal alemde yaþanmýþlýk
önemlidir, fiziksel boyutlardaki düzey ve deneyim onu tatmin
etmez. Bu yüzden onun dýþ görünüþü ve yaþadýðý fiziksel ortam
çok sýradan olabilir, ama eseri bütün insanlarý etkiler. Ýslam
medeniyetinde yetiþen sanatkar da bu medeniyet ortamýnda
kendisine benzer, kendisi gibi ve hatta kendisini aþan yaþanmýþlýklarý
arar, sorularýnýn cevaplarýný bu hayatlarda bulmak ister. Ýslam
medeniyetinde böyle duygusal yaþanmýþlýk tasavvuf sahasýndadýr.
Tasavvufta deruni alem, içe bakýþ ve batýn önemlidir, daha
belirgin bir vasfý ile tasavvuf bireyseldir. Tasavvufun tanýmladýðý
ruhi macera ferdidir, içe dönüktür ve sonsuza doðrudur. Bu
vasýflarý ile tasavvuf sanatkarýn ruhi yapýsý için aradýðý ortam
ve tam bir kaynaktýr. Ýslam medeniyeti sanatkarýnýn tasavvuf
ile derin ülfeti bu uyumdan ileri gelir. Tasavvufta ferdin kendi
iç dünyasýnda sonsuza doðru yönlenen yolculuðu için gerekli
umdeler ve usuller Ýslam öðretisinin ana kaynaklarýndan

çýkarýlmýþtýr. Ve daha da önemlisi bunlar yaþanarak hayatýn
içine nakþedilmiþtir. Sanatkar sorduðu sorularýn cevaplarýný ilk
merhalede tasavvufi beyanlardan alýr, bunun ötesine geçer bu
beyanlarý bizzat yaþayanlarla ülfet eder, onlarýn iç alemlerindeki
seyranlarýný müþahade imkanýna kavuþur ve bu seyran ona bizzat
yaþatýlýr. Bu ruhi paylaþým sonunda ilmelyakinden, aynelyakine
oradan da hakkelyakine vasýl olur. Ýslam medeniyetinin sanatkarý
bu mertebeden sonra eser verir, ondan evvelkileri bir tilmizin
temrinleri addeder.
Tasavvufun tarif ettiði ve tasavvuf erbabýnýn yaptýðý ve yaptýrdýðý
sonsuzluða dönük yolculuk bu alemden olabildiðince az almaya
hatta mümkün ise hiçbir þey almamaya dayanýr. Dünyaya ait
maddi ve manevi izler silindikçe sonsuz yolculuðu merhale
merhale ilerler. Dünyevi izlerin atýlmasý ancak bunlarýn asli ve
tek sahibine teslimiyetle mümkün olur. Tasavvuf yolunun yolcusu
dünyaya ait aðýrlýklarý atarak hiçleþir ve hiçliði
nisbetinde teslim olur ya da teslimiyeti
nisbetinde hiçliði artar. Eski mistik
mekanlarýn duvarlarýnda görülen
hiç ve ah teslimiyet hatlarý
bu iliþkiyi remizlerle ifade
eder. Hiçlik ve teslimiyet
insan varlýðýnýn bedensel
ve akli boyutu ile çatýþýr,
dolayýsý ile bunlarý kabul
etmek ve hayata
geçirmek sadece
bedensel ve akli güçleri
kullanarak mümkün
deðildir. Birbirinin
mütemmimi olan hiçlik
ve teslimiyet, aþk ve
muhabbet olmadan
gerçekleþemez. Aþk ve
muhabbet ise nakillerden
öðrenilmez, onu bizzat yaþamýþ birisi
sizi de yaþatarak bizzat size öðretir daha
doðrusu tattýrýr.
Geleneksel el sanatlarý ile meþgul olan sanatkar da bu ortamda
yaþamýþ ve buradan nasibdar olmuþtur. Eseri bütünü ile bu ruhi
tecrübenin plastik ifadesidir. Sanatýnda ben deðil hiç olmak,
isyan ve sorgulama deðil teslimiyet hakimdir. Sanatý bu özellikleri
ile vardýr ve anlamlýdýr. Çünkü bu sayede beslendiði kaynak ve
ortam ile verdiði eser arasýnda bir tutarlýlýk ve ahenk görülür.
Bu tutarlýlýk ve ahenk esere sade, vakur ve dengeli bir hava
verir. Sanatkar aðýrlýklardan arýndýðý için eseri o derece mücerret
ve deruni olur. Maddi malzeme ve biçimlerle mücerret ve
sonsuz ne kadar ifade edilebilirse eser o kadar simgesel sonsuzluða
açýlýcýdýr. Bu arýnma ve tecrit esere bir muhabbet lezzeti intikal
ettirir ki, onu yüzyýllar sonra temaþa edenler dahi bu tadý
hisseder ve paylaþýrlar. Bu eserlerin temaþasýnda duyulan iç
ferahlatýcý ve hafifletici haz, sanatkarýn yaþadýðý ve eserine
aksettirdiði muhabbetten baþka bir þey deðildir.
Sanatkar hat ile meþguldür, yazdýðý þey sorduðu evrensel soruya
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zaman diliminde ve kendisi olarak baþ baþa
kalabilen her insan onda kendi varlýðýndan bir
parça, kendi macerasýndan bir iz mutlaka
bulacaktýr. Þimdi sýra bu asil beraberliðin
muhafazasýna ve setredilmesine gelmiþtir. Burada
muhafaza iþlevsel bir olgu, setredilme ise esrarlý
bir remizdir. Ýslam medeniyeti güzellikleri layýk
olduklarý bir mahremiyet içinde düþünür. Bu
medeniyette güzele birdenbire eriþilemez, güzelin
bir bahasý vardýr, bu yüzden güzel mesturdur.
Buradan cild sanatý zuhur eder, bu sanat hem
güzelin muhafazasýna memurdur hem de bunun
ötesinde güzelin örtüsüdür. Ýnsaný bir güzellik
ile tanýþmaya hazýrlar. Cild, biçimi, süslemesi,
malzemesi, rengi, dokunulduðunda verdiði
duygular ve hatta kokusu ile birkaç saniye sonra
nasýl bir dünyaya açýlacaðýnýzý söyler. Böylece
beþeri ve evrensel suallerin medeniyetin ana
kaynaklarýndan gelen cevabý yaþanýr, muhafaza
edilir ve saygý duyulur bir biçimde toplumla
bütünleþir. Geleneksel sanatýn yaptýðý budur.

Ýslam medeniyetinin ana kaynaklarýnda bulduðu cevaptýr. Bu
hadiseyi sadece bir soru ve onun cevabý olarak alýrsak iþi bilgi
düzeyine indirgemiþ ve orada hapsetmiþ oluruz. Sanatkarýn
sorusu bir þey öðrenmek için sorulan bir soru deðildir, varlýðýný
bütünü ile kuþatan ve hayatýnýn mihveri olan bir sorudur,
cevabý da bilgi düzeyinde olamaz, olsa olsa bizzat yaþanýlarak
varýlmýþ bir itminan olur. Bu yaþama çilesi ve sonunda eriþilen
itminan hattýn biçimi, dengesi, gizli gerilimi ve sitemi veya
vekar ve sükuneti olarak ortaya çýkar. Sanatkarýn yolculuðu
ve vardýðý merhale yazýnýn nevinde, eserin biçim ve istifinde
üstü örtülü olarak ifadesini bulur. Sonra bu hat tezhib edilir.
Süsleme sanatlarý hatta göre daha özgür ve daha renklidir,
burada biçimler ve renkler devreye girer, hattýn sade ve vakur
plastik ifadesi hareketli ve renkli bir anlatým ile bezenir. Hat
bir umdenin evrensel bir cevabýn ifadesidir, süsleme sanatlarý
bu haberi hayatýn içine taþýr. Söz tek baþýna kuramsal ve soyut
bir ifadedir, toplum içinde yaþanmaya baþlanýnca hayatiyet ve
mana kazanýr. Hat aþkýn aleme ait bir ilkeyi söyleyen bir bilgedir,
tezhib ve ebru çok renkliliði ve biçimsel deðiþimi ile onun
toplumudur, ilkenin yaþanmýþlýðýný temsil eder. Toplumda her
renk ve çizgide insan bulunduðu gibi süsleme sanatlarýnda da
tabii belli soyutlama süzgeçlerinden geçmiþ renkler ve biçimler
vardýr. Hat ile süslemenin beraberliði ideal ile reelin
bütünleþmesidir, hat idealin haberidir, tezhib ve ebru ise ideale
yönelmiþ ona varma çabasý içinde olan reelin gayretidir. Bu
beraberlik gerçekte her insanýn serüvenidir, bunu bazýlarý fark
eder bazýlarý da etmez. Böyle bir eser ile örselenmemiþ bir
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Bu bütünleþmenin daha büyük ölçeklisi, sadece
talib olana deðil bütün topluma teþmil edilmesi ile celi yazýlar,
nakýþ, çini ve taþ iþleme sanatlarý ortaya çýkar. Büyük ve
topluma mal edilmiþ yapýlarýn dýþ cephelerinde ve iç
mekanlarýnda yer alan celi yazýlar, Ýslam medeniyetinin insanlýðýn
sorduðu sorulara verdiði cevaplardýr. Bu cevaplar nakýþlar,
çiniler ve varak iþleri ile süslenerek toplumsallaþtýrýlmýþtýr.
Burada gaye daha yaygýn ve genel bir kitleye hitap ve o kitleye
anlaþýlabilir bir haber iletmektir. Celi yazý ebadý, istifi ve
süslemesi ile toplumda ilgi uyandýrýr. Zihninde bazý sualler
taþýmayan bir kimse dahi bu yazýnýn bir özelliðine takýlarak
mesele sahibi olabilir. Bu tür sanatlar toplumun her gün
gördüðü bir eser olduðu için eðitici bir özelliðe de sahiptir.
Celi yazý, nakþý, çinisi, varak iþleri ve ihtiþamý ile sabýrlý ve
sessiz bir eðitici gibi insanlara Ýslam medeniyetinin temel
umdelerini aktarýr, zevkleri bu medeniyetin estetik ölçütlerine
göre terbiye eder, ruhi derinliði arttýrýr. Toplumsal boyutu öne
çýkan bu sanatta muhafaza ve tazim görevi tabii ve þahsiyet
sahibi bir malzemeye, taþa ve taþ iþleme sanatkarýna yüklenmiþtir.
Topluma intikal ettirilen haberin ebediliði ve ona gösterilen
tazim taþýn zamana karþý direnen, direndikçe yaþlanan ve kiþilik
kazanan yapýsýndan okunabilir. Bu eserler yaþlý ve bilge bir
insan gibi sakin, vakur ve sabýrlý hakikati ilana devam ederler.
Geleneksel el sanatlarýnýn meydana çýkýp geliþtiði ortam içindeki
anlamý ve dayandýðý arka plan ifade edebildiðimiz kadarý ile
kýsaca budur. Deðiþen toplumsal þartlardan dolayý ana kaynaklarý
ile olan irtibatý farklý biçimlere giren kesimler için bu sanatlarýn
ne ifade ettiði ve bu kesimlere mensup olup bu sanatlarla
uðraþanlarýn tahlili bir baþka denemenin konusudur.


(Sema Nakýþhanesinin Sahibi,
Tezhip Sanatçýsý)
Hýzlý Tüketim Heveslileri Kýsa
Zamanda Ayrýlýyor
Hafta içi Fatihteki Sema
Nakýþhanesinde, hafta sonlarý da
Topkapý Sarayý Nakýþhanesinde
hocalýk yapýyorum. Öðrencilerimin
çoðu günlük hayatta popüler
kültürün dayattýklarýndan býkýp,
geleneksel sanatlara yönelmek
isteyen insanlar Elbette içlerinde
hýzlý tüketim heveslileri de var.
Ancak kýsa zamanda ayrýlýyorlar.
Bu sanat sýký bir disiplin gerektirir.
Sabýr, iþe saygý ve sevgi çok gerekli
Ticari Kaygý Sanata Yakýþmýyor
Baþarýlý öðrencilerden bazýlarý belli bir zaman sonra ders

verebilir hale geliyor. Kýsa bir süre
tezhip dersi alýp, bu iþte ehil olmayan
kiþilerin yalnýzca ticari amaçla kurs
açmalarý ise beni üzüyor. Bugün bu
konulara epey bir ilgi var, ama iyi
niyetli bir ilgi deðil bu bence, çünkü
suiistimal ediliyor düþüncesindeyim.
Böyle olunca geleceðe miras
kalmayacak, hiçbir deðer ifade etmeyen
eserler çýkýyor ortaya.
Kadýnlarýn Ýlgisi Daha Fazlý
Kurslara toplumun her kesimden
gelenler var ama ev hanýmlarýnýn ilgisi
daha fazla. Öðrencilerimiz arasýnda
erkeklerin oraný oldukça az. Topkapý
Sarayý Nakýþhanesinde yalnýzca 3 erkek
öðrenci var; Fatihteki atölyede ise hiç
erkek öðrenci yok. Erkekler bu alanda daha çok hat sanatýna
yöneliyorlar. Ayrýca üniversitelerin ilgili bölümlerinden aldýklarý
eðitimi tamamlamak amacýyla gelen öðrenciler de bulunuyor.

CAVÝDE PALA

TÜRKAN SILAY RADOR

(Hat Sanatçýsý)

(Türkiye Ýþ Bankasý Parmakkapý Sanat Galerisi Yöneticisi)

Ruhun da Ýhtiyaçlarý Var

Plastik Sanatlarda Arayýþ Var

Ýnsanoðlu bugün bedeninin her türlü ihtiyacýna çok duyarlý
olduðu halde ruhunun ihtiyaçlarýna hiç kulak vermiyor.
Üþüyünce bir kat daha giyiniyor, acýkýnca yiyor, yorulunca
dinleniyor hatta bazýlarýmýz ruhun diye çoðu zaman nefsin
taleplerini gideriyor. Bunun sonucu kime baksak bir
huzursuzluk, tatminsizlik içinde... Bu haldeki bir insanýn ne
kendine ne de topluma faydasý olur. Öyle ki bu huzursuzluk
ve tatminsizlik gelecekteki potansiyel bir problemin habercisi
olabilir. Bu sebeple asýl olan ruhun ihtiyaçlarýdýr ve bu ihtiyaç
insaný diðer canlýlardan farklý kýlan bir özelliktir. Ýnsan ezelî
alemde sonsuz zevkler tatmýþ ve dünyada o güzellikleri
aramaya koyulmuþtur. Ýþte bu, insanýn ruh dünyasýnýn
yansýmasýdýr. Sonuç olarak, her insan mümkün olduðunca
ruhuna hitap eden güzel meþgûliyetlerle uðraþmalý, kendine
ve topluma faydalý eserler ortaya koyabilme gayreti içinde
olmalýdýr.

Son yýllarda geleneksel el sanatlarýna olan ilgiyi, plastik
sanatlarla uðraþan sanatçýlarýn, kendi sanatlarýna bir takým
þeyler katma arayýþý olarak deðerlendiriyorum. Mesela hat
sanatý söz konusu olduðunda, eski yazý örnekleri çalýþmalar
içerisinde kullanýlarak, yeni ve soyut bir form olarak
yansýtýlabiliyor. Bu, aslýnda epeydir yapýla gelen bir þey
Ben de bu kombinasyonun, resimlere ayrý bir zenginlik
kattýðýný düþünüyorum. Eðer geleneksel sanatlarýmýzdan,
plastik deðerlere bir þeyler aktarýlabiliyorsa, bu iki sanat
buluþuyor demektir. Bu neye benziyor biliyor musunuz?
Çok sesli Türk müziði yapmak istiyorlar. 50 tane keman
çalýnýyor ama sonuçta çýkan týný ayný Halbuki farklý
enstrümanlarla farklý týnýlara ve farklý ritimlere ulaþýlacaktýr
Ýþte sanat böyle bir þey



MAHMURE ÖZ

Ben Sanat Yükünün
Hamalýyým
H. Salih ZENGÝN

"Ne var âlemde, o var Âdem'de." diyen Hüsamettin Yivlik, âlemde var olaný üzerimizde görünür
kýlýyor. Bilinmekliði ortaya çýkarýyor. Yakamýzdan, ellerimizden ve boynumuzdan eksik etmediðimiz
sanatla, kendimizi düzeltip iþlememiz gerçeðine derin bir gönderme yapýyor.

Ýnsan yürüyen bir sanattýr. Peki bu sanat, sanatla süslenebilir
ve attýðýmýz her adým, üzerimize çevrilen her bakýþ daha
anlamlý kýlýnabilir mi? Üzerimizde taþýyýp durduðumuz takýlarý
rastgelelikten kurtarýp, dili ve ruhu olan sanatsal takýlarla deðiþtirebilir
miyiz? Daha da ötesi sanatý üzerimizde taþýyabilir miyiz? Bu sorularýn
yanýtýný bulmak için gözlerinizi kýsa bir süre insanlarýn takýlarýnda
gezdirin. Gümüþ, altýn, deri, taþ, metal, plastik, sedef, zümrüt ve
ahþap gibi maddelerin iþlenmesiyle yapýlmýþ ne kadar çok taký var öyle
deðil mi? Bu kadar çok taký arasýnda farklý kaç taký gördünüz peki?
Yüzük, küpe, broþ, kravat iðnesi, kolye, bilezik, bileklik, anahtarlýk, býçak
kabý þeklinde milyonlarca insanýn üzerinde taþýdýðý taký ve aksesuarlarýn
büyük çoðunluðu birbirinin kopyasý... Oysa insan üzerinde taþýdýðý þeyin
az bulunur ve estetik olanýný ister hep. Eþine, sevgilisine, arkadaþýna
veya çocuðuna alacaðý bu görünür hediyenin de özel olmasýný ister.
Sultanahmet ve Beyazýt'ta dolaþýrken tarihi dokuyu ruhuna çeken,
gözleri bir hat'ýn vav'ýna takýlan, bir lale motifinin kývrýmlarýna
dalan bir usta Hüsamettin Yivlik. Bizlerin dünya telaþesinden ya
da umursamazlýðýmýzdan görüp
geçtiðimiz yüzlerce ayrýntýyý o hayatýnýn merkezine koyuyor. Sonra
da üzerinde günlerce çalýþýp, elbisemize konduruyor.
Çemberlitaþ'ta ayakkabý imalatlarýnýn günlük telaþesiyle kuþatýlmýþ
Kara Baba Sokaðý'nýn hemen baþýnda bir ahþap kapýdan giriliyor
bu sanat odasýna. Kara Baba Türbesi'yle bitiþik; ince, uzun ve loþ
bir oda... Ýçeriden klasik Türk sanat müziðinin melodisi eksik

70

olmuyor. Bu müziðin
ritmine kýl testerenin
sesi eþlik ediyor.
Kýl Testere Ýle Kýlý
Kýrk Yarmak
Hüsamettin Yivlik
elindeki kýl testere ile
sedef, boynuz, maden ve
fildiþini oyduðu 1 cm'lik ceviz
ve maun aðacýnýn içine kakýyor.
Ajur sanatýný icra eden nadir
sanatçýlardan birisi olan Yivlik, yüzlerce yýl
bozulmayacak bir sanatý, tezgahýnda günlerce süren
çalýþmayla ortaya çýkarýyor. Ýþin zorluðuna bakýp sýrrýna vâkýf
olmamak elde deðil. Yivlik "Zor olan kalýcýdýr." diyor.
Ahþap masasýnýn üzerindeki mermerin, kýl testerenin, iskerpalýn,
býs'ýn, tornavidanýn; pense, çift, eðe, zýmpara, ayarlý pense,
maket býçaðý, çekiç ve mengenenin dili olsa da, bize sabýrla
örülmüþ bir âlemi anlatsalar... Zira Hüsamettin usta her gün
on saatini verdiði masasýnda yaptýðý þey, kýl testere ile kýlý kýrk
yarmak. Yaptýðý eser o kadar çok detayla süslü ki, "Âlemin
sýrrý bu. Zerreden kütleye sonsuzluk var. Zerrede de sonsuzluk
var, kütlede de..." diyerek sýrrýný ifþa edenYivlik iþini, gönüldekini
ortaya çýkarýp, insanlara sunma çabasý olarak betimliyor.
"Bu þekilde üzerime yüklenen yükü taþýmaya çalýþýyorum."
diyen Hüsamettin usta, birkaç sanatý buluþturarak eþya ve taký
tarzlarýnda sanat eserleri ortaya koyuyor."Geleneksel sanatýmýz
birbirine zincir gibi baðlý, esas sanat hattýr. Hattanöte sözdür.
Sözden maksat ayettir, kelâmdýr. Ayet-i kerime dikkat çekici
kýlýnmak için ya güzel sesle okunur ya da entsrümanla söylenir.
Veya yazý ve tezhible süslenip kalýcýkýlýnýr." diyen Yivlik, hat

ve tezhibi,
geleneksel motifleri
kalýcý bir
malzemeyekopya
ederek ömrünü
uzatýyor. Ajur,
kakma ve ahþap
oymacýlýðý sanatýný
hakkýyla icra ederken
adeta iðne ile kuyu
kazýp güzelliðin sýrrýný
aralýyor. Bilinmeyeni bilinir
kýlýyor...
2,5 cm'yi 3 Günde Devr-i Âlem
Geleneksel Osmanlý sanatýný sert malzemeye uygulayan
Hüsamettin Yivlik, üzerimizde taþýyacaðýmýz el emeði, göz nuru
takýlara imza atýyor. Boynunuza taktýðýnýz kolye, kravatýnýza
iliþtirdiðiniz kravat iðnesi, parmaðýnýza geçirdiðiniz
yüzük, ceketinizin yakasýna kondurduðunuz broþ, kulaðýnýza
güzellik katan küpe göze hitap etmekten çýkýyor, ruhla
bütünleþiyor. Madde, mânâya bürünüyor. Artýk onu taþýmak
hem müthiþ bir haz'a, hem de kendi aðýrlýðýndan çok daha
büyük bir yüke dönüþüyor.
Ana temanýn hat ve tezhip olduðu el yapýmý takýlarýn ortaya
çýkmasý öyle kolay bir hadise deðil. Hüsamettin usta, 33 yýldýr
dünyayý 2,5 cm'lik bir alanýn içinde devr-i âlem ediyor. Biz
her gün yüzlerce metre yol arþýnlarken o tefekkür halinde
önündeki 2,5 cm'lik maden üzerinde dolaþýyor. Testeresi usta
ve ince hareketlerle sabýrla kývrýmlar arasýnda geziniyor. Yakanýza
konduruverdiðiniz gümüþ bir âle, üç günlük bir sancý sonrasýnda
açýyor. Tezhibli bir kolyenin ise 15 günlük bir ön hazýrlýðý var.
Kafasýndakini görme isteði onu
kaðýda, kaðýt ise çalýþacak
malzemeye itiyor. Bu da Yivlik'i
"Eskiden ben yapýyorum diyordum,
ama yapanýn ben olmadýðýný
anladým. Allah'ýn yarattýðý her þey
büyük bir sanat, bizler onu
seyredeseyrede, o cazibeye kapýlýp
taklit etmeye çalýþýyoruz" noktasýna
býrakýyor. "Ben verilen yükü taþýyan
bir hamalým." diye de ekliyor.
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Atelyesinde sadece kendine yetecek kadar
üreten ve seri üretime girmeyen Yivlik,
piyasa ile çalýþmaktan özellikle kaçýnýyor.
"Piyasada sanat ve ruh yok. Parasý çok iyi
olsa bile yapmam. Ben yaptýklarýmýn
ruhunu taþýyorum." diyen
Hüsamettin usta, ortaya çýkardýðý eseri
birisi üzerine taktýðýnda çocuklar gibi
seviniyor: "Beni tek mutlu eden bu iþte.
O insan onu taþýdýðý müddetçe, ben de
taþýyan da mutlu oluyor. Bir sergimi gezen
arkadaþ, bana sergiden telefon açtý.
'Kendimi vitrinden ayýramýyorum. Ne
yaptýn bunlara, nedir bu sýr söyle Allah
aþkýna' diyor.

"Yaptýklarýmýn Ruhunu Taþýyorum"
Emekle, sabýrla yoðurduðu takýlarý çocuklarý gibi gören ve baþkasý
alýp taktýðýnda üzüldüðünü söyleyen Hüsamettin Yivlik, "Ben
sanatýmý yaparken hep 'Allah'ým ehlini gönder' diye dua ederim.
Severek almayana zaten satmam. Ben de kalsa belki daha mutlu
olacaðým. Birçoðunun satýlmama nedeni üzülmemdir." diyor.
Onun için maddi kazançtan çok manevi alýþveriþ daha ön planda.
Taþýyan için de, yapan için de, gören için de müthiþ bir deðere
iþaret eden bu süs eþyalarýna bayanlar daha çok ilgi gösteriyor.
Rastgele taký alanlar deðil, bir kültürü arayanlar müracaat ediyor.
Geçen yýl Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn oðlu Necmettin
Bilal'in düðünü için kýz tarafýnýn baþvurduðu takýlar, Hüsamettin
Yivlik'in elinden çýkma. Gelin tarafý damat için bir yüzük ile
bir kolye almýþlar. Tabii yanýnda Arapça harflerden isminin baþ
harfleri ulunan N ve B süslemeli kravat iðnesi yaptýrmýþlar.

Sokaktayým ve hüngür hüngür aðlýyorum.
O cezbeye kapýlmýþ, verdiðim ruha kapýlmýþ iþte, benden deðil
bu. Sanat cezbedici ruhla yapýlýyor."
Fiyatlarý 50 dolar ile 2000 dolar arasýnda deðiþen takýlarýn en
ucuzu Rumi bir rozet. 2000 dolarý gözden çýkarýyorsanýz, altýn
çerçeve içinde sedefle iþlenen tezhibli broþa sahip olabilirsiniz.
El iþi takýlar ucuz olmadýðý için satýþý çok deðil. Ancak çok
meraklýsý alýyor. Hüsamettin usta da, insanlarýn ihtiyacýný
karþýlamak için takýnýn dökümünden yaptýðý seri imalatla çarký
çevirmeye çalýþýyor.
"Ne var âlemde, o var Âdem'de." diyen Hüsamettin Yivlik,
âlemde var olaný üzerimizde görünür kýlýyor. Bilinmekliði ortaya
çýkarýyor. Yakamýzdan, ellerimizden ve boynumuzdan eksik
etmediðimiz sanatla, kendimizi düzeltip iþlememiz gerçeðine
derin bir gönderme yapýyor.

Dünyanýn Maþallahý Var!

yerine çok miktarda "Maþallah" yazýlý gümüþ
kolye satmýþ.

Hüsamettin Yivlik'in günlerini
vererek ve geleneksel sanatýn
izlerini yansýtarak yaptýðý takýlar,
bir kültürün peþinde olan insanlara
hitap ediyor. Yurtiiçinde olduðu
kadar yurt dýþýnda da raðbet gören
ve sergiler açan Yivlik'in takýlarýna
turistlerçok ilgi gösteriyor. Öyle
ki Yivlik, kelkit sanatýyla yaptýðý
iki taraflý ve okkalý hac takýsýný
Hýristiyanlara satamamýþ ama

Hüsamettin ustayý etkileyen hususlardan birisi
de Batý insanýnýn sanata olan ilgisi. Yivlik,
"Parasýný verdikleri þeyi alýp teþekkür ediyorlar,
bunu satar mýsýnýz?" diyorlar. Bir saygýyla
alýyorlar, derken dünyanýn kurtuluþunun sanat
ve kültürle mümkün olacaðýný söylüyor.
Avrupalýlarýn el sanatlarýna olan ilgisini onlarýn
araþtýrmacý ve dinamik olmalarýna baðlayan
Yivlik, Türk-Ýslam sanatlarýný bu gidiþle
onlardan öðrenebileceðimiz gerçeðine dikkat
çekiyor.

ALÝYE ÞAHÝNTAÞ:

EMEL AKSOY:

Lise eðitimimi yarým býraktýktan sonra iþ hayatýna atýlmadým.
Ev hanýmýydým. El sanatlarýna çok önceden beri ilgi
duyuyordum. 8 yýl önce, bir arkadaþým vasýtasýyla tanýþtýðým
ÝSMEKte, ahþap boyama, kumaþ boyama, folyo ve rölyef
kurslarýna devam ettim. Bu kurslardan baþarý sertifikalarý
aldým.

18 yýllýk evli ve 2 çocuk sahibi bir ev hanýmý olarak, eþimin
iþlerinin iyi olduðu dönemde hobi amaçlý, ahþap-kumaþ
boyama, resim, rölyef gibi el sanatlarýyla ilgilendim. ÝSMEKin
kurslarýna katýldým. Catering þirketimiz, 2001 yýlýnda yaþanan
ekonomik krizde iflas etti. Eþim uzun süre iþ aradý, bulamayýnca
bunalýma girmiþti. Ýmkanlarým dahilinde bir þeyler yapmak
durumundaydým.

ÝSMEKte aldýðým bu eðitimlerin ardýndan, el sanatlarý ile
ilgili özel kurslarda rölyef ve ahþap boyama dersleri verdim.
Ayrýca bazý kurumlarda gönüllü öðretmen olarak çalýþtým.
Hayatýma yeni bir yön vermiþtim. Altý ay kadar önce oðlum,
atölye açma fikrini verdi. Beylikdüzünde oturduðumuz için
evime yakýn olmasý amacýyla burada bir atölye açtýk.
Üretmenin Verdiði Kendine Güven Duygusu
Atölyemde çoðunluðu ahþap boyama ürünler ile rölyef
evlerinden oluþan eserler üretiyorum. Ayrýca kumaþ boyama
ve folyo çalýþmalarý da yapýyorum. Bütün ürünleri sipariþ
üzerine hazýrlýyorum. Ayrýca atölyemde el sanatlarý dersleri
de veriyorum. Bu sayede hem ev ortamýnýn monotonluðundan
kurtuldum hem de aile bütçesine katkýda bulunmanýn tadýný
hissediyorum. Para kazanmaya baþladýktan sonra kendime
güvenim geldi.
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Kul Sýkýþmayýnca Hýzýr Yetiþmez
Eþim baþtan beri benim bu iþlerle uðraþamama karþýydý,
ahþap boyama ile para kazanýlmayacaðýný düþünüyordu ama
ben çalýþmalarýma devam ettim. Ýlk zamanlarda çok zorluklar
çektim. Bir gün gazetede ahþap boyama yarýþmasý olduðunu
okudum ve yarýþmaya katýldým, ikinci olmuþtum. Kul
sýkýþmayýnca hýzýr yetiþmezmiþ. Yarýþmadan kazandýðým 250
milyon lira ile boyalar aldým ve hayalimi gerçekleþtirme
yolunda ilk adýmý attým.
Evden Atölyeye Giden Yol
Ýlk zamanlar evde hediye amaçlý bazý ürünler yapýyor, onlarý
satýyordum. Bir süre sonra sipariþler almaya baþladým ve
evimiz çalýþmalarým için yetersiz kalýnca küçük bir atölye
kurdum. Gültepedeki atölyede, kumaþ ve ahþap boyama
ürünleri, yaðlý boya tablolar ile rölyef çalýþmalarý yapmaya
baþladým.

Hedefler Büyüyor

Ekonomik Krizle Mücadeleyi Kazandýk

Kendi ayaklarýnýn üzerinde durmanýn verdiði hazzýn yanýnda,
günlerce uðraþtýðýn el emeði göz nuru eserlerin baþkalarý
tarafýndan beðenildiðini görmek çok güzel bir duygu...
Ýnsanýn doðasýnda olan beðenilme ve takdir görme isteði,
üreticiliði kamçýlýyor ve hedefler büyüyor. Ýleride atölyemi
daha da büyütmeyi düþünüyorum.

Bu arada eþimde can sýkýntýsýný yenmek için bana yardým
ediyor, ben ahþaplarýn ince iþlerini yaparken o da zýmparasýný
yaparak alt zemini boyuyordu. Günde 2 saat uyku uyuyarak
ekonomik krizin getirdiði zorluklarla mücadele ettik ve baþarýlý
olduk. Birçok yerden sipariþ alýyoruz, Profilo Alýþveriþ
Merkezindeki bazý dükkanlara da satýþ yapýyoruz. 55
metrekare dükkanýmýzda alýn terimizle para kazanýyoruz.



Hayatým Yeni Bir Yön Kazandý

olarak kullanan bireyler, hem üretim
yapýyor hem de öðrendiklerini
baþkalarýna da öðretiyorlar. Böylece
gider kalemleri asgari seviyeye indirilerek,
net kazanç saðlanýyor.
Bu sanat dallarý ile ilgilenenlerin ilginç
bir tespiti de þöyle: Bu iþe üretim
maksadýyla baþlanmasa bile bir aþamadan
sonra mutlaka ekonomik sisteme dahil

oluyorsunuz. Herhangi bir el sanatý
branþýna, ilk zamanlar hobi amaçlý
baþlansa da üretilen eserlerin çoðalmasý
ve yeni malzeme ihtiyacý, satýþ yapma
sonucunu doðuruyor. Böylece bir þeyler
üretmenin ve karþýlýðýný almanýn tadýný
alan bireyler, kendilerine daha yüksek
hedefler belirliyorlar. Sonuç itibariyle
bu durum, bireylere hem ekonomik
hem de psikolojik olarak güç saðlýyor.

Üretilen eserlerin satýþýnda, özel
sipariþlerin yaný sýra hediyelik eþya ve
küçük ev aksesuarlarý satan maðazalar,
çeyiz maðazalarý, yapýlan iþin niteliðine
göre çeþitli dükkanlar bir alan
oluþturuyor. Ayrýca birkaç kiþi bir araya
gelerek açýlan atölyelerde daha seri bir
iþ çýkarýldýðýndan satýþ alaný büyüyor.
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Geleneksel Sanatlar

Yeni Zeminler Arýyor
Burhan EREN

Son on, on beþ yýl içinde geleneksel Türk süsleme sanatlarýna artan ilgi ve icra edenlerin sayýsýnda
görülen büyük artýþ, bu sanatlarda farklý yaklaþýmlarý da beraberinde getirdi.Bu yaklaþýmlarýn izlerini
taþýyan sergiler, kumaþ tasarýmlarý,defileler ve mekan tasarýmlarý gün geçtikçe yaygýnlaþýyor.

