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Hayat çou zaman bizleri kuatr. Zaman kstldr ve meguliyetler
doldurulamaz, eldekiler çabuk yitirilir. Var olann yerine yenisini
koyamayanlar, farkna bile varmadan ias eder.
Dibe vurmu insan,

yeniden dolmak, kendini ina etmek

zorundadr. Zihinler, aslna dönmeden, yaratl sebebini idrak
etmeden, en büyük sanatkârn sanatyla tanmadan kendini ina
edemez.
Sanat, insann gönlünü aydnlatr, varl fark ettirir, yokluu eritir,
perdeleri giderir. Yürekleri “gayrisinden” arndrr, “kendisiyle”
yetirir, “güzeli” buldurur.
Sanat, insan inâ eder.
…
Heybelerini

doldurma

gayretinde

olanlarn

bulutuklar

adreslerden biri olan dergimiz, 13. saysna ulat. Her sayya,
bir önceki dergimizi aabilme gayretiyle yola çkyoruz. Sizlerden
gelen çok güzel ve youn geri dönüler bizlere boa kürek
çekmediimizi gösteriyor.
Hayat sanat tadnda yaamak, tükenmemek isteyenler bu
saymzda da çok ey bulacaklar.
Yaamn

vaveylasndan

uzaklaabilmek,

yüreklerimizi

ina

edebilmek, insanca kalabilmek için, sanat dolu günler dileklerimle.
En büyük sanatkâra emanet olun…
Muhammet ALTINTA

BU
SAYIDA

13

42

06

16

34

24

Reisü'lHattâtîn
Hasan Çelebi

Sultan
Kaftanlarnn
Camdaki
htiam

Uur SEZEN

rem GÜVEN

54

Hattat
Hâfz Osman
Efendi’nin
ve Hattatlarn
Arz- Hâli;
Hilye-i erîf

Hamza ASLAN

62

slam Bilim
ve Teknoloji Müzesi

Medeniyet
Tasavvuru
ve nsan

Zaman Tünelinde
Bir Kültür Muhafz
Gramofon Baba

Süsem DOANAY

Prof. Dr. Saadettin
ÖKTEN ile Söylei

Uur SEZEN

78

70

84

Erkek Modasnda
lklere mza Atan
Bir sim
Faruk SARAÇ

Hatay'n
Kozas
Emekle
Bulutu
pek
Oldu

Zanaattan Sanata
Bakrn Altn Ça

Hatice ÜRÜN

Ayegül YILMAZ

Semra ÜNLÜ

Dünyaya
Ud Yapan
Fizik
Mühendisi:
Emir
Deirmenli

Semra ÇELK

100

94

108

112

Yaz Sanatnda Leke

Atein
Ahaba
Zarif
Dokunuu
Pyrogravür

ran’n
Derin Kalbi
Mehed ve
mam Rza
Külliyesi

Ömer Faruk DERE

Mutia SOYLU

Emine UÇAK

122

118
SMEK'te
Üniversitelerde
Olmayan
Eitim
Bilimsel
Bitki Çizimi

Görmeden
Yapt
Maketler
Görenleri
Kskandryor

Nermin SULTAN

mge Ceyda DERN

150

144

128

Abanoz,
Altn ve
Prlantann
Göz
Kamatrc
kl

Semiramis DOAN

136
Taçkap
Bezemelerinde
Rûmî Motifi

Yrd. Doç.
Dr. ükriye KARADA

154

Osman Hamdi Bey'in
lkleri ve
Yalnzln
ki Tablosu

Can,
Kafesinden
Kurtaran
Nefes;
Nây- erif

Üsküdar’da
Bir Lâle Devri
Yadigâr:
Ahmediye Külliyesi

Hafize ERGENE

Muzaffer S. NANÇ

brahim ÖZTÜRKÇÜ

Osmanl
Armalar

Elif Kübra YAZGAN

Bakan'dan...
Sevgili stanbullular,
Yaadmz dünyay güzelletirmek, insan olarak
hepimizin görevi. Ünlü edebiyatç Dostoyevski’nin,
“Evreni kurtaracak olan güzelliktir” sözü, güzelliin insan
ve toplum hayatnda bilim kadar, felsefe kadar, politika
kadar önemli olduunu gayet güzel bir ekilde ifade
etmektedir.
Büyükehir Belediyesi olarak, halkmzdan aldmz
destekle, durup dinlenmeksizin yaanabilir bir stanbul
için çalyoruz. Yaptmz çalmalarla gelecein
stanbul’unu bir turizm, kongre ve nans merkezi olarak
yeniden kurguluyoruz. Bunu yaparken de, kültürümüzün
en önemli dinamiklerinden olan ve toplumsal yaammz
üzerinde yapc rolü bulunan sanat unutmuyoruz. Tarih
boyunca sanatn yeerdii en aktif ehirlerden biri olan
stanbul’un, yeniden kültür ve sanatn da merkezi olmas
gayretindeyiz.

Bu çaba dorultusunda, belediyemiz bünyesinde eitim
hizmeti veren SMEK’te kültürümüzü ve toplumsal
deerlerimizi yanstan geleneksel sanatlarmz yaatmaya
gayret etmekteyiz. Bu sanatlarmz gelecek nesillere
aktarma çabasnn önemli göstergelerinden biri de SMEK
El Sanatlar Dergisi’dir. Gerek yurt içinde, gerekse yurt
dnda büyük övgülere mazhar olan El Sanatlar Dergisi
siz sanatseverlerin de ilgi ve destei ile 13. saysna ulat.
stanbul Büyükehir Belediyesi olarak ehrimizde yaam
kalitesini yükseltecek admlar atmaya, insana yakan
güzellikleri yaatmak için çalmaya devam edeceiz.
Sanatla güzelleen bir dünya dileklerimle…

SMEK

Galata Sat ve Sergi Merkezi:
Galata Köprüsü Alt, Eminönü/Ýstanbul Tel: (0212) 514 49 86

Reisü'l-Hattâtîn Hasan Çelebi
Hat sanatna gönlünü sebâvet çalarnda düüren bir hattat… Her türlü imkânszlklar karsnda azmeden, arayan,
bulan ve iin ehlinin önünde diz kran bir gönül adam… Üsküdar’da deniz ve kubbe manzaral mekânnda, dünyann
her köesinden gelen örencileriyle kadim sanat devam ettiren "Hattn Çelebisi" Hasan Çelebi.
Uur SEZEN

Baz muhitler vardr, kaldrmnn her tana, sokann her bir
köesine, vapurlarna, camilerine tarih sinmitir. Ne gönül sultanlar, üstatlar, hocalar nazar etmitir o mekânlara. Duvarlarnda nice levhalar, kubbelerinde nice yazlar kimlik kart gibi
asldr. Eminönü’nden Üsküdar vapuruna adm attnz an,
kendinizi o mekânlarn mük estetiine brakm olursunuz
ve ister istemez iradenizi de brakrsnz bir yerlerde.
Günümüzde hala bu mük estetii yaatmak için gayret
gösteren, yllardr yazan ve yllardr emek verilen yaz sanat
srlanmasn diye onlarca talebe yetitiren "Hattn Çelebisi"
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Hasan Çelebi’yi Üsküdar’da ziyaret ediyoruz. Mihrimah Sultan Camii’nin hemen bitiiinde, kubbe ve deniz manzaral
devlethanesinde arlyor bizi Çelebi.
Gayet mütevaz bir çalma odas var. Hat levhalarndan, kalem ve temrin kâtlarndan baka bir ey göremiyoruz. Srtn yaslad duvarda ise II. Abdülhamid Hân’n bir ferman asl. Türkiye, ngiltere ve Güney Afrika’dan on kadar örencisi, mumun etrafnda dönen pervaneler gibi dönüyorlar Çelebi’nin etrafnda; pürdikkat, elinden ve dilinden çkacak her eyi zihinlerine kazmak için.

"Baz eyler Var ki zah Çok Zor"
“Bize hat maceranz anlatr msnz?” dediimizde cevap bir reeks gibi geliyor: “Baz eyler var ki izah çok
zor.” Bilhassa kadim sanatlarmzn icraclar için baz
eylerin izah gerçekten çok zordur. Çünkü sanat, bir
yönüyle de eyann hakikatini görebilme ura olduundan, bu uran makbul olan izah deil, bizzat uran kendisidir. Fakat “Hattn Çelebisi” bizi krmyor
ve hat macerasnn zahirini anlatyor. in batnn ise
Çelebi’nin talebeleri, yani iin ehilleri dinliyor ve yayorlar.
“1937 ylnda Erzurum’un bir köyünde dodum. Bu iin
malzemesine olan akmsa sebâvet çalarmda balad. Fakat bu akn beni nerelere götüreceini bilmiyordum. zah o yüzden zor.” diyerek söze balayan Çelebi, çocukluk dönemlerinin Türkiye’sine dikkatleri çekiyor. “kinci Cihan Harbi’nin her taraf kavurduu dönem. O yllardaki köy hayatn düünün, yol dahi yok.
Okumak için Mushaf bulamyorduk. Fakr u zaruret içinde yaayan insanlardk. Sadece Erzurum’a deil ülkenin
tamamna yokluk hâkim. Bir de yasaklar var ki, yokluklardan beter skntlar dourdu bizler için.”
Bu yllarda okul olmad için hafzla devam etmi Hasan Çelebi. Çünkü her insann bir eylerle megul olmas, doduu durumdan farkl niteliklere yolculuk etmesi gerektiini “Hayvanlarn ayaklar yuvarlaktr, olduu yerde kalrlar. Fakat insann aya ileriye doru
uzundur, bu hep ilerlemesi gerektiine iarettir.” sözüyle ifade ediyor.

Bu düünceler çerçevesinde kât-kalem sevdasyla bu yola
girer Çelebi. Okul olmadndan köy camisinin yannda,
medrese dedikleri bir odada örenirler birçok eyi. ‘Nadir
olan, çou zaman deerlidir’ bak açsyla, “Birçoumuzda
elif-ba cüzü yoktu. Tevafuktur, hafzla baladm zaman
pederim Erzurum’a gitmi ve bir Mushaf getirmiti. Yapraklar yrtk, dütü düecek. imdi o Mushaf’, Sakal- erif gibi
önemsiyorum.” diyerek duygularn ifade ediyor.
Yaz sanat gönlüne dütüünde ailesinden hat sanatyla ilgilenen büyüklerinin olup olmadn da merak eder ve dedelerini tespite balar Çelebi. Ulaabildii kadaryla sülalesinde hat sanatyla ilgilenen kimse yokmu, fakat ilim her zaman baköelerinde: “Dedelerimden dört-be tanesini tespit ettik, onlar da ilmiye snfndan. Büyük dedem müfessir
olacak seviyede bir ilme sahipmi. Babamn babas ise kinci
Cihan Harbi zamanlarna denk geldii için çok fazla okuyamam. Onlardan kalan bir Mushaf kardeimin elinde mevcut. Fakat altnda bir imza yok, kim yazm bilmiyorum.”
Sanat Yolu Dersaadet’ten Geçer
Yokluun maddi-manevi her türlüsü o dönemlerde
Anadolu’ya sirayet ettiinden, hafzl tamamlaynca Kur’an tedrisi ve Arapça örenmek için stanbul’a
gelir Hasan Çelebi. Kendi ifadesiyle o dönemlerde
Anadolu’da yol da yoktur, ilmî irad edecek kimse de.
Hatta durum o kadar vahimdir ki, hafzln bir ksmn
dada çobanlk yaparken tamamlar. stanbul’a geldiinde ilim ve sanat çevreleriyle temasa balamtr, fakat bu
dairenin içine girmek biraz zamann alr. “stanbul’da
bir sene Üçba Medresesi’nde kaldm. Sk sk Fatih

Besmele-i erîf, Celî Ta'lik
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Besmele-i erîf, Celî Dîvânî

Camii’ne giderdim.” diyor Çelebi, biraz da duygulana-

miye gittiimde dikkatimi namazdan çok levhalar çeker-

rak. “Orada Gümülcineli Mustafa Efendi adnda bir zât

di, levhalara bakmaktan baka bir ey yapamazdm. Al-

vard, müezzin mahlinin önünde merakllara yaz ö-

lah o namazlarm da kabul eder inallah.” temennisiyle

retirdi. Diplomam olmad için beni talebelie kabul et-

hat akn bir daha aikâr ediyor Çelebi.

meyeceini düünürdüm. O zamanlar algm böyleydi.”
diyerek stanbul’daki ilk yllarn yâd ediyor Çelebi. Hal

Bütün Yollar Ayn Kapya Çkar

böyle olup da ellerini bir türlü iin ehline teslim edeme-

Çelebi, 1956 ylnda Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde

yince, yaz sevdasn gönlünden çkarmay bile düünmü

müezzinlie baladnda yaz sevdas peini hiç brakma-

Hasan Çelebi, ama ne mümkün. “Namaz klmak için ca-

d gibi pekiir bile. O günleri tatl tebessümler eliinde
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Klasik formda Hilye-i erîf, Ta'lik

Tura formunda celî sülüs istif

“Caminin kubbesinde Yâ Hakîm, Yâ Alîm, Yâ Azîm esmalar vard, fakat okumak için gayret sarf etmek gerekiyor. Oturduum yerden, bam kaldrarak okumaya çalrdm ama olmazd. Gündüzleri, caminin sakin olduu
vakitlerde srt üstü yatp kubbenin yazsn tetkike çalyorum, bir kalemle onlar taklit etmeye çalyorum ama
ne mümkün!” sözleriyle anlatyor Çelebi.
Bu minval üzere günler geçer, askerlik vazifesini tamamlar. Bir sonraki amaç stanbul’a yerleip müezzinlie devam etmek, yaz hayatn da ‘kendince bir ura’ halinde devam ettirmektir. Çelebi yine Üsküdar’da, Mehmet Nasuhi Efendi Camii’nde müezzinlie balar. Mehmet Nasuhi Efendi Camii esasen Halvetî Dergâh’dr ve
Çelebi’nin yolu yeniden hat sanatyla kesimitir: “Cami
aslen dergâh olduundan çok yaz vard. Bunlar hep benim yaz sevdam derinletirdi.” diyerek her mekânda algsnn hat sanatna açk olduunun altn çiziyor. Bu zamanlarda yaz denemeleri de olmu Çelebi’nin. “Hasbelkader yol gösterenler var ama kalem tutmay dahi bilmediimden ne yaptm da bilmiyorum nasl yaplacan
da” diyerek bu iin ustasz olmayacan belirtiyor.
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Hiçbir Hesaba Uymayan Senaryo
Usta hattat Hasan Çelebi arad ustay bulamasa da
onun stanbul’da olduundan emindir ve buradan ayrlmas âdeta kendi bileklerini kesmesi olacandan ailesini de stanbul’a getirmek için Erzurum’a gider ki hesapta olmayan bir talihsizlik yapr yakasna; 1960 darbesi…
O günlerin Türkiye’sinde stanbul’a gelemez Çelebi ve
üç sene Erzurum’da yaamak durumunda kalr. Bu zaman diliminde, Erzurum’a en yakn kaza olan Artvin
Yusufeli’de üç sene müezzin-imamlk yapar. stanbul’dan
ayr olsa bile yaz akndan ayrlamadn “Ak bo durmuyor, beni bir yerlere sevk ediyordu.” diyerek ifade ediyor. Yusufeli küçük bir ilçe olduundan hat sanatyla ilgili
kayda deer bir deiim olmaz Çelebi’nin hayatnda. Yaptklar esnaara yal boya tabelalar hazrlamak, çeitli hatlar da taklit yoluyla yazmaya gayret göstermektir.
Tayin Edilen Vakte Doru
Üç senenin nihayetinde tekrar stanbul’a hicret eyler Çelebi. Mekân yeniden Üsküdar’dr. Kimsenin rahle-i tedrisinde
bulunmasa bile, kendi gayretleriyle yazmay sürdürür. Yazd yazlar demlenmek üzere bir rafa kaldrlrken, masa-

nsan Sûresi 21. Âyet-i Kerîme, Celî Sülüs

nn üzerinde yeni bir kât vardr ve yeni yazlar yazlacaktr. Günler birbirini bu minval üzere kovalarken Çelebi’nin
bir arkada imdada yetiir; Toygar Camii’nde imamlk yapan ükrü Efendi adnda çok kymetli bir zâttan bahseder.
stanbul’a ilk geliinin on yl sonrasnda, 1964 ylnn bir gününde Hasan Çelebi ile arkada ükrü Efendi’nin yanna giderler. “ükrü Efendi, arkadalarmza Buhâri okuturdu. Bir
arkadamla birlikte yanna gittik.” dedikten sonra tebessümünü gizlemeyerek kuruyor cümlelerini Çelebi. “Arkadam beni hattat olarak takdim etti. Hâlbuki ben kalem tutmasn dahi bilmiyorum. Arkadamn hat malumat benden de aa seviyede olduu için benim yazlarm aheser sanm, hattat diye takdim etmi. Bunun üzerine ükrü
Efendi yazlarma bakt, ‘Evladm bu i hocasz olmaz’ dedi.
Fakat bir hocay bulup eteine yapmak ne mümkün!”

Yamurdan Sonraki Bir Gün
Hasan Çelebi bir müddet ükrü Efendi’nin Buhâri derslerini takip eder. Kendilerini ükrü Efendi’ye götüren yolun
üzerinde Yusuf Efendi namnda bir taç vardr. Üzerlerinde “Hüve’l-Baki, Hüve’l-Hayy, Hû…” yazl mezar talarn bir kuyumcu titizliiyle dizer kapsnn önüne. Merak bu
ya, Hasan Çelebi kuyumcu rafndaki altnlara bakyor gibi

Bu sevdann peinde bu kadar kesin ve kesintisiz bir ekilde iz sürmesini manidar bir sözle izah ediyor Hasan Çelebi:
“nsanlar öyle icatlar yapmlardr ki sonradan onun keyle urarsn da yllarca anlayamazsn. Bu kvrmn arkasndan bin dört yüz yldr koan hattalar, bu kvrmn neticesine ulaamamlardr.”

mays ba gibiydi… Dallarda tomurcuklar patlam ya-

bakar mezar talarna ve bu bak bir kap açar: “Bir gün
taç, ‘Hemerim mezar ta m yaptracaksn?’ dedi. Yazya meraklym, kendimce yazmaya çalyorum deyince
güldü ve ‘Buraya bunlar yazan ustalar gelir, bir gün gel de
seni tantraym’ dedi.”
Bu davet üzerine aray açmaz Çelebi. Bir gün sonra tekrar gider taçya. Tâyin edilen vakit gelmitir: “Nisan sonu,
va yava… Yamurdan sonraki bir gün… Güne vurunca yapraklarn üzerindeki ebnemleri görmek mümkün… Hamid Bey, bir tan üzerine silkeleme usulüyle inelenmi bir yazy kopya etmeye çalyor. Fakat hava rutubetli, ta rutubetli, kât imi, delikler kapanm. Hoca
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una bak, bunda ümit var!” der. Fakat dört ay gibi ksa bir
süre sonra Halim Bey vefat eder.
Tasavvuf adabnda “veled-i kalb” diye tabir edilen, kiinin
manevi yolculuu istikametinde büyüyen, gelien ve hatta ölen bir rumuz vardr. Halim Bey vefat edince, Hasan
Çelebi’nin veled-i kalbi ölmü âdeta. ki ay “sarholuk” evresi geçirdikten sonra Hamid Hoca’ya durumu tekrar arz
etme ihtiyac hissetmi: “Hamid Bey’e gideceim ama yüzüm yok, kabul etmedi bir kere. Ömer Nasuhi Efendi’nin
olu vastasyla Hamid Bey’in yerini örendim ve selamlaryla gittim. Çemberlita Rait Efendi Han’da bir oda…”
Hasan Çelebi, Hamid Hoca’ya tekrar talebini arz eder.
“Halim’in yolu, bizim yolumuzdur” diyen Hamid Hoca,
Çelebi’yi talebelie kabul eder ve tam teekküllü “hat
seyr-i sülûku” balar.
1964 ylndan vefatna kadar, 18 yl Hamid Bey’in yanndan
ayrlmaz Hasan Çelebi. Aralarnda kadim manada usta-çrak
münasebeti hâsl olmutur. Tabiat itibariyle az konuan bir
insandr Hamid Bey. Hatta talebelerine hatalarn söylemez
Yâ Kaviyy, Celî Sülüs

bile çou zaman. Çelebi de bu nedenle tam 2 yl sade-

kâdn deliklerinden toz silkeliyor ama delikler kapand

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

için toz taa temas etmiyor. te Hamid Hoca’yla ilk tema-

bir türlü ikinci derse geçemez. Nihayetinde yazma yetene-

smz böyledir.”

i olmad vehmi sarar kendisini. Bu hali hocasna arz eder.
“Kabiliyetim olmadna kanaat getirdim. ki seneden beri

Ta ustas verdii sözü tutar ve Hasan Çelebi’yi Hattat Ha-

‘Rabbi Yessir’ yazyorum, geçmeye muvaffak olamadm.”

mid Aytaç’la tantrr. Çelebi, kurun kalemle yazlar yaz-

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

d defterini hemen arz eder. Hamid Hoca deftere bakar,

sanatna, bu akn çilesini çekerek dâhil olur Çelebi. Anlatt-

bakar, bakar… O an yeniden yayor gibi anlatyor Çe-

 bir vaka ise gerek hat sanat özelinde, gerekse sanat ve

lebi: “Hamid Hoca yazlarma bakt, ‘Bu i böyle olmaz’

imkân genelinde o günlerin zor artlarnda sarf edilen çaba-

dedi. Kurun kaleminin ucunu kl gibi inceltti ve nesihten

nn günümüzde meyvelerini verdiinin ispat.

bir cim yazd. Fakat ben, defterin o yapran kaybettiim
için elan yanarm. O tek bir numuneydi.” Nihayetinde Ha-

“Hamid Bey’in vefatndan ksa bir süre önce, 1980’li

mid Hoca çok youn olduunu söyleyerek Çelebi’yi derse

yllarda hocadan uzun bir yaz yazmas istendi. Yaz

kabul etmez fakat açkta da brakmaz, talebelerinden Ha-

için lazm olan kât bir buçuk metre boyunda fakat

lim Özyazc’ya gönderir.

hoca bir buçuk metrelik kât bulamyor! Bir metrelik kâtlar ise matbaaclardan rica eder, üzeri-

Üsküdar-Topkap-Çemberlita “Hat”t

ne mikromatla yumurtay sürüp yazard.” sözleriyle

Üsküdar’dan vapurla Eminönü’ne, oradan tramvayla

koskoca Hamid Aytaç’n çektii cefalar gözler önü-

Topkap’ya, sonras yayan… Denk gelirse belki Tekirda

ne seren Çelebi dikkatleri baka bir noktaya daha

otobüsü… Bu menzili bu artlarda kat eder Hasan Çelebi.

çekiyor:

Hattat Halim Özyazc’dan hat mekine balamtr artk.
lk dersini gösterdiinde, keideli "fâ", Halim Bey’in dikka-

“Baka memleketlerde be yüz sene evvelinden mi-

tinden kaçmaz, arkadana göstererek; “Daha ilk derste

ras kalan bir sanata ait malzemeyi bulmak çok ko-
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laydr, müze yaparlar, tehir ederler ve meraklsna

yetinde 6 yllk bir çalma sonrasnda 1971 ylnda

o sanat için gerekli malzemeleri temin ederler. Ama

Hamid Bey’den icazet alr Çelebi. Hamid Aytaç’tan

ülkemizde yaayan bir sanatla ilgili malzemeyi, o sa-

sülüs-nesih mekeden Çelebi, 1966 ylnda Hattat

natn üstatlar dahi bulamyordu.”

Kemal Batanay’dan da rik’a ve ta’lik mekine balar.
Ta’lik yaznn ustalarndan Veliyyüddin Efendi’nin bir

Bir gün Necmet Okyay görür Çelebi’nin yazlarn.

ktasn takliden yazp 1975 ylnda da Batanay’dan

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

ta’lik icazeti alr. mkânszlklaryla mehur yllarda

bi icazet mevzusunu hiç açmamtr hocasna ede-

iin ehillerinin önünde diz krmak, emaneti ehille-

binden. Okyay da bu durumun farkndadr. “Hamid

rinden devralarak meyvelerini vermeye balamtr.

Bey’e söyle de bir gün bize gelin, sohbet edelim”
diye de ilave eder. Hamid Bey ve Hasan Çelebi’nin

“Elden Ele” Devam Eden Bayrak Yar

Necmeddin Okyay’ ziyaret ettikleri bir gün konu-

1976 ylnda hat dersleri vermeye balar Çelebi. Elini

nun dönüp dolap Çelebi’nin icazet mevzuuna ge-

tutarak, Rabbiyesir duasyla hat yoluna admn atan

lir. Merhum Okyay, Çelebi’nin icazet vakti geldiini

örencilerinden 60’tan fazlasna icazet verir. Muhlis

muhabbetin arasna sktrverir.

Uslu, Berat Gülen, Ayten Tiryaki, Davud Bekta, Efdalüddin Klç, Tevk Kalp, Mümtaz Seçkindurdu, l-

cazet için, Erikapl Abdullah Efendi’nin bir Hilye-i

han Özkeçeci, Mimar Günay Çilingirolu, Abdullah

erîni yazar Çelebi ve hocasna götürür. Hamid Bey

Gün, Ahmed Kutluhan, Ferhat Kurlu, Hilal Kazan ve

tashih eder yazy ve Çelebi ikinci kez yazar. Niha-

Bilal Sezer gibi hattatlar, icazetlerini Çelebi’nin elinden alrlar hep.
Amerika, Fas, Cezayir, Libya, Suriye, Suudi Arabistan, Bosna ve Japonya’da bulunan birçok talebesiyle de mektuplaarak mek eden Çelebi, talebeleri
vastasyla dünyann birçok ülkesine bu bayra götürmektedir. Sohbetimizin sonuna yaklatmzda
“Kitabn kapan daha yeni açtk, kitab tamamla-

Geleneksel Sanatlar alannda 2011 Yl Cumhurbakanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layk görülen
ve ödülünü bizzat Cumhurbakanmz Sayn Abdullah GÜL'den alan Hasan ÇELEB, "ahsmda bu sanata
münâsip görülen bu nian, mâzide emei geçmi olanlara vekâleten, muasrlarma asâleten, nesl-i cedîde de
niyâbeten kabul ettiimi bildiririm." eklinde konutu.
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mak günler sürer” diyor Çelebi ve SMEK El Sanatlar Dergisi için naif bir yaz yazyor, hatradr niyetiyle.

Tevbe Sûresi 51. Âyet-i Kerîme, Celî Sülüs

Uluslararas alanda en çok talebe yetitiren hat-

da Geleneksel Sanatlar dalnda ödülü verilen Çe-

tat nâmya maruf Hasan Çelebi’nin birçok ta-

lebi; “ahsmda bu sanata münâsip görülen bu

rihi yapda ve mescidde yazlar bulunmaktadr.

nian, mâzide emei geçmi olanlara vekâleten,

stanbul’da Sultanahmet, Hrka-i erif ve Beya-

muasrlarma asâleten, nesl-i cedîde de niyâbeten

zid Camileri, Bursa’da Cem Sultan Türbesi yaz-

kabul ettiimi bildiririm.” diyen Çelebi’nin na-

lar, Suudi Arabistan’da Mescid-i Nebevi yazlar-

ipliinin uzun yllar devamn, SMEK ailesi ola-

nn restorasyonunu yapmtr. IRCICA’nn üç yl-

rak diliyoruz. Onlarca serginin tertibinde ve aç-

da bir düzenledii uluslararas hat yarmalarnda

lnda bulunan “Hattn Çelebisi” Hasan Çelebi,

ve birçok ülkede düzenlenen hat müsabakalarn-

Üsküdar’da Mihrimah Sultan Camii’nin hemen

da jüri üyelii bulunmaktadr. 2011 Cumhurba-

yannda, bu kadim sanat talebeleriyle mek et-

kanl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamn-

meye devam ediyor elbette.
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Sultan Kaftanlarnn
Camdaki htiam
rem GÜVEN
Üç ktaya hükmeden Osmanl mparatorluu’nun gücünü ve ihtiamn yanstan, zengin renk ve desenlerle
bezeli padiah kaftanlar, cam sanatçs Il Yaltrakl’nn ilk kiisel sergisinde bambaka bir boyuta tand.
Yaltrakl’nn “Tlsml Camlar” adl sergisinde, 120 kiloluk cam bloklar üzerine uygulanan sultan kaftanlar ve
tlsml kaftanlar göz kamatrd.

Osmanl denilince akla ilk gelen sözcüklerden biri de ihtiamdr. Üç ktaya hükmeden, tarihe en güçlü Türk devleti olarak adn yazdran Osmanl mparatorluu’nun sahip olduu ihtiamn izleri, geçmiten günümüze sirayet eden pek çok unsurla kendini gösteriyor. Osmanl döneminden kalma tarihi yaplar, müzelerde bakmaya doyamadmz saray eyalar, padiahlarn ve sultanlarn kulland ahsi eyalar ve daha niceleri…
htiamn gücünden alan muhteem Osmanl’da padiahlarn kyafetleri de, göz alc ayrntlaryla o ihtiam en güçlü ekilde yanstyordu. Devletin heybetini temsil için giyim
kuama büyük önem veren Osmanl sultanlar, lüks kumalardan dikilmi kaftanlar giyerlerdi. Sultanlarn mükemmellik araylar Osmanl’da dokumacln gelimesinde önemli
bir yer tutar. Saray kyafetleri ve mefruat için kullanlan kumalar, saray bünyesindeki atölyelerde hassa nakkalarnn göz nuru dökerek titizlikle hazrlad desenlere göre
dokunurdu. Bu atölyelerin yeterli olmad durumlarda
ise stanbul ve Bursa’daki baka atölyelere sipari verilirdi. pekli kumalarda çözgü tellerinin saysndan boyasna varncaya dek her detayn esaslarna uygun olup
olmadna dikkat edilirdi.
Balarda son derece sade olan padiah kyafetleri, sonralar
kaftanlara kürkler ve kymetli talarn ilave edilmesiyle imparatorluun ihtiamna yarar bir hale getirilmitir. Özel tekniklerle korunarak günümüze dek gelebilmi, adeta bir görsel ölen olarak
müzelerde görebildiimiz sultan kaftanlarnda boyut büyüklüü
göze çarpar. Muhteem kuma dokumas ve kumaa ili kymetli talarla adeta “te, siyasi güç ile sanatn bulutuu yer” dedirten
sultan kaftanlarnda boyutlarn büyük olmasndaki amaç, padiahn
görkemine görkem katmakt.
Kaftanlar içe ve da giyilmek üzere iki türde dokunurdu. Da giyilen
kaftanlara merasim kaftanlar denirdi. Bunlar altn telli çatma veya
seraserden yaplrd. Kaftanlarn çou önü açk, küçük dik yakal, uzun yahut ksa kollu, cepli ve yanlar
yrtmaçl olurdu. Biçim bakmndan dierleriyle ayn olan d kaftanlarda,
kol üzerinden omuzdan aaya
kaftan boyu kadar “yen” ad
verilen ikinci bir kol bulunuyordu. Bu yenlerin, sultann görünüüne ayr bir
görkem katmasnn yan
sra törenlerde öpülmek
gibi tarihsel ritüele dair
bir görevi de vard.

Osmanl sultanlarnn giydikleri kaftanlarn iç ve d olmak

Sanatçya, camla tanma serüvenini sorduk ilk olarak.