Son on, on beþ yýl içinde geleneksel Türk süsleme sanatlarýna artan ilgi ve icra edenlerin sayýsýnda görülen
büyük artýþ, bu sanatlarda farklý yaklaþýmlarý da beraberinde getirdi. Farklýlaþma, bu sanatlarda yüzlerce
yýldýr belli bir anlayýþ ve disiplin çerçevesinde ilerleyerek devam eden ve günümüze ulaþan içeriðin
deformasyona uðratýlarak geleneksel olaný sadece 'çaðrýþtýran' yeni içeriklerde
olduðu kadar, bu sanatlarýn geleneksel formlarýndan sýyrýlýp yeni
formlar kazanmasýnda da görüldü. Kitap sayfalarýný süsleyen
minyatürlerin, bir metro istasyonunda dev çini panolarda
çalýþýlmasý, kitaplarýn iç kapaklarýnda kullanýlan ebrunun kaðýdýn
dýþýnda kumaþ, cam, ahþap ve deri gibi materyallerde kendini
göstermesi ve hat eserlerinin kenarlarýný süsleyen tezhip
figürlerinin, ev ve mutfak eþyalarýnýn tasarýmýnda kullanýlmasý
bir çýrpýda sýralanabilecek örnekler...

Sanatçý A. Burhan Ersan, ebruyu
tuvalin yaný sýra, vazo sürahi bardak ve
tabak gibi cam eþyalarýn üzerine uyguluyor.

Beþ, altý yýl kadar önce bir barmenin vücuduna Allah lafzýný
dövme olarak iþlemesi ve birilerince bu yaptýðýndan ötürü
hayatýna son verilerek cezalandýrýlmasý, ahlak, kutsal olana
saygý ve toplumsal þiddet gibi tartýþmalarýn yaný sýra, hat
sanatýnýn kaðýt ve duvar gibi bilinen yüzeylerden, insan teni
gibi oldukça postmodern bir zemine taþýnmasý bakýmýndan
da çok uç ve ender bir örnek belki... Ancak bu sanatlarýn,
söz konusu uç örneðe göre daha 'masum' farklý formlara
taþýnan örneklerinin yer aldýðý sergiler, kumaþ tasarýmlarý
kumaþlardan kýyafetlerin sergilendiði defileler ve mekan
tasarýmlarý gün geçtikçe yaygýnlaþýyor. Konuyu, ebruyu tuval
ve cam gibi yüzeylere uygulayan Ali Burhan Ersan, ebruyu
kumaþ ve deriye çalýþýp modacý Cemil Ýpekçi'nin defilelerine
kumaþ tasarlayan Osman Þimþek ve tezhip figürlerini kumaþ,
mobilya ve mutfak eþyalarýnýn tasarýmýnda kullanan Serdar
Gülgün ile konuþtuk.

Osman Þimþek, ebruyu kumaþ ve deri zeminlere çalýþarak, Modacý Cemil Ýpekçinin defileleri için tasarýmlar yapýyor.
"Ebruyla Soyut Resim Geleneðimizi Oluþturabiliriz"
Ebruyu, bir tabloda ya da bir hat sanatý örneðinde görmeye
alýþýk olanlara hayli ilginç gelen sergiler açtý Ali Burhan Ersan.
Geleneksel süsleme sanatý ebruyu kaðýdýn dýþýndaki yüzeylere
uygulayan ebru sanatçýsý A.Burhan Ersan'ýn eserleri, tuvalin
yaný sýra vazo, sürahi, bardak ve tabak gibi cam eþyalarýn
üzerine uygulamalarýndan oluþuyor.
Iþýklandýrýlmýþ cam eþyalarýn üzerinde
daðýlmalar, bozulmalar ve birbirine
uyumlu geçiþlerle yüzlerce renkten oluþan
çok renkli bir þenlik sunuyor adeta...
Kendi geliþtirdiði tekniklerle ebruyu cam
eþyalar üzerine uygulayan sanatçý, bu
sayede ebrunun kitaplarýn yan
sayfalarýndan, hat, tezhip gibi sanatlarýn
arka planýnda kalmaktan kurtulduðunu,
kendi baþýna bir sanat olarak günlük
hayatýn içine girdiðini belirtiyor.
Ebrunun kaðýt üzerinden alýnýp camdan
oluþan günlük eþyalarýn üzerine
taþýnmasýnýn, bu sanatýn ruhuna uygun
olup olmadýðýný, günlük eþya formlarýnýn
ebruyu sýnýrlayýp sýnýrlamadýðý yönündeki
sorumuzu, "Tabi cam bunu sýnýrlýyor,
ama ebrulu camý günlük kullanýmda
insanlara hoþ bir þey olarak
sunabiliyorsun." diye cevaplýyor

hangi renkte daha güzel görünür, ýþýkta hangi renk olursa
kendini daha iyi gösterir, diye düþünüyorum. Klasik renk ve
motiflerden ziyade bir renk çeþitliliði çýkýyor ortaya."

Sanatçý, tuval üzerindeki deneyimlerini ise, suyun üzerinde
resim yapmayý amaçlayarak çýktýðý yolculuðun ürünleri olarak
görüyor. Ebrunun, Batý'dan çok önce bu topraklarda soyut
bir sanat anlayýþýnýn güçlenmesinde etkili
olduðunu belirten sanatçý, eserlerinde
ebruyu Batý'daki anlamda soyut resme
yaklaþtýrma amacýný güttüðünü ifade
ediyor ve bu düþüncesini þöyle açýyor:
"Batý'da binlerce yýl devam eden somut
resim teknik olarak son noktasýna ulaþtýðý
zaman soyutlama anlayýþýna geçildi.
Doðu'da ise soyut resimde, yani ebruda
o kadar ileriye gidildi ki, Batý'nýn soyuta
geçtiði ayný tarihlerde, artýk somut resme
geçiþ baþladý. Yani, geleneksel ebru
formlarýnýn üzerine çiçek yapýlmaya,
kaðýdýn ortasýna hat yapýþtýrýlmaya
baþlandý. Soyut resimde, renkler
vasýtasýyla insanlarda bir duygulaným veya
düþünce oluþturmak hedeflenir; ebru da
bunun yapýldýðý bir sanat dalý. Eðer biz
Tasarýmcý ve dekoratör Serdar Gülgün,
bunu yapabilirsek soyut resimde kendi
tezhip figürlerini,kumaþ, mobilya ve
geleneðimizi oluþturabiliriz diye
porselen mutfak eþyalarýna uyarlýyor.
düþünüyorum."

A.Burhan Ersan ve þöyle diyor: "Günlük kullanýma yönelik
nesneler sanatsal objeler olabilir, ama sanat deðil. Cam üzerine
yaptýðým ebrularý sanatsal kaygý ile yapmýyorum. O form,

"Boya Teknolojisinin Çeþitlenmesi Arayýþlarý da
Beraberinde Getirdi"
Klasik tarzýn yaný sýra daha çok resme yaklaþan eserleriyle
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dikkat çeken ebru sanatçýsý Osman Þimþek yakýn dönemde
modacý Cemil Ýpekçi'nin bir defilesinde ebrulu kumaþlarýyla
gündeme geldi. Ýpekçi'nin geçtiðimiz aylarda gerçekleþtirdiði
"Sahire" adlý sergi ve defilesine ebrulu kumaþlar tasarlayan
Osman Þimþek, "Bu tecrübe, bin yýllýk geçmiþe sahip ebru
sanatýmýzýn her türlü yeniliðe ihtiyaç verebilecek bir Türk sanatý
olduðunu gösteren bir örnek oldu." diyor. Ebruyu kaðýdýn yaný
sýra geliþtirdiði tekniklerle ve büyük teknelerde bir süredir kumaþ
zemine uygulayan Þimþek, tekstil ürünlerine uygulamanýn kâðýda
uygulamaktan daha kolay olduðunu, havanýn hapsolmayýp dýþarý
çýkabildiði için kumaþýn tekne üzerindeki deseni olduðu gibi
aldýðýný ifade ediyor.
Ebru sanatýnýn deðiþim ve geliþime ayak uydurup kendini
yenileyerek, çaðýn sanat anlayýþýna uygun bir boyut kazanmalý
tezini savunan sanatçýya göre uygun boya ve malzeme olduktan
sonra ebru yapýlmayacak hiçbir zemin yok... Þimþek'e göre
zaten ebrunun kaðýt dýþýndaki farklý zeminlere taþýnmasý da boya
teknolojisinin geliþmesi ve çeþitlenmesiyle ilgili: "Boya teknolojisinin
geliþerek farklý zeminlerde tutunabilecek ürünler ortaya koymasý,
beraberinde ebrunun farklý zeminlere taþýnmasýný getirdi." Yeni
tekniklerden yararlanmanýn, farklý sanat disiplinleri ile birleþmenin,
yapýlacak ortak çalýþmalarýn, ebru sanatýný geliþtireceðini ve daha
ileriye götüreceðini savunan Þimþek, þu sýralarda Ýpekçi'nin
sonbaharda yapacaðý deri kýyafetlerden oluþan bir defile için
deri üzerine ebru çalýþmalarýný yürütüyor.
"Geleneksel Sanatlarýmýz Modern Tasarýmlar Ýçin Bir
Ufuk"
Ebru sanatý tuvalden cama, kumaþtan aðaca farklý yüzeylere
uygulanmasýyla son yýllarda geleneksel sanatlar içinde belki de
en popüler olaný. Ancak geleneksel sanatlarýn zemin arayýþý
ebruyla, bu arayýþýn coðrafyasý da Türkiye ile sýnýrlý deðil. Porselen
dendiðinde akla gelen ilk bir kaç isimden biri olan, Macaristan'in
dünyaca ünlü porselen markasý Herend'in kimi ürünlerini bir
yýldýr Osmanlý laleleri süslüyor. Yaklaþýk iki asýrdýr Avrupa'da
asilzadelerin, kral ve kraliçelerin masalarýný süsleyen, yüksek
kültürün beðeni ve zevklerini yansýtan Herend porselenleri,
180 yýllýk tarihinde ilk kez Osmanlý motiflerine yer veriyor. O
rengarenk laleleri, Herend porselenlerine taþýyan isim ise,
tasarýmcý ve dekoratör Serdar Gülgün. Herend Porselenleri'nin,
Gülgün'e, resmi bir ziyarette hediye edilmek üzere sipariþ ettiði

bir vazo, çalýþmanýn baþlangýcý olmuþ. Duyulan memnuniyet
sonrasýnda Osmanlý lalelerinden bir seri yapan ve uluslararasý
fuarlarda olumlu tepkiler alan Herend, yine Gülgün'ün tasarladýðý
biri lale biri karanfil olmak üzere iki Türk deseninin iþlendiði
ürünlerini dünyadaki müþterilerinin beðenisine sunmaya
hazýrlanýyor.
Tezhipte kullanýlan bir lale figürünü modernize ederek bugüne
taþýyan ve bunu porselen bir yemek takýmý parçalarýna uyarlayan
Gülgün, geleneksel Osmanlý sanatlarýnýn bugüne büyük bir
imkan ve ufuk saðladýðýný düþünüyor. Osmanlý'nýn 'sadelik içinde
ihtiþamý yakaladýðýný' belirten sanatçý, geleneksel sanatlarýn,
kendisi için taþýdýðý imkaný þöyle açýklýyor: "Osmanlý'dan
öðreneceðimiz çok þey var. Osmanlý'da üretilen sanatlar, çaðdaþ
figürsüz ve soyut sanatlarýn atalarý gibi duruyor. Dolayýsýyla
bugünün modern iç ve dýþ mekan tasarýmlarýna çok uygun."
Serdar Gülgün, geleneksel sanatlarýn hem bundan beþ yüz yýl
önce yapýldýðý gibi devam ettirilmesinden, hem de yenilenerek
modernize edilmesinden yana: "Mesela Batý'da en modern
dansçýlar, klasik bale eðitimi görenlerin, çok iyi soyut resim
yapanlar, çok iyi klasik resim eðitiminden geçmiþlerin arasýndan
çýkar. Çünkü önce aslýný, klasiðini bilmek ve bunu eksiksiz
uygulamak gerekiyor. Aslýný bileceksiniz ki üzerine yeni bir þey
ekleyebilesiniz ve bugüne taþýrken eksilteceðiniz þeyleri
bulabilesiniz..." Geleneksel süsleme sanatlarýný ev dekorasyonunda
da kullanan ve geleneksel figürlerle kumaþlar tasarlayan Gülgün,
"Dekorasyon yaptýðým evlerin tarzý gereði dekorasyon iþlerini
daha entelektüel bir çalýþma olarak görüyorum." diyor.
Geleneksel sanatlarý hem içerik, hem form hem de teknik olarak
olarak geleneksel çizgiden sapmadan icra edenlerin kimileri bu
geliþmeleri bir 'bozulma' olarak deðerlendirip bu sanatlarýn
selameti için geleneksel çizginin dýþýna çýkýlmamasý gerektiðini
savunuyor. Kimileri geleneksel usulle icranýn bir yandan devam
ettirilmesini, yeni arayýþlarýn bir açýlým saðlayýp saðlamayacaðýnýn
zaman içinde görüleceðini düþünüyor. Ancak görünen o ki
hakim modern sanat anlayýþýnýn 'farklý ve yeni' olaný bulma
üzerine kurulu arayýþý, dahasý postmodern dönemin sihirli önerisi
'füzyon', geleneksel sanatlarda da yeni arayýþlarý beraberinde
getirecek...

Osmanlýnýn ve hazinesinin son demlerinde gerçekleþtirilmiþ Hicaz Demiryolu,
Osmanlý medeniyetini taçlandýran Sinanýn eserleri gibi, kendi kulvarýnda
hala aþýlamayan bir eser olarak kabul edilmektedir.

dönemlerinde gerçekleþtirilen son bir eser daha var hala
ayakta kalabilmeyi baþarmýþ:
Hicaz Demiryolu
1900 yýlýnda planlanan, tüm Batýlý devletlerin gülüp
geçtiði ve Osmanlý padiþahýnýn bir fantezisi olarak gördükleri
Hicaz Demiryolu, dünyanýn en zor arazi ve iklim koþullarý





üzerinde, ýssýz, susuz ve kurak Hicaz Bölgesinde, eþkýyanýn
ve bulaþýcý hastalýklarýn tehdidi altýnda, sekiz yýl gibi kýsa
bir zamanda tamamlanýyor ve iþletmeye açýlýyordu.
1 Eylül 1908 tarihi, bir hasretin, bir vuslatýn, bir devrimin,
bir baþkaldýrýnýn, bir inancýn ve... bir rüyanýn gerçekleþtiði
tarihtir.
Bir hasrettir, hep yaþanýr gönüllerde; dinmek bilmez
bir türlü. O ateþle yanar inananlar Bir vuslattýr,
Mecnun gibi daðlar, ovalar, çöller aþýlarak kavuþulmuþtur
sevgiliye Bir devrimdir, Batý sermayesine baþvurulmadan
ve kendi öz imkanlarý ile gerçekleþtirilmiþtir Bir
baþkaldýrýdýr; dünya müslümanlarýnýn emperyalist güçlere
karþý direniþ ve dayanýþmasýnýn sembolü olmuþtur
Bir inançtýr; Arap Ýzzet Paþadan, Meissner Paþaya,
Mühendis Fahri Beyden, ateþçi Yafalý Aliye kadar,
sýcaktan, susuzluktan, yalnýzlýktan, dýþ tahriklerden ve
bedevilerden yýlmadan, usanmadan, azimle tamamlanan
bir inancýn adý inanç yolu dur yapýlan
Ve nihayet... Bir hayalin gerçekleþtiði tarihtir; 34.
Osmanlý Sultaný 2.Abdülhamidin sekiz yýl önce gördüðü
bir rüyanýn ve kalbinin derinliklerinde
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hissettiði bir projenin hayata geçirilme günüdür o gün.
Sekiz yýl gibi, bugünün þartlarýnda bile inanýlmaz bir sürede,
sonu I. Dünya Savaþý ile noktalanacak inanýlmaz olaylarýn
yaþandýðý yerlerde ve yýllarda tamamlanan bu demiryolu,
tarihin bir tanýðý olarak hala ayakta durmaya devam etmektedir.
Hicaz Demiryolu da Osmanlý medeniyetini taçlandýran Sinanýn
eserleri gibi, kendi kulvarýnda hala aþýlamayan bir eser olarak
kabul edilmektedir. Ýngiliz demiryolu uzmanýnýn þu tespiti
Hicaz Demiryolunu açýklayan en güzel tanýmlamadýr:
En geliþmiþ, en özgün, en uzun, en çok emek verilmiþ
ve Osmanlý Ýmparatorluðunun en büyük modern projesi.
Ýngiliz yazar R. Tourret ise, Hicaz Demiryolu adlý eserinde
þu gerçeðin altýný çizmektedir: "Hicaz Demiryolu, belki de
dünyadaki borç ve kredi alýnmadan yapýlan ve açýldýðý
ilk günden itibaren kar yapmaya baþlayan tek
demiryoludur.
Burada üzerinde asýl durulacak husus þudur: Süleymaniye,
Osmanlý Devletinin ve hazinesinin
en güçlü döneminde meydana
getirilmiþtir. Hicaz Demiryolu ise,
bunun tam tersi, Osmanlýnýn ve
hazinesinin son demlerinde
gerçekleþtirilmiþ büyük bir eserdir.
Sultan Süleyman gitmiþ, Sultan
Abdülhamid gelmiþ ve Sinan gitmiþ,
Meissner Paþa gelmiþtir. Fakat amaç
ve baþarma azmi aynýdýr. Varlýðýný kaybetmiþ olsa da o
muhteþem imparatorluktan kalan miras, o günün teknolojisi
ile, sekiz yýl gibi kýsa bir zamanda Þamdan Medineye kadar
olan 1260 kilometrelik bir yolu demir raylarla örebilmiþtir.
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Sadece örmekle kalmamýþ, sanatýný da icra etmiþtir. Þamdan
Medineye kadar olan bu mesafede kurulan köprülerin sayýsý
kýrký geçmektedir. Ve her biri, tamamen üzerinde bulunduðu
arazi koþullarýna göre ve çok kýsa bir zamanda inþa edilen bu
köprüler, üzerinden geçen yüz yýla aldýrýþ etmeden ayakta
kalmayý sürdürmüþler, büyük bir kýsmý ise savaþ lordlarý
tarafýndan yakýlýp yýkýlmýþ olmasýna raðmen, kalan kýsýmlarý
ile tarihe tanýklýk etmektedirler.
Suriye, Ürdün ve Ýsrail kýskacýndaki Yermuk Vadisinde bulunan
ve biraz da arazi þartlarýndan dolayý ýrmak, yeþil bitki örtüsü
ve derinlik- tüm tahribata raðmen mimari zerafetlerini
koruyabilen köprüler, Ürdündeki Cesim ve Medine Köprüsü
ile Hicaz Demiryolunun en güzel köprü örneklerini teþkil
etmektedirler. Bu köprülerdeki iþçilik, mühendislik ve estetik
ancak bir büyük kültür mirasýnýn sonucu olabilirdi. Drinanýn,
Moðlovanýn sanatýndan, mimarýnýn vizyonundan esinlenerek
bu eserler gerçekleþtirilebilirdi.
Suudi Arabistanda kaybolmuþ Hicaz Demiryolunu ararken
rastladýðýmýz bir küçük köprü, üzerinden geçtiðimiz yolun
aslýnda demiryolu yataðý olduðunu
anlattý bize! Hattýn demir raylarýnýn,
çatý kiriþi olarak kullanýldýðýný,
traverslerinin çit olarak çevrelediði
Bedevi evlerinde daha sonra
gördük. Üzerindeki Ýstanbul hattý
ile çekilmiþ Allah yazýsý, bütün
isyanlara, vefasýzlýklara, sellere,
rüzgara ve sýcaða karþý direnen bu
köprünün, bir zamanlar üzerinden geçen hac kafilelerinin
tekbir ve tehlilleri ile adeta bir derviþ teslimiyetine bürüneni
zikrine þahit olduk: buyur Allahým!

Bugün hala Hicaz Demiryolu yataðýný takip ederek, Ürdün
sýnýrý Mudavvaradan Medineye kadar olan yaklaþýk 850
kilometrelik bir mesafeyi, araba ile kat etmeniz mümkündür.
Hatta, belgesel filmin çekim hazýrlýklarý aþamasýnda tanýþtýðýmýz
sevgili Fransýz dostumuz Patrick Pierard, bu yolun haritasýný
çýkarmýþ, en ince detaylarýna kadar anlatan bir de kitap
yayýnlamýþ bulunmaktadýr. Devlet karayoluna adeta paralel
olarak ilerleyen bu yol üzerinde
onlarca istasyon ve garnizon
binasý sapasaðlam ziyaretçilerini
beklemektedir. Su depolarý,
rüzgar gülleri, misafirhaneler ve
nadir de olsa Buvayir Ýstasyonu
gibi, önünde bekleyen lokomotif
ve vagonlarý ile bir medeniyetin
yaþayan izini bu topraklarda
takip edebilirsiniz.
Hatta belki kýsa bir zaman
içerisinde Kâbe ve Ravza yolcularý, Süleymaniyede kýlacaklarý
sabah namazýndan sonra Haydarpaþaya geçecekler, hýzlý
trenlerle öðlen Konyaya, Mevlananýn gönül bahçesine ulaþýp,
Halepte ikindi namazýný eda ettikten sonra Þamda yine
Sinanýn Süleymaniye Camiinde akþam namazýný kýlacaklar
ve nihayet yatsýya Peygamber diyarýna kavuþacaklar, Cennet
Bahçesine gireceklerdir.
Bu rüya, týpký Sultan Abdülhamidin gördüðü ve kalbinin
derinliklerinde hissettiði Hicaz Demiryolu rüyasýna
benzemektedir. Ama bu yazýyý benden en geç hafta baþýnda
isteyen editör arkadaþýma artýk mahcubiyetten diyecek söz

bulamazken okuduðum bir haber, iyi ki de geç kalmýþým
dedirtecek cinstendi. Hicaz Demiryoluna dört evet, bir
hayýr baþlýklý Hamdi Ateþin haberi, kýsa bir süre önce
Suriyeye giden TCDD Genel Müdürü Süleyman Karamanýn
intiba ve görüþlerini taþýyor.
Temaslarýmýzda Hicaz Demiryolu da gündeme geldi. Suriye
buna hazýr. Ýstanbuldan Suriye sýnýrýna kadar hat zaten var.
Suriye de kendi topraklarýnda Hicaz
Demiryolu hattýný rehabilite etmeye
hazýr. Ürdün ve Lübnan da istekli.
Bir tek Suudi Arabistanda sorun var.
5 ülke demiryolu yetkilileri bir araya
geldi ve biri dýþýnda hepsi Hicaz
Demiryolu projesine sýcak baktýlar.
Önümüzdeki dönemde önce
demiryollarý genel müdürleri bir araya
geleceðiz. Daha sonra da ulaþtýrma
bakanlarýnýn katýlýmý ile Hicaz
Demiryolu Konferansý toplanacak...
Yüz yýl sonra günümüzün Ýzzet Paþasý sayýn Süleyman
Karaman, Hicaz Demiryolu haritasýný çýkarýr, yetkilileri ikna
eder ve medeniyet yolunu tekrar hizmete açarsa hiç þaþýrmayýn.
Hicaz Demiryolunun hizmete baþladýðý gün olan 1 Eylül
1908 tarihinde Times Gazetesinin baþlýðý þu þekildedir:
Bütün Hicaz Demiryolu Projesi þunu göstermektedir
ki, Osmanlýlar, ideallerine ulaþmak için her türlü zorluðun
üstesinden gelebilecek güce ve yeteneðe sahiptirler.
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Minyatürün

Görkemli Yolculuðu
M.Taragay AYÇE

Günümüzde yeniden canlandýrýlmaya çalýþýlan minyatür sanatýnýn yolculuðu oldukça uzun
olmuþtur. Bulunan en eski minyatürler, Mýsýrda ÝÖ.2.yy.da papirüs üzerine yapýlan minyatürlerdir.
Yunan, Roma, Bizans ve Süryani yazmalarýna kadar giren minyatür, matbaa makinelerinin icadýna
kadar dünya üzerindeki ihtiþamýný sürdürmüþtür.

Günümüzde bir nesnenin küçük boyutlardaki örneðini ifade etmek için kullanýlan minyatür kelimesi, Latince
"krmz ile boyamak" anlamna gelen miniare kelimesinden türemitir. Ayrýca konu balklarn minium,
yani sülyen ile belirginletirmeye de miniare denmiþtir. Ýranllar ve Türkler bu tarz resim sanatýna "nak
resim" veya "hurde nak"; bu mesleði uygulayanlara da minyatür ressamý, musavvar veya
nakkaþ diye hitap etmiþlerdir.
8. ve 9. yüzyla ait olan ve Turfan bölgesinde Hoço, Bezeklik, Sorçug gibi Uygur
merkezlerinden günümüze gelmi Türk resim sanatnn örnekleri arasnda, duvar
resmi ve figürlü ilemelerin yannda minyatürler de bulunmaktadr. Türklerin
Ýslamiyeti kabul etmelerinden önceki zamana ait minyatürler, Uygur prens
ve prensesleri ile Mani ve Uygur rahiplerini canlandrrlar. Çeitli kültür ve
dinlerin etkili olduðu bir ortamda yaplan bu minyatürlerin üsluplar çok
zengindir ve farkllklar gösterir. Türk minyatür sanatnn 13. yüzyla
kadar olan geliimini gösteren daha sonraki eserler, ne yazk ki kaybolup
gitmitir.
Varka ve Gülþahýn Minyatürlerdeki Aþký
13. yüzyýlda Varka ve Gülþahýn aþk hikayesi, Selçuklu dönemi minyatür
sanatnn en güzel örneklerindendir. Yazma, Hoydan gelmi ve Konyaya yerlemi
bir aileden olan Abdül Mümin tarafndan resimlendirilmitir. Varka ve Gülah
minyatürlerindeki Türk tiplerini temsil eden figürler, Büyük Selçuklu dönemi çini
ve seramiklerindeki figürlerle büyük benzerlikler gösterir. Ýlk minyatürde, içinde
çeitli dükkanlarn bulunduðu bir çarþý ile adeta öykünün geçtiði ortamn takdimi
yaplmaktadr. Gülahn çadrnda üzüntüden baylmasn ve Varkaya kavumasn
gösteren yaln sahnelerin figürlerden arta kalan boþluklarn ise dekoratif bitki ve hayvan
motifleri doldurmaktadr. Ýki atlnn dövüünün yer aldð sahnede de zemin, arabesklerle
tamamen doldurulmutur. Zeminin bu biçimde süslenmesini Büyük Selçuklu Dönemi
minyatürlerinin çoðunda görürüz. Bu aðr süslemelere karþýn, ince uzun dikdörtgenler

oluturan kompozisyonlar oldukça
sadedir.
Selçuklu döneminden günümüze gelmi
bir baka eser ise, 1271de Aksarayda
yazlarak Sivasl Nasreddin tarafndan
Selçuklu Sultan III. Gyaseddin
Keyhüsreve sunulan bir astroloji kitabdr.
Fatihin Sanata Olan Ýlgisi
Fatih Sultan Mehmet zamannda Ýstanbul
Saray pek çok sanatsal faaliyete sahne
olmutur. Fatih Sultan Mehmet, sanat,
fikir ve politika yönünde açk fikirli bir
kii olduðu için, Bat sanatýna da ilgi
göstermi ve Osmanlý sarayýna Bellini,
Constanza da Ferrera, Gentile, Pavli gibi
ünlü Ýtalyan sanatçlarn davet etmiþtir.
Hatta Bellini, Fatih Sultan Mehmetin
dünyaca ünlü portresini resmetmiþtir.
Bu sanatçýlardan etkilenen ve sanatçý
Pavlinin öðrencisi olan Ressam Sinan
Beyin çalýþmalarýnda da Batý sanatýnýn
etkisi görülür. Fatihin gül koklarken
yapýlmýþ portresi gibi... Ancak genellikle
bu etkiler figürü stilize etme tarzýnda
yapýlmýþ, bir hacim etkisi araþtýrmaktan
ileri gitmemiþtir.

Fatihin resmindeki elbise kývrýmlarý
gerçekçi resmedilmiþse de eser daha çok
bir minyatür resmini hatýrlatmaktadýr.
Topkap Sarayýnýn kitaplðnda bulunan
ve hatal olarak Fatih Albümü ad
verilmi olan baz kitaplar, birçok
minyatür ve hat örnekleri tamakla
beraber, bu örneklerin hiçbiri Ýstanbulda
ya da Anadoluda yaplm deðildir.
Uzakdoðu ve Þamanizm etkileri görülen
resimlerde dev, cin, büyücü gibi tasvirler
bulunmaktadýr.
Batý Sanatýna Tepki ve II. Beyazýt
Dönemi
II. Beyaztýn saltanat zamannda, Osmanl
resim sanatnn Batý etkisini dýþladýðý
görülmektedir. Bu dönem, Bat sanatýna
kar da bir tepki çaðdr. Sanatçýlar klasik
çalýþmalara geri dönmüþlerdir
II. Beyazt zamanýnda, minyatürlü iki
önemli yazma, Ýran etkilerini taþýmasýna
raðmen, 15. yüzyl sonu 16. yüzyl ba
Türk minyatür sanatnn ayrc
özelliklerine de sahiptir. Bu eserlerden
biri Þeyhinin Hüsrev ve Þirindir.15.
yüzyl Herat Resim Okulundan izler

tayan minyatürlerde baz bat sanatýnýn
etkilerine de rastlanr. Minyatürlerde
Türk nitelikleri, açýk bir zemin ferahlð
ile mimari ve doðal motiflerin ustalkla
stilize edilmesi görülür.
Ýkinci eser Süleymannamedir. Bu
yazmann minyatürlerinde de iddetli
renk kullanm ve figür sralarnda görülen
donuk ve sert etki, Osmanl minyatür
sanatýnýn klasik üslubudur. Türk resim
sanat, soyut çalýþmanýn donuk, yaln ve
sert etkisini vermekte Ýslam coðrafyasýnda
daima daha büyük bir baar göstermi
ve bu soyut nitelikleri her zaman gerçekçi,
saðlam bir kaideye oturtmutur.
Yavuzun Doðu Seferleri; Sanatýn
Yeni Rehberleri
Yavuz Selimin saltanat zamannda
Doðuya yapýlan seferler (Çaldran seferi,
Tebrizin alnmas) ve kazanýlan baþarýlar
sonrasýnda kurulan iliþkiler, Osmanl
resmine, Ýran etkisinin girmesine sebep
oldu. Ýran etkisinin Osmanlý minyatür
sanatýna girmesiyle eserler yeni bir boyut
kazandý.
Yavuz Sultan Selim, Doðu seferinden
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dönüte pek çok sanatçy Ýstanbul'a
getirmi ve bu sanatçlarn yaptð
minyatürler daha sonraki dönemlerde
de yapýlan doðu motiflerinin ilk
örnekleri olmuþtur. Osmanlý
atölyelerindeki Ýranlý sanatçý sayýsý
oldukça fazladýr.
Doðuda özellikle Ýranla olan süreli barýþ
ve savaþ durumlarýndan dolayý oluþan
sürekli iliþkiler, sanat alanýnda Osmanlý
sanatçýlarý için önemli bir etki ve esin
kaynaðý olmuþtur. Doðunun edebi
eserleri çoðaltlm ve resimlenerek
yazma halinde günümüze gelmitir.
Kanuni Dönemi Minyatür Sanatýnýn
Yenilik ve Ýlerleme Çaðý Oldu
Kanuni Sultan Süleyman zamanýnda
yapýlan ilk yazma eserler, Osmanl yayl
süreciyle doðru orantýlýdýr.
Matrakç Nasuhun 1537de meydana
getirdiði Derbeyan- Menazili Seferi

88

Irakeyn, Osmanl ordusunun Doðu
seferindeki konaklama yerleri, ehir ve
kasabalar 132 minyatürle ilginç tasvirler
biçiminde resmedilmektedir. Kaleler,
þehir yaplar en ince ayrýntýsýna kadar
betimlenmiþ, çadrlarn, köprü ve doða
manzaralar, yumuak ve sert renk
tonlamalarýyla tasvir edilmiþtir. Bununla
birlikte Matrakç Nasuh bu eserinde
hayvan figürlerine yer vermesine
raðmen, insan figürlerini hiç
kullanmamýþtýr.
Kanuni Sultan Süleyman dönemi,
Osmanl minyatür sanatnda pek çok
yeniliðin denendiði bir dönemdir. Bu
yenilikler arasnda, tarihi olaylar
saptama anlaynn ehnâmecilik adyla
resmi bir görev halini almas da vardr.
Bu anlay içinde tarihi olaylar yazma
olarak kayda geçirilirken, bir yandan
da resimleniyordu. Ýmparatorluðun
doðu ve batsndaki savalar, fetihler ve
seferler, tahta geçiler, yabanc elçilerin



Doðuda özellikle Ýranla olan süreli barýþ ve savaþ durumlarýndan dolayý oluþan
sürekli iliþkiler, sanat alanýnda Osmanlý sanatçýlarý için önemli bir etki ve esin
kaynaðý olmuþtur. Doðunun edebi eserleri çoðaltlm ve resimlenerek yazma
halinde günümüze gelmitir.

kabulü, bayram kutlamalar gibi önemli
olaylarn yan sra, bazen sultann
yalnzca tek bir seferi de ele
alnabiliyordu.
Bu tür minyatürlerin en önemlilerinden
birisi de Arifînin Süleymannâmesidir.
Eser 1543 Macaristan kuatmasn,
Nicein fethini ve deniz seferlerini konu
almaktadr. Barbaros Hayreddin Paa
idaresindeki Osmanl donanmasnn
1543 baharnda, Kanuni Sultan
Süleymandan yardm isteyen
I.Françoisy desteklemek üzere
Akdenize açlmasý, uðradýðý limanlar
ve Nicenin alýnmasý limanlarýn özellikleri
de anlaþýlacak bir biçimde resmedilmiþtir.
III. Murattan Günümüze...
III. Murat (1574-1595) çaðnda
meydana getirilen en önemli eser, Seyit
Lokmann kaleme aldð ve Nakka
Osman ve çraklarnn resimlediði iki

ciltlik Hünernamedir. Birinci cildinde
45, ikincisinde 64 minyatür
bulunmaktadýr. Eser Osmanl sultanlarnn
savalarn ve yaptklar ileri hikaye eder.
17. yy.da minyatür sanatý hem geleneksel
üslubu sürdürmüþ, hem de albüm resmi
büyük önem kazanmýþtýr.
I. Ahmed Albümü ise hiçbir metne baðl
olmayan tek tek figürlerin ya da günlük
hayatla ilgili konularn ilendiði
örneklerden oluur.
Tarihte Lale Devri diye bilinen dönem
aslýnda Osmanlý sanatýnýn Batýya
benzemesinde bir geçiþ rolü oynamýþtýr.
Bu dönem minyatür sanatnda hem Bat
resmi tarznda ilginç gelimelere hem de
bir yozlaþmaya tank olunur. Levnîden

sonra ad anlmaya deðer tek sanatç
Abdullah Buharîdir. Pencereden Bakan
Kadn adl resmi bu geçiþe bir örnektir.
Kadnlarn günlük yaantsn konu alan
Zenannâmede bu üslup farkedilir.
Avrupalý sanatçýlarýn manzara resimlerini
anmsatan sahnelere yer verildiði görülür.
Ayn eserde yer alan bir doðum sahnesi,
ele alýnan konu bakýmýndan ilginç bir
örnektir.
Þüphesiz 18 yy.ýn en ünlü minyatür ustasý
Levnidir. Sanatçý çeþitli ýrklardan insanlarý
resmettiði için çok sayýda eser býrakmýþtýr.
En tanýnmýþ eseri Surnamedir.
Þehzadelerin sünnet, evlenme töreni gibi
enliklerini ele alan bu yazma çeidi baka
hiçbir Ýslam ülkesinde resimli olarak
meydana getirilmemitir. III. Murat

Surnamesi 1582de Sultan III. Muratýn
oðullar için düzenlenen ve 52 gün süren
büyük at meydan þenliklerini 437
minyatürle resmetmekedir. Bu eserde o
günün sosyal hayatýný ve Osmanlý
imparatorluðunun ekonomik gücünü
gösteren pek çok minyatür bulunmaktadýr.
19. yüzylda minyatür sanat yerini
yava yava Bat resim tekniðiyle yaplm
yaðlboya tablolara brakmtr.
Günümüzde minyatür sanatýný tekrar
canlandýrmak için çeþitli kiþi, kurum ve
kuruluþlar tarafýndan bu konuda çalýþmalar
yapýlmaktadýr. Eserler genellikle Osmanlý
minyatür sanatýnýn devamý
repredüksiyonlar olarak çalýþýlmaktadýr.
Bunun yanýnda az da olsa özel tasarýmlar
bulunmaktadýr.
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Minyatür Sevdalýsý Bir Fransýz
Sabine BUCHMAN
Hale DEVRÝM

1986 yýlýnda Türkiyeye gelen Sabine Buchman, Osmanlý tarihi hakkýnda okuduðu sayfalar arasýnda
minyatür örneklerine rastlar ve bu sanat dalýný öðrenmek ister. Evinde, hobi olarak baþladýðý
minyatür çalýþmalarý Ona yepyeni bir dünyanýn kapýlarýný açar.