üzere iki türde olduunu söylemitik. Sultanlarn içten giy-

“Kendimi bildim bileli hep cam ii yaptm” diyen Yal-

dikleri kaftanlarn bir de “tlsml” olanlar vard. Osmanl

trakl, camla tanmasnn biraz tesadüf eseri olduu-

padiahlarnn, bu kaftanlar savata galip gelmek, nazar-

nu söylüyor. Yaltrakl, Üsküdar Mithat Paa Kz Tek-

dan korunmak ve ifa bulmak için giyindikleri söylenir. Tl-

nik Lisesi’nin geleneksel Türk süslemeleri ve teknik re-

sml kaftanlarn kuma Denizli’den saraya getirilirdi. Hat-

sim bölümünden mezun olmu. Okuldan sonra gü-

tatlarn kâd terbiye etmek için kulland aharlama yön-

zel sanatlar akademisine devam etmek istemi, an-

temiyle yazya elverili hale getirilen kumalar nakkalar

cak koullar el vermediinden akademiye girememi.

atölyesinde ilenirdi. Bir hattatn tek bir kaftan üzerinde 3,

Bugün pek çok cam sanatçs için bir okul olan Bey-

kimi zaman 4 yl çalt rivayet olunur. Tlsml kaftanlarn

koz Paabahçe Cam Fabrikas’na girdiini anlatan

üzerindeki harf ve rakamlarn iaret ettii anlam bugün
halen gizemini koruyor. Sekiz bin çözgü ipiyle dokunan gömleklere ilenen ifrelerin Osmanl tarihine
k tutacana inanlyor.
Gönlünü Cama
Paabahçe’de Kaptrd
Müzelerde özel koruma altna alnan Osmanl padiahlarnn, imparatorluun gücünü
ve ihtiamn yanstan kaftanlar, cam sanatçs Il Yaltrakl’nn
“Tlsml Camlar” adl sergisinde
farkl bir boyuta tand. Il Yaltrakl ile Göztepe’deki evinde sergiyi, cam sanatnda yola ilk çkn ve
gelecekteki projelerini konutuk.

Il Yaltrakl, burada yedi yl çalm. Cam sanatna gön-

tanmas da ite bu antikac dükkânnda gerçeklemi.

lünü Paabahçe’de kaptran sanatç, gün gelmi fabrika-

“Çalma hayatmn her evresinde Osmanl camlar var-

da sürekli olarak ayn eyleri yapmaktan sklm. Yara-

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

tclk anlamnda Paabahçe’nin artk kendisine bir ey

tinin de Osmanl’dan ilhamla olutuunu belirtiyor. Söz

katmadn düündüü srada fabrikada çalt bö-

kaftanlara gelmiken, sergi krinin nasl ortaya çkt-

lüm kapatlnca da bir tandnn antikac dükkânnda

n soruyoruz. Il Yaltrakl, alannda bir ilk olan Bali Mü-

çalmaya balam. Il Yaltrakl’nn Osmanl camlaryla

zayede Sergi Salonu’ndaki sergi projesinin 10 yllk bir
geçmii olduunu belirtiyor. Bu sergiyle en büyük hayalinin gerçekletiini ifade eden sanatç, 5-6 yalarnda küçük
bir çocukken babasna söyledii gibi
“bugüne kadar kimsenin yapmad bir
eyi” yapmak için yola çktn belirtiyor
ve ekliyor, “Boyalarla çok farkl bir ey
yapacam derdim. Babam da ‘Ah bu
kz yine hayal görüyor’ derdi. Ama hayal etmediiniz zaman sanat yapmanz
mümkün deil. Hayallerim 30 yl sonra
gerçek oldu.”
“Tlsml Camlar” sergisinde sanatseverlerin beenisine sunulan toplam 23 parça eserin ortaya çkmasnn bir buçuk yl
gibi bir zaman aldn kaydeden sanatç,
maliyetin bir hayli yüksek olduunu ve bu çalmann
sponsorlar sayesinde ortaya çktn vurguluyor.

Projenin hayata geçirilmesinin de ho bir tesadüf eseri olduuna deinen Il Yaltrakl, bu ho tesadüfü öyle anlatyor: “Birtakm boyalar çürüterek ve eriterek elde ettiim görsel efektler oldu. Camda kadife atlas kuma dokularn elde edebildiimi gördüm. Görseli kuvvetli efektler elde edince bu sergi projesi kafamda olutu. Dört çalma yaptm. O srada Güral ailesinin Sapanca’daki Güral Sapanca Otel
projesinde çalyordum. Yapm olduum kaftanlar otelin konseptine de çok uygundu, o nedenle otelde dekoratif malzeme olarak kullanld. Böyle olunca benim sergiyle ilgili düüncelerimi
bir süre daha askya almam gerekti. Burada 2008’in sonuna kadar çalmam öngören bir sözlemem vard.
Süre sonunda stanbul’a döndüümde artk sergi
projemi hayata geçirmem gerekiyordu. Ama
bu i ciddi bir maddi imkân gerektiriyordu
ve ben buna sahip deildim. in esasnda altn, gümü ve kristal talarn kullanm
söz konusu olduundan ciddi maliyetli bir
projeydi hayata geçirmek istediim. Ve bir
gün, hiç beklemediim bir telefon aldm.”
Tlsml Camlar 1,5 Ylda Dodu
Il Yaltrakl’nn o hiç beklemedii telefon,
Dou naat Yönetim Kurulu Bakan Gönül Talu’nun asistanndan geliyordu. Yaltrakl’nn anlattna göre, Gönül Talu ve Dou naat Yönetim Kurulu üyesi olan olu Burak Talu, bir hafta sonu aileleriyle birlikte
Güral Sapanca Otel’e kalmaya gidiyorlar. Gönül Bey, Il Yaltrakl’nn
maharetli ellerinden çkan cam kaftanlar görünce hayran oluyor ve
kimin yaptn örenmek istiyor. Böylece sanatçyla irtibata geçiliyor. Gönül Talu’nun daveti üzerine kendisini holdingde ziyaret
eden Il Yaltrakl, projenin kabul edilme sürecini u sözlerle
dile getiriyor; “Konumann sonunda Gönül Bey, ‘Ne yapmak istiyorsun?’ diye sordu, ben de yapmak istediim
yegâne eyin kapsaml bir konsept hazrlayp bunu bir
sergide sunmak olduunu söyledim. Böyle bir sergi
çalmas için bir zibilite raporu istedi, ben de o raporu hazrladm. Daha o günün akamnda Gönül Bey ve Burak Bey’in, çalmama kendi kiisel imkânlaryla sponsor olacaklar haberini aldm. Hiçbir irket kaynan kullanmadan tamamen kendi bütçeleriyle baba-oul bana
destek oldular. Ve biz 1,5 yl gibi bir zamanda inanlmaz bir çalmayla inanlmaz ürünler yaptk.”
19 cm.’lik Cam Bloklara
Çok nce çilik
Yapt çalmalarn hepsinin
kendine özgü ve tek olduunu
ifade eden Il Yaltrakl, “Hepsi birbirinden farkl çok deiik

ürünler ortaya çkt. Onlar (Babaoul Talu’lar kastediyor), gönüllerini, yüreklerini ve paralarn koydular bu ie, ben
de yeteneimi. Büyük
emek gerektiren bir çalma oldu, ama sonunda sevgiyle ortaya çkan bir
konsept olutu.” diyor.
“Neden kaftan?” diye soruyoruz sanatçya. Sergilenen 23 parça eserden
bir tanesinin bayan kyafeti olduunu söyleyen Il Yaltrakl, “Ben erkek
kaftanlarnn dokusunu çok güzel yakaladm. O nedenle konsept olarak
kaftan seçtim. Ayrca padiah kaftanlarnn desenleri, sultan kyafetlerinden çok daha güzel. Benim çalmam daha çok ortaya çkaracan düündüm.” diye yantlyor
sorumuzu. Her bir eseri aslndan esinlenerek ve kendi
yorumunu katarak ortaya çkardn söyleyen sanatç,
“Baktmz zaman orijinal kaftann neredeyse aynsn
görüyor gibi oluyorsunuz, ama orada yorum katp deitirdiim çok eyler var.” diyor.
Sergilenen eserlerin, orijinal ebatlarna çok uygun olduuna dikkat çeken Il Yaltrakl, ürünlerin her birinin
120 kiloluk cam bloklar halinde olduuna iaret ediyor. Konseptte Kanuni Sultan Süleyman’dan Fatih Sultan Mehmet’e, Sultan II. Bayezit Han’a kadar birçok Osmanl padiahnn kaftan ile ehzadelere ait kaftanlar
yer alyor. Kaftan konsepti içinde yer alan eserler arasn-

da 3 adet de hat olduunu söyleyen sanatç, Mehmet
evki Efendi’nin üç eserini, aslna sadk kalarak, sadece
görsel yorum katarak cam bloklara uyguladn anlatyor. O denli büyük cam bloklara, insann bakmaya doyamayaca bir güzellii âdeta pahal bir elbise gibi giydirirken ne tür teknikler kullandn soruyoruz sanatçya. Il Yaltrakl bakn nasl anlatyor iin srrn: “19 milim blok cam, yani 2 cm.’lik cam effaf olarak alyorum.
Önce yapmak istediim desenin ana hattn ortaya çkaryorum. Sonra desenin içindeki detaylar veriyorum.
Kendi kem olan hamursal bir malzeme var, onunla
camn o ksmlarn yumuatyorum, özel keski ve bçaklarmla oyuyorum deseni. Bu ilemi tamamyla camn ar-
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kasndan yapyorum, ön ksm bildiiniz düz cam yüzeyi görünüyor. Arka taraftan çeitli ebatlarda oyarak iliyorum. Oyuntularn hepsinin derinlikleri farkl olduu
için desene ayr bir görsellik katyor bu. 2-3 kat boya ve
malzeme kullanarak, her katn ayr ayr frnlayarak çalyorum. En son kol dümeleri ve yaka dümeleri ile desenlerin ortasndaki talar -ki eskiden zümrüt, yakut gibi
deerli talar kullanlrm- yerine swarovski talar kullanarak çalmaya son halini veriyorum. nce içiliin çok
fazla olduu bir çalma.”
Bu kadar ince içilik gerektiren bir çalmadan bahsederken sergilenen her bir parçann ne kadar sürede ortaya çktn merak ediyoruz. Her bir ürünün 25 ilâ 45
gün arasnda ortaya çktn söylüyor Il Yaltrakl ve en
uzun süren çalmalardan birinin ehzade Mustafa’nn
kaftan olduunu ekliyor.

Serginin ad basna “Tlsml Camlar” olarak lanse edildi. Yaltrakl, “Bunun nedeni de konsepte dâhil
olan ürünlerden ikisinin ‘tlsml kaftan’ olmas.”
diyor. Bu kaftanlarn kimlere ait olduunu sorduumuz cam sanatçs, “Biri 1. Mahmut’a
ait, dierinin hangi padiaha ait olduu belli deil.” cevabn veriyor.
Tlsml Kaftanlar talya Yolcusu
Il Yaltrakl, “Tlsml Camlar” sergisinin basndan ve sanatseverlerden gördüü ilgiden
oldukça memnun. Bir anlamda sanatsal açdan kendisini ifade edebilme frsat bulmu sanatç. Serginin açlmasnda maddi ve manevi destei bulunan Dou naat Yönetim Kurulu Bakan Gönül Talu ve Yönetim Kurulu Üyesi olu Burak Talu’ya teekkür borçlu olduunu belirtmeden
geçemeyen Yaltrakl, “Fotoraf çekiminden katalog yapmna kadar, bandan sonuna hep destek verdiler. Destekleri hâlen devam ediyor” diyor. Serginin,
sanat yaam için bir dönüm noktas olduunu vurgulayan Yaltrakl, Tlsml Camlar’dan sonra talya’da düzenlenecek uluslararas bir sergi için davet aldn ifade
ediyor. Sanatçlarn bulutuu dijital bir platform olan
Lebriz’e üye olduunu söyleyen Il Yaltrakl, talya’da
düzenlenecek sergiye grubun yöneticileri ve sanatçlaryla birlikte katlacak. Yaltrakl, dünya çapnda pek çok
sanatçya ait eserlerin sergilenecei kapsaml sergiye
dört parça eserle dâhil olacak. Ürünlerden ikisi sergideki

iki kaftan olacak; biri tlsml gömlek, dieri de yldzl bir kaftan. Sanatç, talya’daki
sergiye iki de soyut çalmasyla katlacak.
Cam sanatnda varmak istedii noktann ne olduunu sorduumuz Yaltrakl öyle cevaplyor sorumuzu;
“Cam, muhafaza edilebilmesi,
belli noktalara ulatrlabilmesi zor bir malzeme. Benim
seçmi olduum bran kolay deil, ama kolay olan herkes yapyor zaten.
Benim tercihim zordan
yana oldu. Camla yaplabilecek eyler sadece kaftan veya hatla snrl deil.
Bulmu olduum bu teknikle
çok modern bir pano da yapabilirim, soyut çalmalar da… Aslnda mimari projelerle de ilgili olabilecek bir
ey bu. Yaratc mimarlarn çok iine yarayabilecek bir konsept. Bu
sergiyle gelmek istediim noktaya belli bir ölçüde geldiimi düünüyorum, ama bu ite
‘Ben artk oldum’ diye bir ey
yok elbette. Çünkü kendimi hep çrak gibi hissediyorum, ustaym demiyorum hiçbir zaman.
Her yeni çalmaya
amatör bir ruhla bakyorum.
O heyecanm hiç
sönmedi. Zaten bunu devam ettirmek istiyorsam o
heyecann da hiç gitmemesi gerekiyor. Hep amatör bir ruhla bakyorum.”
Cam sanatçs Il Yaltrakl’ya son olarak kendisini dier cam sanatçlarndan ayran en önemli niteliin ne olduunu soruyoruz. Sanatç, en
büyük fark kendisine özgü malzeme karmlaryla yarattn, çalrken adeta bir kimyac gibi
formüller ürettiini dile getiriyor. Yaltrakl, çalmalarnda en büyük destekçinin, kuyumculuk teknolojisi mezunu kz Melike olduunu
da gururla ifade ediyor.

Hâfz Osman Efendi'nin ve
Hattatlarn Arz- Hâli; Hilye-i erîf
Hamza ASLAN
Kimi sanatkârlarn kymeti kaykçsndan sultanna kadar henüz salklarnda bilinir, kimileri ise yllar sonra dile ya
gelir ya gelmez. Hattat Hafz Osman Efendi, henüz salnda kymeti bilinen sanatkârlarmzdan. Hatlar ve bilhassa Hilye-i erîeri elden ele dolaan, padiahn dahi hürmette kusur etmedii hattat, “Bir velîye bende olmak
cümleden â’lâ imi.” der ve yüzyllardr hattatlarn çeme-i feyzi olur.

Seyyid brahim Sükuti tarafndan serbest formda yazlm Hilye-i erîfe, 19. yy

17. yüzyln ortalarnda, frtnal bir günde, dönemin

“Efendi evladm, mangr kesesini fakirhânede unutmu-

usta hattatlarndan Hâfz Osman Efendi, Beikta’a

um. Ben sana bir ‘vav’ çekeyim, sahaara götürür kar-

geçmek için kaya biner. Selam, sohbet derken ka-

ln alrsn.” der. Denize düen ylana sarlr demiler,

yk Beikta kylarna yanar. Tabiidir ki kaykç ücret

kaykç baka bir çözüm olmadn anlar, eyvallah der.

talep eder. Fakat Hâfz Osman Efendi evinden aceleyle

Osman Efendi hemen bir ‘vav’ yazp verir kaykçya ve

çktndan mangr kesesini yanna almay unutmutur.

Beikta’a doru uzaklar.
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Esma bret tarafndan yazlm serbest formda Hilye-i erîfe

Kaykç, yolunun sahaara dütüü bir gün, cebindeki

ler. Yolun bitmesine yakn ücretler toplanr. Hâfz Os-

yazy götürür ilk sahafn önüne brakr. Hâfz Osman’n

man bu sefer kesesinden mangr çkarr, kaykçya ver-

‘vav’n gören sahaf, kaykçnn belki de bir haftada ka-

mek ister. Kaykç, “Hattat Efendi, mangra lüzum yok,

zanamad paraya satn alr bu yazy. Günler geçer bu

sen bir ‘vav’ yazver kâ.” der fakat nale. Osman Efen-

hadisenin üzerinden. Hâfz Osman’n yeniden Beikta’a

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

gitmesi gerekir. Tevafuk bu ki ayn kaykçyla denk gelir-

zlmaz.” diyerek mangr brakr ve iner kayktan.
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Harne Bir Kimse Nokta Koyamaz
1642 ylnda stanbul’da doar Osman Efendi. Babas, Haseki Sultan Camii müezzini Ali Efendidir. Yaad dönemin klasik bilgileriyle donanr, vezir Köprülüzâde
Mustafa Paa’nn himayesinde. Küçük yalarda Kur’an’
hfzeder ve “Hâfz Osman” olur. Kur’an’a kar derin bir
sayg ve hürmet besleyen Hâfz Osman’n güzel yazya
kar da istidâd vardr. Bu istidâd ve merak onu, dönemin önemli hattatlarndan birine, Hattat Dervi Ali’ye
götürür. Büyük Dervi Ali ve Birinci Dervi Ali diye de bilinen hattat, eyh Hamdullah ekolünün en zirve temsilcilerindendir, yazlarn eyh’in yazlarndan ayrmak çok
güçtür. Bu nedenledir ki hattatlar arasnda eyh-i Sâni
(kinci eyh) namyla anlr olmutur. Ve Hâfz Osman ile
aklâm- sitte mekine balar eyh-i Sâni Dervi Ali.
Vira Bismillah, Aklâm- Sitte
Hz. Ali’nin hilâfeti zamannda gelimeye devam eden
yaz sanat, devletin bakenti olan Kûfe’den dolay kûfî
adn alr. Günümüz hattyla kyaslandna iptidâi bir
özellik gösteren bu yaz, ilerleyen dönemlerde, bilhassa
Emeviler’in son yllarnda köeliliini kaybeder. Abbasiler
devrinin mehur vezir ve hattat bn Mukle, yaz sanatnn belirli kurallar dâhilinde icra edilebilmesini ister ve nihayette “aklâm- sitte” denen; muhakkak, reyhâni, sülüs,
nesih, tevki ve rik’a’dan oluan alt çeit yaz ortaya çkar.
1650li yllarda Dervi Ali’den aklâm- sitte derslerine
balar Hâfz Osman. Birkaç yl devam eder bu mek.
Fakat Dervi Ali’nin ya epeyce ilerlemitir. Bu nedenle Hâfz Osman’, talebelerinden Suyolcuzâde Mustafa
Eyyubi’nin meklerine yollar. Suyolcuzâde’den ksa sürede eksiklerini tamamlayan Hâfz Osman icazet almaya hak kazanr ve "Hattat Hâfz Osman" olur. Yl 1659,
Hâfz Osman 18 yandadr.
Hüseyin Gündüz'ün modern bir tasarmda yazd Hilye-i erîfe

Kemâl, Teferruatta Gizlidir
"Kemâl, teferruatta gizlidir" demiler. Hâfz Osman,

Kimi sanatkârlarn kymeti kaykçsndan sultanna kadar
henüz salklarnda bilinir, kimileri ise yllar sonra dile ya
gelir ya gelmez. Hattat Hâfz Osman Efendi, henüz sa-

icazet ald halde kendini yazda “olmu” kabul edememitir ki “Nefeszâde” namyla maruf Seyyid smail Efendi’ye bavurur, yeniden hat meki için. Seyyid smail Efendi aklâm- sittede, eyh Hamdullah ekolüne

lnda kymeti bilinen sanatkârlarmzdan. Hatlar ve bil-

mensuptur ve onun mesabesindedir. Dersine kabul et-

hassa Hilye-i erîeri elden ele dolaan, padiahn dahi

tii Osman Efendi’ye, yazya yeni balayan bir talebey-

hürmette kusur etmedii hattat, “Bir velîye bende ol-

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

mak cümleden â’lâ imi.” der ve yüzyllardr hattatlarn

cenmeden, “oldum” edalarna bürünmeden hocasnn

çeme-i feyzi olur.

dizi dibinde yazar elif’i, be’yi en batan. En batan krlr eli. Ve nihayetinde eyh Hamdullah’n yaz üslubuna,
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Mehmed Fehmi Efendi tarafndan yazlan, kât tekniinde tezhiplenen Hilye-i erîfe, 20. yy

mahzar olmu ve 'bnu'-eyh' olarak bilinen Hamdullah'n
zamanna ulaamadm. Onun yanna gidip gelerek bu güzel san'at nasl örettiini göremedim. Onun terbiyesinden
geçme mertebesine de nail olamadm. Fakat birçok latif ktasn toplayarak onlar üzerinde mütâlâalar yaptm ve ondan nakiller yapmaya kendimi mecbur gördüm. Gece gündüz çalarak, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan Allah'n yardm ile bu seviyeye ulatm. Allah'tan, ulaamadm baka
derece ve merhalelere de nail klmasn, en kalbî hislerimle
niyaz ederim. Çünkü, bu çalmalarm gençlik yllarmda olmutur. imdi ise zaman üphesiz, daha ileri safhalara ilerleme zamandr.Allah'n kullarnn en zayf ve bu isme en az
lâyk olana Kur'an hâfz Osman"
Hat sanatnda elin krlmas, yumuamas ve bunun
akabinde sürekli temrinler yaparak elin zinde tutulmas
çok önemlidir. Usta hattatlar hemen hemen her günlerini yazarak geçirirler ki elleri soumasn, kam küsmesin ellerine. Hâfz Osman da nerede olursa olsun, her
frsatta karalama yapar mutlaka.
O dönemlerde Osmanl topraklarndan Hicaz’a gitmek
haftalar, belki de aylar alr. Hâfz Osman 1676 ylnda
hacca niyetlendiinde, iki ylna mâl olacaktr bu yolculuk. Ne kadar usta olursa olsun, bir hattat için iki yl
yaz yazmamak, melekelerinin körleeceine iarettir.
Hâfz Osman da bunu bildii için kamn, mürekkebini de götürür yannda ve her frsatta birkaç sayfa karalayarak scak tutar elini. Hatta Arafat’ta bile yazd
yazlar vardr.
Sadberk Hanm Müzesi koleksiyonunda bulunan Hilye albümünden gül tezhipli bir sayfa

teferruatna kadar vâkf olur. Bu meziyet ile eyh’in bir
de Kur’an’n taklit ederek ustaln bir daha âikâr eyler.
Fakat Hamdullah ekolüne teferruatna varncaya kadar
hâkim olmak da Hâfz Osman’a kâ gelmez. Yeni araylar, görülmemi güzellikler peindedir Hattat Hâfz
Osman, ve 1679 ylyla birlikte yazlarnda farkllklar arz
etmeye balar; aklâm- sitte ayr bir güzellie bürünür.

Pâdiâh- Âlem Olmak Bir Kuru Kavgâ mi
Edebiyat lafz, “edeb” kelimesinden türemitir. Bir air kelimeleri tesbih taneleri gibi birbiri ardna diziyor olsa da tevazusundan ödün vermez, vermemelidir. Bilir ki bu istidat
ona Allah’n bir lütfudur. Edebiyat sanat özelinde, dier sanatlarmz için de geçerli ve tutarl bir örnektir bu. Hâfz Osman da bu geçerliliin en zirve örneklerinden biridir.
öhreti saraya kadar uzanan Hâfz Osman, Sultan 2.

Efendimsin Cihânda ’tibârm Varsa Sendendir

Mustafa’nn ve kardei ehzade 3. Ahmet’in hat hocal-

Onu bu güzelliklere ulatran yolu, o yolda eyh

na tayin edilir. Sarayda, Devlet-i Âli Osmaniye’nin padia-

Hamdullah’n kendisi için önemini, nesih hatla ve Arap

hna ders verirken haclarn giydii ihrama benzer bir elbi-

Dili’nde yazd belgede anlatr Hâfz. Asl Topkap

seyle çkar sultann huzuruna. Sultan da bu hâle, hocas-

Saray’nda bulunan belgenin meali u ekildedir:

nn hokkasn tutarak mukabelede bulunur. Aralarnda öyle
bir ünsiyet peyda olur ki bir gün ders esnasnda Sultan 3.

"Benim yazma dikkatlice ve insaa bakan kii! Allah bin-

Mustafa, “Artk Hâfz Osman gibi bir hattat bir daha yeti-

lerce, binlerle merhamet etsin. unu bil ki ben, ilâhi lütûara

mez.” demekten kendini alkoyamaz. Usta hattat müteva-
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Kazasker Mustafa zzet Efendi tarafndan 1876 ylnda yazlm olan 123x85 cm ölçülerindeki Hilye-i erîfe

z bir edayla, “Sultanmz gibi hocasnn hokkasn tutan sultanlar geldikçe daha nice Hâfz Osmanlar yetiir hünkârm.”
der. Son derece mütevaz bir kiilie sahip olan Hâfz Osman, yazd aheser yazlara, saray hocalna, dilden dile

dolaan namna hiç aldanmaz. Hat sanat onun için ulalmas gereken bir hedef deildir çünkü. Onu asl hedefe
götürecek yolda bir vasta olarak görür bu sanat, ve bu sanata olan istidadn. Bu farkndalk, usta hattatn tasavvufa
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Muhabbetin Arz- Hâli, Hilye-i erîf
Akacak kan damarda durmaz demiler. Bir güzellik
vücuda gelecekse sebepler çerçevesinde kendine çk yolu bulur. Bir “ey”ler olur, onu müteakip baka
“ey”ler olur ve düzen devam eder. Hâfz Osman’n
Hz. Peygamber’e olan derin muhabbeti de sebepler
dairesinde kendine numunelik bir yer edinir.
Lügat manas “ziynet, süs” olan hilye kelimesi, Hilye-i
erîf yahut Hilye-i Nebevî terkipleriyle kavramsal bir
mana kazanr. Hz. Peygamber’in görünüünü, hal ve
hareketlerini anlatan metinlere Hilye-i erîf denilmitir. Müslüman sanatkârlar, Hz. Peygamber’e duyduklar
muhabbet gerei, onu resmetmekten imtina etmilerdir. Bu da asr- saadette bulunamayan Muhammedîler
için Hilye-i erîerin yazlmas sonucunu dourmutur. Hz. Peygamber, ahiret hayatna terif etmeden evvel kz Hz. Fatma’nn ayrlk hüznü üzerine, Hz. Ali’ye,
“Hilyemi yaz, benden sonra onu gören, beni görmü
gibi olur.” der.
Tarihte bilinen ilk hilye yazar ise email-i Nebi isimli
eseriyle Tirmizi’dir. Hilye-i erîf’i hat levhasyla buluturan ilk isim ise Hattat Hâfz Osman Efendi’dir. Yüzyllardan beri küçük, katlanabilir defterler halinde, ceket ceplerinde ta’zimkârâne bir ekle tanan Hilye-i
erîer, 1690l yllarda Hâfz Osman tarafndan levha
halini almtr. Hâfz Osman’n cepte tanmak için yazd en eski hilye, bilindii kadaryla 1668 tarihlidir. Tarihteki ilk hilye denen bu tertipten sonra Hâfz Osman,
Serbest formda adeta bir resim gibi tasarlanm olan Hilye-i erîfe, Sadberk
Hanm Müzesi, 18. yy

günümüze kadar geçerliliini sürdüren ve dünyaca ka-

meyletmesine de vesile olur. Sünbül Efendi Dergâh mür-

deki metni yazar:

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

idlerinden Seyyid Alaeddin Efendi’nin huzurunda diz çöker. Hem eli, hem gönlü ehillerinin elinde pasndan, tortu-

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

sundan itinayla temizlenir Hâfz Osman’n.

(Allah'n salat ve selam O'nun üzerinde olsun) vasfettii zaman öyle buyurdu: 'Hz. Peygamber’in boyu ne

Ald bu terbiye ahali arasnda daha da yüceltir usta hat-

çok ksa, ne de çok uzundu, orta boyluydu. Ne kvr-

tat. Talebeleri çoalr, en ücra yerlerden gelir yaz merak-

ck ksa, ne de düz uzun saçlyd; saç, kvrckla düz

llar, ders halakasnda bulunabilmek için. Haftada iki gü-

aras idi. Deirmi yüzlü, duru beyaz tenli, iri ve siyah

nünü ayrr talebeleri için. Bir gün varlkl ailelerin çocuklar-

gözlü, uzun kirpikliydi. ri kemikli ve geni omuzluydu.

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

Gösü, ortadan karnna kadar klszd. ki avucu ve ta-

ler verir. Anlatlr ki birkaç gün boyunca, geçerli bir mazere-

banlar dolgundu. Yürüdüü zaman, sanki yoku aa

ti nedeniyle derse gelemeyen bir talebesiyle yolda rastlar-

iner gibi rahatlkla ilerlerdi. Sana ve soluna baktn-

lar. Talebesi, durumunu arz eder hocasna. Hâfz Osman,

da, bütün vücuduyla dönerdi. ki omuzu arasnda 'nü-

pek de alk olmadmz bir ekilde karlk verir talebesi-

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

ne. Bineinden iner, yolun kenarnda bir tan üzerine oturur, “Getir bakalm dersini, görelim neler yapmsn.” der.

oluunun nianesi idi. O, insanlarn en cömert gönüllü-
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sü, en doru sözlüsü, en yumuak huylusu ve en arka-

Hüseyin Gündüz tarafndan klasik formda yazlm Hilye-i erîfe, 21. yy

da canls idi. Kendilerini anszn görenler, O'nun heybeti karsnda sarsnt geçirirler; fakat üstün vasarn bilerek sohbetinde bulunanlar ise, onu her eyden

çok severlerdi. O'nun üstünlüklerini ve güzelliklerini tantmaya çalan kimse: 'Ben, gerek O'ndan ve gerekse
O'ndan sonra, Rasûlullah (sav) gibi birisini görmedim’
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Fatma Mevhibe Hanm'n icâzet olarak yazd Hilye-i erîfe,(Topkap Saray Müzesi, 19. yy)

demek suretiyle O'nu tantmak hususundaki aczini ve
yetersizliini itiraf ederdi. Allah'n salat ve selam O'nun
üzerine olsun.”
Bununla birlikte Hâfz Osman bir hilyesinde de, hicret
esnasnda Hz. Peygamberle ereenen Ümmü Mâbed
isimli sahabeden rivayet olunan u mealdeki metni de
yazmtr:
“Aydn yüzlü ve güzel yaradll idi; iman olmad
gibi zayf ve ince de deildi. Gözlerinin siyah ve beyaz birbirinden iyice ayrlmt. Saç ile kirpik ve byklarndaki kllar gümraht. Sesi kalnd. Sustuu zaman vakarl, konutuu zaman da heybetli idi. Uzaktan bakldnda insanlarn en güzeli ve en sevimlisi görünümündeydi; yakndan bakldnda da tatl ve ho bir
görünüü vard. Çok tatl konuuyordu. Orta boylu idi;
bakan kimse, ne ksa ne de uzun olduunu hissederdi.
Üç kiinin arasnda en güzel görüneni ve nur yüzlü olanyd. Arkadalar, ortalarna alm durumda hep O'nu
dinlerler; buyurduu zaman da hemen buyruunu yerine getirirlerdi. Konumas tok ve kararl idi.”
Sultan Abdülmecid Han tarafndan yazlm olan Hilye-i erîfe, (Abdülmecid Türbesi)

Hâfz Osman’n Hilye-i erîf Formu
lk kez Hâfz Osman tarafndan levha eklinde tasarlanan hilyeler, herkes tarafndan benimsenmitir. Dönem
dönem farkl araylarda bulunan, form üzerinde deiiklikler yapan hattatlar olsa bile, Hâfz Osman hilyesi hala geçerliliini korumaktadr. Levha; bamakam,
göbek, hilal, dört halife, ayet, etek, koltuklar, iç per-

ralelinde bulunan ksmdr. “Biz seni âlemlere rahmet
olarak gönderdik.” âyet-i kerîmesi en çok rastlanandr.
Etek: Göbek ksmndaki metnin devam niteliindedir. Nihayetinde dua ve hattatn imzas ile sonlanr. Koltuk: Etek ksmnn sanda ve solunda bulunan, tezhibe müsait bölümdür. Hz. Peygamber’i temsil eden gül,
bu tezhiplerde yaygn olarak tercih edilir.

vaz ve d pervaz ksmlarndan oluur. Hilyelerin üzerine yazlan kâtlar da itinayla seçilmitir. Genellikle sarms renkte olan bu kâtlarn açk yeil renkte olan örnekleri de mevcuttur.