1986 yýlýnýn yaz aylarýnda, Sabine adýnda genç bir Fransýz bayan, Türkiyeye
çalýþmak için gelir. Ancak bu olayýn onun hayatýnda dönüm noktasý olacaðýný
henüz bilmemektedir. Sabinein bu adýmý, sonraki yýllarda sanatçýlýða attýðý
büyük bir hamle olarak anýlacaktýr Bir Türkle evlenir o yaz. Zaman
geçtikçe merak ettiði Türk örf ve adetleri dýþýnda, Osmanlý tarihi ve edebiyatý
da ilgi alaný olur Sabinein Osmanlý tarihi hakkýnda okuduðu sayfalar
arasýnda minyatür örneklerine rastlar ve bu sanat dalýný öðrenmek ister.
Evinde, hobi olarak baþladýðý çalýþmalarneticesinde minyatür, kýsa zamanda
onun için önemli bir uðraþ olur ve hýzla kendi kompozisyonlarýný yapmaya
koyulur.
Cem Sultana Özel Ýlgi
Yaptýðý araþtýrmalar sýrasýnda karþýsýna çýkan Cem Sultan, Buchmannýn
özellikle ilgisini çeker. Bunda, Cem Sultanýn Fransada yaþamýþ olmasýnýn
da etkisi büyüktür. Biliyorsunuz  diyor Buchmann, Cem Sultan, Fatih
Sultan Mehmetin oðlu, yurtdýþýnda onunla ilgili çok kaynak var. Hemen
hepsini araþtýrdým. Fransada yaþadýðý yerlere mektuplar gönderdim. Hatta
Vatikana bile mektup yazdým ve hepsinden cevaplar aldým. diye ekliyor.
Ayasofyada sergi açmaya karar verdiðinde, konu olarak Cem Sultaný
seçmesinin sebebini açýklarken Kadýnlar biraz romantiktir. diye baþlýyor
anlatmaya Cem Sultan, Fransada aþýk oldu ve 35 yaþýnda öldü.
sözleriyle olayýn sadece tarihsel ve belgesel deðil, romantizmle de ilgisi
olduðunu belirtiyor. Bu ilk sergisi ile birlikte, büyük ilgi gören ve çalýþmalarý
zevkle izlenen Buchmann, Osmanlý dünyasýnda minyatürün çok özel ve
güzel bir yeri olduðunu düþünüyorum. Onun her þeyden önce belgesel
niteliði var. þeklinde konuþuyor ve devam ediyor: Aslýnda Avrupada

Birgün Nuhun gemisi burada olsaydý neleri kurtarýrdý? sorusu geldi aklýma.
Kendi kendime Nuh burada yaþasaydý herhalde þehir hatlarý vapuru gibi bir
gemi yapardý diye düþündüm. Ýstanbulda bir sürü þey var. Nelerin burada
kalmasýný istiyorsam, onu gösterdim çalýþmalarýmda.

da minyatür sanatý var. Orada da bu
sanat kitap süslemede kullanýlýyor.
Ýnsan Her Zaman Yaþadýðýný Yansýtýr
Cem Sultan sergisinden sonra Su
adlý sergisiyle sanatseverlerin karþýsýna
çýkan Sabine Buchmanný, son olarak

geçtiðimiz aylarda gerçekleþtirdiði Nuh
Peygamber Ýstanbulda Yaþasaydý Neleri
Kurtarýrdý? sorusundan yola çýkarak
gerçekleþtirdiði sergisinde izledik. Sanat
dünyasýnda hýzlý giriþi ve yaptýðý iddialý





çalýþmalarla, sanat ortamýnda haklý bir
yer edinen Buchmann, yaptýðý
minyatürlerle dikkatleri üzerine
topluyor.
Çalýþmalarýný seriler halinde üreten

Ebru

Suya Resim Çizme Sanatý
Neva OLUT

Doðanýn kalbinde gizli malzemelerle, yaþam kaynaðý suyun üzerinde birbirine hiç karýþmadan yüzen
renkler harmonisi, eþsizliði dokunuþlarda gizli olan ve her defasýnda yeni yeni ifadeler kazanan bir
kaðýt boyama sanatý; ebru Baþka bir ifadeyle de, suyun üzerine resim çizme sanatý denilebilir.

Doðanýn kalbinde
gizli malzemelerle,
yaþam kaynaðý suyun
üzerinde birbirine hiç
karýþmadan yüzen renkler
harmonisi, eþsizliði dokunuþlarda
gizli olan ve her defasýnda yeni yeni
ifadeler kazanan bir kaðýt boyama
sanatý; ebru Baþka bir ifadeyle de,
suyun üzerine resim çizme sanatý
denilebilir.
Geleneksel Türk el sanatlarýmýzdan biri
olan ebru, eskiden tezhip ve hat sanatlarý
ile birlikte kitap sayfalarýnda, murakka
kenarlarýnda, ciltlerde, yazý boþluklarýnda
ve koltuklarýnda kullanýlýrdý. Günümüzde
ise baþlý baþýna bir sanattýr. Necmettin
Okyay, Mustafa Düzgünman, Fuat Baþer,
Alparslan Babaoðlu, Niyazi Sayýn gibi
ebru ustalarý, ebru sanatýnýn yaþatýlarak
bugünlere ulaþmasýna vesile olmuþlardýr.
Bu sanatýn doðuþuna baktýðýmýzda ise,
en eski ebrunun 1554 yýlýna ait olduðu
görülür. Üzerinde Malik Deylemi adlý
Ýranlý hattatýn, talik yazýyla yazdýðý bir
kýta olan örnek, hafif ebru türünden,
pastel renklerle yapýlmýþtýr. Gene de
ebruculuðun hangi tarihten itibaren
baþladýðýna dair kesin bir bilgiye ulaþmak
olanaksýz Kaðýdýn bulunmasýndan sonra ebru sanatýnýn da geliþme gösterdiði rivayet
edilmekle birlikte, Hindistan ve Ýranda baþladýðý konusunda iddialar vardýr. Gene Japonlarýn
Suminagashi adlý, 700 yýllýk su üzerine boyama sanatý, ebruya benzese de pek

94

Özel bir çalýþma, zahmet ve titizlik gerektiren ebru sanatýnda, boyalarýn hazýrlanmasý,
suya serpilmesi ve suda oluþan desenin kaðýda aktarýlmasý gibi her aþama, baþlangýcý
kesin belli olmayan ama yüzlerce yýllýk bir tarihi olduðu bilinen bu sanattaki denemelerin
sonuçlarýdýr.

çok yönden farklýlýklar bulunur. Özel bir
çalýþma, zahmet ve titizlik gerektiren ebru
sanatýnda, boyalarýn hazýrlanmasý, suya
serpilmesi ve suda oluþan desenin kaðýda
aktarýlmasý gibi her aþama, baþlangýcý
kesin belli olmayan ama yüzlerce yýllýk
bir tarihi olduðu bilinen bu sanattaki
denemelerin sonuçlarýdýr.
Bulut Gibi Þeffaf Bir Güzellik
Ebru kaðýdý, buluta benzeyen renk
kümeleri meydana getirdiðinden
Farsçada bulut gibi, bulutumsu
manasýna gelen ebrden türetilen ebri
kelimesi ile anýldý. Daha sonra söyleniþ
açýsýndan ebru daha uygun
bulunduðundan, bu sanat ebruculuk
olarak adlandýrýldý. Kaðýt üzerindeki
þekiller, mermer damarlarýna
benzediðinden ve kaðýda mermer
görünümü verdiðinden Avrupalýlar
ebruya mermer kaðýdý, Araplar ise
ebruya damarlý kaðýt manasýndaki varakül-mücezza ismini verdiler. Ebrunun

felsefesinde ise bulut gibi þeffaf bir güzellik
saklýdýr. Bir þafak ya da grup vakti, kýrmýzý,
sarý, lacivert ve mavinin muhteþem
uyumundan bir ebrunun þekillendiði
görülür. Yine bazý gecelerde gökyüzünün
geniþ bir ebru teknesi olduðu ve usta bir
fýrçanýn lacivert, mavi ve ýþýklý beyazýn
tüm ayrýntýlarýyla þekillendirdiði bir sanat
zahir olur. Ýþte sanatkarlarýn da yaptýðý,
bu semavi güzellikleri yeryüzüne
aksettirmek ve kaðýt üzerinde
ebedileþtirmektir. Bu anlayýþ içerisinde
ebru teknesi derya kadar geniþler,
ebrucunun benlikten uzaklaþan gönlü
gibi Ve gittikçe bir kainata benzer.
Doðanýn Kalbindeki Malzemeler
Ebruda kullanýlan malzemelerin hepsinin
tabiattan olduðu görülür. Bu kadar doðal
ortaya çýkan bir sanatýn da malzemesinin
saf olmasý bu anlamda çok olaðan Ebru
yapýmýnda kullanýlan baþlýca malzemeler;
boya, kitre, sýðýr ödü, kaðýt, tekne ve
fýrçadýr.





Eskiden beri ebruculukta toprak boya
denilen boyar maddeler kullanýlýr. Toz
halindeki bu boyalar, madenidir ve doðal
maden oksitlerinden çýkarýlýr. Türkiye,
bu tür boyalar açýsýndan çok zengin bir
ülkedir. Ayrýca baþka ülkelerden de
boyalar gelir. Mesela mavi renk için
Pakistanýn Lahor kentinden gelen Lahor
çividi kullanýlýr. Boyalar, desteseng adý
verilen ezici araç ile ezildikten sonra suyla
çamur haline getirilir, daha sonra içine
öd ilave edilir. Ara renkler oluþturmak
için ise uygun renkler belirli oranlarda
karýþtýrýlýr.
Kitre, ebru suyuna yapýþkan bir koyuluk
vermek için kullanýlan bitkisel bir zamktýr.
Anadolu, Ýran ve Türkistan daðlarýnda
yetiþen geven (astralagus) türü dikenli
bitkinin gövdesinden elde edilir. Bitkilerin
çevresi temizlenir, geniþ çukurlar açýlýr
ve bitkiler saplarýndan temizlenerek,
özsuyunun akmasý saðlanýr. Bitkiler
kesilmeden gövdesinden veya dallarý
arasýndan sýzan ve havayla temas ederek
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1-Ebru yapýmýnda kullanýlan fýrçalarýn 2-Toprak boya, desteseng adlý
araçla ezilir ve su ile öd katýlarak 3-Kitre, geven adlý dikenli bitkinin gövdesinden
saplarýgül dalýndan, kýllarý da at
elde edilen bitkisel bir zamktýr.
istenilen kývama getirilir.
kuyruðundan yapýlýr.

katýlaþan bitki özsularý da toplanýr.
Piyasada genellikle aktarlarda bulunabilen
kitrenin, plaka halinde, beyaz ve topraksýz
olanlarý daha çok tercih edilir. Tarihsel
süreçte kitre yerine ayva çekirdeði, deniz
kadayýfý, keten tohumu ve salep de
kullanýlmýþtýr.
Sýðýr ödü, kitreli suyun yüzeyindeki
boyalarýn çökmeden yayýlmasýný ve
birbirlerine karýþmasýný önleyen, safra
asitleri ihtiva eden hayvansal bir
maddedir. Ayný rengin ve farklý
büyüklükteki desenlerin deðiþik tonlarýný
ortaya çýkarýr. Ayný zamanda boyanýn
kaðýtta sabitleþmesini saðlar. Öd suyunun
bozulmasýna engel olmak için, önceden
kaynatýlýr ve bu þekilde saklanýr. Eskiden
öd yerine tütün yapraðýnýn ve sýðýrýn öd
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kesesindeki taþlarýn kaynatýlarak bunun
suyunun da kullanýldýðý olmuþtur. Ayrýca
bazý ebrucular, kumlu ebru yapýmýnda
kalkan balýðýnýn ödünü tercih etmiþlerdir.

Ayrýca suda ýslanan kaðýt

Bu sanat, bir tür kaðýt boyama sanatý
olduðundan, kullanýlacak kaðýtlar da özel
olarak seçilir. Emici özelliði fazla ve mat
renkli olanlarý tercih edilir. Genellikle
60-80 gr. aðýrlýðýnda, 1.hamur kaðýtlar
ya da 2.,3. hamur kaðýtlar, özellikle
eskiyi yaþatmak isteyen kiþilerce aranýr.
Ebru yapýmýnda tekne tabir edilen
kaplar kullanýlýr. Bunlar çinko, tahta,
alüminyum veya galvanizden yapýlýr.
4-6cm. derinlikte ve genel olarak 35x50
cm. boyutunda tekneler tercih edilir.
Eðer tahta tekne kullanýlacaksa, ziftle
sýzdýrmaz hale getirilmesi lüzumludur.

Gül aðacýnýn dallarýndan fýrçanýn sapý;

geniþleyeceðinden, teknenin kullanýlan
kaðýttan büyük olmasý gerekir.

at kuyruðu kýllarýndan da fýrçalar yapýlýr.
Gül aðacýnýn tercih edilmesinin nedeni;
küflenmemesi, boyalar serpilirken
parmaða vurulan darbelerde esnememesi
ve parmaðý acýtmamasýdýr. Yaþlý atýn
kuyruðu daha kalýn telli olduðu için daha
çok tercih edilir. Kalýn telli kýllardan
yapýlan fýrçalar ise daha uzun ömürlü
olmaktadýr. Sap uzunluðu için ölçü; 2025 cm, kýl uzunluðu için ise 2-2,5 cm.
olarak belirlenmiþtir.

4- Su içinde bekletilen
ve þiþen kitre maddesi,
yoðrulup süzülerek ebru
yapýmýna hazýrlanýr.

Ebru Yapýmýna Baþlarken
Ebruya baþlanmadan evvel kullanýlacak
renk malzemesi, desteseng adý verilen
araç ile ezilerek kullanýlacak kývama
getirilir. Ezilme esnasýnda hafif su katýlýr.
Oluþan çamur benzeri toprak boyaya
sýðýr ödü eklenir. Karýþýmýn bir süre
beklemesi, kývamýn tutmasý açýsýndan
çok önemlidir. Bu süre 15 gün ile 1 ay
arasýndadýr. Böylelikle boyanýn öd asidiyle
piþmesi saðlanýr. Kullaným esnasýnda
boya açýlmýyorsa öd; rengi açmak için
ise su ilave edilir.
Kitre maddesi, büyük bir kap içerisinde
iki litre suya iki çorba kaþýðý ya da bir

5- En az yirmi kez süzülüp temizlenen kitre,
ebru teknesine köpürtmeden dökülür.

6-Sývý üzerine püskürtülen
ve damlatýlan boyalar,
çubuklarla þekillendirilir.

avuç olacak þekilde eklenir ve karýþtýrýlýr.
10 gün kadar bu maddenin suyun içinde
iyice þiþmesi beklenir. Þiþen kitrenin su
içerisinde elle yoðrularak homojen bir
hal almasý saðlanýr. Malzeme, boza
kývamýnda olmalýdýr. Dinlenme süresinin
bitiminde hazýrlanan malzeme, bir
tülbent yardýmýyla en az 20 kez süzülerek
iyice temizlenir ve son haliyle ebru
teknesine köpürtmeden boþaltýlýr.

önce yüzeydeki kabarcýklar temizlenir.

Ebru teknesi, alüminyum bir baklava
tepsisi gibidir. Kitrenin ardýndan boyalar
da fýrça veya metal çubuklar yardýmýyla
ebru teknesinde yer almaya baþlar. Ancak
ebru üzerinde leke kalmamasý için
kabarcýklar olmamasý gerekir, bu yüzden

yüzden bir kere yapýlan ebruyu bir daha

Bunlarý temizlemek için kaðýt kullanýlýr.
Daha sonra, at kýlý ve gül dalýndan
yapýlmýþ fýrçalarla püskürtülen ve
damlatýlan boyalar, suyun üzerinde
yüzdürülür. Þekil vermeye yarayan ve
biz adý verilen çubuklarla motifler
çizilir. Boyalar yoðunluklara göre her
defasýnda baþka þekillerde açýlýrlar. O
yapmak imkansýzdýr.
Hazýrlanan motifler, kaðýt üzerine düzgün
bir biçimde serilir ve þeklin kaðýda
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7-Biz adý verilen
çubuklarla, ebru
teknesindeki sývýya
motifler çizilir.

8-Motifler, üst üste gelerek
desenleri oluþturmaya baþlar.

iþlemesi saðlanýr. Kaðýt, suyun üzerinden
kaldýrýldýðýnda yüzeydeki deseni tamamen
alýr. Ebru teknesinin içindeki sývý ile daha
pek çok çalýþma yapýlabilir. Islanan kaðýt,
sergen adý verilen kurutma
haznelerinde birkaç saat bekletilir ve
ebru hazýrlanmýþ olur. Ebru yapýmýnda
havanýn sýcaklýðý, nemi, kullanýlan
malzemelerin birbirleri ile uyumu ve
sanatçýnýn elektrik yükü alýnan sonucu
etkiler. Ebru yapmak için en uygun
mevsim ise, bahar aylarýdýr.
Her Biri Ayrý Güzellikteki Ebru
Çeþitleri
Ebrular yani kaðýdýn üzerinde beliren
renkli hareler, bazen yapým tekniðiyle,
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9-Çeþitli kalýnlýktaki çubuklarla,
ebrunun kaðýda çýkmadan önceki son
hali verilir.

bazen desenin yarattýðý çaðrýþýmlarla,
bazen de deseni yaratan sanatçýnýn adýyla
anýlýrlar. Ebru türlerini; tarzý kadim (eski
tarz) battal ebrusu, tarama ebrusu (gelgit
ebrusu), þal ebrusu, somaki (mermer)
ebrusu, taraklý ebru (geniþ taraklý ebru,
ince taraklý ebru), hafif ebru, akkase
ebrusu, kumlu-kýlçýklý ebru, yazýlý ebru,
hatip ebrusu, çiçekli ebru (Necmettin
ebrusu) ve koltuk ebrusu olarak
sýralayabiliriz.
Battal ebru, en eski ve en sade olan
ebru çeþididir. Boyalarýn kitreli suda
oluþturduðu desene müdahale edilemez;
önemli olan boyalarýn koyu renkten
baþlanarak, açýk renge doðru fýrça yardýmý

10-Sudaki ebrunun
üzerinekaðýt serilir
ve þeklin kaðýda
iþlemesi beklenir.

ile serpilmesidir. Boyalar daha sonra
kaðýda geçirilir. Basit bir ebru çeþidi gibi
görünmekle birlikte, boyalarýn yüzeyde
eþit miktarda ve büyüklükte daðýlmasýný
saðlamak, özellikle ebru yapmaya yeni
baþlayanlar için kolay deðildir. Diðer
ebru çeþitlerine geçebilmek için önce
battal ebruyu doðru yapmak gerekir.
Gelgit ebrusu yapýlýrken önce battal ebru
hazýrlanýr, sonra ince bir çubuk yardýmýyla
üzerine paralel çizgiler çekilerek
oluþturulur. Boyalar, ince bir telle saðasola, yukarý-aþaðý hareket ettirilir.
Þal ebrusu, gelgit ebrusu yapýldýktan
sonra yine ince bir çubuk yardýmýyla
enine üç adet, boyuna da iki adet (S)

11- Kaðýt, teknedeki suyun üzerinden
kaldýrýldýðýnda, deseni tamamen alýr.

harfi, bunlarýn aralarýna da istenildiði
gibi kavisler çizilerek hazýrlanýr.
Somaki (mermer) ebrusu, gelgit veya
þal ebrusu üzerine fýrça yardýmýyla battal
ebru yapýlarak elde edilir.
Taraklý ebru, ebru teknesinin eninden
5mm. küçük tahtalarla, belli aralýklarla
dizilmiþ toplu iðne, tel veya ince çivi ile
hazýrlanan taraklar kullanýlarak yapýlýr.
Teknede önce gelgit ebrusu oluþturulur,
daha sonra gelgit enine hazýrlandýysa
boyuna, boyuna hazýrlandýysa enine tarak
yardýmýyla tarama yapýlýr. Eðer istenirse
üzerine enine ve boyuna (S) harfleri
çizilerek taraklý þal ebrusu da
oluþturulabilir.
Hafif ebru, üzerine daha sonra yazý
yazmak için oluþturulan, uçuk ve pastel
renklerde, cansýz ebrulardýr. Bu ebru
türünde yazý ön plana çýkar. Hazýrlanan
kitreye su, boyalara da damlalýk
yardýmýyla öd ve su ilave edilerek

12-Ebrular sergen adý verilen kurutma haznelerinde, birkaç
saat kurumaya býrakýlýr.

oluþturulan malzemeyle yapýlýr.
Akkase ebruda, ayný kaðýda 2 ayrý ebru
deseni aktarýlýr ve temeli hafif ebruya
dayanýr. Hafif ebru yapýlmýþ kaðýt
kuruduktan sonra arap zamký kullanýlarak
boya tutmamasý istenen bölüm kapatýlýr
ve kaðýt yeniden tekneye yatýrýlýr. Ýkinci
ebruda kullanýlan renkler daha koyudur.
Bu ebru türünün ortasýnda yazý için bir
boþluk býrakýlabileceði gibi, kaðýdýn üzerine
arap zamkýyla yazý da yazýlabilir.
Kumlu-kýlçýklý ebru, teknenin iyice
kullanýldýktan sonra dibinde kalan kitreden
oluþturulur. Kitrenin kirlenmesiyle oluþan
mukavemet ve boyadaki su oranýnýn az
olmasýyla, teknede boyalarýn çatlaklar
oluþturmasýyla elde edilir.
Yazýlý ebruda, arap zamkýyla yazýlan
yazýlarýn olduðu kýsým boya almaz ve o
bölüm boþ kalýr. Yazýlý ebruyu hem hat
hem de ebru sanatý ile uðraþan sanatçýlar
yapmýþlardýr

Hatip ebrusu, adýný eski ebru ustalarýndan
Hatip Mehmet Efendiden alýr. Zemine,
battal ebru yapýlýr. Sonra hatip ebrusunda
kullanýlacak renkler seçilir. Tekneye
boyuna ve enine olmak üzere 4-5 adet
eþit aralýkla boya damlatýlýr. Burada
boyalarýn çaplarýnýn eþit olmasýna dikkat
etmek gerekir. Daha sonra üzerlerine
çubuk yardýmýyla þekil verilir.
Çiçekli ebrunun da bir diðer adý, yine
ebru sanatçýlarýndan birinin adý olan
Necmettin ebrusudur. Zemine battal
ebru yapýlýp üzerine çubuklar yardýmýyla
lale, gelincik, karanfil, papatya gibi
çiçekler yapýlarak oluþturulur.
Koltuk ebrusu ise sülüs nesih kýtalarda,
nesih yazýnýn iki yanýndaki koltuk denilen
alanlara yapýlýr. Küçük boyutlarda ve
fazla miktarda yapýlan bu ebru türünün
yapýlýþý çiçekli ebruya benzer.
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Sultan Portrelerine

Ebruli yorumlar
Zeynep BALCI

Bu sergisi ile ebru sanatýnda ilk kez, kaðýt yerine ahþap malzeme kullanan ve ebruli tarzda resim
yaptýðýný belirten sanatçý Haþmet ZENGÝNLER, çalýþmalarýnda, Osmanlý tarihine olan ilgisini
vurguluyor.

Ebru çalýþmalarýnda yaklaþýk 30 yýlý geride
býrakan Haþmet Zenginler, geçtiðimiz yýllarda
Yerebatan Sarnýcý ve Fransýz Hapishanesinde
gerçekleþtirdiði Sultan Portreleri adlý
çalýþmalarýnýn devamý niteliðinde olan
Osmanlý Sultanlarý adlý sergisinde, son
dönem çalýþmalarýný Ayasofyada
sanatseverlerle paylaþtý. Bu sergisi ile ebru
sanatýnda ilk kez, kaðýt yerine ahþap malzeme
kullanan ve ebruli tarzda resim yaptýðýný
belirten sanatçý, çalýþmalarýnda, Osmanlý
tarihine olan ilgisini vurguluyor.
Osmanlý kültürüne karþý merakýnýn çocuk
yaþlarda baþladýðýný söyleyen ve yýllar
boyunca süren araþtýrmalarýnda, geleneksel
ebru dýþýnda ebrulara rastlamadýðýný belirten sanatçý,
yaptýðý denemeler sonucunda ortaya çýkan ilginç sonucu
beðendiðini ve olumlu tepkiler aldýðýndan dolayý duyduðu heyecaný
belirtiyor. Zenginler þöyle diyor: Geçmiþimizde yaþayan, þimdi
tarih kitaplarýnda okunan padiþahlarýmýzý saygý ile anmayý kendime
bir borç olarak görüyorum. Padiþahlarýmýzdan Sultan Genç Osman,
17 yaþýnda þehit edildi. Babasý Sultan Ahmetin 28 yaþýnda vefat
ettiði, Sultan Murat Hüdavendigarýn 63 yaþýnda Kosova Savaþýnda
þehit edildiði ve Sultan Abdülazizin Kuran okurken þehit olduðu
gerçeði önünde, bizden asýrlarca önce yaþayan Osmanlý padiþahlarýný
anmamýz gerektiði düþüncesiyle bu resimleri yaptým. Sanatçý, Geçmiþe
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Fatih Sultan Mehmet Han

doðru yol almadan sanat olmaz. Geçmiþe
gitmek, öze inmektir. Tarihsel geçmiþimizi
zihinsel kesitlere indirgediðimizde deðiþik
görüntüler ortaya çýkar. Yaþamýmýzda
zaman ve mekan belirsizliði nedeniyle
soyut yaþamdan somuta doðru bazý
ipuçlarý görülerek, belirsizliðin netleþtiði
ilahi güzelliðe doðru yaklaþtýðýmýzý
hissederiz. Ebrunun içindeki toprak
boyalarýn þimdi toprak olan hangi
þehidimizin kanýnýn renkleri olduðu ve
ebru dokusunun insanýn hücrelerinin
binlerce defa büyütülen þekline benzerliði
görüldüðü an, irade-i cüzi arasýnda rabýta

baþlar. Ýnsanýn hücre dokularýnýn, ebru
dokusuyla örtüþmesi sebebiyle, Osmanlý
Padiþahlarýnýn ebru kaðýdýnda gerçeðe
daha yakýn olarak resmedileceðini
düþünüyorum.
1954 yýlýnda Adanada doðan Haþmet
Zenginler, Ýstanbul Haydarpaþa Lisesini,
daha sonra Ýstanbul Güzel Sanatlar
Akademisi Mimarlýk Bölümünü bitirdi.
Ýlk yaðlýboya resmini 12 yaþýnda, ilk
kadýn ressamlarýmýzdan, resim ve sanat
tarihi öðretmeni Zahide Özarýn teþvikiyle
yaptý. Zenginler, Haydarpaþa Lisesinde
resim öðretmeni Hulusi Sarptürkten ilk



Ebrunun içindeki toprak boyalarýn þimdi toprak olan hangi þehidimizin kanýnýn renkleri
olduðu ve ebru dokusunun insanýn hücrelerinin binlerce defa büyütülen þekline
benzerliði görüldüðü an, irade-i cüzi arasýnda rabýta baþlar.

perspektif derslerini aldý. Bu sayede resim
yapma sürecinin baþladýðýný belirten ve
halen Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
Ýþletmeler Müdürü olarak görevini
sürdüren sanatçý, resim sayesinde
düþüncelerini özgürce ifade etme olanaðý
bulduðunu belirtiyor.
Ebru sanatýnýn geliþebilesi için çeþitli
çalýþmalar içinde olduðunu belirten
sanatçý, dernek kurma çalýþmalarýnýn
olduðunu müjdeliyor. Ve þunu ekliyor:
Maddiyatý düþünmeden herkesin
üretmesi lazým 
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Ýznik Çinileri

Yeniden Doðuyor
Ömer Faruk ÝNAN

Avrupada Orientalizm ekolünün doðmasýnda önemli katkýlarý olan ve Evliya Çelebinin bile
seyahatnamesinde övdüðü, gören herkeste hayranlýk uyandýran Ýznik çinileri, 17 yy.da kaybetmeye
baþladýðý önemine yeniden kavuþuyor.

Avrupada Orientalizm ekolünün doðmasýnda önemli katkýlarý
olan Evliya Çelebinin bile seyahatnamesinde övdüðü, gören
herkeste hayranlýk uyandýran Ýznik çinileri, 17 yy.da
kaybetmeye baþladýðý önemine yeniden kavuþuyor.
Farsçadan gelme çini sözcüðü, çin ülkesinden gelme
ya da çin iþi anlamýný taþýr. Bazý araþtýrmacýlara göre, ilk
kez Çinde yapýldýðý ve oradan Anadoluya geldiði için bu
adýn verildiði söylenir. Yazýlý belgelerde kuruluþ tarihi
ÝÖ 316 olarak belirtilen, ancak Ilýca bulgularýnda
7200 yýldan beri bir yerleþim alaný olduðu anlaþýlan
Ýznikin, çiniyle tanýþmasý da çok eski dönemlere
dayanýr. Çini sanatý, 13.yy.da Selçuk mimarisi
ile yükselmeye baþlar, bu dönemde yapýlan
Konyadaki Alaaddin Camii, Sýrçalý
Medrese ve Karatay Medresesi en güzel
çinilerin bulunduðu önemli eserlerdir.
Osmanlý devrinden zamanýmýza ulaþan
en eski çiniler ise, 1391 tarihinde inþaatý
tamamlanan Ýznik Yeþil Cami
minaresindedir. Camilerde, saraylarda en
güzel örnekleri sergilenen ancak 17. yy.dan
itibaren bilgi ve belge býrakmadan yok olan
çini sanatý, 300 yýl aradan sonra günümüzde
Ýznik Eðitim ve Öðretim Vakfý tarafýndan, yýllar
süren araþtýrmalar ve deneyler sonucu geliþtirilmiþ
geleneksel yöntemlerle yeniden canlandýrýlmaya
çalýþmaktadýr.
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Tarihte Ýznik Çiniciliðinin Ýzleri
Ýznikte çini üretimi baþlamadan önce Bursa, Edirne, Ýstanbul
gibi büyük þehirlerin camileri için, bu yapýlarýn yakýnlarýndaki
imalathanelerde yabancý gezgin ustalar tarafýndan üretim
yapýlýrdý. Üretilen seramikler, beyaz, sert hamurlu ve çok
zengin motiflere sahipti. Oysa o dönemlerde, en eski
Ýznik çinileri tabir edilen yumuþak, kýrmýzý hamurlu,
sýrlý kaplarýn üretimi vardý. Tek renkli bu çinilerde
en çok kullanýlan renkler ise mavi, yeþil ve
kahverengiydi. Kýrmýzý hamurlu çiniler, 14. yy.nýn
ikinci yarýsý ile 15. yy.nýn baþlarýnda üretildi. Sert
hamurlu porseleni andýran mavi-beyaz Ýznik
çinilerinin geçmiþi ise 15. yy.ýn ortalarýna kadar
uzanýr. Ýznik çinileri için 16. yy. bir yükselme
dönemidir. 16. yy.ýn ilk döneminde üretilen
çinilerde beyaz zemin üzerinde çiçek motifleri,
rumiler ve palmetler, mavi, lacivert ve sarý
renkler vardý. Ýkinci dönem çinilerinde ise
renk ve motiflerin kaliteleri daha yüksekti.
1557den sonra ortaya çýkan mercan
kýrmýzýsý ise çinilere ayrý bir güzellik verdi.
16. yy. Ýznik çinileri ile yapýlanlar arasýnda,
Topkapý Sarayý harem dairesi altýn yol,
Süleymaniye Camiinin mihrabý, Rüstem
Paþa Camii ve türbesi, Sokullu Mehmet Paþa
Camii gibi eserler bulunur. 17. yy. baþlarýnda,
kabartma þeklinde görülen mercan kýrmýzýsýnýn yok olduðu
görülür. Bu da araþtýrmacýlar tarafýndan ustasýnýn ölümü ile
sýr oldu þeklinde açýklandý. 16. yy. panolarýnda çiçek ve

aðaçlar doðrudan yerden çýkýyormuþ gibi görünse de, 17.yy.da
vazolarýn içinden çýkmaya baþladý. 17. yy.ýn ilk dönemlerinde
çiniler mükemmel seviyedeydir. Sultan Ahmet Camii, Revan
ve Baðdat Köþkleri, Topkapý Sarayýnýn sünnet odasý kapýsýnýn
iki yaný bu devir çinileriyle süslenmiþtir. Osmanlý Devrinin
duraklama dönemiyle birlikte, çinilere gereken ilgi
gösterilemedi ve 17. yy. sonlarýna doðru Ýznik
çinileri önemini kaybetmeye baþladý. Parasýzlýk
sebebiyle inþaatlarýn durmasý, çini sipariþi
alamayan imalathaneleri kapanmaya itti,
böylece 1716 senesinde Ýznikte çini faaliyetleri
tamamen sona erdi. Daha sonra çeþitli
dönemlerde bu canlandýrýlmaya çalýþýlsa da
baþarý saðlanamadý, Viyana ve Ýtalyadan
çini ithal edildi.
Dünyada Ýznik çinilerine duyulan ilgi,
18.yy.da Avrupada Orientalizm
ekolünün oluþumunda büyük rol oynadý,
bu ekol tüccarlarla desteklendi, Ýngiltere
ve Fransada bu çinilerin kopyalarý
üretildi. Ýznik çinilerinin en güzel
örnekleri, þu anda dünyanýn en
önemli müzelerinden olan Paristeki
Louvre Müzesi ve Londradaki
British Museumda sergileniyor.
Ýznik Kazýlarý ile Aydýnlýða Çýkanlar
Ýznik çiniciliði son dönemlerde yapýlan kazýlar ve atölye
çalýþmalarýyla yeniden hareketlilik kazandý. Ýznikte tarihsel
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Ýznik Eðitim ve Öðretim Vakfý tarafýndan üretilen çiniler, Ýstanbul Metrosu, Ýstanbul
Menkul Kýymetler Borsasý, Bankalar Birliði, Rekabet Kurulu, Halk Bankasý Genel
Müdürlük Binasý, ÝSKÝ Ýkitelli Ýçme Suyu Arýtma Tesisleri, Saint Benoit Fransýz
Lisesi, Türkistan Aþkabat Türkiye Camii gibi daha pek çok yapýyý süsledi.

süreç içerisindeki çini ve seramik üretimiyle ilgili araþtýrmalar,
1963-1969 ve 1981den günümüze gelene kadar iki dönem
halinde yapýldý. Prof. Dr. Oktay Aslanapa baþkanlýðýnda yapýlan
bu arkeolojik kazýlar, Ýznik kazýlarý ve Ýznik çini fýrýnlarý
adý altýnda yürütüldü. 1963-1969 yýllarýný
kapsayan Ýznik kazýlarý adlý ilk dönem
kazýlarýnda çok önemli sonuçlar elde edildi.
Bu sayede literatürde, Millet iþi, Haliç iþi,
Þam iþi, Rodos iþi diye adlandýrýlan
ürünlerin Ýznikte üretilmiþ çiniler olduðu
kanýtlandý. 1981 yýlýnda baþlayan Ýznik
çini fýrýnlarý adlý ikinci dönem kazýlarýnda
da önemli üretim merkezlerinin yerleri
saptandý. Bu çalýþmalar, Ýznik çinilerinin
çok çeþitli örneklerini, fýrýn yapýlarýný ve teknolojik ipuçlarýný
verdi, bunlar kazý baþkanlýðýnca deðerlendirilerek her sene
Kazý Raporlarý ile sunuldu. Yapýlan kazýlar sonucu elde edilen
bulgular kýsaca þöyle özetlenebilir; Osmanlý dönemi çini
seramik sanatýnýn asýl merkezi Ýzniktir. Kazýlarda, o dönemlerde
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kullanýlan teknikler ve motiflere iliþkin pek çok örnek de
günümüze kazandýrýldý.
300 Yýllýk Gelenek Uyanýyor
1980li yýllarda Ýznik çinilerinin
üretimleri konusunda ilk adýmlar
atýlmaya baþlandý. Bu doðrultuda, Ýznik
çiniciliði gibi önemli bir konunun
kurumlarca desteklenmesi gerekliliði
belirdi. 1993 yýlýnda, Ýznik çinilerinin
üretimi konusunda ilk bilimsel,
sistematik ve kurumsal giriþim olan
Ýznik Eðitim ve Öðretim Vakfý
kuruldu. Vakfýn amacý; Ýznik ve
çevresinin kültür ve sanat deðerlerini tanýtmak olduðu kadar,
geleneksel Ýznik Çini Sanatý ile ilgili var olan ve elde edilecek
bilgileri bir sistem dahilinde eðitim ve öðretimle gelecek nesillere
aktarmak olarak belirtiyor. Akademik, teknolojik, malzeme
bilgisi ve kültürel destekli olarak Ýznik çinilerini araþtýrma

dayalý bir teknik olan sýr üstü tekniði ise daha çok Selçuklu
sanatýnda görülür. Ýranda yaygýn olan minia tekniðinde ise sýr
altý ve sýr üstü teknikleri birleþtirilir.
Ýznik çinileri tarih içerisinde deðiþik adlar alýr. Sýratlý tekniði
ile bezeli kaplar münakkaþ ya da alaca; 1600lü yýlardaki
yazýlý belgelerde ise yaldýzlý kaseler müzehhep, yaldýzsýz
olanlar altunsuz, kahve fincanlarý ise altunlu olarak söylenilir.
Ayrýca bu belgelerde boyutlarla ilgili de bilgiler de vardýr.
Büyük boy kaplar, battal, kebir, büzürk; orta boy
kaplar,miyane, vasat; küçük boy kaplar ise sagýr, kiçi,
hurda diye adlandýrýlmýþtýr.

konusunda ilk adým ise 1995te Ýznik Eðitim ve Öðretim Vakfý
çatýsý altýnda kurulan Ýznik Çini-Seramik Araþtýrma Merkezi
ile atýldý. Vakfýn üçüncü birimi Ýznik Çini Ýþletmesidir. Vakýf,
araþtýrma merkezinin çalýþmalarý ýþýðýnda 300 yýl aradan sonra,
Ýznik çinilerinin kalitesine ulaþdý. Üretilen çinilerde hem
geleneksel hem de modern desenler kullanýlarak tüm dünyanýn
Ýznik çinilerini yeniden keþfetmesi saðlandý. Ýznik Eðitim ve
Öðretim Vakfý tarafýndan üretilen çiniler, Ýstanbul Metrosu,
Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý, Bankalar Birliði, Rekabet
Kurulu, Halk Bankasý Genel Müdürlük Binasý, ÝSKÝ Ýkitelli
Ýçme Suyu Arýtma Tesisleri, Saint Benoit Fransýz Lisesi, Türkistan
Aþkabat Türkiye Camii gibi daha pek çok yapýyý süsledi. Vakfýn
amaçlarýndan biri de; Ýznikte bir Ýznik Üniversitesi kurmaktýr.

Ýznik atölyelerinde en çok üretilen ürünlere baktýðýmýzda, ilk
sýralarda tabaklar, sahanlar, tepsiler, kaseler, bardaklar, maþrapalar,
fincanlar, ibrikler, sürahiler bulunmaktadýr. Ýznikli ustalarýn
ürettiði bir baþka önemli ürün ise yüksek rütbeli kiþilileri abdest
alýrken kullandýklarý düþünülen ayaklý leðenlerdir. Yazýlý belgelerde
deðerli taþlarla bezenmiþ kaplara fazlaca rastlanmazken, günümüze
kadar gelen kavanoz ve karafakilere ait seramik kaplar da çok
azdýr.
Negatif Enerjiyi Yok Eden Gizem

Çini desenlerinin yapýlmasýnda sýr altý, sýr üstü ve minia adlý
3 teknik kullanýlýr. Daha çok Osmanlýlarda kullanýlan ve

Dünya seramik literatüründe zirve kabul edilen Ýznik çinilerinin
bu derece hayranlýk uyandýrmasýnda, teknolojik olarak baþarýlmasý
çok güç olan hamur, astar ve sýrdan oluþan üç kuars tabakasýnýn
baþarýlý birleþimi gösterilir. Son derece temiz beyaz astarlarý,
sert sýrlarý ve sýr altý tekniðindeki bezemeleri ile gözde olan
çinilerin astarlarýndaki beyazlýk, ara maddesiz mineral olarak
elde edilir. Ýznik çinilerinin plaka ve evanilerinde kullanýlan
mercan kýrmýzýsý gibi renklerin elde edilmesi ve uygulanýþý son
derece güç gerçekleþtirilir ve bunlarýn yarý deðerli taþlarýn

günümüze ulaþan Ýznik çini kaplarýnda görülen, sýr altý tekniðinde,
kaplar fýrýnlanmadan önce bezenir. Bu teknikte yüksek ýsýya
dayanýklý boyalarla yapýlan bezeme, direkt olarak kabýn üzerine
yapýlýr. Üzerine sýr çekilen kap, yüksek ýsýda fýrýnlanýrken sýr
saydamlaþýr ve alttaki bezeme ortaya çýkar. Sýr altý bezemede
en çok kullanýlan renk, ýsýya dayanýklý bir renk olduðundan
kobalt mavisidir. Kaplarýn fýrýnlandýktan sonra bezenmesine

renklerinden etkilendiði göze çarpar. Sýrlardaki hafif matlýk,
ýþýðý çok yansýtmayan ve gözleri yormayan bir özelliðe sahip
olduðu gibi, bu çinilerde kullanýlan kuarsýn elektromanyetik
dalgalarý emme özelliði insanlar üzerindeki negatif enerjiyi yok
eder. Bir diðer özellik ise camilerdeki kullanýmdan kaynaklanan
akustik özelliðidir. Ayrýca Ýznik Çinleri aðýrlýklarý nedeniyle
binalarýn taþýyýcýlýðýna katkýda bulunur ve parlak sýr tabakasýndan
dolayý yüzeyinde su tutmaz, bakteri ve küf oluþumunu engeller.

Çinilerin Teknik Özellikleri
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Ýpliðin Duygularla Dansý

Halý ve Kilim
Rukal KAYRA

Kilim ve halýda, hisler, renge ve motife dönüþerek dillenir. Kadýn, tabiat ve yaþadýðý hayat ile ilgili
her þeyi ilmek ilmek iþler, tezgahýnda. Her motifte bir aþk, her motifte bir ayrýlýk, özlem, nefret
ya da bir yalvarýþ vardýr Anadoluda kilim, doðumda beþik örtüsü, ölümde tabut süsüdür.

Halý ve kilim sanatý, göçebe kavimlerin çadýr yaþantýsýnýn bir gereði olarak doðar ve yaþam
biçimlerini sembollerle ifade eden bir anlatým þekli olur, zamanla. Yapýlan dokumalar, resim,
heykel, fotoðraf gibi sanat dallarýnýn yerini alan bir araçtýr. Kadýn elinin, gözünün ve gönlünün
en güzel ürünlerinden olan bu sanat da her þey gibi deðiþime ayak uydurur; malzemeler,
üretim biçimleri deðiþir ancak yüreklerdeki ince çizgiler, bu defa desinatörlerin yaratýcýlýðýnda
yeniden hayat bulur.
Atalarýmýzýn Dünyaya Armaðan Ettiði Sanat
Türklerin Orta Asyada bulunduklarý dönemlerden beri bu sanatla
ilgilendikleri, Altay Daðlarýndaki Pazýrýk kazýlarýnda, bir mezarýn
içinde donmuþ halde kalan halýnýn bulunmasý ile kanýtlandý. M.Ö
V. yy.a ait olan ve dünyanýn bilinen ilk halýsý kabul edilen bu
eser, Gördes düðüm tekniðiyle, yün malzemeden yapýlmýþtý.
Zemini 25 kareye bölünmüþ halýnýn üzerinde, günümüze
kadar ulaþan pars damgasý ile at, eyer ve pantolonlu
süvari resimleri, halý yapýmcýlýðýnýn atalarýmýzdan
kalma bir sanat olduðunu gösterir.
Anadoluda bulunan ilk düz dokuma
yaygý örneði ise M.Ö. 2300 yýllarýna
ait kraliçenin örtüsü adýný taþýyan
kilimdi. Truva kazýlarýnda bulunan ancak
þu anda nerede olduðu bilinmeyen bu eser, açýk
yeþil, kahverengi ve kýrmýzý renklerle süslenmiþ,
geometrik desenlerle bezenmiþti.
Türk düz dokuma yaygýlarýnýn en eski
örneklerinden biri, þu anda
Washington Textile Museumda
bulunuyor. Kûfi bordürlü


ve ortada sekizgen madalyon, kenarlarýnda
ufak sekizgenler olan kompozisyon, 15.
ve 16. yy. Avrupalý ressamlarýnýn
tablolarýnda görülen ve Holbein halýlarý
olarak adlandýrýlan desenlere benzediði
için o yüzyýllarda üretilmiþ kabul edilen,
atkýlý sumak tekniðinde dokunmuþ bir
yaygý.
En Güzel Halýlar Türkomanyada
Halý ve kilim sanatýnýn geliþmesi ile
Türklerin yaþama alanlarý ve biçimleri
arasýnda güçlü bir bað vardý. Eski
Türklerde hayvancýlýk çok önemliydi.
Halý ve kilimin ana maddesi de koyun,
keçi gibi hayvanlarýn yünlerinin eðrilmesi
ile elde ediliyordu. Malzeme; tiftik, kýl,

pamuk ve ipek olmuþtur çoðu zaman
Ayrýca göçebe hayatýn zorluðu, çadýrlarý
döþeme ihtiyacýný doðurmuþ; bu ihtiyaç,
yaratýcýlýðý da beraberinde getirmiþti.
Türklerin batýya doðru ilerlemesiyle halý
sanatý önce Ýslam ülkelerine ardýndan çok
geniþ bir coðrafyaya yayýldý.
Türk halý sanatýnýn asýl geliþimi Anadolu
Selçuklularý ile baþladý. Bu eserlerde büyük
bir renk uyumu, geometrik desenler ve
bitki motifleri göze çarpýyordu.
Selçuklu halýlarýndan günümüze kalanlara
baktýðýmýzda, hakim renkler; kýrmýzý,
mavi, kahverengi ve yeþildir. Açýk ve koyu
renkler uyum içerisinde kullanýlarak, huzur
verici bir ahenk yakalanýr. Zeminde



Türk halý sanatýnýn asýl geliþimi Anadolu Selçuklularý ile baþladý. Bu eserlerde büyük
bir renk uyumu, geometrik desenler ve bitki motifleri göze çarpýyordu.

geometrik desenler, baklavalar, yýldýzlar,
elibelinde denilen süslemeler ile yýlan ve
etrafý çengellerle çevrilmiþ sekizgenlerin
yoðun olarak iþlendiði görülür. Halýlarýn
kenarlarýnda Selçuklu taþ süslemelerinde
görülen geometrik motifler, kilit diye
adlandýrýlan yazýya benzer þekiller vardýr.
Bu dönem halýlarýnýn en belirgin özelliði
Kûfi yazýlardan oluþan bordürlerdir. Bunlar,
uçlarý üçgen biten dik harflerden ibarettir.
Rönesans Tablolarýndaki Tanýdýk Ýzler
Arap istilalarý ve Haçlý seferleri yoluyla
Avrupaya ulaþan Türk halý sanatý, yoðun
ilgi gördü. Avrupalýlar, Anadolu
tezgahlarýna sipariþler vermeye baþladý.
Hatta 14. ve 15. yy.larda, halý ve
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Desen tasarým: Ayþe DOÐAN


kilimlerimiz, Rönesans ressamlarýnýn
tablolarýnda dikkat çekecek þekilde yer
aldý. Beylikler dönemine rastlayan bu
zaman diliminde Türk halýlarý kiliselerde
bile yer alacak kadar yaygýnlaþtý. Gördes
düðüm tekniðiyle dokunan bu halýlarda
yer alan motifler, stilize edilmiþ hayvan
figürleri, geometrik desenler ve kûfi
yazýlarýydý.
14. yy.dan itibaren Anadolu halýlarýnda
geometrik þekillerin yaný sýra hayvan
figürleri de görülmeye baþladý. Genellikle
bir aðacýn 2 tarafýna dayanmýþ ya da tek
tek kuþlardý, bunlar. 15. yyda bu
örnekler geliþti ve hayvan kavgasý
kompozisyonlarý ortaya çýktý. 16. yy.a
kadar yaygýn olan ise zemini koyu
renklerle geometrik sahalara ayrýlmýþ ve
bordürlerinde kûfi yazýyý hatýrlatan
motiflerle yeni bir halý grubudur. Çeþitli
deðiþimlere uðrayan kûfi yazýlý bordürler,
17. yya kadar Alman, Flaman ve Ýtalyan
ressamlarýnýn tablolarýnda görülür.
Sonsuzluk Osmanlýda Þekilleniyor
Osmanlý dönemi halýlarýnýn ilk örnekleri
Holbein ve Lotto halýlarýydý. Alman
ressam Holbein ve Ýtalyan ressam
Lottonun tablolarýnda yer aldýklarý için
bu adla anýldýlar. Bu halýlarýn kenar
süslemelerinde bitkisel motifler ve kûfi
yazýlar vardýr. Bu halýlarýn renk ve
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desenleri, Uþak halýlarý olduðunu gösterir.
Selçuklu halýlarýndan sonra, Türk
halýlarýnýn en parlak dönemi, Uþak halýlarý
dönemindedir. Uþak halýlarý, klasik
dönem Osmanlý halýlarýnýn gözdesidir.
16. yy.da Uþak ve çevresinde yapýlan
bu halýlar, büyük ebatlarda ve zengin
desenlilerdi. Tuðla kýrmýzýsý, koyu mavi
ve parlak sarý esas renklerdi. Zemini
genellikle beyaz olan Uþak halýlarýnýn
madalyonlu ve yýldýzlý olmak üzere 2
biçimi vardý. Avrupalý asiller, üzerlerinde
kendi armalarýnýn bulunmasýný istedikleri
halýlarý sipariþ ederlerdi. Kuþlu halýlar
diye bilinen Uþak halýlarý, örneði
meydana getiren þekillerin kuþu andýrmasý
nedeniyle bu adý almýþtý. Bu halýlarýn,
tablolar üzerindeki varlýðý 16. yy.
ortalarýna kadar sürmüþtür. En parlak
dönemini 17. yy.da yaþayan Uþak
halýlarý, 18.yy.da gerilemeye baþladý.
Anadolu halý sanatýnda 16. yy.da teknik
ve motifler açýsýndan bir yenilik görülür.
Bu yeniliðin adý; Osmanlý saray halýlarýdýr.
Çözgü ve atký iplerinde ipek, yün,
pamuk; düðüm iplerinde yün ve pamuk
kullanýlýr. Türk halýlarýndan farklý olarak
Sine (Ýran) düðümü ile yapýlýr.
Desenlerdeki hakim renkler þeftali
kýrmýzýsý, bal sarýsý, koyu mavi ve çimen
yeþili; bitkisel motiflerde ise Anadolu



Halý, bir dokuma sisteminde enine olarak her sýrada birer sýra düðüm atýlýp, uçlarýnýn düzgün
bir þekilde kesilmesiyle havlý (tüylü) bir yüzeye sahip olan dokuma biçimidir ve düðümlü
halý bu yaygýlarýn genel adýdýr. Düðüm biçimleri ise bölgelere göre deðiþmekle birlikte en
önemli ikisi; Gördes (Türk) ve Senneh (Ýran) düðümleridir.

halýlarýnda pek görülmeyen bahar çiçekli
kývrýk dallar, hançer yapraklar, nar
çiçekleri, gül, lale, sümbül, karanfil göze
çarpar.
Türk halýlarýna özgü sonsuzluk
anlayýþýnda, halý dokundukça desenler
devam eder, sürekli bir devamlýlýk vardýr.
Osmanlý döneminin en önemli
eserlerinden olan saray halýlarýnda da
Ýran halýlarýnýn madalyon nizamý alýnarak
sonsuzluk anlayýþýyla birleþtirilmiþ ve yeni
bir üslup oluþturulmuþtur. Esas örnek,
sonsuzluða göre çizilmiþ desendir.
17. ve 18. yy.ýn gözde Türk halýlarýnýn
içinde Türk düðümüne adýný veren,
biçimi seccadeye benzeyen,renk ve desen
bakýmýndan saray halýlarýný andýran
Gördes halýlarý; 16 ve 17. yylarda
görülmeye baþlayan portakal rengi, siyah,
kahverengi ve bej renklerinin egemen
olduðu kenar sularýnda lale, karanfil,
zemininde mihrap, mihrap altýnda balýk,
ejder figürlerinin olduðu Kula halýlarý;
17.yylarda ünlü halý merkezi Milasta
üretilen ve renkleriyle, desenleriyle Saray
halýlarýna benzeyen Milas halýlarý; renk,
desen ve motifler açýsýndan Gördes
halýlarýný andýran ve 15. yydan 20.yya
kadar üretilen Mucur halýlarý; Karapýnar,
Sille, Kavak, Yahyalý, Ezine gibi
merkezlerde üretilen halýlar, Türk halý

Entellektüel
Anlayýþ Geliþtirilmeli

Tasarýmcý Olmak Zahmetli, Sanatçý Olmak
Çok Zor Bir Ýþ
Küçüklüðümden beri ilgimi çeken bu dalda neler yapabilirim
diye hep düþünürdüm. Bizler, sürekli geçmiþimizle öðünürüz
ancak ne yazýk ki bugün hiçbir yerdeyiz. Bu alanda büyük
bir boþluk var ve bunu doldurmak için tasarýma aðrýlýk
vermek gerektiði kanýsýndayým, bu yönde çalýþmalar
yapýyorum. Desinatör yani tasarýmcý, Adan Zye bütün
olaylarý ve üretim koþullarýný bilir. Malzemeler, uygulama
için gerekli alet-edevat, yetiþmiþ iþçi, iyi bir halý için gerekli
unsurlardýr. Hepsi zincirin halkalarýdýr ve bu halkalarýn
kopmamasý gerekir. Tasarýmcý, hem üretim koþullarýna hem
malzemeye hakim olmalý ve ne yapacaðýný bilmelidir.
Tasarýmcý olmak zahmetli bir iþ, sanatçý olmak çok zor;
çalýþmak ve sürekli çizmek gerek..
Dünya Halý Piyasasýnýn Oscarý Desinatör Taraþlýnýn
Has Halý firmasýnýn ürettiði, Osmanlý desenlerinden yola
çýkarak dokunan Ottoman-Yakutiye el halýsý ile 2003 yýlýnda
ABDdeki fuarda birincilik aldýk. 3 yýldýr bu fuarý izliyordum.
Milyon dolarlýk yatýrýmlar yapan dev müesseseler vardý
karþýmýzda ancak dikkat edilmesi gereken unsurlara özen
göstermiþtik. Zaten 1 yýl önceden de hazýrlanmaya
baþlamýþtýk. Ölçü, desen ve renk karakterleri çok önemlidir
onlar için. Ýlginç bir anekdot daha ileteyim; Hindistan halýsý
baþka bir dalda birinci olmuþ ve Dýþ Ticaret Bakanlarý gelip
konuþma yapmýþtý ama ne yazýk ki bizden hiç kimse yoktu
Týkanmanýn Nedeni Eskiyi Tekrarlamak
Osmanlýda daha çok saraya baðlý atölyeler vardý. Saray ya
kendi için ya da hediye amaçlý üretim yapýyordu. Ayrýca
Anadoluda küçük atölyeler faaliyetteydi, bu atölyelerde
evde dokuma yapýlýyordu. Ýnsanlar daha çok kendileri için
dokuyorlardý. Saraydaki atölye sistemi bitince üretici gene
ayný anlayýþla devam etti. Ben daha deðiþik malla nasýl
müþterime hitap edebilirim gibi bir düþünce hiç oluþmamýþ
o dönemde. Cumhuriyet ile birlikte Sümerbank kurulunca
her yanda atölyeler açýldý ve üretime baþlandý. Sümerbank
malzemeyi, boyayý kendisi yapýyordu, bünyesinde desinatörler
bulunduruyordu. Ancak bir noktada týkandý. Sebebi de
sürekli eskiyi tekrar ediyor olmasýydý. Binbirçiçek diye bir

modeli vardýr. Sürekli Herekede, Ispartada binbirçiçek
Üretim tabi ki ekonomik nedenlere baðlý. Kimse zevk için
üretmiyor. Bir dönem çok ünlü olan Gördes, Kula, Milas,
Mucur halýlarýnýn üretimi þu anda yok gibi.
Devlet Desteði Þart
Halýcýlýk aslýnda hem riskli hem az karlý bir iþ. Her
dokuduðunuz halýyý satamazsýnýz. Yüzde 20-25 fire verilebilir
halýda, o yüzden herkes girmez. Ama devlet, iþçi ve
iþverenden alýnan sigorta, saðlýk gibi bazý kesintileri
karþýlayabilirse, bu alan açýlýr, istihdam saðlanýr ve dýþarýdan
gelecek döviz, tüm kaybýn önüne geçer. Zaten bence en
kolay iþçi istihdamý saðlanan alanlardan biri halýcýlýktýr.
Dünyada Çin, Tunus, Fas, Mýsýr gibi Asya ülkeleri halýya
yöneliyor, sebep de bu. Ancak onlar malzeme fiyatýna
üretiyorlar. Bu durumda rekabet etmek lazým. 90dan sonra
bunun farkýna varan üreticiler, dünya çapýnda fuarlara
katýlmaya baþladý. Rakiplerimizi gördük. Çin, Hindistan,
Pakistan neler yapýyor, nasýl yapýyor, neden pazar daraldý
anlamaya baþlýyorsunuz. Bu anlamda da proje
oluþturuyorsunuz, ben dýþ piyasada payýmý artýrmak için iç
piyasada dýþarýdan gelen mallara karþý ne yapmalýyým diye
düþünmeye baþlandý böylece. Orada gördüðünü taklit etmek
deðil, fark yaratmak için ne yapacaðýný düþünmek gerekiyor.
Bir yýl sonranýn renkleri, kompozisyonlarý ne olabilir, bunu
tahmin ederseniz kazanýrsýnýz. Firmalarda yavaþ yavaþ
araþtýrma geliþtirme merkezleri oluþturuluyor. Eskiden
modeller elle çizilirdi þimdi bilgisayarlý ama tek eksiklik
araþtýrma geliþtirmeye yeterince önem verilmemesi. Ayrýca
yaþamak, hissetmek, resim, heykel, sinema, sanat tarihi,
mitoloji gibi diðer sanat akýmlarýný izlemek lazým, entelektüel
anlayýþ geliþtirilmeli.
Eðitim Çýkmazdan Çýkarýlmalý
Geleneksel El Sanatlarý Bölümü þu anda hemen hemen her
üniversitede var ama eðitim kadrolarý, araç gereçleri yetersiz.
Bir taraftan da kariyer konusunda sorunlar var, bunlarýn en
baþýnda mecbur kýlýnan yabancý dil sorunu geliyor. Bir sanat
insanýnýn önüne böyle bir baraj konunca o gidecektir ve
onunla birlikte 10-15 yýl da bir anda gidecektir. Benim
sürekli üstünde durduðum bir diðer konu, eðitimin rasyonel
ve gerçekçi olmasý.
*Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Gele
neksel Türk El Sanatlarý Eski Halý ve Kumaþ Bölümü
Anabilim Dalý Baþkaný.



Yrd.Doç. Latif TARAÞLI*

sanatýnýn gözdelerindendir.
Desenlerle Renklerin Gizi
Türk halý sanatýnda motifler bir araya
gelerek desenleri oluþtururlar. Ve
desenler rast gele çizilmiþ þekiller
deðildir. Her rengin, her motifin, her
desenin kendi içinde gizli bir anlamý
vardýr.
Anadolunun halý ve kilimleri,
renkleriyle, motifleriyle dokunduðu
bölgenin özelliklerini taþýr. Her yörenin
bir kilimi vardýr. Motif þeklinde stilize
edilmiþ hayvan figürleri, eski Türk
totemlerini yansýtýr. Çengel biçimindeki
uður ve bereket sembolleri, kuþlar,
yýldýzlar, cennet bahçesi çiçekleri,

tarak, týrmýk, saðlýk týlsýmý, yýlan ve
ejderler, Anadolu halkýnýn manevi
dünyasýný gözler önüne serer.
Doðal çevre, bitkiler, hayvanlar,
yaþanýlan ortam, bu ortamdaki
nesneler, insan, insan uzuvlarý gibi
varlýk ve nesneler dokuma tekniklerine
uygun motifler haline getirilirler. Gözle
görülen nesnelerin yanýnda soyut
kavramlar da sembolize edilir. Evrenin
kapýsý, Allaha ulaþýlan kapý, yol, kýbleyi
gösteren iþaret olarak yorumlanan,
dikey sivri uçlu dikdörtgenlerden
oluþan mihraplar bu sembolizme örnek
gösterilebilir. El motifi de somuttan
soyuta giden bir anlatýmla çeþitli
dönemlerde insanýn kendisini
anlatýrken, Ýslamýn beþ þartýný,
peygamber ve 4 halifesini, Hz.
Fatmanýn elini de ifade etmiþtir.
Dragon (ejder), halk arasýnda týlsým
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diye adlandýrýlýr. Þifa ve saadet
sembolüdür.
Simurg (zümrüd-ü anka kuþu) ve
harpi, insanlara iyiliði ve muhtaçlara
yardýmý sembolize eden masal
hayvanýdýr.
Tavus, cennet kuþudur.
Yýlan, yeniden doðmak, ölümsüzlük
ve sonsuzluðu anlatýr.
Ok, cesaretin ve korkusuzluðun
sembolüdür. Halýlarýna bu deseni
dokuyan kadýnlar, güçlü bir kocalarý
olduðunu ifade ederler.
Koç boynuzu, güç, saðlýk, güzellik ve
erkekliði simgeler.

Göz, kötülüklere karþý koruyan
genelde mavi renkteki noktalardýr.
Kartal, saðlýðýn ve özgürlüðün
ifadesidir.
Küpe, evlenme arzusunu simgeler.
Baþak, doðumun ve bereketin ana
sembolüdür. Doðurganlýk arzusu olarak
halýlara yansýr.
Ýnsan motifi, yakýn ve sevgi dolu
iliþkileri anlatýr.
Servi, ömrün faniliðini ifade eder.
Akrep, gurur ve özgürlüðün
anlatýmýdýr.
Kuþ, iyi dileklerin ve müjdelerin
habercisidir.
Hayat aðacý, dünya ile gökyüzü
arasýndaki basamaklardýr.

Muska, Türkmen ve Yörük halýlarýnda,
sahibini kötü ve kem gözlere karþý
koruma maksatlý yapýlmýþtýr.
Yonca yapraðý, þansý ve kýsmeti
simgeler.
Gül, Gülbezek, lale, karanfil ve öteki
çiçekler ise cennet bahçelerini ifade
eder.
Seccadelerdeki desenler, daha çok
dini anlamlar taþýr. Genellikle Gördes
ve Kulada dokunan seccadelerde,
seccadeyi çeviren 7 þerit (su), Tanrýnýn
yarattýðý 7 göðü sembolize eder. Ýbrik,
ibadetin ve kutsal þerbetin; mezar
taþlarý, ölüm ve faniliðin ifadesidir.
Anadolu halýlarýnda renkler de çok

önem taþýr. Eskiden halý ve kilim
dokuyan pek çok bölgede boyalýk
diye adlandýrýlan otlaklar vardý. Boya
elde edilecek bitkiler burada
yetiþtirilirdi, böylece Anadolu halýcýðý
renk karakterini muhafaza etmiþti.
Kök boya denilen renkler, çeþitli
bitkilerin yapraklarýndan,
meyvalarýndan, köklerinden çýkarýlýr.
Kýrmýzý, kýzýlçam kabuðundan
oluþturulur; Türk halýlarýnda yoðun
olarak kullanýlan bu renk, zenginlik,
saadet, sevinç anlamýný taþýr. Yeþil,
yabani naneden elde edilir; cenneti
simgeler. Siyah, sumaktan, kurumdan
çýkarýlýr; bu rengin kullanýmý dünya
sýkýntýlarýndan arýnmanýn anlatýmýdýr.
Mavi ise hint bitkisi denilen bir çeþit
ottan ve daha baþka bitkilerin
kaynatýlmasýndan meydana gelir; asalet
ve ihtiþam sembolüdür.
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Mühürden

Ýmzaya
Yasemin MASARACI

Her ne kadar þimdilerde kullanýlmasa bile, yakýn zamanlara kadar kullanýlagelen, üzerinde sahibinin
isminin yaný sýra, karakterini, mesleðini anlatan ifadeler de yer alan mühür, kiþinin armasý, özel
amblemi dahasý günümüzdeki imzanýn yerini tutan bir kiþilik simgesidir.

Her ne kadar þimdilerde kullanýlmasa bile, yakýn zamanlara kadar kullanýlagelen, üzerinde sahibinin,
isminin yaný sýra, karakterini, mesleðini anlatan ifadeler de yer alan mühür, kiþinin armasý, özel
amblemi dahasý günümüzdeki imzanýn yerini tutan bir kiþilik simgesidir.
Üzerinde mürekkeplendikten sonra basýlacak olan, kabartma
bir iþaret ya da bir yazý bulunan metal ya da kauçuk
araç.
Bir sap ucuna, bir yüzüðe vb. takýlýp,
üzerinde bir kimsenin, bir kuruluþun
adýnýn veya sanýnýn tersine yazýlý
bulunduðu imza yerine geçen, maden,
lastik vb. den yapýlmýþ alet ya da
damga.
ad ve soyadýn ilk harflerini basmaya
yarayan, oyuk veya kabartmalý
olarak iþlenmiþ araç.
Kýsaca böyle tanýmlanýyor çeþitli
ansiklopedilerde mühür.
Mührün Binlerce Yýllýk Öyküsü

Saplý týlsýmlý mühür

Mühür ve mühürleme iþleminin ,
yazýnýn bulunmasýndan da önce
keþfedilmiþ ve kullanýlmýþ olmasý, bizi
tarih içerisinde çok eski zamanlara kadar
götürür.
Ýlk mühür örneklerine Neolitik çaðda (MÖ.
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Ýlk mühür örneklerine Neolitik çaðda (MÖ. 7000) rastlanmýþtýr.

7000) rastlanmakla birlikte, Eski Mýsýrda, Mezopotamyada,
Hititlerde, eski Yunan, Roma ve Bizansta da mühür kullanýlmýþtýr.

vakýf mühürleri, þahýs mühürleri (mühr-i zati) gibi bir sýnýflandýrma
yapýlabilir.