“Hat Sanatnn ahseserleri Hilye-i erîfeler Sergisi”
Hem hattat, hem de müzehhibi için eref duyma vesilesi olan Hilye-i erîer, günümüzde de youn ilgi

Bamakam: Levha’da Besmele’nin yazld bölüm-

ve hürmet görüyor. Bulunduu yere huzur ve bereket

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

getirdiine inanlan Hilye-i erîer, 1 Kasm - 1 Aralk

ninin yazl olduu ksmdr. Oval ve dikdörtgen form-

2011 tarihleri arasnda Yldz Saray’na da bereket ge-

dadr. Genelde nesih yaz tercih edilir. Yazlan metin-

tirdi. Yldz Holding’in destei, Antik A..’nin organizas-

lerin ksm- küllisi Hz. Ali’den rivayet edilmitir. Hilâl:

yonu ile düzenlenen sergide Hattat Hâfz Osman’dan

Hilâl ksmna her hilyede rastlanmaz. Hz. Peygambe-

Kazasker Mustafa zzet’e, Hamid Aytaç’tan Hasan

rin nurunun kainat aydnlatmasnn remzidir. Hulefâ-

Çelebi’ye kadar onlarca hattatn 101 adet eseri sergi-

Raidîn: Göbein, yani hilye metninin etrafna yerleti-

lendi. Çada sanatçlarmzdan Faruk Takale’nin de

rilirler. Baz hilyelerde Hz. Peygamber’in isim ve sfatlar,

Hz. Muhammed’i sembolize eden gül çalmalarnn da

aere-i mübeere’nin isimleri de yazlr. Âyet-i Kerîme:

yer ald ve küratörlüünü de ayn sanatçnn üstlendi-

Göbek ksmnn hemen altndaki, Besmele ksm pa-

i sergi, 1 ay boyunca yüzlerce misari arlad.
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Dünyaya Ud Yapan Fizik Mühendisi

Emir Deirmenli
Yaz: Semra ÇELK Fotoraar: Uur GÜRPINAR

Müzikle iç içe bir ailede büyüyen Emir Deirmenli,
aslnda genç bir zik mühendisi. Ama hayatn
mühendislikten deil, ud yapmndan kazanyor.
Ald zik eitiminden de yararlanarak büyük bir
özenle yapt udlar, internet üzerinden Avrupa’ya ve
Amerika’ya satlyor.

Emir Deirmenli… O, genç bir zik mühendisi, ancak fakültede örendii zik kanunlarn mühendislik alannda
deil, lutiyelikte (ud yapmnda) kullanyor. Yatlar popüler müzik dinleyip gitar çalmaya heves ederken, o gönlünü
geleneksel müziimize kaptrm. yi bir dinleyici olmann
yan sra ud çalmaya, bunun ötesinde bir de udun yapmna
merak sarm. Emir Deirmenli ile zik eitimi alrken ud
yapmn meslek olarak seçmeye nasl karar verdiini, gelecekteki hedeerini ve daha pek çok konuyu konutuk.
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Müzikle iç içe, üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuu olan Emir Deirmenli’nin annesi de çok güzel ud çalar. Bu satrlarn yazarnn da Emir Deirmenli’nin annesi Sabiha Hanm’n içli ud nameleriyle kulaklarnn pasnn silinmilii vardr. Hemen
her üyesinin bir sanat dalyla -amatörce de
olsa- ilgilendii ailede müzik, resim ve el içilii gerektiren uralarnn tamam Sabiha
Hanm’da toplanm desek yeridir. Hâsl yetenekle birlikte müzik zevkini de aileden miras alm genç sanatç. Dedesinin de çok
güzel ud ve cümbü çaldn örendiimiz Emir Deirmenli, geleneksel müziimizin temel çalglarndan olan ud ile ortaokul
sralarnda tanm.

Deirmenli, “Annemin ud çalyor olmas, benim için udla tanma frsat oldu. O yalarda en çok tercih edilen müzik aleti gitar olur, ama ben ud çalmaya ve ilk icra
derslerimi almaya baladm. Üniversiteye hazrlk dönemine kadar da çalmaya
devam ettim.” diye konuuyor. Üniversite üçüncü snftayken ud yapm üzerine eitim veren bir atölyede ilk udunu yapma frsat yakalayan Deirmenli, kendi elinden çkan o ilk sazn sesini duyduktan sonra yapmak istedii
eyin, kendisi için doru olan meslein bu olduunu anlam. Sanatç,
“Bir amatör ud yapm atölyesinde ilk ustam Cavit Büyükgüral’la tanma frsatm oldu ve hemen ertesi gün çalmalara baladk. Açkças
çok planlanm bir süreç deildi, ama sanki hep o günü bekliyormu
gibi heyecanl ve hzl bir süreçti.” sözleriyle anlatyor bu dönemi.
“Keke” Demedim Hiç
Bir yandan fakülteye devam edip, bir yandan da ud yapmyla
uraan sanatç, ikincisinden itibaren yapt udlar beenilmeye
ve satlmaya balaynca, maddi bir kazanç elde etmenin cesaretiyle hiç bitmeyecek bir aratrma ve gelitirme süreci ile kar karya olduunu anlam. Böylece yapt iten büyük zevk
alan Deirmenli, ‘Neden mesleim ud yapmcl olmasn’ diye
düünmü ve mezuniyetinden sonra da bu alanda çalmaya
karar vermi. Lutiyelikte ilk ustas olan Cavit Büyükgüral’n dnda kimlerden eitim aldn sorduumuz genç sanatç; Cafer
Açn, Yücel Açn ve Fevzi Dalolu gibi alannda uzman hocalarla
çalma frsat bulduunu belirtiyor.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendislii Bölümü’nde
okuduu sralarda ailesinin destei ile kendi atölyesini kurduunu anlatan Emir Deirmenli’ye, ald zik
eitiminin ud yaparken iine yarayp yaramadn soruyoruz. “Üniversite eitimimin ud yapmna katklar gerçekten çok fazla. Bizim iimiz sadece ahaba ekil vererek, cilalayarak onun güzel bir görünüm elde
etmesini salamak deil. yi bir enstrümann tamas gereken belli ses kaliteleri var” diyen Deirmenli,
ses üzerinde yapt deiikliklerin kontrolü ve iyileti-

rilmesinde tamamen zikten, yani ses analizleri ve ölçümlerinden faydalandn vurguluyor.
Zaman zaman “Keke eitim aldm branta bir kariyer yapsaydm” diye düünüp düünmediini merak ediyoruz. “Keke baka bir alanda kariyer yapsaydm demiyorum. Çünkü u an ud yapmnn yan
sra ses zii ve özellikle de enstrüman yapmnda ziin kullanlmas üzerine çalmalar yapyorum” diyen Deirmenli, ayrca Gazi Üniversitesi Türk Müzii
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Devlet Konservatuar’nda öretim görevlisi olarak çaltn ve yapt aratrmalar örencileriyle paylatn ifade ediyor. nsann sevdii, keyif ald ii yapyor olmas güzel ey de, konunun bir de maddi boyutu var. “Mühendislik yapmak varken, ud yapmyla uramak para kazandran bir ey mi?” diye düünmeden
edemiyoruz. Emir Deirmenli’nin buna cevab u olu-

natç, emeinin yanna bir de sevgisini katarak yapt
udlarn satnda teknolojiden yararlandn söylüyor.
Satlarn tamamen internet üzerinden yaptn kaydeden Emir Deirmenli, sat sürecini öyle anlatyor:
“Sipari sonras biten udun, eer alacak kii deneyemeyecek kadar uzaktaysa ayrntl fotoraarn ve ses
kaydn gönderirim, eer istekleri dorultusundaysa da

yor; “Bence bir ii iyi yapmak için çok çabalarsanz ve
sürekli yenilikler katmaya çalrsanz, bunun devamnda maddi olarak da tatmini yakalayabilirsiniz.”

kargoyla udu gönderiyorum.” Satlarn büyük bir ksm, neredeyse yarsndan fazlas yurt dna gerçekleiyormu. Avrupa’daki ud tutkunlarnn her geçen gün
arttna dikkat çeken sanatç, daha çok Avrupa ülkelerinden ve Amerika’dan sipariler aldn vurguluyor.
Müteri prolinden bahsetmesini istediimiz Deir-

Müterilerinin Çou Avrupa’dan
Lutiyelie çekirdekten, alayl olarak balayan genç sa-
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menli, müteri prolinin, bir yapmcnn geliimi için
gerçekten çok önemli olduunu söyleyerek, “Müterilerimin çou ses ve içilik konusunda çok titiz ve ne
istediini bilen insanlar. Bu anlamda gerçekten beni
zorluyorlar, ama ben ikâyetçi deilim. Söylediim gibi
bence geliim için en güzel müteri proline sahibim.”
diye konuuyor. Profesyonel olarak yalnzca ud yap-

üzerine çalmalar yapmak, sonucu mutlaka hep daha
iyiye götürecektir” diyen Deirmenli, dier enstrümanlarn aratrlmas ve yapm süreçleri hakknda bilgi sahibi olunmas, hatta baz üretimler yaplmasnn insann ufkunu genileten bir ey olduunu, ancak tüm
enstrümanlar çok iyi yapma hedenin kendisine pek
gerçekçi gelmediini vurguluyor.

myla urayor Emir Deirmenli. Ud ile icra edilen Geleneksel Türk Müzii’ne kar olan ilgisi bu noktada etkili olmu elbette. Ama bunun yan sra sadece tek bir
enstrümana younlaarak daha iyiyi yapma çabas da
kayda deer bir etken olmu genç sanatç için. “Bana
göre tek bir enstrümanda uzmanlap, sadece onun

Ud yapmnn herkesin yapabilecei bir ura olup olmadn, bir udun ne kadar sürede tamamlandn,
iyi bir udun nasl olmas gerektiini, hazr iin erbabn bulmuken soralm istiyoruz. Emir Deirmenli, sabrla tek tek yantlyor sorularmz. Sanatçnn anlattna göre aslnda biraz el becerisi olan herkesin ya-
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pabilecei bir ey lutiyelik, ancak çalma koul-

Malzemelerinin Bazlarn Kendi Üretiyor

larnn salanmas gerekiyor. “Evde dahi bir oda

Deirmenli, yeri gelmiken iyi bir udun nasl olmas

ufak bir atölye haline dönütürülerek burada ça-

gerektiine de deiniyor. “yi bir ud için önce ses özel-

lmalar yaplabilir. Malzeme temini için yine bel-

liklerini konumamz gerekiyor. Ses rengi tercihi kii-

li keresteciler ve nalburlara bavurulabilir ve bel-

den kiiye göre deise de bir udun sesinin yeterli bir

li noktalarda, söz gelimi kaba kesimlerde maran-

volümde olmas, tel aralnn dengeli olmas lazm.

gozlardan faydalanlabilir” diyen Deirmenli’ye

Güzel bir ton ve tele vurduktan sonra sesin belli bir

göre profesyonel olarak baz çalmalar yapla-

miktar uzamas beklenir. Tüm bunlar yaparken klav-

caksa, daha büyük bir atölyeye ve özel aletlere

yedeki tel yüksekliinin uygun olmas art. Burgularn

ihtiyaç duyulur.

akordu iyi korumal, çok temiz bir içilik ve görsellie
sahip olmaldr.”

Bir udun ne kadar sürede tamamlandna da
deinen Deirmenli, bu sürenin udun projesi-

Ud yapmnda temel malzeme ahap. Ahap ileme

ne göre deitiini, ancak tam zamanl bir çal-

üzerine de çok çeitli malzemelerin kullanldn öre-

ma ile yaklak dört haftada bir udun tamamla-

niyoruz Emir Deirmenli’den. Kesim, zmparalama ve

nabildiini belirtiyor. Gazi Üniversitesi’nde öre-

cila için kullanlan birbirinden farkl özellemi birçok

tim görevlisi olarak ders vermeye ba-

makine ve el aletini kullandn anlatyor. Hatta bun-

ladndan bu yana bu sürenin do-

larn da birçounu kendisinin ürettiini belirtmeden

al olarak biraz daha uzadn da

edemiyor genç sanatç. Bunlarn yannda kullanlacak

ekliyor genç sanatç.

ksma uygun ahap çeitleri, tutkallar, cilalar, farkl ölçülerde zmpara kâtlar, özel raybalar, matkaplar,
sistreler, rendeler ve iskarpelalar Deirmenli’nin ud
yapmnda ihtiyaç duyduu dier gereçler.
Kimi Malzemeler Yurt Dndan Geliyor
“Geleneksel sazmz udun temel malzemesinin ahap
olduunu biliyoruz. Peki en çok hangi aac tercih
ediyorsunuz ud yaparken ve malzemeleri nereden temin ediyorsunuz?” diye soruyoruz sanatçya. Pelesenk, vengi, abanoz, ceviz ve
ladin gibi türlerin enstrüman yapmnda
kullanlabilecek kalitede aaçlar olduunu belirtiyor Emir Deirmenli. Bu
malzemelerin bazlarnn yurt dndan ithâl olmak zorunda olduunu anlatan Deirmenli, malzemelerin iyilerinin elde edilmesinin hiç de kolay olmadn vurguluyor. Bu nedenle
sadece enstrüman yapmclarnn isteklerini anlayp onlara malzeme salayan kii
ve kerestecilerin mevcut olduunu da söylüyor.