Ýslam uygarlýðýnda ise; mühür, bir gelenektir. Ýlk mühür
Hz.Muhammed tarafýndan H.7de (628)
kullanýlmýþ, Peygamberin sað elinin yüzük
parmaðýnda taþýdýðý ve üstünde Muhammed Resul
Allah yazýlý gümüþ bir mührü olduðu bilinmektedir.
Bunun günümüzde kadar gelebilmiþ en mükemmel
örneði ise Ýran Kisrasýnýn, Bahreyn Valisi Savi
Oðlu Munzýra yolladýðý mektupta bulunmaktadýr.

16. ve 17. yüzyýllarda en parlak dönemini yaþayan mühürcülük
sanatý, 18. yy.da yavaþ yavaþ çökmeye baþlamýþ,
bir takým örnekler dýþýnda 20. yüzyýl baþlarýnda
da tümüyle yok olmuþtur.
Meslekleri mühür kazýmak olanlara, kazýyan
anlamýna gelen hakkak denilmekteydi.
17.yy.da sayýca pek kalabalýk olan mühür kazýcýlarýn
(hakkaklarýn) loncalarý bile olduðunu Evliya
Çelebinin seyahatnamesinden öðreniyoruz.

Mühürlerin, Osmanlýlarýn sosyal yaþamýnda resmi
ve önemli bir yeri olmasýyla birlikte, mühürcülük
sanat dalý haline gelmiþ ve bu alanda baþka hiçbir
Ýslam ülkesinde benzeri olmayan güzellikte eserler
üretilmiþtir.
Önceleri adi taþ, piþmiþ toprak ve sert aðaç üstüne
hakkedilmiþ mühürlere rastlandýðý gibi, Osmanlýlarda
altýn, gümüþ, pirinç, bakýr gibi madenler veya
akik, kantaþý, yeþim, necef, yýldýztaþý, firuze, yakut
gibi sert ve deðerli taþlar kullanýlan mühürler,
genellikle oval, köþeleri kesik dikdörtgen, daire
Mühürcü Aletleri
ve kare biçimine sahiptirler.
Saltanat mühürleri (tuðralar), devlet mühürleri (mühr-i resmi),

hattat olmak

Birçok sanat dalýnda olduðu gibi mühürcülükte
de Ýslam dünyasýnýn merkezi Ýstanbuldu. Evliya
Çelebi seyahatnamesinde, Ýstanbul mühürcü
esnafýndan söz ederken hakkaklarý üç bölüme
ayýrmýþtýr.
Esnafý hakkakan Kazýyýcýlar esnafý
Esnafý mühürkünan Mühür yapanlar esnafý
Esnafý mühürkünaný sim heykel Gümüþten heykel
biçiminde mühür kazýyan esnaf.
Hakkaklýk zor bir sanattý. Hakkak olmadan önce
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Mühürcü albümlerinden mühür ve mühürcü imza örnekleri örnekleri
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Yüzük mühürleri

da gerekirdi. Çünkü, mühre kazýnan yazýnýn
ters olarak yazýlmasýnýn yaný sýra, çok küçücük
bir yüzeye hem de istifli olarak sözcükleri
yazmak oldukça beceri ve bilgi gerektiren bir
iþti. Bu yüzden hakkaklarýn, zamanýn ünlü
hattatlarýndan özel ders almalarýyla birlikte,
tezhip ve edebiyat bilgilerine de sahip olma
zorunluluðunun olmasý, eðitimlerinin oldukça
uzun sürmesine neden olmaktaydý.
Sadece bunlar da yeterli deðildi mühürcü



Mühürlerin, Osmanlýlarýn sosyal yaþamýnda resmi ve önemli bir yeri olmasýyla
birlikte, mühürcülük de bir güzel sanat dalý haline gelmiþ ve bu alanda baþka
hiçbir Ýslam ülkesinde benzeri olmayan güzellikte eserler üretilmiþtir.

olmaya.
Mühürcüler ketkudasý aracýlýðýyla sadrazama baþvurmak
ve onun onayýndan sonra da, padiþahtan ferman
almak gerekirdi.
Ýþte bu kadar emek ve azim gerektiren bu sanatýn
uygulayýcýlarý, meslek onurlarýna son derece önem
verdiklerini, kazdýklarý mührün, benzerini bile
yapmamaya özen göstermeleriyle ispatlamaktadýrlar.
Mühürcü

Alçak gönüllülüklerini ise, mührün sahibine duyduklarý
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saygý düþüncesiyle oluþan bir davranýþ biçimiyle, pek çok
mühürde kendi isimlerini kazýmamalarýyla sergilerler.
Bazý mühürlerin uygun bir boþluðuna bir iki milimetreyi
aþmayacak bir büyüklükte kendi adlarýný kazýyan, özellikle yazý
kompozisyonlarý ile baþarýlý olarak ün kazanmýþ, bu sayede
kaynaklarda isimlerine rastlayabildiðimiz bazý hakkaklarýn adlarýný
þöyle sýralayabiliriz:
Aþki, Azmi, Benderyan, Fehmi, Sabri, Sami, Vefa, Yümni ve
Zeki.
Bu hakkakalardan, Mustafa Yümni Efendi, bize mührün nasýl
hazýrlandýðýný þöyle anlatýyor.
Önce mühür kabza denilen mengeneye kýstýrýlýr; eðeyle
yüzünün tesfiyesi yapýldýkdan sonra, üstüne ezilmiþ üstübeç
sürülür, kurþun kalemle istenen yazý ve resim iþlenir. Adýna
resimken denilen ve kesmeyen madeni çelik-sivrisi, yazý ve
resmin üstünden yürütülerek iþlenenler tesbit edilir. Arkasýndan
dörtköþe alaturka dört numara çelik kalemle hakke baþlanýr.
Kazýma bitince sýfýr numara eðeyle tesfiyesi yapýlýr. Yeniden
düzeltilmesi gereken noktalara dört numara kalemle dokunularak
kazýma iþlemi bitirilir.
Kazýma iþlemi yapýlýrken madeni mühürlerde çelik kalem, taþ
mühürlerde elmas kalem kullanýlýrdý.
Mühür kullanan kiþiler, mühürlerini, deðerli kumaþlardan ya
da altýn, gümüþ tellerle yapýlmýþ sahibinin zevkini de yansýtan
küçük, zarif keseler veya kutucuklarda taþýrlar.
Mühürler Defterlerde Toplanýnca

Üç yüzlü akik mühür
örnekleri barýndýran albümleri bulunurdu.
Hakkak mecmuasý ve mühürcü defteri de denilen bu albümler,
mühür yaptýrmak isteyenlere seçim yapma kolaylýðý saðladýðý
gibi, mühürcülerin de ne tür, ne kadar ve kimlere mühür
kazýmýþ olduklarýna dair bir koleksiyona sahip olmalarýný saðlardý.
Bunun dýþýnda bazý ustalarýn ünlü mühürcülerin ve baþka ustalarýn
kazýdýðý örneklerden de albümler oluþturmuþ olmalarý, tüm bu
örneklerin, günümüzdeki mühürcülük tarihine ýþýk tutmasý
açýsýndan önemlidir.
Tarihsel geliþim sürecinde, kültür, sanat, uygarlýk, edebiyat
alanlarýnda pek çok eser yaratýlmasý, toplum ya da uluslarýn
üstyapý deðerlerini oluþturmuþtur. Birçok yaratým, biçim
deðiþtirerek de olsa bugün de sürüyor ve gelecekte de sürecek.
Çünkü insanoðlu yapýsýndaki özellik ve üstünlükleriyle sürekli
arýyor, buluyor, yaratýyor. Bunlar hem çaðlarýnýn duygu, düþünce
ve yaþamlarýný nitelikli, güzel, duyusal boyutlarýyla yansýtýyor
, hem de bazen daha sonraki çaðlara ýþýk tutup temel
oluþturuyorlar.
Ýþte bu noktada anlatýlmaya dolayýsýyla anýmsatýlmaya çalýþýlan,
Mühür ve Mühürcülük sanatý, Harf Devriminin (1928)
ardýndan, mühür yerine imza kullanýlmaya baþlanýlmasýyla, bir
süre birkaç hakkak mühür kazýmayý sürdürmüþlerse de, yeni
harfleri iyi yazamadýklarýndan ve imzanýn yaygýnlaþmasýndan
dolayý ne yazýk ki birçok Türk sanatý gibi anlamýný ve iþlevini
yitirmiþtir.

Papatya þeklinde týlsýmlý mühür
Mühürcülerin ise, kendi yaptýklarý mühürlerden basýlmýþ
KAYNAKÇA:
1.Acar Þinasi,  Mühürcülük Sanatý ve Mühürcüler, Antik Dekor, Sayý:37, s.94, 1996
2.Kuþoðlu Zeki, Dünkü Sanatýmýz- Kültürümüz, Ýst.1994
3.Rado Þevket,  Mühürler ve Kazýcýlar , Türkiyemiz, Sayý:50, s.1-4, Ekim 1986
4.Mühürcülük, Dünden Bugüne Ýst. Ans., C.6, s.16-18, Ýst. 1993
5.Meydan Laorusse, Büyük Laorusse ve Eczacýbaþý Sanat Ansiklopedileri Mühür ve Mühürcülük maddeleri.
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Beypazarlý Eller

Dünyaya Açýlýyor
Ýlbike SEZER

Ankaranýn þirin ilçesi Beypazarý, geleneksel el sanatlarý ürünleri ile tarih kokan dokusunu canlý
tutmaya çalýþýyor. Geliþtirdiði kalkýnma projeleriyle ataða kalkan yöre, kök boya kullanarak ürettiði
ipek kilimleriyle de adýný dünyaya duyuruyor.

Ankaranýn þirin ilçesi Beypazarý, geleneksel el sanatlarý ürünleri ile tarih kokan
dokusunu canlý tutmaya çalýþýyor. Geliþtirdiði kalkýnma projeleriyle ataða
kalkan yöre, kök boya kullanarak ürettiði ipek kilimleriyle de adýný
dünyaya duyuruyor.
Eski Ankara yolu üzerinde, insanýn uðramadan geçemeyeceði tarihi
evleriyle insanlarý selamlayan Beypazarý, küçük ve sýcak bir Anadolu
kasabasý görünümünde. Geleneksel el sanatlarýnda yüzlerce yýllýk
bir birikime sahip olan Beypazarýnda, son dönemlerde hazýrlanan
kalkýnma projeleri çerçevesinde yoðun çalýþmalar var. Beypazarý
Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn Halk
Eðitim Merkezleri bünyesinde kurduðu atölyelerde, yöreye özgü
çeþitli el sanatlarý yeniden canlanýyor. El Sanatlarý Merkezinde
ilçenin meþhur telkari gümüþ iþlemeciliði ile bakýr iþleme atölyeleri;
yörede kadýnlara özgü bir örtünme aracý olan ve adýna bürgü
denilen dokuma kumaþ tezgahlarý; kök boya ve kuzu yününden
yapýlan þal dokuma tezgahlarý; eskiden çiftçi erkeklerin giydiði
göynek ya da köynek olarak adlandýrýlan kumaþ tezgahlarý; 13,
14. ve 17. yy. Osmanlý dönemini yansýtan ve özel olarak ýhlamur
aðacýndan yapýlan ýhlamur baský atölyeleri; özel dokuma yün
battaniye tezgahlarý; doðadan toplanan bitki köklerinden özel
tekniklerle(mordoloma) elde edilen maddelerle, dokunan
kumaþlarýn boyamasýnýn yapýldýðý kök boya atölyeleri ve ipek
kilim atölyeleri bulunuyor.
Ýpek Kilimlere Yurtdýþýndan Ödül
Beypazarý Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn projeleri kapsamýnda
Türkiyede bir ilk olarak nitelendirilen ve artýk yok olmaya baþlayan kök boyayla, ipek
malzemeden yapýlan kilimler, Dünya Ticaret Liderleri Birliði (The World Trade Leaders
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Türkiyede bir ilk olarak nitelendirilen ve artýk yok olmaya baþlayan kök boyayla, ipek malzemeden yapýlan kilimler,
Dünya Ticaret Liderleri Birliði (The World Trade Leaders Club)nin Milenyum 2004 Tropy ödülünü almaya hak kazandý.
Club)nin Milenyum 2004 Tropy ödülünü almaya hak kazandý.
Yurtdýþýnda yoðun ilgi gören Beypazarýnýn ipek kilimlerine,
Afrikanýn Togo ülkesinde faaliyet gösteren Mab Group
Companies Þirketi de talip oldu. Beypazarý kilimlerinin Afrikada
tek bayisi olmak istediklerini belirten þirkete olumlu yanýt
veren yetkililer, Beypazarýnýn el sanatlarýndaki ününün yurtdýþýna
yansýmasýndan dolayý büyük bir talep patlamasý olduðunu,
bunlarýn kýsa süre içinde
deðerlendirilerek, talebe göre
üretimi artýracaklarýný belirtiyorlar.
Ýpek kilimlerin bu kadar
tanýnmasýnda, evleri ve el sanatlarý
ürünleri ile ünlü bu tarih kokan
ilçeyi ziyaret edip hayran
kalanlarýn da payý büyük
Beypazarýný ziyaret eden
Türkiyenin ABD Büyükelçisinin
eþi, kilimleri beðenince
pazarlanmasý için giriþimler
baþlatýlmýþ. Yetkililer, bu durumun,
ilçenin ABDde tanýnmasýnda
büyük bir katký saðlayacaðýný
düþünüyorlar. Ayrýca ilçeyi ziyaret eden Suriye Devlet baþkaný
Beþir Esadýn eþi Esma Esadýn atölyeleri gezip, üretimleri
gördükten sonra bu konularda eðitici istemesi de, geleneksel
deðerlerimizin yurtdýþýna taþýnmasý konusunda sevindirici bir
geliþme olarak nitelendiriliyor.
Kök Boyalý Ýpek Ýpler
Doðadaki çeþitli bitkilerden elde edilen kök boyalar, eski
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dönemlerdeki yoðun üretiminin ardýndan bugün hemen hemen
yok denecek kadar az bir kullanýma sahip. Oysa kök boyalý
ipten dokunan halý ve kilimlerin, aradan yüzyýllar geçse bile
renkleri solmuyor, yýkayýnca renk vermiyor, kullandýkça daha
çok parlýyor ve güzelleþiyor. Özel sektörde kök boya diye
üretilen boyalarýn yüzde yüz kök boya olmamasý ve içine
kimyasal boyalar eklenmesi, Beypazarýný böyle bir proje
baþlatmaya itmiþ. Þu anda Türkiyenin
her tarafýna kök boyalý ip satan
atölyede, ipek ipler de kök boya ile
boyanýyor. Bunun Türkiyede bir ilk
olduðunu ifade eden yetkililer, bu
sayede ipek kilimin hammaddesinin
karþýlanmýþ olduðunu söylüyorlar.
Ürettikleri ipek kilimlerle ödül almak
da onlar için ayrý bir gurur kaynaðý
Osmanlý Döneminden Ihlamur
Baský Tekniði
Ihlamur baský, Osmanlýnýn 13.,14.
ve 17. yy.larda, dönemin motiflerini
özel ýhlamur aðacýndan yapýlan
kalýplarla bastýðý bir teknik olarak
tanýmlanýyor. Beypazarýndaki atölyelerde, baský yapýlýrken kök
boya kullanýlýyor. Boya, kumaþa baskýlandýktan sonra 1-2 saatte
kuruyor ve bir gün sonra da ütüleniyor. Bu teknik, çok tüylü
kumaþlar haricinde, özellikle keten, ipek, pamuklu, patiska
türü kumaþlarda olmak üzere birçok kumaþta uygulanabiliyor.
Atölyelerde bu kalýplarla, havludan kumaþ peçeteye, yastýk
kýlýfýndan çantaya, örtülerden çeþitli elbiselere kadar birçok
malzeme yapýlabiliyor.

Tezgahlarda Tarih Yeniden Canlanýyor
Beypazarýnýn Dudaþ köyünde yýllar önce dokunan ve üretimine
yine yýllar önce son verilen, göynek ya da diðer adýyla köynek
kumaþý, projeler kapsamýnda el sanatlarý atölyelerinde yeniden
dokunuyor. Bu kumaþtan yapýlan gömlekler, özelliklerinden
dolayý, eskiden çiftçi erkekler tarafýndan giyiliyormuþ. Þu
anda göynek kumaþý atölyelerinde
gömleðin yaný sýra bayan elbisesi
ve yatak çarþafý için de üretim
yapýlýyor.
Yöreye özgü, zamanýnda kadýnlarýn
örtünmek için kullandýklarý örtü
olan bürgüler de bu atölyelerde
üretiliyor. Geleneksel bürgü
dokumasýnýn yanýnda, bürgü
tezgahýnda bayan elbisesi kumaþý da dokunuyor.
El Sanatlarý Merkezi bünyesindeki battaniye atölyelerinde
ise tam anlamýyla bir renk cümbüþü hakim. Beypazarýna
has desenlerle bezenmiþ olan battaniyelerdeki renk çeþitliliði
dikkat çekiyor.
Madde Baðýmlýlarýna Umut Oluyor
Projeler çerçevesinde, çok sayýda kiþiye eðitimler veren
Beypazarý Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfýnýn bünyesinde, madde baðýmlýlarýna yönelik eðitimler





Kök boyalý ipten dokunan halý ve kilimlerin, aradan yüzyýllar geçse bile renkleri
solmuyor, yýkayýnca renk vermiyor, kullandýkça daha çok parlýyor ve güzelleþiyor.

de mevcut. Madde baðýmlýsý gençler, bu eðitimler sayesinde
hayata tutunuyor. Yetkililer, bu gençlerden bir kýsmýný gümüþ
iþlemeciliðine, bir kýsmýný battaniye yapýmýna, bir kýsmýný da
galoþ eðitimine yönlendirmiþler.
3 Atölye Projesi Daha
Beypazarý, El Sanatlarý Merkezine çeþitlilik
katmak, ilçe turizmini geliþtirmek ve daha
fazla insana istihdam saðlamak amacýyla,
üç atölye projesi daha hayata geçiriyor. Ýlk
çalýþma, 16. yy.larda ilçeyi ziyaret eden
Evliya Çelebinin seyahatnamesinde
bahsettiði, oðlaklardan elde edilen yünlerden
yapýlan kumaþýn yeniden kültürümüze
kazandýrýlmasý þeklinde özetleniyor.
Bahsedilen kumaþýn, döneminde en çok
üretilen ve Ýrana ihraç edilen kumaþ olduðunu ifade eden
yetkililerin ikinci projesi, bürgü tezgahýnda dokunan kumaþlara
da ýhlamur baský uygulamak Üçüncü proje ise ilgi gören
ipek kilimlerin yanýnda 11. yüzyýl Ankara halý desenlerinin
iþleneceði ipek halý atölyesi açmak
Geleneksel el sanatlarýmýzýn yeniden canlandýrýlmasýna yönelik
olarak yoðun faaliyetler içerisinde olan bu yöre, ürettiði
projeler sayesinde yurtdýþýnda da Türkiyeyi temsil ediyor.
Bu anlamda yapýlanlar, Anadolunun diðer ilçelerinde de
unutulmaya yüz tutan el sanatlarýnýn baþýna diyoruz.
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Eser-i Ýstanbul

Ýmparatorluk Baþkentinin Adýný Taþýyan Porselenler
Fadime GELEÞ*

Daðýnýk ve küçük atölyelerde çalýþan porselen ustalarý, Sultan Abdülmecid dönemi (1839-1861)
Tophane nazýrý olan Ahmet Fethi Paþa tarafýndan bir araya toplanarak, Beykozun Ýncirli köyünde
1845 yýlýnda bir fabrika kurulur. Fabrika çok büyük olmayýp, atölye denilebilecek ölçülerde olsa
da ilk porselen fabrikasý olmasý açýsýndan önemlidir.

Geleneksel kültür unsurlarýmýz, sosyolojik - kültürel
farklýlaþmalar, teknolojik geliþmeler gibi nedenlerden
dolayý hýzlý ve yaygýn bir deðiþime uðramaktadýr. Deðiþim
bazen geliþim, bazen de yozlaþým þeklinde fakat mutlaka
bir þeylerin yitip gitmesi tehlikesiyle sürdürür seyrini.
Bazý dönem sanat akýmlarý içinde insanýn acýsý, sefaleti,
tutkusu, zorbalýðý derinden hissedilip, varolmanýn acýmasýz
olgularý, yoksullara ve çirkin olana duyulan acýnýn ifadesi
gösterilmek istense de; psikoloji bilimi, bizleri streslerle dolu
yaþamda, mutluluk ve huzur verecek, üzüntülerden uzaklaþtýracak
güzellikleri arayýp bulmaya, anýmsamaya ve korumaya
yönlendirir.

Aþûrelik

120

Çinden elde edilen bilgilerle Avrupada çini ve seramik
üretilmeye baþlandýðý dönemlerde, Anadolunun yüzlerce
yýllýk sanatý gerileme yaþamaktadýr. Bu zaman diliminde
ihtiyaçalar Avrupadan karþýlanmaktadýr. Avrupalýlar önceleri
kendileri için ürettikleri porselenlerden göndermiþler,
ilerleyen dönemlerde ise özel olarak geleneklerimize uygun
tarzda ürünler vermiþlerdir. Avrupada kullanýlan figür
bezemeli porselenler, Türk- Ýslam halký arasýnda yaygýn
olan figür yasaðý inancýndan dolayý benimsenmemiþ
olduðundan, bitkisel bezemeli takýmlar özellikle üretilmiþtir.
Bununla beraber özel üretimler, lükse giren pahalý eþyalar
olup halkýn rahatlýkla ulaþabileceði, kullanabileceði þeyler
deðildi. Bu yüzden Kütahya çini ve seramik geleneði, günlük
kullanýma yönelik üretimi ile halk arasýnda kullaným yaygýnlýðýnda
oldukça etkin olmuþtur.
Bunlar, Ýstanbulda üretilen yerli porselen olmadýðý anlamýnda

Eser-i Ýstanbul þekerlik
deðerlendirilmemelidir. 18. yy.dan itibaren Galata, Beykoz,
Eyüp ve Balattaki daðýnýk, küçük çini ve çömlek
imalathanelerinde porselen ve fayans üretimi bulunmakta idi.
Bu küçük atölyeler verebilecekleri
ölçüde eser üretmiþlerdir. Örneðin
Alimzade usta, ürettiði Alim Zade
Ömer Efendi damgalý porselenlerini
Mahmutpaþadaki dükkanýnda satýþa
çýkarmakta idi.
Önceleri, kullanýlan hammadde
Avrupadan ithal edilmiþtir. Her ne
kadar Ýstanbul ve çevresinde porselen
imalatýna elveriþli toprak olmadýðý
düþünülmüþse de Eyüpün çamur ve
kilinin Felemenk ve Cenevizli tüccarlar
tarafýndan gemilere yüklenip
kaçýrýldýðýnýý öðrenen devlet, bunu
yasaklayýp, ayrýca toprak analizleri ve
araþtýrmalar için de imtiyazlar
saðlamýþtýr.
Seyyar çömlekçiler
Son yýllarda yapýlan kazý ve araþtýrmalar
da göstermiþtir ki; Haliçin kýrmýzý kilinden Eyüp mamulatý
olarak isimlendirilen kap kacaklar, çocuklar için oyuncak testiler,
yine bu elveriþli topraktan üretilmiþ yerli üretimlerdir.
Eyüp ve Beykoz camcýlarý yanýnda çanak, çömlek, çini yapan
ustalarýn, çok az ve zaman zaman ürettikleri günlük kullaným
porselenlerinin ciddi anlamda üretimi, 1845de baþlar. Daðýnýk

ve küçük atölyelerde çalýþan ustalar, Sultan Abdülmecid dönemi
(1839-1861) Tophane nazýrý olan Ahmet Fethi Paþa tarafýndan
bir araya toplanarak, Beykozun Ýncirli köyünde bir fabrika
kurulur. Fabrika çok büyük olmayýp, atölye denilebilecek
ölçülerde olsa da ilk porselen fabrikasý
olmasý açýsýndan önemlidir. Bunun yaný
sýra Avrupanýn geliþmiþ teknoloji ürünü
olan porselenler ayarýnda üretim
verebilmiþ olduklarýnýn örnekleri, bugün
Topkapý Sarayý ve Büyükþehir Belediyesi
Müze Koleksiyonu ile az da olsa özel
koleksiyonlarda gözlemlenebilmektedir.
Ýstanbul un bu kaliteli Türk iþi üretimi,
Eser-i Ýstanbul damgasý basýlarak veya
yazýlarak gururla adlandýrýlmýþ olup,
bugünde bu isimle anýlmaktadýrlar. Küçük
fabrikanýn, küçük fýrýn ve tezgahlarý da
küçük ölçekli ürün üretimine elveriþliydi.
Taklit olan ürünler dýþýnda, tabanlarýnda
soðuk damga ile Yesari hattý da denilen
Talik yazýlý, elips þeklinde, çerçeveli
olarak mühür baskýlý ya da kýrmýzý, mavi,
altýn yaldýz mürekkep boya yine talik yazý ile eski Türkçe olarak
Eser-i Ýstanbul ibaresi görülmektedir.
Üretiminin pahalý olmasýndan dolayý yine de lüks olan bu
porselenlerin, az üretime karþýn çeþit yelpazesi; sahanlar,
þekerlikler, kupalar, testiler, vazolar, sürahiler, çaydanlýklar,
duvar tabaklarý, meyvelikler, çerezlikler gibi zenginlik
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Eser-i Ýstanbul çaydanlýk
göstermektedir.
Ayrýca geleneksel boyutlardan küçük olmakla beraber duvar
fayanslarý, Kabe ve manzara kompozisyonlarý içeren örnekleri
bulunmaktadýr.
Beyaz zeminli olanlarýn
üzerinde, 19. yy. Avrupa
porselenlerinde görülen iri,
renkli çiçeklerle kýrmýzý, yeþil,
yaldýz boyama ile bezemeler
bulunur. Sürahi, sahan ve
þekerlik kapaklarýnýn
tutamaklarý ise çiçek, yaprak,
sebze ve meyve formlarýnda
üretilmiþtir. Bu göz alýcý
bezeme ve unsurlar yanýnda
bir kýsým eserler de düz beyaz
renkte üretilmiþ olmalarý ile,
Eser-i Ýstanbul porselenlerinin
iki farklý gurupta incelenmesini
beraberinde getirmiþtir.

KAYNAKÇA:

Düz beyaz Eser-i Ýstanbul þekerlik

Düz beyaz porselenlerin ise, göz alýcý olmadýðý düþüncesine
kapýlmak oldukça yanýltýcý olacaktýr. Bunlar yine form
farklýlýklarý, deðiþik çiçek ve yaprak kabartmalý, farklý
formlardaki (oval, dikdörtgen, yuvarlak
olarak farklý derinliklerde) dizaynlarý ile
sepet örgüler, saç örgüler, çevrelerindeki
ajurlar, çubuklarla adeta dantel gibi
iþlenerek boyama bezemeli olanlarý
aratmayacak bezeme, estetik ve güzelliðe
sahiptirler.
Ustalarý hakkýnda fazla bir bilgi olmayan
bu fabrika, ekonomik olumsuzluklar
yüzünden çalýþmalarýný ancak otuz yýl
kadar süren bir sürdürmüþtür.
Ol u m s u z l u k l a r h e m O s m a n l ý
hükümetinin içinde bulunduðu zorluklar,
hem de fabrikanýn aldýðý sipariþleri
karþýlayamayýp borçlanmasýyla katlanarak
büyümüþ ve hüzünlü sonu hazýrlayan
koþullar böylece kaçýnýlmaz olmuþtur.

1.Bayraktar Nedret, Ýstanbul Cam ve Porselenleri, Topkapý Sarayý Müzesi:8, YKB. Kültür ve Sanat Hizmetleri, Ýst.1982
2.Eser-i Ýstanbul, Ýstanbul Ans., Koçu Yay., C.X, s.5267, Ýst.1971
3.Küçükerman Önder, Dünya Saraylarýnýn Prestij Teknolojisi, Porselen Sanatý ve Yýldýz Çini Fab, Sümerbank Genel Müd. 1.Basým, 1987
4.Taþcý Hamza, Topkapý Sarayýnýn Eser-i Ýstanbul Damgalý Porselenleri, Antik Dekor, Sayý: 37, 1996, s.88-90
5.Yeniþehirlioðlu Filiz, Eser-i Ýstanbul, Dünden Bugüne Ýst. Ans., C.31994, s.200
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Osmanlý

Takýlarý
Göksenin ÝLERÝ

Osmanlý döneminde taký, süs eþyasý olmaktan ziyade, saç baðý, takma saç tokasý, elbise tutma
iðnesi ve özellikle kemer süs eþyasý þeklinde, ihtiyaç ve gereksinim malzemesi olarak kullanýlmýþtýr.
Anadoluda taký, sadece süs eþyasý olarak kalmamýþ; ziynet, birikim, tasarruf, iltifat, ödül olarak
da deðerlendirilmiþtir.

Osmanlý döneminde taký, süs eþyasý olmaktan ziyade,
saç baðý, takma saç tokasý, elbise tutma iðnesi ve
özellikle kemer süs eþyasý þeklinde, ihtiyaç ve
gereksinim malzemesi olarak kullanýlmýþtýr.
Bu örnekleri artýrmak mümkündür. Taký,
günümüzde olduðu gibi geçmiþte de
kiþinin sosyal ve ekonomik yapýsýný
aksettirmiþtir. Anadoluda taký,
sadece süs eþyasý olarak kalmamýþ;
ziynet, birikim, tasarruf, iltifat,
ödül olarak da
deðerlendirilmiþtir. Kadýn ya
da genç kýz evinde, obasýnda;
iþinin ehli ustalar yörelerindeki
küçük atölyelerinde, narin,
nasýrlaþmýþ, sýcak, sert ya da
hassas elleriyle, nice zarif, þýk,
kýymetli ve sanatsal takýlar
hazýrlamýþlardýr.
Kars, Erzurum, Erzincan, Aðrý, Van,
Gaziantep, Ankara Beypazarý ustalarý,
kemer ve tepelik þeklinde süs eþyalarý
üretmiþlerdir. Kadýnlarda doðum, genç kýzlýk,
niþan, düðün gibi günlerde; erkeklerde ise sünnet,
damatlýk, rütbe, ödül gibi özel zamanlarda taký daima ön
plandadýr. Birçok taký ve kullaným malzemesinin yapýmý tehlikelidir.
Eritme,
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Osmanlý TAKILARI
Gýdýklýk, Alýnlýk, Göðüslük, Gerdanlýk, Tepelik
Broþ
Ýðne
Bileklik - Bilezik
Þakaklýk
Þaç baðý
Toka
Hamayýl - Muskalýk
Ayakbileði - Hal hal
Kulaklýk -Küpe
Bellik - Kemer
Parmaklýk - Yüzük
Kadýnlarýn gerek süs gerekse aksesuar olarak kullandýklarý takýlar
deri, kumaþ, örgü kaytan, mine kaplama, bakýr, bronz, gümüþ ve
altýn metallerden, sedef, mercan, inci, cam boncuk, opale
akik, oltu, turkuaz, kehribar, lapis, elmas, zümrüt ve yakut taþlarý
sürmedan vb. malzemeden yapýlmýþtýr.
Sývama, Kakma, Telkari, Kazýma, Savat, Mine, Güverse, Çelik
üzerine Altýn Kakma, Tonbak, özellikle Ermeni, Rus, Azeri, Türkmen
ve Osmanlý ustalarýn ürettiði eserlerdir.

Takýlarý, yapým tekniklerine ve kullaným alanlarýna göre
sýnýflandýrmak mümkündür. Takýlar, özellikle gümüþ, bakýr,
bronz, altýn madenler, savat, telkari, sývama, kakma, kazýma,
dövme, dökme, þiþirme iþçilikleri ile mine, güverse, örgü, hasýr,



yumuþatma iþlemlerinde kullanýlan yüksek ýsý ve hararet, bu
aþamalarýn çok zor geçmesine neden olur. Özellikle zift, asit,
sülfit kullanýmýnýn çok olduðu, eritme, indirme ve kaplama,
iþlerinde çalýþanlarýn hayatlarý kýsa sürmektedir.

tonbak gibi süsleme ve bezeme teknikleri kullanýlarak, mercan,
inci, sedef, cam, opal, turkuaz, akik, oltu, kehribar, lapis,
elmas, yakut, zümrüt gibi taþ ve kýymetli malzemelerle
süslenmiþtir. Daha sonra deri, kaytan, kurdele ve kumaþ gibi
malzemeler üzerine monte edilmiþtir.
Aslýnda her süs malzemesi, belli ihtiyaçlardan doðmuþtur.
Ýnsanlar süs malzemelerini kendi ihtiyaç ve gereksinmelerine
göre seçmiþler; gözü, boynu, alný, saçlarý, beli, elleri, bilekleri,
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parmaklarý güzel ya da çirkin olanlar, bu özelliklerini öne
çýkartsýn ya da örtsün diye takýlarý kullanmýþlardýr. Bunlar,
gýdýklýk, alýnlýk, yanaklýk, gerdanlýk, boyunluk, bileklik, tepelik
gibi özel isimlerin yaný sýra, çanta, yüzük, kemer, halhal,
kolye, broþ, bilezik, küpe, sarkaç, toka, iðne genel adlarla
da anýlýrlar.
Osmanlý toplumunda daha çok gümüþ üzerine uygulama
yapýlmýþ; tonbak,
sývama ve kaplama
tekniði ile altýn rengi
elde edilmiþtir.
Özellikle tonbak,
zehirli buhar býrakan
bir çalýþma
olduðundan yapýmý
zor ve meþakkatli
olmuþ, bundan dolayý
az üretilmiþtir.
Tonbakýn son zamanlarda kýymetlenmesi ve raðbet görmesi
bundandýr. Toplumumuzda gümüþ ve akik en çok iþlenen
malzemedir ve daha hayýrlý olduðu kabul edilmektedir.
Yüzük el ve ayak parmaklarýnda; kemer belde; halhal ayak
bileðinde; kolye boyunda; broþ göðüste; bilezik el bileklerinde;
küpe kulak memesinde; sarkaç bel ve kalçada; toka saçta;
iðne omuzda kullanýlan süs ve aksesuarlardýr. Yörelere göre
ilginç isimler de vardýr. Örneðin: yanakdöðen, ciðerdelen,
beþibiryerde ya da beþibirlik.
Hamayýl, kadýn ve erkeklerin çok kullandýðý, içine dua, cüz
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ve cevþen koyduklarý, çeþitli formlarda, çoðunlukla gümüþ
ve deri olmak üzere sade ya da çok süslü, bezeli malzemelerden
yapýlmýþ aksesuar gereçlerdir.
Çelik üzerine altýn kakma, yalnýz Osmanlý ustalarýnýn yaptýðý
tekniktir; daha çok kýlýç, kama ve silahlar üzerine
uygulanmaktadýr.
Erkeklerde
pazubent, tabaka,
muskalýk, mühür,
sarkaç, köstek,
kama, hançer gibi
araç-gereçler,
süsleme sanatýnda
taký ve aksesuar
olarak
kullanýlmaktadýr.
Ne yazýk ki taký, modern ve çaðdaþ metotlarla, günümüz
fabrikasyon teknolojisine yenik düþmüþtür. Seri üretim, el
sanatlarýmýzýn bu ince iþçilik isteyen, duygu dolu, el emeði
göz nuru yapýmlarýný, bu iþin ustalarýný, geçmiþin altýn
sayfalarýna kazýmýþ ancak bu sanat sadece birkaç elde yaþamaya
devam etmiþtir. Zamana ve kullanýlmaya yenik düþmüþ bu
nadide eserleri, nice daðýnýk, yýpranmýþ, kopmuþ, kaybolmuþ
parçalarý bulup, onarýp, folklorik yaþantýsýna müdahale
etmeden günümüzde yaþatmaya çalýþan biri olarak, sahibi
deðil koruyucusu olduðum bu deðerlerin mutluluðunu sizlerle
paylaþýyorum.