Ustasna, ud yapmnda iin püf noktasnn ne ol-

Daha sonra sap ve burguluk parçalarnn yap-

duunu da soruyoruz. öyle yantlyor Emir De-

mna geçiliyor. Sap ksmna, elin rahat bir ekil-

irmenli: “Enstrüman yapmnn en önemli püf

de çalmasn salamak üzere özel bombe ek-

noktas, ses tablas ve balkon sistemindedir. Her

li veriliyor ve teknede kullanlan aaç ile kaplan-

ustann kendine göre bir sistemi vardr. Aaç se-

yor. Daha sonra ‘burguluk’ ksmna geçiliyor. Bur-

çimi, uygun kvama kadar inceltme ve balkonla-

guluk, tellerin gerginliini kontrol eden, bu sa-

ma yerleri bu noktada belirleyicidir. Benim kullan-

yede akort yapmay salayan ksmdr. Burgulu-

dm tabii birçok proje var, ancak püf noktas ne-

un hazrlanp montaj yaplmasndan sonra sra

dir sorusuna cevabm herhalde u ekilde olabilir:

en önemli ksm olan ses tablasnn yapmna ge-

Ses tablas üzerinde çok detayl çalr ve her mü-

liyor. Ses tablasnn yapm, gerekli ölçüde incel-

dahalemi sadece kulakla dinleyerek ya da elle k-

tilmi iki parça ladinin birletirilmesi, daha son-

vamna bakarak deil, frekans analizleri ile de ta-

rada ses deliklerinin ve ato yuvalarnn açlmas

kip ederek sürekli notlar alrm.”

ile balyor. ‘Balkon’ denilen ve ud bittiinde içeride kalacak olan tayclar ses tablasna yapt-

Her Aamas Ayr Bir Özen stiyor

rlyor ve gerekli ayarlamalar yaplarak tekne ile

Genç ud ustas Emir Deirmenli’den, ud yapmn-

uyumlu hale getiriliyor. Emir Deirmenli, ses tab-

da her aamann ayr bir özen gerektirdiini ö-

las ve balkon sistemlerinin ses üzerine olan etki-

reniyoruz. Anlattna göre, ud yapmna ‘tek-

sinin çok önemli olduuna dikkat çekiyor.

ne’ denilen, vücuda denk gelen bombeli ksmla
balanyor. Bunun için ince eritler halinde kesil-

Tüm bu aamalardan geçen uda, en son cila ilemi

mi çeitli ahap dilimler, scak bir kalpta büküle-

uygulanyor. Sonrasnda tellerin baland eik-

rek, rendelenerek ileniyor ve yine baka bir kalp

ler yaptrlp tel balanarak çalnr duruma geti-

üzerinde kemik tutkal ile bir araya getiri-

riliyor. Mütevazlk gösterip uzun çalma saatleri

liyor. stenirse bu dilimlerin aras-

nedeniyle udu eskisi gibi icra edemediini söyle-

na ince ahap parçalar konu-

yen Emir Deirmenli, yapmn tamamlad udu ilk

luyor böylece görsel ola-

önce kendisi çalarak denediini ifade ediyor.

rak dilimler birbirinden
ayrlm oluyor.

Emir Deirmenli’ye son olarak urat ud yapmyla ilgili olarak bir hedenin olup olmadn soruyoruz. öyle yantlyor bu sorumuzu Deirmenli, “u an hayatma sadece bir ud yapmcs olarak deil, ayn zamanda bir akademisyen
olarak devam ediyorum. Gelmek istediim noktay hiç düünmedim ama en çok yapmak istediim ey, ud bata olmak kaydyla tüm Türk Müzii çalglarmzn üretimlerinde kullanlmak üzere bilimsel bir yöntem oluturmak. Benim de kzlelmam bu sanrm.”

Fuat SEZGN'in Bir Ömürlük Rüyas

slam Bilim ve Teknoloji Müzesi
Süsem DOANAY

Osmanl’nn has bahçelerinden biri olan, imdilerde de ku cvltlarnn eksik olmad Gülhane Park, Müslüman
bilim adamlarnn, bilim tarihine katklarn ortaya koyan bir müzeye; slam Bilim ve Teknoloji Müzesi'ne ev
sahiplii yapyor. Ömrünü slam bilimleri tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in öncülüünde kurulan müzede
8-16. yüzyllar arasnda Müslüman bilginlerce icat edilmi çeitli bilim ve teknoloji aletleri sergileniyor.
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Sultanahmet’ten Sirkeci’ye doru tramvay yolunu takip

c bu papaanlarn, yollarn arp kendilerini bura-

ederek Gülhane Park’nn giriine geliyoruz. Kapdan ad-

da bulduklarn düünüyoruz. Krmz gagal bu papa-

mmz atar atmaz, bir baka boyuta geçiyoruz âdeta.

anlar, Romallar döneminde çok popülermi ve statü-

ehrin karmaas, train gürültüsü bçak gibi kesiliyor

nün göstergesiymi. Papaana sahip olma modas sa-

birden. Tertemiz bir hava cierlerimize hücum ediyor, ok-

dece Avrupallar arasnda deil, Osmanl’da da olduk-

sijen soluduumuzu hissediyoruz. Aaçlarda sonbahar-

ça revaçtaym. Saray erafnn da, saraya yakn kii-

dan kalan son yapraklar birer birer dökülmü, sar renk-

lerin de muhakkak bir papaan olurmu o dönem-

leriyle yol boyunca altn öbekleri gibi göreni cezbediyor.

de. Yldz ve Gülhane parklarnda youn olarak yaayan bu papaanlar için saray kular denildiini de ö-

Aaç dallar arasnda, ehirde görmeye pek de alk

reniyoruz. Bir rivayete göre, bugün Gülhane Park’nn

olmadmz yeil kanatlar dans ediyor, bilmediimiz

yal çnar aaçlar arasnda kanat çrpan papaanlar,

bir dilde ark söyler gibi akyorlar. Biraz daha dikkat-

Osmanl’nn son döneminde saray erafnn ve hare-

li baknca bunlarn papaan olduklarn anlyoruz. Kr-

min dalmas srasnda yaanan karmaada serbest b-

mz gagalaryla uyum içindeki yeil renkleriyle göz al-

raklan papaanlarn torunlar.

Osmanl’nn Gül Bahçesinde
Halife Memun’un Küresi
Çocukluu stanbul’da geçmi olanlar bilirler. Gülhane Park; içinde o zamanlar ehirdeki
tek hayvanat bahçesinin bulunduu, enliklerin
düzenlendii, zaman zaman ünlü arkclarnn
konser verdikleri bir mekând. Sonralar giderek
bakmsz hale gelen bu park, Osmanl mparatorluu döneminde Topkap Saray’nn d bahçesiymi. O vakitler içinde bir koru ve gül bahçeleri olduundan ad da Gülhane Park olmu.
Fakat imdilerde parkn o bakmsz halinden
eser yok. ehrin bu yakasnn en büyük ve en
bakml yeil alanlarndan biri denilebilir hatta.

STANBUL SLAM BLM
ve TEKNOLOJ MÜZES
M.Fatih SERENL*, Detlev QUNTERN**
Gülhane Park’nda 2008 lkbaharnda açlan stanbul slam
Bilim ve Teknoloji Müzesi, Osmanl döneminde Topkap Saraynn Has Ahr olarak kullanlan ve restore edilen binalarda faaliyet göstermektedir. Müzenin eski iç duvarlarnda
bulunan padiahlarn atlarnn balanmas için ilev gören
halkalar ve dirsekler hala muhafaza edilmektedir. Bu eski binann albenisi, bugün en modern iletiim teknolojisiyle donatlm müze ile kurduu bada, geçmile gelecein birbirinde erimesini salyor.
Yaklak 3500 metrekare alanda kurulan müzede slam bilim ve teknolojisinin zirve dönemini yaad, miladi 8. ve
16. yüzyllar arasnda yaplm olan astronomi, tp, mineraloji, zik, kimya, optik, saatçilik, sava teknolojisi, makineler
ve mimari eserler sergilenmektedir. Bunlarla balantl olarak müzede, yeniden tasarlanan cihazlar, aletler ve modellere bakldnda bilim ve teknolojinin slam kültür sahasndan Avrupa’ya nasl aktarld da görülmektedir.
Bilgiye olan susamlk ve ak, kavrama kabiliyetinin birlemesiyle doa ve evrendeki matematiksel nizama mümkün
mertebe yaklama arzusu, M.S. 7. asrda genç slam bilim
adamlarnn yükselmesi için itici bir güç olmutur. Sürekli daha çok gelien gözlem ve ölçüm metotlaryla, uygun
araç gereç, alet ve tartlar gelitirmilerdir. 9. yüzylda balayan bu mükemmeliyetçilik sadece yeni bir bilimsel anlayn ortaya çkmas için yaplan bir hareket deil, ayn zamanda bilimi insanln yararna sunmak için yaplan bir çabayd.
Avrupa eksenli bilim tarihinde Rönesans, antik çan yeniden canlandrlmas olarak görülür. Antik dönemle Rönesans arasnda kalan 1000 yllk Ortaça Avrupa açsndan
“Karanlk Ça” olarak kabul edilmitir. Bilim tarihinin süreklilii içerisinde resmedilen slam biliminin 8. ve 16. yüzyllar arasnda doup olgunlat dile getirilmitir. En iyi niyetle bakldnda dahi, slam biliminin tarih içerisinde yalnzca
aktarc bir rol üstlendii, bu sekiz yüz yllk uzun dönemde
sadece Antik Yunan eserlerinin Arapçaya çevrildii ve bir44

Olanca hametleriyle zamana meydan okuyan
asrlk aaçlarn üzerinde emaneten duran son
yapraklarn hrtlar eliinde ilerliyoruz parkta. Solda büyük bir yerküre karlyor bizi. Daha
levhasn görmeden “slam Bilim ve Teknoloji
Müzesi”ne geldiimizi anlyoruz.

Müslüman bilim adamlarnn 8. ve 16. yüzyllar arasnda ilimin hizmetine sunduklar çeitli
alet ve cihazlarn örnekleri, kimyasal düzenekler
ile rasathane, hastane, üniversite gibi kurumsal
eserlerin de minyatürize edildii müzenin kapsndan içeri girmek için sabrszlanyoruz. Tarihin
kokusu sinmi âdeta müzenin her yanna. Osmanl döneminde Has Ahrlar Binas olarak kullanlan binann giriinde de, biraz evvel darda
gördüümüz kürenin ayns, ama biraz küçüü
karlyor bizi.
Müze ziyaretimizde bize elik eden slam Bilim Tarihi Aratrmalar Vakf Genel Sekreteri
M. Fatih Serenli’den, küreyle ilgili bilgi alyoruz. Arap-slam corafyasnn bilim tarihi açsndan en anlaml çalmalarndan birine dayanarak yaplm olan bu yerkürenin, Abbasi Halifesi Memun’un (m. 813-833) küresi olduunu öreniyoruz. Halife Memun’un emri üzerine, küresel tasarm ile hazrlanan dünya harita-

çok alanda yaplan bilimsel çalma ve gelimelerin yok sayld görülmektedir.
Doal olarak slam bilim adamlar, felsefe ve tp alannda
Yunancadan ve dier dillerden yaplan (Süryanice, Sanskritçe gibi) çevirilerden beslenmilerdir. Badat’ta 9. yüzyln balarnda Abbasi Halifesi Memun’un tevikiyle yaplan
tercümeler ve bunlara paralel olarak o dönemde bu çevirilere kar olan bilim adamlar ile birlikte 9. yüzyln balarnda
verilen özgün eserlerde, slam bilim adamlar farkl alanlarda çr açan bilgilerin ortaya çkmasn salamlardr. Gözlem, ampirik düünce ve deneysel bilim çalmalar yöntem
olarak benimsenmi; daha sonra da bunlar toplumun yararna kullanlmtr. Bilimin bütün sahalarnda teoride ve pratikte çok sk bir iliki kurulmu, deneysel bilgi uygulamaya
geçirilmitir. Bilim tarihçisi George Sarton’a göre 9. yüzylda
modern bilim slam dünyasnda Abbasi halifelerinin döneminde ina edilmitir. stanbul Bilim ve Teknoloji Müzesinde
bu tarihsel balar görüntülenmitir. Avrupa’da ortaya çkan
”Rönesans” ve “Geç Aydnlanma Dönemi” fenomenleri slam kökenleri olmadan düünülemez.
Ylmadan yapt uzun çalmalar neticesinde öteden beri
kabul edilen “Rönesans” dorudan Antik öretilere balama yanllnn düzeltilmesini, bilim tarihi anlaynn büyük ölçüde deimesini ve Rönesans’a slam biliminin yapt etkilerin bilinmesini Prof. Dr. Fuat Sezgin’e borçlu olduumuz bir gerçektir.
Gerçi 19. yüzylda ve 20. yüzyln ilk yarsnda hümanist kökenli oryantalistler tarafndan buna benzer yararl çalmalar
yaplmtr. J.W. Goethe, Sedillot, Julius Ruska gibi yazarlar
bunlardandr. Özellikle slam Kimya tarihi üzerinde younlaan tarihçiler, slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin bir
galerisinde onurlandrlmlardr. Ama asl slam Biliminin tannmas ve bilim tarihi içerisinde insanla yapt katklarn
gittikçe daha çok kabul görmesi büyük ölçüde Prof. Dr. Fuat
Sezgin ve onun 1982 ylnda Almanya’nn Frankfurt ehrinde kurduu Arap-slam Bilim Tarihi Aratrmalar Enstitüsü
içerisindeki bilim tarihi ile ilgili birikim ile salanm ve bilim
eserlerinin kütüphanede toplanmasyla gerçekletirilmitir.
Müzede, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 15 ciltlik Arap Edebiyat Tarihi / G.A.S. Geschichte der Arabischen Schriftums ilgili çalmasnn yan sra 1300 takm slam aratrmaclarnn yapt çeitli alanlardaki çalmalarnn basks -ki bunlardan tp
üzerinde yaplan çalmalar sadece 100 takm eseri kapsad bilinmektedir- bulunmaktadr. Be cilt müze katalogunun bir ciltte toplanm özetinin Türkçesi de bulunmaktadr.
stanbul’da ilk defa -özellikle bu alan için kurulan müzede- sergilenen eserler, enstrümanlarn modelleri, cihazlar ve
aletlerin yeniden yaplmas, yazl kaynaklarda geçen orijinal
bilgilerden ve mevcut resimlerden esinlenerek ve aslna sadk kalnarak hazrlanmtr. Mevcut haliyle bu müze, slam
bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili dünya genelinde en büyük
koleksiyonu bünyesinde barndrmaktadr.
*slam Bilim Tarihi Aratrmalar Vakf Genel Sekreteri
**slam Bilim Tarih Aratrmalar Vakf Danman
Tercüme: Ayegül YILMAZ
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Mîlâdî 1362 Tarihli
Günümüze Ulaan En Eski Su Saati /
Fas Karavîyîn Camii Muvakkithanesi.
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snn, o zamanlar bilinen dünyann corafyasn artc dorulukta gösterdii bilgisini de veriyor Serenli. Müzenin kurulmasna öncülük eden Prof. Dr. Fuat Sezgin, 9. yüzyln ilk yarsndan günümüze ulaan bu dünya haritasn esas alarak bu yerküreyi yeniden yaplandrm. Haritann, enlem ve boylamlar,
projeksiyon esasna göre gösteren ve bugüne ulaan en eski
harita olduunu öreniyoruz. Memun’un dünya haritasnda
3000 yerin ve cora noktann koordinatlar, koordinat sistemine göre adlandrlm ve yeniden yaplandrlm.
Müslümanlar lim Tarihindeki Yerlerini Bilmiyor
Gülhane’nin Has Ahrlar Binas’nda 25 Mays 2008 tarihinde
ziyarete açlan müzeyi gezerken, söz yine ömrünü slam bilimleri tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin’e geliyor. Halen Goethe Üniversitesi Arap-slam Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nde direktör olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, slam bilginlerinin, tarihin tozlu
sayfalarnda kalan bulularn gün yüzüne çkararak bilime büyük hizmette bulunuyor.
Ziyarete geldiimiz, 8 ile 16’nc yüzyllar arasndaki Müslüman bilginlerce icat edilmi çeitli bilim ve teknoloji aletlerin sergilendii müzenin bir benzeri de Frankfurt Üniversitesi Arap-slam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nde imi. Frankfurt’taki
müze de Prof. Sezgin tarafndan kurulmu. Kendisiyle yaplan
bir söyleide “Müslümanlar, ilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri için veya yanl bildikleri için Avrupallar karsnda büyük bir aalk duygusu içindeler” diyen Prof. Sezgin, stanbul’daki ve Frankfurt’taki bu iki müze ile Müslümanlarn, atalarnn bilime ne denli büyük hizmetler verdiklerini anlamalarn salamay hedeemi olmal.
Ortaça, slam Dünyas için ‘Altn Ça’d
Müzeyi ziyarete gelmeden önce, Müslüman bilim insanlarnn, bilim tarihine katklar konusunda az da olsa bir kir sahibi olmak istedik. Okuduumuz kaynaklar, Müslüman bilim
adamlarnn özellikle 8. ve 14. yüzyllarda insanln bilgisine
çok fazla katkda bulunmu olduklarn ortaya koyuyor. Gelgelelim Müslüman bilim adamlarnn bilime saladklar katk
çou zaman görmezlikten gelinmi veya unutulmu. Astronomi, tp, cerrahi, mühendislik, mimarlk, corafya gibi pek çok
alanda bilime büyük katk salayan Müslüman ilim adamlar,
bu katklarndan dolay hak ettikleri takdiri görmemi.