Ahþabýn Kalbini Daðlayan Sanat

Pyrography
Melis GÜZEL

Aðaçlar sadece sanat için kesilseydi dünya çöl olmazdý. diyor, ateþle çizgi çizen sanatýn
ustasý Adem Göksügür Ýstanbul aþýðý sanatçý, her eserinde Þeyh Galipin Hüsn-ü Aþkýna
konu olan yangýnlarýn yedi alevini kazýyor ahþabýn kalbine Ve ürperiyor her seferinde,
hayalindeki Ýstanbul ellerinde

Ateþle yapýlan sanat olarak tanýmlanýyor; pyrography. Çýkýþ yeri ise çok uzaklara ve uzak zamanlara ait.
M.Öki yýllarda Amerikalý Kýzýlderililerin ve Avustralya yerilileri Aborjinlerin tatbik ettiði bir sanat olan
ahþap daðlama, þu anda hala o bölgelerde varlýðýný koruyor ve geliþtirilmeye çalýþýlýyor. Öyle ki ahþap,
deri gibi malzemelerin üzerine uygulanan bu sanat için özel olarak pyrography kaðýdý bile üretilmiþ.
Ancak bizim ülkemizde bu sanatý bilen ve uygulayan çok fazla kiþi yok. Ülkemizde bu sanat ile
profesyonelce uðraþan tek isim; ressam Adem Göksügür. Sanatçý, yabancý kökenli bu sanatýn Türkiyedeki
tek temsilcisi olmasýnýn yaný sýra Osmanlý ve Selçuklu sanatý ile sentezleyen yegane kiþi. Baþka topraklarda
doðan bu sanatýn sadece metodu beni ilgilendiren ve kendi kültürümüzle birleþtirmek amacým
yoksa asla birebir kopya etmek deðil. diyor Göksügür ve ekliyor: Pyrographyyi
bizden aldýnýz ama kendi kültürünüzü bize onunla tanýtýyorsunuz, muhteþem
dedirtmek, tek isteðim.
Yok Olmayý Bekleyen Aðaçlarý Kazandýrýyorum Sanata
Çocukluðumdan beri ilgi alanýmdý resim ve yaðlý boya
çalýþýyordum önceleri. diye baþlýyor söze Göksügür.
Manisa Akhisar Anadolu Lisesinde Din Kültürü
öðretmeni olan sanatçý, iki katlý þirin bir evde
yaþýyor burada ve evinin üst katý ayný zamanda
atölyesi. Her biri ayrý güzellikteki bu tablolarý
nasýl yapmaya baþladýðýný soruyoruz
incelerken Sanatçý heyecanýyla baþlýyor
anlatmaya: Yaðlýboya çalýþmalar yaparken
deðiþik bir þeyler ortaya çýkarmalýyým diye
düþündüm. Av tüfeklerinin ahþap kundaklarýna
av manzaralarý yapýyordum ilk zamanlar, sonra
kontrplak üzerine çalýþmaya koyuldum. Daha çok
çýnar ve kayýn aðaçlarý üzerine resmediyor sanatçý
eserlerini ve altýný çiziyor þu sözlerinin: Odun pazarlarýndan
seçiyorum malzememi, yani yakýlmayý, yok olmayý bekleyen
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ve kök boya ile renklendirilmiþ figürlerden oluþan
Edirnekariyi, ahþap daðlama ile zenginleþtirmek istediðini
de belirtiyor ve bu yönde çalýþmalar yapýyor. Göksügürün
bir diðer özelliði de piyasadaki modern çerçevelerin
eserleriyle uyumlu olmadýðýný düþündüðünden dolayý
yapýtlarýnýn çerçevelerini de ayný resimlerini yaptýðý teknikle
oluþturuyor olmasý
Vuslat Aþký Öldürüyor

aðaçlarý kazandýrýyorum sanata. Malzemelerini merak
ediyoruz Antik objeleri renklendirmek, antik olmayanlara
ise öyleymiþ gibi bir görünüm vermek için antikacýlarýn
kullandýðý anilin maddesinden bahsediyor bize. Alkolde
eriyen, solmayan deforme olmayan, dokuyu yok etmeyen
bir boya olarak tanýmlýyor anilini. Bazen de anilin yerine
pürmüz denilen hafif yakan bir alet kullanýyor sanatçý.
Eserin renklendirilmesi, aðacýn üzeri zýmparalanýp, eskiz
çizildikten ve yakýldýktan sonra yapýlýr. diyor Göksügür.
Ve anlattýðý son aþama; cilalama. Cila olarak kullanýlan,
çam reçinesi ve kemiðin alkolde erimesiyle elde edilen
madde isegomalak. Sentetik ciladan farkýný, kullanýcý
ile ahþap arasýnda bir doku oluþturmamasý þeklinde
özetliyor Göksügür bu malzemeyi; dokunuyoruz ve ahþabýn
dokusunu hissediyoruz gerçekten parmaklarýmýzda Ve
ahþabýn kokusuna geliyor sýra, yakýlma sonucu çýkan aðýr
koku Deri üzerine de çalýþan sanatçý, özellikle deriyi
kapalý alanda çalýþmanýn çok zor olduðunu, yazýn bahçede,
kýþýn ise aspiratör yardýmýyla içerde çalýþtýðýný ama her ne
olursa olsun en sevdiði, uzaklaþtýðýnda en çok özlediði
kokunun bu olduðunu ifade ediyor. Ve ahþap
vazgeçilmezim benim. diyor .
Rüyalarda Yandýðým Ýstanbulu Yakýyorum
Sanatçýnýn her biri birbirinden güzel ve etkileyici tablolarý
arasýnda eski Ýstanbul çarpýyor gözümüze, yoðun bir
þekilde Soruyoruz Ýstanbul aþkýný sanatçýya
Çocukluðunda gördüðü bir rüyayý anlatmaya baþlýyor:
Ortaokul ya da liseye gidiyordum o zamanlar. Ýstanbulu
hiç görmemiþtim, ta ki bu rüyayý görene kadar Ayasofya
ve Sultanahmet arasýndaki boþluðu geziyordum. Her þey
o kadar ayrýntýlý ve net ki kafamda hala Büyülenmiþtim
sanki, hiç uyanmasam demiþtim içimden defalarca 
Derin bir sessizlik sonrasý devam ediyor: Ertesi sabah
uyandýðýmda kararlýydým, gideceðim dedim Ýstanbula ve
geldim de, rüyamdaki her þey yerli yerinde ve aynýydý.
Tutuldum, aþýk oldum bu þehre o anda  Þimdi
tuvallerinde, rüyalarýnda yandýðý Ýstanbulu resmeden
sanatçý, gravürlerden ve eski fotoðraflardan da yararlanýyor.
Ancak birebir yansýtmýyor elbette ki, Sanatçý olmak hayal
gücünü ortaya koymaktýr. Eski ve yeni Ýstanbulu
birleþtiriyorum ve o görüntüleri taþýyorum eserlerime 
diyor. Sanatçý, Anadolunun antik sanatlarýndan biri olan

Eserleri üzerine konuþurken sürekli Ýstanbul sevdasýný
yineleyen sanatçýya, Ýstanbula bu kadar aþýk bir insan
nasýl olur da baþka bir þehirde yaþar? diye soruyoruz
doðal bir merakla Leylasýna kavuþan Mecnunun aþkýnýn
bitmesi misali, Aþký daim kýlan ulaþýlmazlýktýr, hasrettir.
diyor Göksügür. Güzel sevgilinin hayaliyle yaþamayý
seçiyorum ben, böylesi inanýn daha iyi  sözleriyle ifade
ediyor Ýstanbula yerleþmeyi düþünmediðini 1999
yýlýnda Akhisarda açtýðý ilk kiþisel sergisinin ardýndan ikinci
ve üçüncü sergilerini çok sevdiði Ýstanbulda Üsküdar
Altunizade Kültür Merkezinde, dördüncü sergisini Beyoðlu
Belediyesi Sanat Galerisinde açan Göksügürün beþinci
sergisi gene Akhisarda. Sanatçý, altýncý sergisini TBMMde
açmayý düþünüyor. TBMMde açmayý istemesinin nedeni
de; pyrography sanatýný bizi yönetenlere tanýtmak
Osmanlý ve Selçuklu motiflerini taþýyan bu sentez ile
Türkiyede bir açýlým saðladýktan sonra yurtdýþýna gitmek
istediðini belirten sanatçý, Kültür Bakanlýðýnýn desteðini
bekliyor. Dünya ile iliþki içerisinde olmanýn gerekliliðine
vurgu yapan Göksügür, imkan verilirse bu sanatý tanýtmaya
ve öðrenci yetiþtirmeye gönüllü olduðunun üzerinde ýsrarla
duruyor.
Sadece Öðretmek Ýstiyorum
Kendi de bir öðretmen olan sanatçý, dünyadaki en güzel
þeyin öðretmek olduðunu ve bu yüzden bu mesleði seçtiðini
söylüyor. Kimi insanlarýn sadece ben bilmek istiyorum,
baþka kimse öðrenmesin. gibi yaklaþýmlarýný üzüntüyle
izlediðini ifade eden Göksügür, þu anda okuldaki
öðrencilerinden ilgilenenlere bu sanatýn inceliklerini
öðretiyor. Hatta Göksügürün üniversiteye devam eden
bir öðrencisi, þu anda ahþap üzerine daðlama sanatý ile
hüsn-i hat ve tezhip çalýþmalarý yapýyor. Kýsa bir süre
içerisinde sergi açmayý planlayan öðrencisiyle büyük bir
gurur duyan sanatçýnýn yanýndan ayrýlýrken son sözlerini
soruyoruz. Herkesi duygulandýran o sözler dökülüyor
dudaklarýndan: Öðretmek, öðretmek, tek bildiðim ve
en sevdiðim þey, hayatýmýn sonuna kadar öðretmek 
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Mudurnuda Tarih

Yeniden Canlanýyor
Mecaz GÜLDEN

Tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerin uyumlu birlikteliðinin yaþandýðý Mudurnu, yerel ve sivil
giriþimlerin desteðiyle adeta ikinci baharýný yaþýyor. Ýhtiþam yerine sadelik, koþuþturmalar
yerine sakinlik arayanlar için yaylalarý, kaplýcalarý, dað evleri, konaklarý, el sanatlarý ve en
önemlisi sýcak insanlarýyla sonsuz tatlar içeren bir alternatif olarak yaný baþýnýzda duruyor.

Uzun süren bir kar mevsiminin ardýndan, güneþin sýcak
yüzünü gösterdiði ilk günlerin ilk saatlerinde ulaþtýðým
Mudurnuda ilk fark ettiðim; yoðun bir hareketlilik
oldu. Karlý günlerin ardýndan kurulan ilk pazardý, bu
hareketliliðin sebebi. Yöresel kýyafetleriyle Mudurnulu
kadýnlar, ellerinde alýþveriþ çantalarýyla ilçede adeta
cirit atýyordu. Haliyle önce pazarýn yolunu tuttum.
Bildiðimiz semt pazarlarýndan pek farký yoktu. Bir
dönem oya pazarlarýnýn kurulduðunu ama artýk tüm
el iþlerinin belediyenin desteðiyle bir
merkezde satýlmaya baþladýðýný
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anlattýlar. Mudurnuda deðiþimin tek adresi el sanatlarý
deðil kuþkusuz, ilçenin içinde yaptýðýnýz küçük bir
gezinti, Mudurnuda yaklaþýk bir yýl önce baþlatýlan
kültür çalýþmalarýnýn (ki bu çalýþmalar Tarihi Kentler
Birliði tarafýndan ödüllendirildi) boyutunu ortaya
koyuyor. Bu çalýþmalara girmeden önce Mudurnu
hakkýnda þöyle bir genel bilgilendirme yapmakta fayda
var. Bolunun þirin ilçesi Mudurnuya en kolay ulaþým
yolu Abant üzerinden. Ýlçeye,

Adapazarýnýn Akyazý ilçesi üzerinden
de ulaþmak mümkün.
Ýpek Yolunda Bir Kültür Duraðý
Abanttan sonra 20 dakika süren bir
yolculuðun ardýndan Mudurnu, sýrtýný
dayadýðý yüksek kayalýklarý, kayalýklarýn
üzerindeki çam ormanlarý, ilçeyi ikiye
bölen yazýn sakin ama kýþýn coþkuyla
akan deresi ve tarihi evleriyle sizi
karþýlýyor. Mudurnuyu çevreleyen
kayalýklar, ilçeyi, Bolu ve çevresinin
coðrafik özelliklerinden de ayýrýyor. Yazýlý
belgeler, tarihte Mudurnu'daki en eski
yerleþimin M.Ö 2000 yýlýnýn baþlarýnda

olduðunu gösteriyor. Yerli ve yabancý
tarihi kaynaklarda "Komopolis, Muderlu,
Modra, Modrena, Modrenae, Metrani,
Mederni" adlarýyla anýlan Mudurnu,
Ýpek Yolu ve Akdeniz'den Karadeniz ve
Kýrým'a uzanan tarihi yollar üzerinde
bulunuyor. Bu sebepten dolayý þehir
geçmiþte önemli bir kültür, ticaret ve
zanaat kenti olma özelliðine sahipti.
1307 yýllarýnda, Osmanlý Devleti'nin
çekirdeðini oluþturan ana topraklar içinde
yer alan Mudurnu, Osman Bey
döneminden Yýldýrým Beyazýd dönemine
kadar önemli bir kültür ve ticaret kenti
olmayý sürdürmüþ. Fetret Devrinde ise,
Mudurnu ve çevresi Moðol

El Sanatlarýna Yoðun Ýlgi
Mudurnu, tarihsel güzelliklerinin yaný sýra el sanatlarýyla da
Osmanlý döneminden beri önem verilen bir ilçe. 1640ta
Mudurnudan geçen Evliya Çelebi, sýra sýra iðneci dükkânlarýnýn
dizildiði Mudurnu Çarþýsýný ve iðnelerini övgüyle anlatýr. O
dönem çokça yapýlan mülver iþleri giderek yok olsa da iðne
oyalarý yeniden önem kazanmýþ. Belediye tarafýndan yaptýrýlan
El Sanatlarý Bürosunda iðne oyalarýnýn yaný sýra keçe
iþlemeciliðinden yaptýrýlan süslerden yöresel dokumalara kadar
15in üzerinde el sanatý örneði isteyenlere ulaþtýrýlýyor. Ýlçede
el sanatlarýyla uðraþan 175 kadýnýn yaptýðý çalýþmalar, bu
büroda hem sergileniyor hem de satýlýyor. Ýðne oyalarýnýn yaný

saldýrýlarýndan kaçanlarýn ve Çelebi
Mehmet'in bir sýðýnaðý olmuþ.
Mudurnunun adýný, þimdi ancak
kalýntýlarý görülebilen Bizans kalesinden
aldýðý söyleniyor. Ýlçede Bizans
kalýntýlarýnýn yanýnda Osmanlý eserlerini
görmek de mümkün. Bunlarýn baþýnda
1546 yýlýnda Kanuni Sultan Süleyman
tarafýndan yaptýrýlan tuðla ile örülen
mimarisiyle ilgi çeken Yeni Cami geliyor.
Yýldýrým Beyazid Camii ve hamamý da
ilgi çeken yapýlarýn içinde. Cami, Yýldýrým
Beyazid Hanýn þehzadeliðinde 1382
döneminde yaptýrýlmýþ. Geçirdiði
depremler sebebiyle kitabesi bulunmayan
cami, 1776, 1839, 1900, 1960 ve

sýra, bakýrcýlýk, semercilik, demircilik ve yemenicilik
eski cazibesinde olmasa da Mudurnuda hayat bulmaya
devam ediyor.
Estetik ve Zerafet: Gelin Baþlýklarý
Mudurnuda neredeyse bütün kadýnlar, duygu ve
düþüncelerini el emeði, göz nuru zarif oyalara yansýtmaya
devam ediyor. Ama iðne oyasýyla yapýlan ve kýna
gecelerinde giyilen yöresel bindallýlarýn baþlýk kýsmýna
takýlan bahar dallarý özel bir maharet gerektiriyor.
Mudurnuda yöresel el sanatlarý satan dükkanlarýn
baþýnda gelen Turgut Astarcýya, motiflerine gelincik,

tepedelen gibi isimler verilen bu baþlýklarý
yapan kadýnlardan biriyle tanýþmak istediðimi
ilettiðimde, dükkanda bulunan yaþlý bir teyze,
Gülhan Hanýmdan bahsetti. Ve istersem
beni evine götürebileceðini söyledi. Büyük
bir sevinçle kabul edip teyzeyle birlikte yola
koyuldum. Gülhan Haným, dere kenarýndaki
mütevazi evinde sanki 40 yýllýk tanýþýklýðýmýz
varmýþ gibi karþýladý beni. Önce kýzlarý için
yaptýðý iðne oyasý oda ve karyola takýmlarýný
gösterdi. Ardýndan son yaptýðý bahar dalýný
getirdi. Bir baþlýk için en az 10 gün çalýþtýðýný



Mudurnuda iðne oyasýný yaþatan ev hanýmlarýndan Gülhan Haným ve iðne oyalarý

son 12 Kasým 1999 yýlýndaki
depremden sonra usulüne uygun restore
edilmeye çalýþýlmýþ. Yine ayný adý taþýyan
hamam ise halen kullanýlýyor. Yýldýrým
Beyazid tarafýndan 1382 yýlýnda
yaptýrýlan hamamýn kitabesinde, mimarýn
Ömer Bin Ýbrahim olduðu, gelirinin
caminin masraflarý için alimlere, ilim
yolunda yürüyenlere vakfedildiði, iptal
edenlerin lanetlenildiði yazýyor.
Baþarýnýn Yolu Ahilik Ruhunda
Mudurnuda geçtiðimiz yýl baþlatýlan ve
Tarihi Kentler Birliði ödülü alan
çalýþmalar, ilçede yýllardýr en önemli
ekonomik kaynak olan tavukçuluk
sektörünün krize girmesiyle baþlamýþ.
Mudurnu Belediye Baþkaný Mehmet
Karakaþoðlu, bir boya firmasýyla
sponsorluk anlaþmasý yaparak, öncelikle

tarihi ahþap evlerin onarýmýna koyulmuþ.
Bu çerçevede ilçenin tüm görüntüsü
üzerinde çalýþmalar yapýlmýþ. Baþkan
Karakaþoðlu, ekonomik krizden kültürel
varlýklara sarýlarak, onlarý yeniden
deðerlendirerek çýktýklarýný anlatýyor.
Restorasyondan geçen konaklar birbiri
ardýna otel veya pansiyon olarak
iþletilmeye baþlanmýþ. Ahilik geleneðinin
halen sürdüðü ve her cuma, Esnaf
Çarþýsýnda geleneksel duanýn yapýldýðý
Mudurnuda, bu kültürel çalýþmaya
bütün ilçe halký gönül vermiþ durumda.
Sadece turizm hizmeti verenler deðil
tüm Mudurnulular, evlerinin,
dükkanlarýnýn estetik görüntüyü
bozmamasý için ellerinden gelen ilgiyi
göstermeye çalýþýyor. Sokaklarda
dolaþýrken, esnafýndan ev hanýmýna kadar
herkes, yabancý gördüðüne adeta kendi
evine gelmiþ bir misafir gibi ilgili



Hepimizin tavukçuluk dendiðinde aklýmýza ilk gelen yerlerden biri olan Mudurnuda,
son bir yýldýr adeta kültür ve turizm seferberliði baþlatýlmýþ durumda. Hem kamu
kuruluþlarýnýn hem de halkýn birebir desteðiyle yürütülen bu seferberlik, yöresel
deðerler ve el sanatlarýnýn ekonomik bir dönüþüm olarak Mudurnunun adeta
küllerinden yeniden doðmasýna sebep olmuþ.

davranýyor. Pazar telaþýnýn yaþandýðý
sokaklarda gezerken kendinizi bir eski
zaman mahallesinde, evin cumbasýndan
komþu kadýnla sohbet ediyormuþ gibi
hissediyorsunuz. Çalýþmalarýn bu kadar
baþarýlý olmasýnýn altýnda da bu birlik
ruhunun yattýðý ortada.
Uzun sözün kýsasý; tarihi, kültürel ve
doðal güzelliklerin uyumlu birlikteliðinin
yaþandýðý Mudurnu, yerel ve sivil
giriþimlerin desteðiyle adeta ikinci
baharýný yaþýyor. Ýhtiþam yerine sadelik,
koþuþturmalar yerine sakinlik arayanlar
için yaylalarý, kaplýcalarý, dað evleri,
konaklarý, el sanatlarý ve en önemlisi
sýcak insanlarýyla sonsuz tatlar içeren bir
alternatif olarak yaný baþýnýzda duruyor.
Ýpek Yolunun bu yaþayan duraðý, yeni
kaþiflerini bekliyor.

anlatýyor, Gülhan Haným. Ve bu zorlu çalýþma sebebiyle baþlýk
yapýmýnýn giderek azaldýðýný anlatýyor hüzünlü sesiyle.
Bir Huzur Konaðý: Keyvanlar
Mudurnuda ilk restore edilen tarihi binalarýn baþýnda Keyvanlar
Konaðý geliyor. Yaklaþýk 150 yýllýk olan konak, özel bir þirket
tarafýndan otel olarak hizmete sokulmuþ. 9 odasý olan konak,
üç katlý ve üst katlardaki odalar sedirli. Titizlikle restore edilen
konakta banyolar, eski mimariye uygun olarak dolap içinde
býrakýlmýþ. Yaný baþýnda akan deresi, geniþ avlusu, titiz servis
hizmetiyle þehir hayatýndan kýsa bir süre bile olsa kurtulmak
için ideal bir dinlenme ortamý. Yüksek tavanlý odalarda

geçireceðiniz bir gecelik zaman bile size uzun zaman yetecek
enerjiyi saðlamaya yardýmcý olacaktýr.

Osmanlýdan Gelen Iþýltý:

Bartýn Ýþi Tel Kýrma
Nevin DENÝZ

Bartýn iþi tel kýrma, güzel ve kolay yapýlan bir iþleme çeþidi olup Bartýn ilinde yaygýn olarak görülür.
Tellerin makasla deðil, elle kýrýlarak oluþturulduðu bu iþlemede kullanýlan malzemeler ise gelin teli,
yassý düz iðne ve seyrek dokunmuþ bir kumaþtýr.

Geleneksel Osmanlý iþlemelerinden olan Bartýn iþi (tel kýrma), Türk kadýnýn ne kadar ince bir zevke sahip
olduðu gösteren nadide el sanatlarýmýzdan biridir. Tel kýrma, güzel ve kolay yapýlan bir iþleme çeþidi olup
Bartýn ilinde yaygýn olarak görülür. Tellerin makasla deðil, elle kýrýlarak oluþturulduðu bu iþlemede kullanýlan
malzemeler ise gelin teli, yassý düz iðne ve seyrek dokunmuþ bir kumaþtýr. Ýþlemeler, Anadolu insanýnýn
ruh halini ve sosyal iliþkilerini anlatýr. Anadolu kadýný sustuðu zaman renkler ve motifler konuþur. Örneðin;
sevgilisine sarý bir çevre gönderen genç aþýktýr, sararýp solmaktadýr. Eðer bu çevre selvilerle
bezenmiþse, hasretinden ölmeyi düþünmektedir. Yeþil ise arzulu; mavi ve çiçek
bezemeli ise ümitlidir. Anadolu erkeði sevgilisinden gelen iþlemeleri
okunmasýný bilir ve bu gizli deyiþler, Anadolunun her bölgesinde
ayrý ayrý sembollerle söylenir. Eskiden evliliðe aday
genç kýzlar, kendilerini, çeyizlerine iþlemeler
yapmaya zorunlu hissederdi. Ýþlemeye meraklý
hemen herkesin çeyizinde en az bir tane tel
kýrma olan Bartýn iþi mevcuttur. Gümüþ renkli
tel kýrmalarýn parlaklýðý, saflýðý, duruluðu,
asilliði; sadeliðin ve zarafetin simgesidir. Yeni
bir hayata adým atmakta olan niþanlý kýzlar,
içlerindeki bu coþkuyu, bu heyecaný, pýrýl
pýrýl, ýþýl ýþýl tel kýrmayla iþlenmiþ örtülerine
yansýtýrlar.
Günümüze Uyarlamalar
Süslenme ve süsleme arzusu, insanlýðýn
varoluþundan bu yana vardýr. Bu nedenle
insanlar her dönemde yenilikler yapmýþ,
giyimlerini, evlerini, kullandýklarý eþyalarý
süslemek için çaba göstermiþ ve süslemeyi
sanat haline getirmiþlerdir. Buradan yola
çýkarak þöyle söyleyebiliriz; insan hayal
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Bir zamanlar saraylarý süsleyen bartýn iþinin þimdilerde malzemesini bulmak bile zor.

gücünü kullandýðýnda istediði her þeyi süsleyebilir, yenilikler
katabilir. Örneðin; katlamalý modern perdelere nostaljik bir
hava vermek için, Osmanlý ýþýltýsý olan tel kýrmalarla motifler
kullanýlabilir. Tel kýrma için, salon takýmlarýna koltuk þalý, sehpa
örtüleri, gelin duvaðý, eldiveni, yatak örtüleri vs. gibi daha pek
çok uygulama alaný sayýlabilir. Ayrýca hesap iþi ve Türk iþi
örtüleri süsleme amaçlý serpmeler yapýlarak göze hitap eden
iþlemeler oluþturulabilir.
Tel Kýrma Unutulmaya Yüz Tuttu
Kültür ve sanat eserleri, insanlýðý geçmiþe baðlayan ve daha da
ötesi geleceðe hazýrlayan en önemli unsurlardýr. Ancak
günümüzde ne yazýk ki bunlara verilen deðer azalmýþtýr.
Atalarýmýzýn yadigarý Bartýn iþi yani tel kýrma, pek çok sanat
dalý gibi unutulmaya yüz tutmuþ iþlemelerdendir. Halbuki bu
iþler, vakti zamanýnda saraylarý süslemiþ, köþklere ve bembeyaz
boyalý Anadolu evlerine misafir olmuþ, her köþeye yakýþmýþ,
ýþýl ýþýl parlayan bir iz býrakmýþtýr geçmiþimize Günümüzde ise
bu iþin yapým malzemeleri bile çok zor bulunmaktadýr.



Atalarýmýzýn yadigarý Bartýn iþi yani tel kýrma, pek çok sanat dalý gibi unutulmaya yüz tutmuþ
iþlemelerdendir. Halbuki bu iþler, vakti zamanýnda saraylarý süslemiþ, köþklere ve bembeyaz
boyalý Anadolu evlerine misafir olmuþ, her köþeye yakýþmýþ, ýþýl ýþýl parlayan bir iz býrakmýþtýr
geçmiþimize

ata mirasý el iþlemelerini korumak, günümüz ihtiyaçlarýna uygun
ürünlere uyarlamak ve gelecek nesillere en iyi þekilde ulaþtýrmak,
mesleki eðitim merkezlerinin en önemli amaçlarýndan olmalýdýr.
Öyle ki, bu konunun önemi kavratýlarak yetiþtirilen genç
öðretmen adaylarý ve öðrencileri, el sanatlarýnýn korunmasýna
büyük katký saðlayacaktýr. Çünkü, tarih boyunca iftihar ettiðimiz
bu iþlemeler, zamanla kaybolma tehlikesi içindedir. Bir taraftan
iþleme yapýlmayýþý, diðer taraftan olanlarýn yok pahasýna
yurtdýþýna aktarýlmasý çok üzücüdür. Güzel bir organize ile eski
iþlemeler toplanýp müzelere yerleþtirilmezse ve bu iþleri yaþatacak
dernekler kurulmazsa, ata yadigarý, el emeði, göz nuru 18.yüzyýl
ýþýltýlarý zamanla kaybolacak ya da bu sanata baþkalarý sahip
çýkacaktýr. Ayrýca yapýlan turistik iþler, Türk iþlemelerinin bütün
dünyaya yayýlmasýnda önemli bir unsurdur.

Ata Mirasý Bu Sanatlar Korunmalý
Zenginliklerle dolu tarihimizin en deðerli hazinelerinden olan
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Hüsn-i Hat

Yazýlarýn En Güzeli
Dr. Süleyman BERK

Allah güzeldir ve güzeli sever. mealindeki kudsi hadis ýþýðýnda bakýldýðýnda
eþyaya,yazý da baþlangýcýndan bu yana nesilden nesile büyük bir dikkat ve gayratle geliþtirilerek güzel
sanatlar seviyesine çýkartýlmýþtýr.

Hüsn-i hat, kelime olarak güzel yazý
anlamýna gelmektedir. Istýlah olarak ise
Ýslâm yazýsýnýn estetik endiþelerle birlikte
yazýlmasý anlamýna gelmektedir. Bilindiði
gibi, Arap yazýsýnýn menþei Ýslâm öncesine
dayanmaktadýr. Arap yazýsýnýn kaynaðý
ile ilgili çeþitli rivayetler mevcut ise de,
kabul gören görüþ, Nabat yazýsýndan
türediði, hattâ onun geliþmiþ bir devamý
olduðudur.

Süleymaniye Camii Celî Sülüs Kitabesi

Arap yazýsý baþlangýçta çok iptidâi olduðu
gibi, hareke ve birbirine benzeyen harf
þekillerini ayýran noktalardan da
mahrumdur. Bütün bunlar, Arap yazýsýna
sonradan ilâve edilmiþtir. Ýlk iki asýrda
yazýnýn imlâ geliþimi üzerinde durulmuþ,
ancak ondan sonra estetik yapýsý üzerinde
geliþmeler baþlamýþtýr.
Aslýnda, baþlangýcýndan itibaren yazý
estetiði üzerinde durulmuþ, basit de olsa
bir takým kaideler konmuþtur. Hz. Ali
kâtibine Mürekkebini karýþtýr, kalemin
ucunu uzun tut, satýrlar arasýnda tenâsübe
riâyet et demek suretiyle yazý ile alâkalý
ilk estetik kâideleri beyan etmiþtir. Aslýnda
estetik kâidelerine dikkat edilerek yazýlmýþ
bir yazý, ayný zamanda doðru ve okunaklý
bir yazý anlamýna da gelir.
Allah güzeldir ve güzeli sever meâlindeki
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Topkapý Sarayý Bab-ý Selâm üzerinde Celî Muhakkak Kelime-i Tevhid ve
altta Sultan ýý.Mahmud Tuðrasý
kudsi hadis, insanýn eþyaya bakýþ açýsýnýn
ne olmasý gerektiðini ortaya koyan güzel
bir tesbittir. Ýnsan hayatýnda varolan her
þeyin güzel olmasýna dikkat gösterilmesi,

þuurlu insan için gerekli bir hedeftir. Kutsal
metin Kuran-ý Kerim ve hz. Peygambere
ait her türlü hususun tesbiti, güzel sözlerin
insanlara yazý ile aktarýlmasýnda kullanýlan

Yazý baþlangýcýndan itibaren, nesilden nesile
büyük bir dikkat ve gayretle geliþtirilerek
güzel sanatlar seviyesine yükseltilmiþtir. Daha
Abbasiler zamanýnda Ýbn Mukle (ö.
328/940) isimli sanatkâr, harf þekillerini
belli ölçülere baðladý. Yazýyý düzene koyarken
nokta, elif ve daireyi ölçü olarak aldý. Noktayý
harflerin boyu, elifi dik harflerin boyu, daireyi
ise çanak þeklindeki harflerin geniþliði için
ölçü olarak koydu. Böylece aklâm-ý sitte
denilen altý çeþit yazýyý (sülüs, nesih, reyhani,
muhakka, tevkii ve rýkaa) ölçü içerisine alýp
düzene soktu.
Ýbn Mukleden bir asýr sonra gelen ve ayný
yazý ekolünün ikinci temsilcisi Ýbn Bevvâb
(ö. 413/1022) Ýbn Muklenin yazýsýný
geliþtirdi ve güzelleþtirdi. Ayný ekolden son
olarak Yâkut el-Mustasýmî(ö. 698/1298)



Baðdat, Abbâsilerin siyasi
hayatlarýnýn bitiþi ve Yâkutun
vefatýndan sonra sanat merkezi
olma özelliðini kaybetmiþ, yerini
önce Kâhireye daha sonra ise
Ýstanbula býrakmýþtýr.
Osmanlýlar Osmanlý bütün güzel
sanatlara olduðu gibi, yazý
sanatýna da özel bir ilgi göstermiþ,
hattatlar, padiþahlarýn özel
iltifatlarýna nail olmuþlardýr.
Ayrýca Osmanlý padiþahlarý
içerisinde bizzat yazý ile meþgul
olanlar da çýkmýþtýr. II. Bâyezid,
II. Mustafa, III. Ahmed, II.
Mahmud ve Abdülmecid ilk akla
gelen hattat sultanlardýr. Bundan
baþka, her tabakadan halk, yazýya
büyük bir ilgi göstermiþtir.
Daha II. Bâyezid zamanýnda

Süleymaniye Camii avlu kapýsý üzerinde celî sülüs mermere mahkûk
ayeti kerime.

Yesarizade Mustafa Ýzzet Efendiye ait Kirazlýbent celî
talik Kitabesi; üst kýsýmda hattat Rakýmýn II.Mahmud Tuðrasý

Osmanlýlar bütün güzel sanatlara olduðu gibi, yazý sanatýna da özel bir ilgi göstermiþ,
hattatlar, padiþahlarýn özel iltifatlarýna nail olmuþlardýr.

isimli hattat, aklâm-ý sittenin kâidelerini daha
bir belirginleþtirerek yazýyý güzelleþtirmiþlerdir.
Yâkutun yazýda yaptýðý en büyük deðiþiklik,
o güne kadar düz kesilen kalemin aðzýný eðri
keserek, kalemin eðimini artýrmasýdýr. Yâkut,
Ýbn Mukle ve Ýbn Bevvab yazýlarýndan istifade
etmiþ, onlarýn kaidelerine baðlý kalmýþsa da
daha çok Ýbn Bevvab yazýlarýna zerafet
kazandýrýp, bir üslup meydana getirmiþtir.
Yâkutun bilhassa Muhakkak ve Reyhani
yazýlarýnda ortaya koyduðu estetik kurallar,
âhenk ve nisbet, Osmanlý hat mektebinin
çýkýþýna kadar Ýslâm âleminde ideal örnekler
olarak kabul edilmiþtir.

hattat Þeyh Hamdullah (ö.1520) padiþahýn
da telkini ile Saray hazinesinde bulunan Yâkut
yazýlarý üzerinde çalýþarak aklâm-ý sittede
Osmanlý üslûbunu oluþturmayý baþarmýþtýr.
Bilhassa sülüs ve nesih yazý çeþitlerinde güzellik
unsurlarý Osmanlýnýn bu döneminde ortaya
konmuþtur.
Harflerin tenâsübü yani ideal ölçüsünün
bulunmasý, kalem hakimiyeti ve harflerin
satýra dizilmesindeki kudret ve kuvvet Osmanlý
hat mektebinin önemli hususiyetlerindendir.
Harf kenarlarýnda pürüz bulunmamasý yani
kalem kuvveti, baþarýsý, ayný þekilde harflerin
satýrda diðer harflere yabancý durmamasý
yazý estetiðinin ana unsurlarýdýr. Bu hususlarýn,



yazýya da, metin kadar özen gösterilmesi
Müslümanlarýn hedeflerinden olmuþtur.

birlikte, bir yazýda bulunmamasý veya
baþarýlamamasý estetik bir kusurdur. Bir saç
telinin beyaz bir sahifedeki gergin çizgi
görünümü, hüsn-i hatta harflerin yazýmýnda
saðlanamaz ise yahut kalem kalýnlýðý ile harf
büyüklüðü arasýndaki ölçü, yani harfin
tenâsübü yakalanamazsa veya harfler satýrda
uygun yerlerine yerleþtirilemezse bu yazýya
hüsn-i hat denmesi imkansýzdýr. Güzel yazý,
yani hüsn-i hat bu üç unsuru da ihtiva
etmelidir. Osmanlý, hüsn-i hatta bu üç unsuru
baþarý ile kullandýðý için yazýnýn merkezi
olmuþtur.
Celî yazýnýn kemâle ermesi de Osmanlý elinde
olmuþtur. Kalemin kalýn olmasý ve yazýnýn
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Kuran Mekkede nâzil oldu, Mýsýrda
okundu, Ýstanbulda yazýldýsözü bir hakkýn
tesliminden baþka bir þey deðildir. Ustaçýrak iliþkisi içerisindeki talimle oluþan
kuvvetli gelenek, cami, mescid, mezarlýklar
ve müzelerdeki sayýsýz örnek ve
malzemenin Ýstanbulda bulunmasý, hâlâ
bu kadîm Osmanlý þehrinin, sanat merkezi
olma vasfýný devam ettirmektedir.

Þehzadebaþý Camii Vefa kapýsý üzerinde hattat Ahmed Ârif Efendiye ait celî sülüs Besmele

kapladýðý alanýn ihatasýnýn zorluðu celî
yazýnýn tekâmülünü geciktirmiþtir. Aklâmý sittede ve özellikle sülüs ve nesih yazýda
baþarý daha II. Bâyezid döneminde
saðlanmasýna raðmen celî yazýnýn geliþimi
ancak XIX. Asýrda II. Mahmud döneminde
olabilmiþtir. Dönemin önemli hattatý
Mustafa Râkým Efendi kýrkbeþ yýllýk bir
çalýþma sonucu celî sülüs yazý ve padiþah
tuðrasýnda estetik bir inkýlâp
gerçekleþtirmiþtir.
Celî yazý genelde yüksek ve uzak mevkiye
asýldýðýndan, harflerin cýlýz görünmemesi
önemlidir. Perspektif noktasýndan, yazýnýn
konulduðu yere göre yazýlmasý estetik bir
husustur. Bunun yanýnda harfin, yazýnýn
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bütünü ile âhenkli olmasý, diðer harflerle
âdeta kucaklaþmasý sanatçýnýn mahâretini
gösterir. Ýþte Mustafa Râkýmla bu estetik
hususlar yakalanmýþtýr. Kendisinden sonra
gelen hattatlar bu yolun takipçisi
olmuþlardýr. Râkým Efendinini bugün Fatih
Nakþýdil Türbesinde bulunan celî yazýlarý,
sanatseverlerin ziyâretgâhý olmuþtur.
Osmanlý hat sanatýnda, bütün yazý
çeþitlerinde çizgilerin uyum halinde
olmasýna dikkat edilmiþtir. Bir yazýya
bakýldýðýnda, dik harflerin yönlerindeki
uyum ile yatay harflerdeki oturuþ paralelliði
önemlidir. Böyle bir uyum, yazýda dik
harflerde hareketlilik, yatay çizgilerde ise
devamlýlýk fikrini uyandýrýr.

Aslýnda, güzel yazýda, sözün güzelinin
kullanýlmasý, Osmanlý yazý sanatýndaki
estetiðin ana unsurunu oluþturmuþtur.
Genellikle cami ve mescid giriþ kapýlarýna
Oraya güven içinde esenlikle girin ve
Selâm size, hoþ geldiniz! Temelli olarak
buraya girin mealindeki âyetler, içerilere
ise Kuran ve hadislerden güzel nasihatler
müminlerin nazarýna verilir. Bu bazen
Ölünceye kadar Rabbine kulluk et,
Dikkat edin, kalbler ancak Allahý anmakla
huzura kavuþur meâlinde âyetler, bazen
de Vaktinde kýlýnan namaz, ana-babaya
iyilik ve cihad Allaha en sevimli gelen
ibâdetlerdendir, Zamanýnda namaz
kýlmaya gayret edin, Ölmeden tövbeye
gayret edin meâlindeki hadisler, bazen
de Kelime-i tevhid, Kelime-i þahâdet
olurdu. Ýsm-i Celâl, Ýsm-i Nebî, Ciharyârý güzîn ile hz. Hasan ve hz. Hüseyin isimleri
cami ve mescidlerin mutlaka bulunmasý
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Osmanlý hat sanatýnda, bütün yazý çeþitlerinde çizgilerin uyum halinde olmasýna dikkat
edilmiþtir. Bir yazýya bakýldýðýnda, dik harflerin yönlerindeki uyum ile yatay harflerdeki
oturuþ paralelliði önemlidir.

gereken hüsn-i hat levhalarýdýr.

oluþturan harflerin daðýlýmý, yani espas,
taþýnýn en baþýnda ölümle, insanýn fâniliði
leke daðýlýmý yazýnýn can damarýný
ile ilgili, yahut Cenâb-ý Hakkýn ebediyeti
Osmanlýda evlerin giriþine Cenâb-ý Hakkýn
oluþturmaktadýr. Yazýda harfin okuyuþu
ile ilgili bir ibâre yer alýr. Alt tarafta ise
isimlerinden Yâ Hafîz: Ey koruyucu
bozmayacak yere, gözü rahatsýz etmeyecek
güzel ifâdeler, hüsn-i hat ile taþa
konulmasý güzel bir gelenekti. Ayný þekilde
þekilde yerleþtirilmesi, bunun yanýnda
hakkedilmiþtir. Bu mezarlýklarda, ölümü
evlerin içine, Hz. Peygamberin fiziki ve
harfin ölçüsünde olmasý estetiðin can
sevimli kýlmada hüsn-i hattýn, güzel yazýnýn
ahlaki vasýflarýndan bahseden Hilye-i þerif
damarýný oluþturmaktadýr. Bütün bu
tesiri büyüktür.
asýlmasý dîni bir
hususlarý Osmanlý
anane halini almýþtý.
hattatlarýnýn
Bu hilyenin, haneyi
meydana getirdikleri
ve halkýný
eserlerde görmek
musibetlerden uzak
mümkündür. Bunun
tuttuðu inancý
için Ýstanbulda tarihi
yaygýndý.
mekanlarý gezerken
sevimli hâle getiren
dikkatli olmak yeterli
Osmanlý
olacaktýr.
mezarlýklarýnda, en
önemli unsur
Hangimiz eskinin
Þehzadebaþý Camii Vefa kapýsý üzerinde hattat Ahmed Ârif Efendiye ait celî sülüs Besmele
mezartaþý
Bab-ý Seraskerisi
kitâbeleridir.
Osmanlý yazý sanatýnda bir harfin diðer
Servilerin gölgesinde, muhteþem taþ iþçiliði
bugünün Ýstanbul Üniversitesi ana giriþ
harfe olan nisbeti, satýrda duruþu, meyli
ve yazý örneklerinin bulunduðu mezarlýklar,
kapýsý üzerinde bulunan celî sülüs Dâireve kalemin cereyaný estetik unsurlarýný
açýk hava müzesi gibidirler. Bu
oluþturur. Bunun yanýnda kaðýdýn rengi,
mezartaþlarýnda erkek ve kadýnlarýn için
i Umûr-u Askeriye yazýsýný görmezden
mürekkebin tonu, sayfalarýn düzeni bu
ayrý formda taþlar kullanýlmýþtýr. Kadýn
gelebiliriz? Yine hangimiz bu yazýnýn sanat
estetiði tamamlayan hususlardýr. Özellikle
mezartaþý kitabelerinde, kadýndaki zerâfet
kudretini görmezden gelebiliriz?
celî yazýda istif öne çýkmaktadýr. Yazýyý
ve inceliði görmek mümkündür. Mezar
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Ferman

Padiþahýn
Hüseyin TÜRKMEN*

Son yýllarda, Batý sanat ve kültür dünyasýnda, Ýslâm sanatýna, özellikle de Türk sanatýna gösterilen
ve gün geçtikçe artan ilgi sonucunda, fermanlar salt birer tarihsel belge olmaktan çýkýp, Osmanlý
Türklerinin özgün sanatlarýndan biri olarak deðerlendirmeye baþlanmýþtýr.

Osmanlý Devletinin, diplomasi, hukuk ve iktisat tarihi alanlarýnda bizlere býraktýðý en seçkin tarihî
belgeler arasýnda, fermanlar önemli bir yere sahiptirler.
Farsça buyurmak, emretmek mastarýndan türetilen ferman kelimesi, sözlükte emir, emirnâme,
buyruk, hükümdar alâmeti gibi anlamlar ifade etmektedir. Bir tarih terimi olarak ise, yapýlmasý
gereken bir iþ, ifâ edilmesi gereken bir görev için hükümdar tarafýndan verilen ve hükümdarýn
tuðrasýný taþýyan yazýlý emirdir.
Ferman kelimesi, Ýslâmiyeti kabul etmelerinden sonra, Ýlhanlýlar tarafýndan kullanýlmýþ
ve daha sonra Osmanlýlara geçerek, yerleþmiþtir. Ferman kelimesini tamamýyla
benimseyen Osmanlýlarda, bu kelimenin resmî manasý, herhangi bir iþ hakkýnda
padiþahýn alâmet-i þerife denilen tuðralý emri demektir. Bu emre hükümdardan
sadýr olduðu için, ferman-ý hümâyûn ve emr-i þerif denilirdi. Osmanlýlarda
hükümdarýn tuðralý fermanýna, mahiyetine göre, hüküm, biti, misal,
tevki, niþan, berat, menþur veya yarlýg adý verilirdi.
Bir ferman metni incelendiðinde, þu önemli unsurlar göze
çarpar:
a. Davet (duâ) formülü, fermana baþlanýrken en
üstte yer alan ve Allahýn adýyla iþe
baþlanýldýðýna dair bir yazýdýr ki bu yazý,
fermanlarda genellikle hu veya hüve
þeklinde yazýlmýþtýr. Bu formül sadece
fermanlarda deðil, genellikle, diðer
belgelerde de bulunmaktadýr. Bu formül
bazen açýkça yazýldýðý halde bazen de tezhibin
içinde saklanmýþtýr.
b. Fermanlarda, padiþah emri olduðunu tasdik makamýnda
tuðra bulunmaktadýr.

c. Fermanlar, fermanýn muhatabý olan þahsýn elkabý ile baþlar.
Osmanlý diplomatiðinde, Osmanlý devlet erkânýna olsun,
yabancý hükümdar veya devlet adamlarýna olsun yazýlacak
yazýlarda kullanýlacak elkab ayrý ayrý tespit edilmiþti. Hiç kimseye
hiçbir þekilde sosyal mevkiine, rütbe ve derecesine uygun
olarak tespit edilmiþ olan elkabý dýþýnda yazý yazýlamazdý.
d. Elkabdan hemen sonra mutlaka dua rüknü yer alýr. Buradaki
dua da, elkab da olduðu gibi fermanýn yazýldýðý þahsýn mevkiine
göre olurdu. Ve her vazifeli için kullanýlacak dua da tespit
edilmiþti.
e. Duadan hemen sonra, fermanýn yapýlma sebebinin izahý
gelmektedir.
f. Fermanýn yazýlmasýna veya gönderilmesine sebep olan olay
özetlendikten sonra bu konuda verilen emre geçilir.
g. Emredilenin yerine getirilmesinde, memurun baþarýya
ulaþmasý için dilek ve temenni yani duâya yer verilir.
h. Fermanýn yazýldýðý yer ve tarih yer almaktadýr.
Fermanlar ya sefer açýlmasý, asker sevki, vergi vb. devlet iþlerinin
ifasý için, Divan-ý Hümayûnun kararý ve Padiþahýn emri ile
hazýrlanýp ilgili þahýslara gönderildi. Ya da bir görevlinin veya
halktan birisinin arzuhali üzerine, söz konusu olayýn veya
konunun Divânda görüþülüp bir karara baðlanmasý sonunda
yazýlýrdý.
Bir fermanýn güvenirliði için tuðraya ihtiyacý olduðu gibi, geçerli
olduðunu ifade için tuðranýn tahtta bulunan padiþaha ait olmasý
gerekliydi. Bunun için yeni bir padiþah tahta çýktýðýnda kendinden
önceki padiþah tarafýndan verilmiþ olan emirlerin yürürlükte
olduðunu göstermek üzere, kendi tuðrasýný taþýyan fermanlar
gönderilirdi. Bu olaya ferman yenilenmesi anlamýnda ferman





Padiþah isimlerinin yazýlmasýnýn baþlý baþýna bir sanat haline dönüþtüðü tuðranýn
eþsiz güzelliði ile Ýslâm sanatlarýnýn en soylusu olan hattýn zarafetinin birleþimi,
bu tarihî belgelere çok geliþmiþ birer sanat eseri kimliði kazandýrmýþtýr.

tecdîdi adý verilirdi. Eski fermanlar ise merkeze geri gelirdi.
Fermanlarýn bir kýsmý doðrudan doðruya divandan yazýlarak
üzerine hükümdarýn tuðrasý çekilip gönderilirdi ki bunlara
emr-i þerif denilir, diðeri de yine böyle tuðralý bir fermanýn
üzerine ve baþ tarafýna yazýlaný teyiden iradedir. Ýkinci nevi
ferman, iþin ehemmiyetini vurgulamak için hakkýnda teveccüh
gösterilen kiþiye, yahut kendisine mühim bir iþ verilen, yahut
da padiþahýn alakasý dolayýsýyla tehdidi havi bir vali veya serasker
ve saireye gönderilirdi. Bu nevi fermanlara Hatt-ý Hümayunla
muvaþþah yani padiþahýn el yazýsýyla el yazýsý ile süslenmiþ
ferman denilir.
Fermanlar, Osmanlýlarýn son derece geliþmiþ yönetim sistemini
yansýttýðý gibi, Osmanlý tarihinin diplomatik, ekonomik, dinî,
askerî ve daha birçok sosyal yönlerini kapsayan önemli bir
bilgi kaynaðý oluþturmaktadýr. Osmanlý toplumunda fermanlara
verilen önem, bu belgelerin sanat deðerleriyle de kendini
göstermektedir. Osmanlý yönetiminin kültür geleneðini temsil
eden fermanlar, ayný zamanda tezhib sanatkârlarýna ve hattatlara
hüner ve ustalýklarýný gösterebilmek fýrsatýný da vermiþtir.
Osmanlý devletinde fermanlar, genellikle divanî hat ile yazýlýrdý.
Divanî yazý, Divan-ý Hümayûn tarafýndan hazýrlanan belgelerde
kullanýlan resmî yazý tarzýdýr.
Padiþah isimlerinin yazýlmasýnýn baþlý baþýna bir sanat haline
dönüþtüðü tuðranýn eþsiz güzelliði ile Ýslâm sanatlarýnýn en
soylusu olan hattýn zarafetinin birleþimi, bu tarihî belgelere
çok geliþmiþ birer sanat eseri kimliði kazandýrmýþtýr. Osmanlý
tuðrasýnýn çizgilerinde hareket saflýðýndan ve ahenginden
kaynaklanan olaðanüstü bir canlýlýk ve çekicilik vardýr.
Fermanlar, Osmanlý nakýþ üslubunun ve tezhib sanatýnýn
dönemler arasýndaki deðiþimini ve geliþimini göstermesi açýsýndan
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da büyük önem taþýmaktadýr.
Bir fermanda tezyin edilen kýsýmlar
þunlardýr:
1. Tuðra: Ýlk dönemlerde sade siyah
mürekkeple çekilen tuðra, Fatih Sultan Mehmed
döneminde altýn mürekkeple çekilmeye baþlanmýþ ve
II. Bayazid döneminde, beyzeleri tezyin edilmiþtir. Bu
tezyinata sývama altýn halkâr ve klasik tezhîb, bezeme özelliði
olarak dikkat çeker. 16. yüzyýl tuðralarýnda, klasik dönemin
bütün ihtiþamýný görmek mümkündür. 17. yüzyýlda ise laciverdin
canlýlýðýný kaybetmesi, altýn zeminlere iðne perdah yapýlmasý ve
kompozisyondaki gerileme, tuðra tezyinatýnda da görülmektedir.
Yüzyýlýn sonuna doðru baþlayýp, 18. yüzyýl baþlarýnda yoðun
olarak hissedilen batý etkisindeki gölgeli çiçek boyamalarýnýn
güzel örneklerini, fermanlarda da görmek mümkündür. Son
dönem tuðralarýnda ise, iki renk altýn ile yapýlan arma, ay-yýldýz,
güneþ ýþýnlarý, rokoko çiçekler ve rokoko bordür, bezeme unsurlarý
olarak sayýlabilir.
Ferman tuðralarý her zaman tezyîn edilmeyip, býrakýldýðý
olmaktadýr.
2. Yazý Üzeri : Zerefþân ile tezyin edilir. Celî dîvânî yazýlara
lâlefþân, mavi ve siyah serpme de yapýlýr. Bazen harfler üzerine
altýn noktalar konulduðu görülmüþtür.
3. Yazý Aralarý : Bu kýsýmlar; altýn noktalar, rokoko motifler,
ay-yýldýz, zerefþan ve halkari ile tezyin edilir.
4. Dua Cümlesi : Genellikle, altýn noktalar ve zerefþân ile

süslenmiþtir.
5. Mahall-i Tahrir : Fermanýn yazýldýðý veya yollandýðý yerin
yazýlý olduðu bu kýsým, halkâri, altýn negatifli motifler, zerefþân
ve altýn noktalarla tezyîn edilmiþtir.
6. Hatt-i Hümayûn : Genellikle, serlevha (iklîl) tarzýnda
tezhiblenir. Tezhibi klasik tezhibdir. Pervazlarýna geçme ve
kurtçuklar yapýlýr. Bazý fermanlarda ise, dönemin sanat özelliklerini
yansýtan bezenmelerle çerçeveye alýnan hatt-ý hümayûn, tuðra
tezhibinin bazen içinde, bazen de dýþýnda yer almýþtýr.
7. Boþluklar : Tuðra bezemesi ile yazýnýn haricinde kalan kýsýmlar,
ilk dönemlerde boþ býrakýlmýþtýr. Hatt-ý hümayûn tezhibi, bazen
bir gül dalý veya çiçek buketi, þikaf veya halkâr bezemeli saz
motifleri, rokoko çiçekler, ay-yýldýz ve arma gibi motifler, boþ
kýsýmlarýn tezyinatýnda kullanýlmýþtýr. 19. yüzyýlda ferman
kaðýdýna, halkâri veya Türk rokokosu bezemeler yapýlmýþtýr.
Nadiren de olsa, bütün yüzey tezhiblenmiþtir.
Son yýllarda, Batý sanat ve kültür dünyasýnda, Ýslâm sanatýna,
özellikle de Türk sanatýna gösterilen ve gün geçtikçe artan ilgi,
birbirini izleyen görkemli sergiler, yayýnlar ve hatta müzayedeler
sonucunda, fermanlar da salt birer tarihsel belge olmaktan
çýkýp, Osmanlý Türklerinin özgün sanatlarýndan biri olarak
deðerlendirmeye baþlanmýþtýr.
Son derece zarif bir güzelliðe sahip olan bu deðerli belgeler,
ayný zamanda azamet dolu görünüþleriyle çevrelerinde soylu
bir atmosfer meydana getirmektedir.
(*) Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Atatürk Kitaplýðý Nadir Eser Kütüphanecisi.
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Tespih Sanat Olunca...
Yusuf ILGIN

Dünya üzerindeki her kültürde farklý biçimlerde tezahür eden ve Osmanlý döneminde altýn çaðýný
yaþayan tespihçilik, usta çýrak iliþkisi içinde günümüzde sadece dört-beþ tespih ustasý tarafýndan
sabýrla yapýlmaya devam ediyor. Ünlü tespihçilerden Yusuf Özgenin yardýmcýsý Hüseyin usta da
bunlardan biri

Dünya üzerindeki her kültürde farklý biçimlerde tezahür eden ve Osmanlý döneminde altýn
çaðýný yaþayan tespihçilik, usta çýrak iliþkisi içinde günümüzde sadece dört-beþ tespih ustasý
tarafýndan sabýrla yapýlmaya devam ediyor. Ünlü tespihçilerden Yusuf Özgenin yardýmcýsý
Hüseyin usta da bunlardan biri
Tarihi M.Ö 800lü yýllara kadar dayanan tespih, stres atma aracý ve aksesuar
unsuru olmanýn dýþýnda dinsel bir anlama sahip olmuþtur, yüzyýllar
boyunca Yüce Yaratýcýya 99 ayrý isim (Esma-ül Hüsna) veren
Ýslami anlayýþ, Onu tespih ederken, yani anarken, her isim
için bir iþaret olmak üzere ipe dizdiði bu 99 taneli aracý
kullanmýþtýr. Tespih geleneði sadece Ýslamda deðil, diðer
dinlerde de görülür. Budist ve Hindu kültürlerinde,
Brahmanizm gibi Uzak Doðu dinlerinde 100 taneli
tespih, Avrupa Katoliklerinde ise 64 taneli tespih
yaygýndýr. Ortodoksluk, Protestanlýk ve Musevilikte
de tespih vardýr. Böylece kitaplarý ayrý da olsa, ayný
yaratýcýya yönelen insanlar, birbirleriyle tespih adý
verilen dua tanelerinde buluþur. Osmanlý döneminde
yükselme çaðýný yaþayan tespihçilik, ustalarýnýn
ellerinde bir sanat þekline bürünür. Haremlerde
bile zenne(bayan) tespihi yapan tespihçibaþýlar
görülür. Dönemin en ünlü tespih ustalarý arasýnda
Tophaneli Ýsmet usta, Yamalý Halil usta, Horozlu
Salih sayýlýr. Bu sanatçýlarýn yaptýðý tespihler, þu anda
servet deðerindedir. Cumhuriyetten sonra yurtdýþýndan
gelen malzemelerin kýsýtlanmasý, eski ustalarýn iþi
býrakmalarý ve arkalarýndan yenilerin yetiþmemesi bu sanatý
gerileme dönemine sokmuþtur. Günümüzde 7-8 yýldan beri
büyük imalathanelerde tespih makineleri ile üretim yapýldýðýný
ve bu iþin sanat yönünün öldüðünü anlatan Hüseyin Çelik, Tespih,
ipe dizilmiþ boncuklardan ibaret deðildir. Tespih, sabýr iþidir, gönül iþidir.
Tespih, yapýldýðý malzemeye, tanelerin tornadan çekiliþ tarzýna ve ustasýna
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Tespih, sabýr iþidir, gönül iþidir. Tespih, yapýldýðý malzemeye, tanelerin tornadan
çekiliþ tarzýna ve ustasýna kadar ayrý ayrý deðerler taþýr.

kadar ayrý ayrý deðerler taþýr. diyor. Bu nedenle son sergisine
Tespih Sanat Olunca adýný koymuþ Hüseyin usta
Gönlümü Koydum Bu Ýþe
1985 yýlýndan beri tespih yapan Hüseyin Çelik, askerde tanýþtýðý
bir arkadaþý vasýtasýyla önce kuyumcu olarak girmiþ bu iþe
Kuyumculuk ile tespih yapýmý arasýnda çok büyük benzerlikler
olduðunu söyleyen usta, daha sonra sadece tespih yapmaya
baþlamýþ. 1994 yýlýnda bir koleksiyoncu sayesinde ünlü tespih
ustasý Yusuf Özgen ile tanýþan sanatçý, bundan sonrasýný þöyle
anlatýyor: Ýlk tanýþtýðýmýz dönemlerde zaten tespih yapýyordum
ancak hocamýn yaptýðý tespihleri gördüðümde o ahenk ve
uyuma hayran kaldým. Yanýna yardýmcý olarak aldý beni, günlerce
gecelerce çalýþtým. Bu süreçte bilgi, tecrübe ve hassasiyetin bir
tespihte ne kadar önem taþýdýðýný öðrendim. 8 ay önce vefat
eden hocamý saygý ve rahmetle anýyorum.
Ýlginç Malzemelerle Benzersiz Ýþler
Hüseyin usta, tespih yapýmýnda fildiþi, mamut diþi, mors diþi,
su aygýrý diþi, testere balýðý diþi, balina diþi, deniz kaplumbaðasý
kabuðu, gergedan boynuzu, deve kemiði, bufalo boynuzu gibi
hayvansal malzemeler; inci, mercan, siyah mercan gibi deniz
malzemeleri; kehribar, oltu taþý, lüle taþý gibi fosil kökenli
malzemeler; abanoz, yýlan aðacý, sandal aðacý, öd aðacý, kan
aðacý(paduka), zeytin aðacý, pelesenk, gül aðacý gibi aðaçtan
malzemeler ve kuka, sýrçalý kuka, narçýl gibi bitkisel malzemeler
kullanýyor. Bu tarz malzemeleri genellikle çeþitli mamul
ürünlerden elde ettiðini belirten sanatçý, insanlarýn daha çok
bilmelerinden ötürü çoðunlukla fildiþi malzemeden tespihler
istediklerini ifade ediyor. Aldýðý sipariþlerin yaný sýra sayýlarý





20yi bulan koleksiyonerlere özel iþler üreten Hüseyin Çelik,
bazen bir tespih üzerinde 15 gün çalýþtýðýný söylüyor. Bunun
malzemelerin cinsiyle ilintili olduðunu belirten usta, Kuka,
Brezilyadaki palmiyelerin kökünden elde edilen bitkisel bir
malzeme. Osmanlýda en çok kullanýlan malzeme türü de
budur. Yapýmý en kolay tespihler ise kemik türü, diþ türü
malzemelerden yapýlýr. Kehribar, yapýmý en zor tespihlerdendir.
Malzemesi, çam reçinelerinin milyonlarca yýl sonra toprak
altýnda çýkarýlmasý ile elde edilir. Kehribarýn en önemli özelliði
ise vücuttaki elektriði almasýdýr. diyor. Yurtdýþýndan gelmeleri
nedeniyle oldukça pahalý olan malzemeler, iþçilikle birleþtiðinde
ortaya pahalý fiyatlar çýkýyor. Ancak usta, her þey gibi bunun
da bir hedef kitlesi olduðunu söylüyor. Ayrýca tespihleri
yaparken Osmanlýya duyduðu hayranlýðý yansýtan sanatçý,
Osmanlý motiflerine sadýk kalarak tespihler tasarlýyor. Camiler
ve mezar taþlarýnýn ilgisini çektiðini, Mevlevi ve Bektaþiliði
araþtýrdýðýný söyleyen ustanýn yaptýðý tespihlerdeki imamelerde
bunlarýn izlerini görmek mümkün.
Ele Geri Dönecekler
1996 yýlýndaki ilk karma sergisinin ardýndan 2003 yýlýna kadar
Atatürk Kitaplýðý Sanat Galerisinde çeþitli sergiler açan Hüseyin
Çelik, yeni sergisini Ramazan ayý içerisinde açmayý planlýyor.
Son sergisine bir gönderme olmasý amacýyla Tespih Sanat
Olunca adýný veren sanatçý, tespihin makineleþmeye girmesinden
dolayý oldukça rahatsýz. Büyük imalathanelerdeki üretimlerle
Suudi Arabistan, Kuveyt gibi ülkelere de açýlým yaþandýðýný
söyleyen ustaya göre, bu durum sanatý öldürüyor. Ancak bu
iþten anlayanlar en kýsa zamanda ele geri dönecek

143

Sarîr-i Hâme

Kamýþýn Sesi
Emine SAÐMAN

Arap yazýsý, Ýslamýn zuhuru ile süratli bir inkiþaf devresine girmiþtir. Çünkü Ýslamýn tavsiyelerinden
birisi; her iþi güzel yapmak, güzeli aramaktýr. Güzelliði gören ve duyan bir varlýk olarak dünyaya
gelen insanoðlu, güzel sesler, güzel yüzler ve biçimler karþýsýnda heyecanlanýr, ruhu titrer.

Hat sanatý, Ýslam medeniyeti çerçevesinde doðup geliþen güzel
sanatlarýn baþta gelenidir. Arap yazýsý, Ýslamýn zuhuru ile süratli
bir inkiþaf devresine girmiþtir. Çünkü Ýslamýn tavsiyelerinden
birisi; her iþi güzel yapmak, güzeli aramaktýr. Güzelliði gören ve
duyan bir varlýk olarak dünyaya gelen insanoðlu, güzel sesler, güzel
yüzler ve biçimler karþýsýnda heyecanlanýr, ruhu titrer. Sanki onu daha
evvel görmüþ, tanýyormuþ gibi hayranlýk duyar. Elest bezmindeki hâtýralarý
canlanýr. Az çok her fânide, bu hatýrlama, bu özlem mevcuttur. Ancak
herkes kendi talebi nispetinde duyar ve anlar.
Kuran-ý Allahýn sözüne yakýþýr bir güzellikte yazma heyecaný, gayreti,
titizliði ve Güzel þeyler güzel kaplara konur. anlayýþý, yazýnýn, sanat yazýsý
(hüsn-i hat) seviyesine yükselmesine sebep olmuþtur. Kuran-ýn manasý ve
lafzý gibi yazýsý da kutsî bir karaktere, Kuran-ýn lafzý ve manasý gibi yazýsýnýn
da ilahi vahye dayandýðýný ileri sürmüþlerdir. Müslüman sanatkârlar bu anlayýþla,
bir ibadet coþkusu ve disiplini içinde, Kuran nüshalarýný yazarak çoðaltmýþlar,
ilâhî mesajýn gönüllere sanat yoluyla iletilmesine vasýta olmuþlardýr.
Kerimin, hadislerin ve daha pek çok ilmin tespitine, nice sanat eserlerinin
de oluþmasýna vesile olan kaleme, Müslümanlar saygý ve hürmet
göstermiþlerdir. Ýlim ve sanat yolunda ömür tüketen âlimler ve sanatkârlar,
açtýklarý kalem yongalarýný hiç zâyî etmeden biriktirmiþler, âhir
ömürlerinde yakýnlarýna, Cenaze suyumu bu kalem yongalarý ile
ýsýtýnýz. diye vasiyet etmiþlerdir. Kalem yongalarý, bu anlayýþ içinde
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Kuran-ý Kerimin hedeflerinden biri de insanoðlunun gönül gözünü açarak maddi ve
manevî güzellik karþýsýndaki hassasiyetini, fýtrî olan sanat kabiliyetini geliþtirip yön
vermektir. Dýþ âlemi seyreden gözden ayrý olan kalp gözü ancak Kuran-ý Kerimin
hikmet nuru ile aydýnlanýr.

asýrlardýr ya yakýlmýþ ya da topraða gömülmüþtür. Öyle ki halk

da kasem buyurulmuþ olmasý, onlarýn da ehemmiyet ve

dahi kaðýt ve kaleme saygýsýzlýðýn fakirliðe ve benzeri çeþitli

kudsiyetlerine iþaret etmektedir.3

belalara sebep olacaðýna, böyle hürmetsizlik eden bir kimseye
Allahýn bütün hikmet ve feyiz kapýlarýný
kapatacaðýna inanmýþlardýr.1 Ecdadýmýz kalemi
bir alet olarak görmeyerek ona manevi bir
þahsiyet atfetmiþlerdir. Kalemin künyesi, Ýbnüz Zenciyedir. Zenciyyenin oðlu demektir.
Zenciyyeden murad, divittir. Kaleme lakab

Kuran-ý Kerimin hedeflerinden biri de insanoðlunun gönül
gözünü açarak maddi ve manevî güzellik
karþýsýndaki hassasiyetini, fýtrî olan sanat kabiliyetini
geliþtirip yön vermektir. Dýþ âlemi seyreden
gözden ayrý olan kalp gözü ancak Kuran-ý
Kerimin hikmet nuru ile aydýnlanýr. Onun

olarak esmer adý verilmiþtir.2

öðrettiði güzel ahlâk ile nefsini terbiye ederek

Kalemin faziletini anlatmak için Cenab-ý Hakkýn

yaradýlýþýn hikmetini ve eþyanýn hakikatini idrak

kaleme kasem buyurmasý kâfîdir. Kuran-ý
Kerîmin Kalem suresi birinci ayetinde þöyle
buyuruluyor: Nun, kalem ve ehli kalemin
satýra dizdikleri ve dizecekleri hakký için.
Elmalýlý Hamdi Yazýr ayetin izahýný þöyle
yapýyor : æ (vav) kasem içindir. Bilindiði üzere
kasem, mühim bir þey üzerine bilerek ve isteyerek yemin etmektir.
Yemin, yemin edilen þeyin, kendisiyle yemin edilmeye layýk

gönül gözünü cilalandýran kimse güzellikleri görür,
eder. Müslüman hassa, iþli, güzeli arayan ve
görebilen bir ruh yüceliðine ve temizliðine sahip
olmalýdýr. Ýslamiyet, Allah güzeldir, güzeli
sever. düsturu ile Müslümanlarýn arýnmýþ bir
ruh güzelliðine sahip olmalarýný, iç temizliðinin
de hayatýn bütün safhalarýna iþ ve sanat hareketleri olarak
yansýmasýný ister. Ýnsanoðlu, bu olgunluðu tahsil için yaratýlmýþtýr.

mühim ve mukaddes bir þey olduðunu bildirmek için yapýlýr.