Depoda bulunan suyun ak 24 saatin her saniyesinde ayn süratle olacak ekilde ayarlanr, amandrann iniiyle kazanlan hareket bir taraftan her 4 dakikada bir yelkovan ileri sürer, dier taraftan küçük ve
büyük bilyeler tayan iki arabay çeker. Çanlar içine düen büyük bilyeler saat balarn, küçük bilyeler ise
geçen 4 dakikay gösterir. Ayrca her saat ba çanlarn arkasnda bulunan kaplardan biri açlr.
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Bocurgatl Büyük Okatar / 11. yy'dan itibaren slâm dünyasnda yaygndr.

Oysaki modern bilimin temellerinin atlmasnda Müslüman bilim adamlar öncü olmu. Avrupa’daki
pek çok bilim ve medeniyet tarihi kitabnda “Karanlk Ça” olarak bahsedilen Ortaça’, slam
dünyas âdeta “Altn Ça” olarak yaam. lmi faaliyetlerin, slam medeniyetinde 8. yüzyln balarndan itibaren hz kazandn görüyoruz.
Dini yaamn ve toplumsal yaamn temel gereksinimlerini karlama amacnn yan sra
ilme büyük deer verilmesi, ilmi faaliyetlerin hz kazanmasna sebep olmu. Müslüman
bilimcilerin her alanda ilerleme kaydetmesinin en önemli nedeni ise kendilerinden önceki medeniyetlerin o güne kadar yaptklarn iyi analiz ederek, buradan hareketle orijinal çalmalar ortaya koymalar. O zamanlar “Darülhikme” denilen ilim merkezlerinde Müslümanlarn yan sra dier dinlere mensup bilim insanlarnn birlikte çaltklarn, ilmi pek çok yenilie ve gelimeye imza attklarn da belirtmek gerekiyor. Bu arada, medreselerin ilim bakmndan önemine
de deinmek yerinde olur. slam dünyasnda camiler, birkaç yüzyl boyunca ayn zamanda dershane olarak hizmet vermi.
Büyük bilginlerin, imdiki üniversitelerde olduu gibi camilerde kendilerine mahsus kürsüleri varm. Camiler gerekli kitaplara, çok zaman okuyucuya ack
kütüphanelere sahipmi.

Kale kaplarn krmak amacyla kullanlan, 14. yy'a ait ilk tank örnei
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Devlete ait ilk yüksek okulun 1065’te Badat’ta kurulduunu yazyor kaynaklar. Bir
baka medrese, Abbasi Halifesi el-Mustansrbillah tarafndan Badat’ta, Dicle kysnda 1227’de kurulmu. Bu büyük medrese dört fkh ekolünün öretim konularnn yan
sra tbbn ve matematiksel bilimler öretiminin de elik ettii en eski slam üniversitesi saylabilir. Halifenin zaman zaman devlet konuklar için resmi kabuller de düzenledii bu yap, 1945-1962 yllar arasndaki restorasyonundan ardndan slam Kültür ve Sanat Müzesi olarak kullanlyor.
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Kupa Saati:
El-Cezeri, kendi buluu olan bu kupa
saatin ileyiini öyle anlatyor: “Saat
bir temel üzerindeki bir kaptan olumaktadr, üstten düz bir kapak ile kapatlmtr. Hakkedilmi bir galeri (urfa) kapan daire çevresinde hareket
etmektedir ve galeri üzerinde zarif bir
yatay halka bulunmaktadr. Bu halka
2171/2 (= 141/2 x 15) ksma bölümlenmitir; beher 15 ksm eit bir saate
(24 ksma bölünmü bir gün saatine)
tekabül etmektedir.”

Dünyann
En Büyük
Koleksiyonu
slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde,
Müslüman bilim adamlarnn bilime saladklar katklar; “Astronomi,
Corafya, Denizcilik, Saatler, Geometri, Optik, Tp,
Kimya, Mimari, Fizik ve Teknik,
Sava Teknii, Mineraller ve Fosil
Oluumlar, Antik Objeler ile Orientletirici Stilde Avrupa Cam ve Seramii” olmak
üzere 14 ayr bölümde anlatlm.
Müzenin bölümlerinden de anlalaca üzere Müslüman
bilim adamlar, ‘Altn Ça’da hemen her ilim alannda
çr açc çalmalar ortaya koymular. Müzede sergilenen eserler, enstrümanlarn modelleri, cihazlar, yazl kaynaklarda geçen orijinal bilgilerden ve mevcut resimlerden
esinlenerek ve aslna sadk kalnarak hazrlanm. Müze
bu haliyle, slam bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili dünya genelinde en büyük koleksiyonu bünyesinde barndryor.
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Âdeta bir zaman makinesi vastayla tarihe yolculuk
ediyormu hissi içerisinde müzeyi gezerken gördüümüz her eser,
edindiimiz her bilgi, büyük bir hayranlk
uyandryor.
slam biliminde ilevsel her aracn, amacna uygun olmann yannda estetik kayg da tadn görüyoruz. Trigonometrik yöntemle yerin konumunu neredeyse hatasz olarak saptayan usturlaplar, saatler buna güzel birer örnek. Usturlap demiken… Müzede, mucidi olarak Câbir b. Sinân el-Harrani’nin kabul
edildii küresel usturlab da, dünyann kendi ekseninde
döndüüne inanan slam astronomlarndan birisi olan
Ebû Sa‘id Ahmed b. Muhammed es-Siczî’nin, dünyann
döndüü prensibine dayanarak kayk biçiminde bir usturlab da model olarak görmek mümkün.

müzede görülmeye deer
Saatlerde Fonksiyonellik
eserlerden biri. Bu saatte,
ile Estetik Bir Arada
gecenin her bir saati ge13. yüzylda Fas’taki Karaçince bir lamba sönüyor.
viyyin Camii’nde bulunan
Birinci lamba 1 saatlik
saatin rekonstrüksiyonu,
yanma süresi için gaz
müzenin “Saatler” böya içeriyor, on ikinlümünde dikkat çeken
ci lamba ise 12 saat
eserlerden biri. Zamaiçin. Lambalar e zan tam olarak, saniyesi
manl yaklacak olursaniyesine gösteren bu
sa, söndüklerinde sasaat, fonksiyonelliinin
atlerin says okunuyan sra estetik görünüEl-BîrûnÎ'nin (ö. 1048) mekanik "GÜNE VE AY TAKVM"
yor. bn Yunis’e göre
müyle de ilgi çekiyor. lk
bakta küçük ahap bir oda ve onun dnda yine ahap on ikinci lamba yln en uzun gecesi için 36 dirhem, en
bir duvar ekli göze çarpyor. Özenle verniklenmi ahap ksa gece için 24 dirhem ya içeriyor. Bu demek oluyor ki
öeler, boyanmas da dahil modern stilde Fas’ta yapl- lambalar, vakitleri, yani eit olmayan saatleri gösteriyor.
m. Çap 46 cm. olan saatin kadran pirinç, zili ise bronzdan. Boyu yaklak 2 buçuk metreyi bulan, eni de 4 bu- Astroloji Bölümü Görülmeye Deer
çuk metreye yakn olan saatin içerisindeki kaplarn tama- Astroloji, slam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin en çok
ilgi gören bölümlerinden biri. Gök küreler, rasathaneler,
m bakrdan yaplma.
rasathane araçlar, gündönümü halkas, usturlaplar, daha
Bilimsellik ve estetiin bir arada olduu eserlerden biri de neler neler… Bilgi daarcmz genilerken, bir yandan
da, bu kadar çalmayla slam âleminin bilim dünyasnda
Diyarbakrl bilim adam El-Cezeri’nin tasarlam olduBat’ya kar ba önde gezmesinin âlemi yokmu diye geu ‘Filli su saati’. Müzede çalr halde sergiçiriyoruz aklmzdan.
lenen bu saat, El- Cezeri’nin Topkap Saray Kütüphanesi’nde bulunan yazMüzede sergilenen eserlerin yannma eserlerinden alnarak yaplm.
da yer alan bilgilendirme levhalaEl-Cezeri’nin “Filli su saati’, üzerinr, bilgi daarcmz sürekli gede bulundurduu unsurlarla pek
niletiyor. Astronomi tarihinin taçok medeniyeti temsil ediyor. Münd ilk rasathanelerin, Halife
zenin “Saatler” ksmnda dikkat
Memun’un adn tadn öreçeken bir baka saat de, yine Elniyoruz mesela. Astronomiye ve bu
Cezeri’nin “Kupa Saati”. El-Cezeri,
daln ilerlemesine yönelik youn ilgi“El-Câmi beyn el-lm ve-l-Amel” adl
si Halife Memun’u, biri Badat’ta, dikitabnda kendi buluu olan bu saati
eri am’da iki tepeye birer gözlemevi
Sultan es-Salih Ebu el-Feth Mahmud bin
kurmaya sevk etmi. Memun, büyük araçMuhammed bin Karaarslan’n istei üzerilar ve aralksz gözlemler yoluyla, öncekilerin ölne icat ettiini anlatyor.
çümlerinden daha kesin ölçümlere ulamay hedeemi. Halife Memun, astronomi tarihine, gerSaatlere deinmiken, Ridvan es-Sa’ati’nin su saçek anlamda rasathane kuran ilk kii olarak geçatine de deinmek yerinde olur. Sert aaç kakmi. Dünyada ilk rasathanelerin, Müsma, sedef tezyinatl olan bu su saatinlüman hükümdarlar tarafndan kude estetik hemen göze çarpyor. Bilrulduunu, zamanla dünyann
gi notunda Ridvan es-Sa’ati’nin
en büyük üç büyük rasathanesu saatinin, eit olmayan saatsi olan Meraga, Semerkand ve
ler veya temporal saatler prenstanbul’da son derece hassibine göre tasarland belirsas gözlemler yaplm oldutiliyor.
unu da öreniyoruz.
Msr’da bilimsel çalmalarda
stanbul’da 1575–1580 yllabulunmu olan mehur astror arasnda Osmanl Sultan
nom Ali b. Abdarrahman b. AhIII. Murat tarafndan kurumed bn Yunis’in (ö. 399/1009)
lan büyük rasathaneyi kurma
icat edip, “Süreyya” olarak
Câbir b. Eflah'in (12.yy) Avrupa'da "TORQUETUM"
kri, çok yönlü bir bilgin olan
isimlendirdii “Kupa Saati” de
Türk Aleti diye yaylan astronomik aletin modeli
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Avize Saat: Ali b. Abdarrahman b. Ahmed bn Yunis’in buluu olan bu saatte, gecenin her bir saati geçince bir lamba sönüyor. Birinci lamba 1 saatlik yanma
süresi için gaz ya içeriyor, on ikinci lamba ise 12 saat için. Lambalar e zamanl yaklacak olursa, söndüklerinde saatlerin says okunur.
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ruz. Gökkuann optik olarak alglanmasnn, güne nn bir damlaya girme ve çkmas esnasnda iki kat krlmasyla ve bir veya iki kat yansmasyla gerçekletiini öreniyoruz. El-Farisi, bu sonuca, cam ya da kaya kristalinden
mamul bir küre üzerinde gerçekletirdii bir dizi sistematik deney sonucunda ulam. Kemaluddin el-Farisi’nin optik alannda ulat önemli aratrma sonuçlarndan biri de
gözbebeinin yapsna ilikin öretisi olmu. El-Farisi, kesilen bir koyundan ald göz üzerinde yapm deneylerini. lk
olarak, mercein ön yüzeyinden gelen yansmay tespit etmi ve bu yansmay kendi teorisi çerçevesinde mükemmel
bir ekilde temellendirmi.
Takiyyüddin’den (Ö. 1585) gelmi. Takiyyüddin, çok büyük
boyutlarda imal edilmi yeni aletlerle, yeni bir gözlem tarz yardmyla köklü bir ekilde tashih edilmi sonuçlar elde
etmeyi hedeemi. Suriye ve Kahire’deki ikametinden sonra stanbul’a göçen Takiyyüddün, yazd bir kitapta rasathane ve aletleri hakknda bilgi veriyor. Takiyyüddün, zaman
ölçme aletini (yani saati), astronomik gözlem araçlar arasna sokan ilk astronom olarak da biliniyor.
Heysem’in ‘Karanlk Oda’s,
Farisi’nin ‘Gözbebei’ bu müzede
Gülhane Park’ndaki slam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde
görülebilecek eserler, elbette bu anlattklarmzla snrl deil. Binann her iki katnda da görülmeye deer birbirinden
ilginç çalmalar mevcut. Mesela “Optik” alannda, 14. yüzylda slam kültürünün en önemli ahsiyetlerinden birisiyle
karlayoruz. Bu kii, olaanüstü bir zikçi ve matematikçi olarak da tannan Kemaluddin el-Farisi’den (1267–1318)
bakas deil. bn Heysem’in “Optik”ine yazd erhte
gökkua fenomeninin çr acc bir açklamasn buluyo-

nsanz, unutmaya yazglyz. Anlarmz zihnimizin bir köesinde biriktirmek yetmiyor, evimizde bir dolabn içinde
albümler dolusu fotoraa ölümsüzletiriyoruz bu anlar. Müslüman bilim adam bn el-Heysem olmasayd zihinlerimizde küçük krntlar eklinde kalacakt belki de yaammzda her daim hatrlamak istediimiz anlarmz. bn
el-Heysem, karanlk odann mucidi. Günümüz bilimler tarihinde ‘Camera Obscura’nn asl mucidi olarak görülüyor
kendisi. slam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde Müslüman bilim adamlarnn, corafya alanndaki gelimelere katklar
da var, buhar gücüyle çalan aletlerin gelitirilmesiyle ilgili çalmalar da, tp ve matematik bilimlerine katklar da…
ki katl müze binasnn her iki katnda da birbirinden ilginç
bilgi ve objelere rastlamak mümkün. Merakllarna, yazmz
okuduktan sonra, bu yazdklarmzdan da fazlasn görmek
için, ehrin gürültüsünü ve karmaasn arkalarnda brakp
Gülhane Park’na gelmelerini, parkn içerisindeki slam Bilim ve Teknoloji Müzesi’ni ziyaret etmelerini öneriyoruz.
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llüstrasyon: Büra YURTSEVEN

Medeniyet
Tasavvuru
ve nsan
Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN ile Söylei

19. asrda dünyayla dirsek temas deil, göüs göüse temas söz
konusudur. Birtakm insanmz dünyann yeni “biçim”ini alglayamadklar için bizim medeniyetimizin deer yarglarnn artk geçersiz olduu krine kapldlar. Bu düünce, Tanzimat ve sonrasnda ortaya çkan büyük buhran dourdu ki bu hâlâ devam ediyor. Birtakm insanmz ise dünyay hiç anlayamadklar halde, ‘Bizim deerlerimiz iyidir, perdeleri kapayalm ve devam edelim’ dediler. Böylece Osmanl maceras biçimsel olarak sona ermi oldu.

Dergimizin 12. saysndaki “Medeniyet Tasavvuru ve n-

olduunun altn çiziyor. Ökten, sözlerini “Selçuklularn

san” balkl söyleimize Sadettin Ökten ile devam ediyo-

siyasal buhran atlattktan sonra, yani 1071 ile 1176 yl-

ruz. Bir medeniyetin yükseli safhasnda eletirisiz hiçbir

lar arasnda dahi, Anadolu’da kalp kalmayaca belli

gelimenin olamayacan belirten Ökten, “Eletiri çok

deildir.” diyerek sürdürüyor.