Daðlarýn, taþlarýn kabul etmediði aþk emanetini yüklenen insanýn

Burada kaleme, satýra dizenlere ve dizilenlere, dizilecek ve

aslýna dönünceye kadar çilesi çok büyük olacaktýr. Ruhun aslýna

dizeceklere de yemin edilmiþ. Kalem gibi yazanlara ve yazýlara

doðru hareketi, aþkýn eseridir. Aþk, kalbin güzele doðru meylidir.
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Kalem Allaha âþýktýr. Fakat aþkýný hakkýyla yazamadýðýndan þaþýrýp kalmýþ, aðlamayý âdet edinmiþtir; o durmadan aðlar,
hem de gözünden yaþ yerine kara kan akýtarak aðlar.
Aþksýz hakikate ulaþmak, bu âlemde ilahi sesler duymak mümkün

Kamýþlýk yemyeþildir, her canlýnýn hayat bulduðu suyla dopdolu

deðildir. Seyretmeye doyamadýðýmýz mimari eserler, minyatürler,

selamet içinde yaþayan kamýþlarý kesici aletlerle kesiyor, bu güzel

tezhipler, hatlar, dinlemekten býkmadýðýmýz besteler, ilahiler,
þiirler, aþk ve imanýn insanlýða birer hediyesidir.
Mevlânâ, Aþk naðmesinden baþka dünyada iþittiðim diðer bütün
4

naðmeler davulun gürültüsü gibiydi. diyerek, insanýn çevresindeki

ve huzurlu vatanlarýndan ayýrýyorlar. Kamýþlar asýllarýndan
koptuktan sonra huzura, saadete, mutluluða hasretler, hasret
çeke çeke kupkuru bir hale gelmiþlerdir.7

ilahi aþk naðmelerine kulak vermesini hatýrlatýyor. Mevlânânýn

Bilindiði gibi kamýþý ney haline getirebilmek için içi temizlenir,

tavsiyesine uyarak kaleme bakarsak þunlarý görürüz;

kýzgýn þiþlerle göðsü daðlanýr ve delikler açýlýr. Vatanýndan,

Kalem Allaha âþýktýr. Fakat aþkýný hakkýyla yazamadýðýndan þaþýrýp

nizamýndan koparýldýðý, onlara hasret býrakýldýðý yetmiyormuþ

kalmýþ, aðlamayý âdet edinmiþtir; o durmadan aðlar, hem de

gibi kýzgýn þiþlerle göðsü parçalanýr, boynuna pranga vurulur. Bu

5

gözünden yaþ yerine kara kan akýtarak aðlar.

Kalem, ilâhi aþkýný anlatýrken iniltiler, gýcýrtýlar çýkarýr. Bu seslere
Sarîr-î hâme denilir. Sarîr-i hâme, kamýþ kalemin feryadýdýr.6
Kamýþtan çýkan seslerde bir ahenk ve naðme bulunur. Eðer bu

haldeki neyin halini ancak onun gibi olanlar anlayabilir.
Kalem olarak kullanýlacak olan kamýþ, koparýldýðý esnada yazmaya
elveriþli deðildir. Bir müddet tezek altýnda bekletilir, piþip

seslerde naðme bozuluyorsa hattat yazdýðý yere dikkat edip tekrar

sertleþmesi saðlanýr. Ancak bu iþlemden sonra kullanýma hazýr

yazmayý dener. Böyle naðmeli seslerle yazýlan yazýlar, hakkýný

hale gelir. Neyin çilesi gibi kamýþ da pislik altýnda çile çekerek

alarak güzel sanat eserleri ortaya çýkar. Çünkü kamýþ, hemdeni

olgunlaþýr, ilahi aþký anlatmaya layýk olacak hale gelir. 8

bulduðunda inleyerek aþkýný anlatmaya çalýþýr.
Ýlahi aþkýný anlatmaya çalýþan diðer bir kamýþta neydir. Ney

Mevlânânýn yorumlarýna göre kamýþlarýmýz; canlý, inleyen,

kamýþlýktan kesilmiþ, koparýlmýþtýr. Kamýþlýk, kamýþlarýn hep bir

sevgilisini özleyen kýymetli dostlarýmýzdýr bizim.

arada bulunduklarý huzur ve saadet içinde yaþadýklarý, onlarýn
mutlu yaþamalarý için gerekli bütün imkanlarýn saðlandýðý yerdir.

Onlara hem dem olabilmek niyaziyla...

1. SERÝN Muhittin, Hat Sanatý ve Meþhur Hattatlar, Kubbealtý yayýnlarý, Ýstanbul 2003, S. 18
2. YAZIR Mahmut Bedreddin, Kalem Güzeli, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yayýnlarý, Ankara 1981, S. 138
3. YAZIR Elmalýlý Hamdi, Hak Dini Kuran Dili, Feza Gazetecilik, Ýstanbul 1992, C. 8, S. 261
4. ARASTEH A.Rýza, Aþkta ve Yaratýcýlýkta Yeniden Doðuþ, Ankara 2000, Kittabiyyat, S. 63
5. NEFESZADE Ýbrahim, Gülzâr-ý Savab (Tashih ve tertib eden Kilisli Muallim Rifat), Ýstanbul 1939, Güzel Sanatlar Akademisi Neþriyatý, S. 27
6. ÖZÖNDER Hasan, Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatlarý Deyimleri Terimleri Sözlüðü, Konya 2003, Sebat Ofset matbaacýlýk, S. 172
7. SADÝ Kul, Mevlanayý Anlamak, Vahdet Yayýnlarý, Ýstanbul. 1984, s. 73
8. SUBAÞI Hüsrev, Yazýya Giriþ, Yazýya Giriþ, Dersaadet Yayýnlarý, Ýstanbul. 1987, s. 26
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16.Yüzyýl

Tezhibi
Feyza YILDIRIM

Her dönemde olduðu gibi 16. yy.da da kitapçýlýk sanatýna büyük önem verilmiþ, baþta Kuran-ý
Kerimler olmak üzere diðer ilmi eserlerin de süslemeleri yapýlmýþtýr. Kitapçýlýk sanatýna olduðu
kadar, o kitabý meydana getiren müellifine, hattatýna, müzehhibine önem verilmiþ, zamanýn
sanatkarlarý maddi ve manevi açýdan desteklenmiþtir.

Her dönemde olduðu gibi 16. yy.da da kitapçýlýk sanatýna büyük önem verilmiþ,
baþta Kuran-ý Kerimler olmak üzere diðer ilmi eserlerin de süslemeleri yapýlmýþtýr.
Kitapçýlýk sanatýna olduðu kadar, o kitabý meydana getiren müellifine, hattatýna,
müzehhibine önem verilmiþ, zamanýn sanatkarlarý maddi ve manevi açýdan
desteklenmiþtir. Öyle ki Sultan Bayazýt Han, hocasý hattat Þeyh Hamdullah meþk
yazarken hokkasýný tutacak kadar kendisine hürmet göstermiþtir. Hattat Yakutül
Mustasiminin yazý üslubundan yeni bir þivenin ortaya çýkartýlmasýný arzuladýðýný
Hamdullah Efendiye söyler ve tetkik
etmesi için, ona Hazine-i Hümayunda
bulunan Yakut yazýlarýnýn en
güzellerinden vermiþtir. Böylece bir
yazý çilesine giren Þeyh
Hamdullah,Yakut þivesi üzerinde
çalýþmalar yaparak birkaç erbain
(kýrkar günlük ibadet yalnýzlýðý) çýkarýr.
Nihayet, kendisine has yazý vadisini
bulur ve daima o yolda eser vermeye
baþlar.1 II. Bayazid tezhib sanatýyla
da ilgilenmiþ, heyete ait yazýlan bir
kitabýn þerhinin kenarýndaki tezhibin
Ona ait olduðu sayfa kenarýndaki
isminden anlaþýlmaktadýr: Þerhül
tezekkür fi-l heyet-i bihat elþarih
nisaburi amele Sultan Bayazid-i veli
mahtum buhtemehu ifadesindeki
Süleymaniye Kütüphanesinden orjinal 16.yüzyýl tezhib örnekleri
amel sözcüðü de padiþahýn tezhible
ilgisi olduðunu göstermektedir.2
Ayrýca Kanuni Sultan Süleyman devlet iþlerinden fýrsat buldukça saray nakýþhanesinin
baþnakkaþý Þahkulunun yanýna giderek, Onu izler ve dinlenirmiþ.
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estetik bir görünüme kavuþmuþtur.
Erken dönemlerde rumi motifi
kompozisyon kurallarý açýsýndan
zayýfken, 16. yy.da çeþitlilik kazanarak
sarýlma, hurde ve dilimli rumi eklenmiþ,
hem kompozisyon kurallarýna dikkat
edilerek daha girift desenler üretilmiþ,
hem de sanatýn doruk noktasýndaki
ustalarýn ellerinde rumi, fevkalade
örnekleri ile belki de son halini almýþtýr.
Osmanlýlarda Kuran hattatlýðýnýn
esaslarý, 15. yy. sonu 16. yy. baþlarýnda
Amasyalý ünlü Hattat Þeyh
Hamdullahýn nesih hatla yazmýþ olduðu
Kuran-ý Kerimlerde belirlenmiþtir. 6

16. yy. II. Bayazid dönemi ile baþlar.
Bu döneme ait eserler, her ne kadar
Fatih döneminin bir tekrarý gibi görülse
de kullanýlan renkler ve motiflere
baktýðýmýzda Fatih dönemi ile Klasik
dönem arasý bir geçiþe iþaret etmektedir.
II.Bayazid in þehzadelik döneminde
Amasya bir sanat merkezi konumuna
gelmiþ, burada ortaya çýkan eserler,
saray nakýþhanesinden çýkanlardan
gerek altýn zeminlerin artýþý gerekse
rumi formlardan gittikçe bitkisel
motiflere yöneliþ açýsýndan kendine has
bir ekol olan Amasya Ekolünü
doðurmuþtur.
16. yy. dan önce zahriye sayfalarý
süsleme açýsýndan daha önemliyken,
bu dönemle birlikte serlevha daha çok
önem kazanmýþ, müzehhibin tüm
hünerini sergilediði bir sayfa olmuþtur.
Paftalar fazlalaþarak, çeþidi artmýþ ve
zenginleþmiþ, var olan motifler
çeþitlenmiþ ve dallar daha ince çizilerek
zarif kývrýmlar oluþturulmuþtur.
Kuran-ý Kerimlerin sure baþlarýna veya
kitaplardaki bahis baþlarýna yapýlan
süslemelere ad olan sure baþý tezhibleri,
yer yer dikdörtgen þeklinde görülse de
genellikle taç þeklinde olup üst tarafý
koyu zeminden açýk zemine geçiþte,
gözü rahatlatmak için kullanýlan týð
motifleri ile süslüdür. Bu dönemde
týðlar, en olgun ve güzel biçimlerini
kazanmýþlardýr. Çizgiler zenginleþmiþ,
rumilerin katýlmasý ile zarif motifler
ortaya çýkmýþtýr. Týð çeþitleri çoðalmýþ,
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aralarýna farklý motifler eklenmiþtir.
Naturalist motiflerin yaný sýra
bulutlarýnda týðlarda kullanýldýðý
görülmüþtür. Bu yüzyýlda mavi ve altýnla
týðlar çekilmiþ,zaman zaman bunlara
kýrmýzý da katýlmýþtýr.3
II. Bayazid döneminde Þeyh
Hamdullahýn Kuran-ý Kerimlerinde
çeþitli ot kümelerine rastlanmasý ve
daha sonra Karameminin Kanuninin
Muhibbi mahlasýyla yazdýðý divanýnda
kullandýðý yarý stilize çiçekler, sonrasýnda
18. yy.da sevilerek kullanýlacak
natüralist üsluba ýþýk tutacaktýr.
18. asra kadar boyalar, toprak boyaya
yumurta sarýsý karýþtýrýlarak elde edilirdi.
Genellikle toprak kýrmýzýsý, lal, mavi,
yeþil hakimdi. Altýný ise yaðsýz kuzu
derisi arasýna alan varakçýlar, özel
çekiçlerle dövmek suretiyle varak haline
getirir ve bunu mücellitler ezerek
müzehhiblere hazýrlarlardý.4
16.yy. tezhibinde özellikle lacivert ve
altýn önemli renklerdendir. Bu dönemde
renkler daha bilinçli seçilmiþ ve genellikle
sembolik anlam ifade etmiþtir. Örneðin
altýn baþ eleman olarak Güneþi
sembolize ederken, ýþýðýn rengi olan
sarý da gerçekte bilgi sembolü olarak
kullanýlmýþtýr. Altýndan sonra tezhibde
en geniþ yeri alan mavi ise sonsuzluðun
rengi olarak gökyüzünü
simgelemektedir. 5
Klasik dönem tezhibinde motifler de
zenginleþerek çeþitlilik kazanmýþ ve daha

Bu dönemde gerek ilmi gerek edebi
kitaplar yazýlýp tezhiblenmiþse de
Mushaflarýn yeri ayrýdýr. Yüzyýllar boyu
tüm Müslüman milletler tarafýndan
yazýlarak korunan Kuran-ý Kerimleri
farklý milletler kendi geleneksel
zevklerine göre tezhiblemiþtir. Kuran
hattatlýðýnda tezhib tasarýmý geleneðinin
11.yy. da kurulduðu düþünülür.7
Osmanlýlar 16. yy.da diðer geleneksel
sanatlarda olduðu gibi tezhib sanatýnda
da en üst noktadadýr. Bu dönemde
yazýlan Kuran-ý Kerimlerin süslenmesi
ile birlikte, daha önceki yüzyýllarda
yazýlmýþ olan Kuran-ý Kerimler dahi
Kanuni döneminde restore edilerek
tezhiblenmiþtir. Örneðin; nesih hattýnýn
13. yy.daki en usta sanatkarý Yakut El
Mustasiminin8 yazdýðý Kuran-ý
Kerimler 16. yy.da Kanuni
döneminde vassale yöntemi ile onarýlýp
tezhiblenmiþtir. Bundan baþka dönemin
hattatlarýnýn da yazmýþ olduðu Kuraný Kerimler, zamanýn müzehhibleri
Þahkulu Karamemi ve onlarýn
öðrencileri tarafýndan tezhiblenmiþtir.
Süleymaniye Kütüphanesi Laleli 16
katalog numarasý ile kayýtlý olan ve Þeyh
Hamdullahýn öðrencisi Þükrullah
tarafýndan istinsah edilen Kuran-ý
Kerim, nesih hattýyla yazýlmýþ klasik
dönem eserlerdendir. Bu Kuran ý Kerim
süslemeleri 11. yy. özelliklerini
yansýtmakta olup, zahriye sayfalarý
karþýlýklý iki madalyon þeklinde, beyaz
mürekkeple yazýlan hattýn zemini
zerenderzer þeklinde süslenmiþtir. Cetveli
lacivert ile çekilmiþ ve cetvel, ayýrma
Rumilerle çevrelenerek dengeli paftalara

Osmanlýlar 16. yy.da diðer geleneksel sanatlarda olduðu gibi tezhib sanatýnda da
en üst noktadadýr. Bu dönemde yazýlan Kuran-ý Kerimlerin süslenmesi ile birlikte,
daha önceki yüzyýllarda yazýlmýþ olan Kuran-ý Kerimler dahi Kanuni döneminde
restore edilerek tezhiblenmiþtir.

ayrýlmýþtýr. Rumilerin oluþturduðu
paftalarýn zemini lacivert ve yeþil altýn
sýrasý ile uygulanýp diðer boþta kalan
zemin ise sarý altýn ile boyanmýþtýr.
Rumilerin etrafýnda dolanan bitkisel
motifler vardýr. Deseni sýnýrlayan
dendanlar ile týð motifinin büyük bir
kýsmý laciverte boyanarak hem cetvelde,
hem rumi paftalarýnýn zemin kullanýlan
lacivert ile bir denge ve bütünlük
saðlanmýþtýr.
Serlevha tezhibinde yazýnýn iç kýsmý altýn
ile beynessütur yapýlmýþ. Cetvellerin
tümü yine yeþil ile renklendirilmiþ, üzeri
kurt çeþitlerinden örneklerle süslenmiþtir.
Süsleme unsuru olarak rumi ve hurde
rumi, bulut ve bitkisel motifler
kullanýlmýþtýr. Serlevhanýn üç adet olan
taç kýsmý çoðunlukla altýn, yer yer lacivert
zemin atýlmýþtýr. Ayný süsleme alt ve
üstteki koltuk kýsýmlarýnda da görülür.
Koltuk kýsýmlarýnýn zemini yekpare lacivert
boyanmýþtýr. Týðlar dönemin zevkine
uygun olarak lacivert olarak yapýlmýþtýr.
Surebaþý tezhibi sade olup altýn zemin

üzerine zerenderzer süsleme yapýlmýþ ve
onun da üzerine beyaz mürekkeple sure
adý yazýlmýþtýr. Tüm sayfalarýn etrafý
altýnla cetvelli olup surebaþý cetveli lacivert
yapýlmýþ, üzerine beyaz ile kurt
çeþitlerinden örnekler konulmuþtur.
Sure, cüz, hizib, aþr, secde gülleri ise
çeþitli hatayý ve pençlerin ortasýna
yazýlarak veya etrafý rumi kompozisyon
ile çevrelenmiþ, biri altta diðeri üstte iki
týð motifi ile sonlanmýþtýr.
Kitabýn son kýsmýna doðru boþ bir sayfaya,
negatif motifler, rumi, bitkisel motifler,
iri yaprak ve dallar kullanýlarak farklý,
asimetrik bir tezhib kompozisyonunu
oluþturulmuþtur. Ýri yapraklarýn zemini
bordo, kenarlarý altýn ile kalýnca geçilip,
tahriri siyah ile çekilmiþtir Yapraklarýn
içleri bitkisel motiflerle süslüdür ve
tamamý altý tanedir. Yaprak formlu rumili
þemselerin üçünün zemininin ise geneli
lacivert, bunun yanýnda rumilerin ortasý
altýn, ortabaðýn zemini ise bordodur.
Diðer ikisinin ise zemininin geneli altýn,
rumilerin iç kýsmý lacivert, orta baðlarýn





zemini ise bordo renklidir. Yapýlan bu
kompozisyonu, pek zarif yapýlmýþ negatif
motifler çevrelemektedir. Bu sayfa her
ne kadar negatif motiflerin zerafeti,
kullanýlan altýn ve renklerin uyumuyla
göze hoþ görünse de sayfaya hakim olan
büyük paftalarýn yeterince dengeli
olmayýþý büyük paftalarýn ortada
toplanmasýna sebebiyet vermiþtir.
Hatime sayfasýnda Nas suresinin hemen
altýndaki alanda rumili ve bitkisel formlu
kompozisyon 1/4 simetriktir. Köþelerde
sencide rumi, orta kýsmýnda ise dilimli
(dendanlý) rumi kullanýlmýþtýr. Köþelerdeki
rumilerle birlikte zemini sarý altýn, sarmal
kýsýmlarý ise yeþil altýn ile boyanmýþtýr.
Orta kýsýmdaki dilimli Rumiler turkuaz
ile boyanmýþ olup, zeminine altýn
atýlmýþtýr. Bu sayfanýn hemen ardýndaki
hatime sayfasýnda ise ortada bulunan
pembe çiçekli aðaç, þikaf olarak
boyanmýþ olup, sol tarafýnda pembe gül
ve mavi bir sümbül; sað tarafýnda ise
pembe bir lale yer almaktadýr.

1. DERMAN Uður, Türk Hat Sanatýnýn Þaheserleri, Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Nisan 1990
2. ERSOY Ayla, Türk Tezhib Sanatý, Akbank Yayýnlarý, 1988, s.34
3. MAHÝR Banu, II.Bayezýt Nakýþhanesinin Osmanlý Tezhib Sanatýna Katkýlarý, Akbank Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi
4-5. AKSU Hatice, Türk Tezhip Sanatýnýn Süsleme Unsurlarý, Osmanlý Kültür Sanat, C11, Ankara 1999, s.131-145
6-7-8. MAHÝR Banu, Topkapý Sarayý Kütüphanesinin Kuran Koleksiyonu, Akbank Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, s.67, Ýstanbul 1992
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Tezyin Sanatý ve Tabiat

Müzehhip Karamemi ve Ekolü
Hatice AKSOYLU

XVI. asra ait mükemmele ulaþmýþ pek çok sanat eserlerimiz vardýr. Bunlarýn içerisinde Kanuni
Sultan Süleyman zamanýnda nakýþhanenin baþ ustasý müzehhip Kara Mehmet, kýsaca Karamemi
denilen sanatkarýn eserleri bulunmaktadýr. Karamemi, bu dönemin, kendisinden çok þeyler katabilmiþ
bir üstadýdýr.

XVI. asra ait mükemmele ulaþmýþ pek çok sanat eserlerimiz vardýr. Bunlarýn
içerisinde Kanuni Sultan Süleyman zamanýnda nakýþhanenin baþ ustasý
müzehhip Kara Mehmet, kýsaca Karamemi denilen sanatkarýn eserleri
bulunmaktadýr. Karamemi, bu dönemin, kendisinden çok þeyler
katabilmiþ bir üstadýdýr. Binaenaleyh, o, baþka bir yolu tekemmül
ettirmekten ziyade kendi ekolünü oluþturmuþtur.
Karameminin ekolünü açacak olursak, tabiat çiçeklerini
üsluplaþtýrarak kendisine has bir ekol takip ettiðini görürüz.
Öyle kompozisyonlarý vardýr ki, bir ressam ancak bu kadar
telkip yapabilir. Yani tarzýna bakarsak onu tezyinat ressamý
da saymalýyýz. Çünkü Karamemi, bahçelerdeki bütün
çiçeklerden örnekler alarak, eserlerinde harikulade
güzellikler ortaya çýkarmýþtýr. Genel olarak natüralist
çiçekler, mavi ve bazen kýrmýzý renklerde mine çiçekleri,
laleler, sümbüller, karanfiller ve güllerin tüm ayrýntýlarýyla
iþlendikleri görülür. Karamemi, lalelerin tasvirinde birkaç
deðiþik tarz kullanmýþ; en yalýn çeþidinde lalelerin taç
yapraklarý birbirinden ayrýlmýþ çatal halindedir. Taç yapraklar
yalnýzca uçta sivrilikleriyle ayrýlýr, gövde kýsmýnda taç
yapraklarýn kenarlarý deðiþik renkte çizgilerle belirtilir. En
karmaþýk görünen tipte, taç yapraklarýn kenarlarý, lalenin
ana renginden daha açýk renkte çizgilerle vurgulanmýþtýr ve
sanki yapraklarý birbiri üstüne sarýlmýþ gibi bir izlenim verir. Süsenler
ise cetvel içinde az sayýda fakat göze çarpar þekilde koyu mavi, diðer
çiçeklere göre daha büyük boyutta yapýlmýþtýr. Mor menekþeler stilize
edilmeden oldukça natüralist tarzda çalýþýlmýþ, yatay dikdörtgen süsleme
alanlarýnda kullanýlmýþtýr. Ayn-ý sefalar bazý istisnalar dýþýnda açýk turuncu renkte
ve küçük yapraklarýyla birkaç sap üzerinde

150

16.Yüzyýl, orjinal Karamemi tezhib çalýþmasý
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Bir diðer Karamemi çalýþmasý

minik kümeler oluþturur veya gül
dallarýnýn dibindeki boþluklarý doldurur.
Sümbüller de dikdörtgen süsleme
alanlarýnda yatay olarak uzanýr, çoðunun
rengi koyu mavidir. Bunlarýn dýþýnda iki
ayrý tonda mavi ile boyanmýþ bir dal
üzerinde sýrayla bir çift mavi, bir çift
kýrmýzý sümbülün dizili olduðu tezhipleri
de vardýr. Karanfiller ise yine yatay
dikdörtgen süsleme alanlarýnda lalelerle
veya minelerle birlikte gösterilmiþtir.
Karamemi tezhiplerine gelecek olursak,
üstadýn tezhipleri klasik üslupta,
doðrudan altýn ve lacivertle yapýlmýþtýr.
Lakin onun arasýnda bilhassa
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koltuklarýnda görülen üslup, bilhassa
Karamemiye has diyebiliriz. Bir de
divanýn ara yerlerinde yerleþtirdiði
tezhipler vardýr ki adedini ve çeþidini
saymakta insan zorlanýr.
Tezhipleri gazel baþlýklarýnda veya
koltuklarda, deðiþik büyüklükteki
dikdörtgenlerin içinde görürüz. Bu
alanlarýn tezhipleri, rumiler ve çin
bulutlarý gibi motiflerle yapýlmýþtýr.
Dikdörtgenlerin içleri genellikle sayfa
ortasýna gelecek þekilde kartuþlar ile
oturtulmuþ, bunlarýn içlerine ara baþlýklar
yazýlmýþtýr.



Karamemi, bahçelerdeki bütün çiçeklerden örnekler alarak eserlerinde harikulade
güzellikler ortaya çýkarmýþtýr. Çalýþmalarýnda genel olarak natüralist çiçekler, mavi ve
bazen kýrmýzý renklerde mine çiçekleri, laleler, sümbüller, karanfiller ve güllerin tüm
ayrýntýlarýyla iþlendikleri görülür.

Yatay olarak sayfanýn bir yanýndan diðer
yanýna kadar uzanan dikdörtgen
tezhiplerde ise ortada birer yazýlý kartuþla
iki bölüme ayrýlýr. Bunlarýn içleri
selvilerden ve balýk sýrtý motiflerden,
rumili, bulutlu, rozetli desenlerden
doldurulsa da bunlardan daha fazlasýný
natüralist görünümlü çiçekler oluþturur.
Karamemi, eserlerinde renk ahengine
de düzen ve ehemmiyet vermiþtir. Onun
renklerindeki teferruat ve kullandýklarý
yerler çeþitlidir. Bunlarý þöyle
sýralayabiliriz;
Yeþil, sarý altýn ve gümüþ, halkar renkleri

arasýnda yer almaktadýr. Renkli
halkarlarda ise en hakim renk pembe,
açýk mavi, açýk mor ekseriyetle
gözükmektedir. Yeþil renkte altýnlý ve
tahrirli yapraklarýn uçlarýnda gözükür.
Çiçeklerde karmenin sulu pembesi,
altýnla hoþ ve kýzýlýmtrak bir tesir
vermektedir.
Beyaz renk, mavi ve kýrmýzý ile boyalý
renklerin uygun yerlerinde gölgeler halinde
vardýr.
Karameminin eserlerine gelecek olursak,
en önemli olarak Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Muhibbi divani ile tanýnan
eseri olacaktýr. Divan, yalnýz süslemeleri
noktasýndan deðil, yerinde ve güzel çeþitli
renkler noktasýndan da önemlidir.

Karameminin mührü
Þu muhakkak ki, sanatta ilerleyenlerin en
önemli vasýflarýndan biri de, bir yaptýðýný
basmakalýp olarak baþka yerlere tekrar
etmemesidir. Eðer Kanuni devrinin
yüksekliðini ve en güzel olgunlukta tezhip
örneklerini bu dönemde görüyorsak, bu,
Karamemi gibi sanatkarlarýn kendi yolunda
hep ileriye gitmiþ olmasýndan kaynaklanýr.
Türkiye, eski asýrlarda, her meslekte iyi
yetiþmiþ insanlarýn omzunda yükselmiþtir.

Süslemelerimizi de mutlaka
Karamemi gibi örnek teþkil
edecek sanatkarlarýmýzýn
eserlerini inceleyerek
mazimizden, menbalarýndan
kopmayarak iþlemeliyiz.
Yapýlacak olan, örnek teþkil
edecek eserleri tanýdýktan sonra onlarý
taklide gitmeyerek, bugünkü ihtiyaç ve
zevk seviyesine göre eserler çýkarmaktýr.
Dört asýr önceki Karamemileri aramaya
nasýl bakýyorsak, ileriki asýrlarda da bugün
býrakacaðýmýz eserler aranmalýdýr. Bugün
gerçek olgunlukta eserler veren
üstatlarýmýzý saygýyla anar, bizi yetiþtiren
hocalarýmýza gönülden teþekkür eder, iki
cihanda da mutlu olmalarýný dileriz.

Kaynakça:

1-Nurhan Atasoy, Hasbahçe Osmanlý Kültüründe Bahçe ve Çiçek, Ýstanbul, 2002
2- Süheyl Ünver, Müzehhip Karamemi, Ýstanbul, 1956
3-Yýldýz Demirci, Osmanlý Kitap Sanatýnda Natüralist Üslupta Çiçekler, Ýstanbul, 1986
4-Müjgan Cumhur, Kanuni Sultan Süleymanýn Baþmüzehhibi Karamemi, Önasya, C.2, S.23, Ankara,1967
5-Gülbin Mesara-Þeyda Can, Müzehhip Karamemi, Artdekor, S.49,108-114, 1997
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ÝSMEK EL SANATLARI DERGÝSÝ YAZI HAZIRLAMA VE GÖNDERME KURALLARI
1. GENEL YAKLAÞIM
ÝSMEK EL SANATLARI DERGÝSÝne isteyen herkes yazý gönderebilir. Dergi içeriðinin el sanatlarý ile ilgili olduðu
ve ilgisiz yazýlara yer verilmeyeceði bilinmelidir. Gönderilen yazýlar yayýn kurulunca yayýna deðer bulunmadýðý takdirde
iade etme zorunluluðu yoktur. Yayýna deðer görülen yazýlarýn her türlü malzemesi yazý sahibine iade edilecektir. Yazýlarýn
daha önce hiçbir þekilde yayýnlanmamýþ olmasý ve alýntý yapýldýðý takdirde bunun muhakkak surette belirtilmesi
gerekmektedir. Yazýlarýn görsel malzemeleri, orijinal veya dijital ortamda yazý ile birlikte gönderilmeli, dijital malzemenin
yüksek çözünürlükte olmasýna dikkat edilmelidir. Dergi editörlüðü, yayýnlanmasý için gönderilen yazýlarda ana çatýyý
bozmadan, uygun gördüðü deðiþikleri yapma hakkýna sahiptir.
2.YAZININ HAZIRLANMASI
Yazý aþaðýda verilen yapýda hazýrlanmalýdýr:
a. Yazý Baþlýðý: Sayfa baþýnda, satýr ortasýna Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklükte ve koyu (bold) harflerle
yazýlýr.
b. Yazar Adlarý: Yazý baþlýðýndan sonra bir aralýk boþluk býrakýlarak sola dayalý þekilde ünvaný ile birlikte ad küçük, soyad
büyük harflerle 12 punto koyu (bold) olarak yazýlýr ve soyadýn üzerine bir açýklama iþareti konur. Yazar adlarýnýn
sonuna konan bu açýklama iþaretinin karþýlýðý yazýnýn sonuna çizilecek kýsa bir çiziden sonra, yazarýn varsa kurumunu
da belirtecek þekilde tanýtým bilgileri açýk ve kýsa olarak 10 punto ile yazýlýr.
c. Spotlar: Yazýnýn tuttuðu Word sayfasý adedince, 30-50 kelime arasý spotlar tespit edilerek, ana metinden önce
spotlar baþlýðý altýnda ve metin içindeki sýrasýna göre spotlar belirtilir.
d. Ana Metin: Metin spotlardan sonra 2 satýr boþluk býrakýlarak baþlar. Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklükte,
1.5 satýr arasý ve normal harflerle yazýlýr. Ara baþlýklarla metin bölümlenir. Ara baþlýklarla bir üst satýr arasýnda bir
satýr boþluk býrakýlýr. Ara baþlýktan sonra yazý, paragraf baþý yapýlarak ve bir satýr boþluk býrakýlarak yazýlýr.
Kaynaklar: Makale içinde kaynaklara atýf metin üstünde numara ile verilmeli, yazý sonunda kaynaklar sýralý olarak
belirtilmelidir.
e. Yazým Biçimi: Makaleler A4 sayfasýna üstten, alttan, sol ve sað kenardan 2 mm. boþ býrakýlarak yazýlmalý, yazý uzunluðu
toplam 10 sayfayý geçmemelidir. Yazýlar Word 6.0da Times New Roman yazý karakterinde, 12 punto ve bir buçuk
aralýklý
olarak yazýlmalýdýr.
f. Yazýnýn görsel malzemesi: Yazý ile ilgili görsel malzeme temin edilmesi özellikle alan yazýlarýnda zorunludur. Görsel
malzemenin en az en 300 dpi çözününürlükte ve 20 cm eninde olmasý gereklidir.
3.YAZININ TESLÝMÝ
Yukarýda kurallara uygun yazýlar, asýl ve kopya olmak üzere 2 adet disket içerisinde (veya CDde) Word 6.0 kayýtlý
olarak, dergi adresine elden veya posta ile iletilebileceði gibi, elsanatlari@ismek.org adresine mail ile de gönderilebilir.
Fakat yazý görsel malzemelerinin, ülkemizdeki teknik altyapýnýn yetersizliði sebebiyle internet ortamýnda arzu edilen
kalitede iletilmesinin zor olacaðý bilinmelidir.
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Yazý Gönderme Adresleri:
Mektup Adresi:
Ýskenderpaþa Mah. Ahmediye Cad.
Hacý Salih Efendi Sok. No:6
Fatih / Ýstanbul
Tel: (0 212 ) 531 01 41-534 85 38 Faks:(0212) 531 01 41
Elektronik Posta Adresi:
elsanatlari@ismek.org