önemlidir ve daima vardr. Eletiri yapanlar bazen toplumsal mânâda çok ciddi bedeller öderler ama mutla-

Ökten’in belirttiine göre, bir asr sonra anlalr ki Sel-

ka eletirirler.” dedikten sonra eletiri kültürünün insan

çuklular Denizli’nin batsna geçemezler, hep douda-

"Doulu", yahut "Batl" diye ayrmadn ifade ediyor.

drlar, sahiller Bizans kontrolündedir ve Selçuklu ortada bir yerde kalmtr. Nihayetinde iki yol açar kendi-

Ökten’e göre bir medeniyetin inkiaf etmesi için o me-

sine; biri güneyden Alanya, dieri ise kuzeyden Sinop.

deniyette ikamet eden farklarn önünü kesmemek la-

Bu sayede pek Yolu ticaretinde önemli bir yeri ele geçi-

zm. Fakat bu farkllklarn bir bedeli vardr ve zaman

rir. 1176’dan 1243’e kadar hanlar, kervansaraylar yapar

zaman bu bedel kan ile ödenir, ho olmasa da... La-

fakat 1243’te Köseda’da Moollara kar perian olur

kin o “fark”, içinde yaatan toplumlar daima diri tutar.

ve düüe geçer. Ökten’e göre Selçuklu ne yaptysa, bu

Ökten’e göre toplumlarn, farkllklarn içlerinde daha

67 senede yapmtr.

rahat yaatabilmeleri, kendi medeni deerlerinden üphe etmedikleri takdirde gerçekleiyor.

“Mimarlk tarihçileri 67 senede, yani 1176 ile 1243 yllar arasnda bânisi Selçuklu olan âbidevî nitelikte 400

Ökten, bir önceki söyleide önem atfettii “farkllklar-

eser sayyorlar. Bu nasl oluyor? Çünkü Selçuklu’nun

la etkileim” konusuna tekrar dikkatleri çekiyor: “Dier

bulunduu mekândan para akyor, ticaret geliiyor ve

medeniyetlerle etkileime geçince, medeniyet yapnz-

Selçuklu ne yapacan biliyor, medeniyet algs sa-

da problem varsa onu tespit edersiniz. Ne kadar büyük

lam. Selçukludan evvel o bölgeye baktmz zaman

uygarlk varsa hepsinin snrlar geçirimlidir. Herkes ge-

Akdeniz’de Müslüman Araplar var ve ticareti engelle-

lir, gider, para kazanr, iz brakr.”

miler. Selçuklu yeniden o yolu açyor. 'Türk’ün ticarete
akl erer mi' diyorlar. te gör!”

Selçuklu, Osmanl ve Türkiye Mütemmim Cüzlerdir
Medeniyet algsnn, mekân ve ekonomi ile sarslmaz

Dip Dalgalar, Medeniyetlerin Alfabesidir

balar olduunu da ifade ediyor Sadettin Ökten. Sel-

Bir önceki söyleimizde Ökten öyle bir ifade kullanm-

çuklu ve Osmanl devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin

t: “Medeniyetleri uzun vadeli düünmek gerekir. Bu da

birbirlerinin mütemmim cüzü olmasna ve mekân mef-

dip dalgay anlamakla mümkündür. Dip dalga okundu-

humuna farkl bir bak açsyla yaklayor. “Osmanl’nn

u zaman olaylar farkl boyutlarda deerlendirilir.”

ortaya çkt ilk mekân Anadolu’dur. Fakat bu hadise
Selçuklu ile balar. Selçuklu tarihine ekonomik bir gözle

Nasl ki Roma, Klasik Grek birikimini aldysa, Osman-

baktmzda, 1071 ve sonrasndaki Anadolu’nun o dö-

l da Orta Ça slam birikimini hayata geçirmitir. Bu

nem dünya ticaretinin ak noktasnda olduunu görü-

nedenle Osmanl, Selçuklu’nun mütemmim cüzlüü-

rüz.” diyen Ökten, hadiselere ekonominin hemen dâhil

ne soyunur ve onun birikimine srtn yaslayarak bat-

ya gider ve Akdeniz’e iner. Ökten’e göre bu dip dalgay Osmanl’nn iyi okuduu, gözlerden kaçan bir noktadr. O dönemde dünyann ticareti Akdeniz’den akar.
Osmanl da o ticaretten pay alr. Çünkü Selçuklu’yu iyi
analiz etmi ve Akdeniz havzasyla etkileimde olan
medeniyetleri iyi okumutur. Bu tezini bir örnekle açklyor Ökten:
“Mesela Fatih Otranto’ya çkarma yapt, Adriyatik’i kesti. Bu çkarma, II. Murat’n Arnavutluk seferinin devamdr. Çünkü en kolay oradan çklr Adriyatik’e, yani Akdeniz ticaret yoluna. Bunlar, medeniyet dairesi içerisin-

de birbirine bal halkalardr. lk sohbetimizde bahsettiimiz ‘Perdeleri açk medeniyetler geliir’ tezinin bir vakasdr bu.”
Ökten’in ifadelerine göre, Selçuklu medeniyetinin
mekân Anadoludur. Osmanl medeniyetinin mekân ise
Anadolu, Balkanlar, Orta Avrupa ve Dou Akdeniz’dir.
Mekân sabit olduu halde hadiseler zamanla deiir. lk
söyleide bahsedilen öz-biçim mefhumlar gibi mekânzaman mefhumlar da iç içe geçen küreler gibidir. Biçim
deitii, deimesi gerektii halde öz nasl sabit kalmalysa, mekân sabit kald halde hadiselerin cereyan
da deiebilir. Medeniyetlerin shhatinin, bu cereyanlarn ve dip dalgalarn doru okunmas neticesinde gerçekleebilecei düüncesindedir Ökten.
Perdelerin Kapanmas
Osmanl Macerasn Sona Erdirdi
Medeniyetlerin etkileim halinde olmas gereklilii “iletiim” mefhumunu dourur. Ökten’e göre
Osmanl’nn ilk dönemlerinde iletiim mükemmeldir ve Osmanl Devleti’nin ve medeniyetinin her
devlet ve medeniyetle temas vardr.
“Yalnzca Fatih’i ele aldmzda;
Rumca, Latince, talyanca, Arapça
ve Farsça biliyor. Bunun bir getirisi olarak ise o medeniyetlerin geliimine de, deiimine de vâkf oluyor.” diyen Ökten, iletiimin, farkllklar bir arada tutabilmeyi de salayacana dikkat çekiyor. “Mesela, Fatih’in huzurunda bir münakaa olur. bni Rüd ile Gazali’nin
taraftarlar çatrlar.

Bunlar Fatih dinler ki bu üst düzey bir tefekkür müsaade-

n dourdu -ki bu halen devam ediyor. Birtakm insanmz

sidir. Bu iletiim zamanla kesilmeye balar. Toplum gitgide

ise dünyay hiç anlayamadklar halde ‘Bizim deerlerimiz

içine kapanr. Kapandkça statikleir. Statikletikçe donar

iyidir, perdeleri kapayalm ve devam edelim’ dediler. Böy-

ve dünyay anlayamaz.”

lece Osmanl maceras biçimsel olarak sona ermi oldu.

19. asra geldiimizde dünyayla dirsek temas deil, göüs

Osmanl’dan Türkiye’ye

göse temas söz konusudur. Birtakm insanmz dünyann

Ökten’in bir dier tespiti de Dou ile Bat’nn sorunla-

yeni “biçim”ini alglayamadklar için bizim medeniyetimi-

r alglama ve çözme yöntemi üzerinedir. “Eer biz Ba-

zin deer yarglarnn artk geçersiz olduu krine kapld-

tl bir toplum olsaydk, altyapmz daha rahat olduun-

lar. Bu, Tanzimat ve sonrasnda ortaya çkan büyük buhra-

dan, yaadklarmz ‘bu bir varlk sorunudur’ balyla

58

llüstrasyon: Büra YURTSEVEN

gündeme gelecekti. Ama biz ortada bir yerdeyiz ite.”
diyor Ökten. Yine de içinde bulunduumuz durumdan
hâlâ umudu var Ökten’in. “1960’l yllarda böyle mevzular hiç konuulmazd. Dünyadan bîhaber bir Türkiye
vard. Medeniyet dediimiz olay da bu mevzular üzerinde dönüyor aksi gibi. Günümüzde bu perspektif ile bu
mevzularn üzerine gidildiinde birtakm problemler olduu aikâr. Yapabildiimiz kadaryla unlara bir el atalm diyoruz.” diyen Ökten, “öz”e yeni bir “biçim” verme
zorunluluunu ise u ekilde ifade ediyor:

“unu net ifade edeyim ki bir medeniyet algsn yenilemeden yaamak mümkün deil. Fakat o alg nasl yenilenecek, oras meçhul. Ama mutlaka ve mutlaka özün
yeni bir yorumu olacak. Özün yeni bir yorumu olmadan
medeniyetin yaamas mümkün deil.”
Ökten’e göre öze yeni bir biçim vermenin de bir sorumluluu var. Bu sorumluluu “Olayn farknda olanlar mutlaka kendilerini bezemeliler.” sözüyle dile getiren Ökten devam ediyor. “Bezenme okuyarak, geze59

rek, düünerek ve tartarak salanr. O konularn
arkasna inilmeye, dip dalgalar alglanmaya çallmaldr. ‘Bu insan niye böyle davrand?’ sorusuna
cevap arayan birinin, ortam yumuatmas lazm.
Çok sert dille bir ortama girerseniz ortam yumuamaz ve siz konuamazsnz. Bat’nn bizden fark;
onlar, bu ortam büyük kavgalar vererek artk belli
bir düzeye getirdiler ve artk konuabiliyorlar.”
Kurumsal Altyap Oluturmak
“Âti ortaya çknca mazi silinmeli.” der Tevk Fikret. Sadettin Ökten’e göre ise kimlik mazidedir ve
silinmez. O kimlii sarmalayan biçimi kaybeden Osmanl medeniyetinin, yeniden bezenen özüyle kurumsal bir altyapya oturtulmas gerektiini savunuyor Ökten. Kendi ifadesiyle Bat medeniyetinin
gelime göstermesi de bu sayede olmutur.
Ökten, bu kurumsal altyapy tefekkür
ve sanatla beslemenin ise zor bir i
olduunun farknda. Birkaç nesil öncesinin oluturduu
toplumda Necip Fazl,

Nurettin Topçu, Osman Turan, Nihal Atsz gibi isimlerin olduuna dikkatleri çeken Ökten, “nsanlar bu
isimlere bakar, onlara sorarlard.” sözüyle toplumsal dönüümün günümüzde kilitlendiini, yeni bir
biçim oluumuyla bu kilidin açlacan belirtiyor.
Sadettin Ökten’in önem atfettii bir dier husus
ise, medeniyetlerin zirve isimlerinin dier medeniyetler için de önem arz etmesi. Bir Bat üniversitesinde bu vakayla karlamasn “Doktora tezleri arasndan bir konu dikkatimi çekti. slam dünyasnn çok mühim ahsiyetlerini inceliyorlard.” sözleriyle anlatyor Ökten. Bu vaka karsnda merakn gizleyemeyen Ökten’e ise u cevab verirler. “Bir
medeniyeti anlamak için, o medeniyetin zirvelerini
incelemek lazm.”
Bu vakadan anlalaca üzere medeniyet, insanlar
üzerinden hayat bulur. Yeniden üretilir, yeni yorumlara kavuur. Bu insanlar seçkin insanlardr. Dolaysyla bir medeniyet tahlil edilmek ve o
medeniyetin künhüne vakf olunmak
isteniyorsa, o medeniyetin büyük
temsilcilerini tanmak arttr.

Bu vakay naklettikten sonra, yeni bir biçim için pay
çkaryor Ökten: “Eer biz yitik medeniyetimizi tanmak istiyorsak, bu medeniyetin büyük insanlarn
okumak mecburiyetindeyiz. Günümüz insan Yahya
Kemal’i okumal ki daha sonra Fuzuli’nin ne söylediini anlayabilsin.”
Büyük Bir Hazinenin Fakir Bekçileriyiz
Medeniyetimizin büyük insanlaryla aramzda çok kaln perdeler vardr. Bu perde bizler için çok kesif ve
ar bir perdedir. Yahya Kemal, ‘Süleymaniye’de Bayram Sabah’ iirinde “Kalkyor tozlu zaman perdesi
her an aradan.” der. Bu noktada devreye, kalitenin
girdiini düünüyor Sadettin Ökten. Bunun da ilk artnn kiinin kendini "kaliteli" hale getirmekle olduunu düünüyor.
“Mesela, sevseniz de, sevmeseniz de bu ülkeden
önemli bir entelektüel geçti. Kendine ait bir grubu vard. Onun kitaplarn okuduunuzda bir birikime ve kaliteye sahip olduunu görürsünüz. Günümüzde maalesef baz entelektüellerin yapt gibi, iki kitap okuyup bol dipnot düerek ve bol bol alnt yaparak bu i
olmaz. Sen ne söylüyorsun, önemli olan budur.”

Varlnz na Edin
Toplumlarn biçimsel krlma anlarnda önemli rollerden
birini de gençler oynar. Bu role hazrlanmann çeitli
safhalar ve yollar vardr. Ökten’e göre “realiteyi tamamen yaarken ayn zamanda içine kapanp kiisel varl ina etmek” bu yollardan en önemli ve gerekli olan.
Yllar önce yaad bir olay anlatyor Ökten.
“Viyana’da talebe olan bir kz geldi yanma. Çok skldn, Türkiye’ye geri dönmek istediini söyledi, kir istedi” diyen Ökten, çou insandan farkl bir yol göstermi genç bayana. “Viyana’da kal, hatta otuz, krk yl
orada yaa. Ama deerlerini koru. Eer bunu yapabilirsen örnek olursun. Eer salam ve sabit kriterlerin yoksa Viyana’da kalman bir ey ifade etmez.”
Bahsi geçen salam ve sabit kriterleri kitaplarn yazmadn hemen ekliyor Ökten. “Kitap eilip bükülebilir. Ama o kriterler her insann kendi gönlünde yazldr, gönül eilip bükülmez.” diyerek, her insann kriterinin kendi “öz”üne, yani medeniyet metnine ait olduunu vurguluyor. Söyleimizin sonuna geldiimizde
Ökten, unutulmamas gereken bir formül veriyor tecrübeleri sayesinde: “Medeniyet ve insan algsnda, medeniyet kodlarna yeni bir biçim verme serüveninde gönül
ön sralarda kendine yer bulur. Çünkü bütün kir hareketlerinde fetvalar kitaplardan deil gönüllerden alnr.”

Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN
1942 ylnda Beyazt Soanaa’da dünyaya gelen Sadettin Ökten, okumay bildii için 1949 senesinde Koca Ragp Paa lkokulu’na için ikinci snftan
balar. Devam ettii dier okul ise Kabata, Darüafaka ve Vefa Liseleri’nin
efsane edebiyat hocas ve imam hatip okullarnn kurucusu Mahmud Celaleddin Ökten’in, yani babasnn sohbetleridir. 1953 senesinde Vefa Lisesi’ne
balayan Ökten, 1964'te de TÜ naat Fakültesi’ni bitirir ve ayn yl TÜ Mimarlk Fakültesi’nde akademik hayatna balar. 1971-1973 yllar arasnda
ABD’de misar doktora örencisi olarak bulunan Ökten, 1977’de doktor unvan alr; 1979-1980 akademik ylnda Belçika'da aratrmalar
yapar ve 1982’de doçentlie yükselir. 1985 ylnda MSGSÜ Mimarlk Fakültesi’ne geçen ve 1989’da profesör olan Ökten, 2004 ylnda kendi isteiyle emekliye ayrlr. “slam medeniyeti”, “Bat medeniyeti” ve “ehir”
konularndaki entelektüel birikimiyle maruf
olan Prof. Dr. Saadettin Ökten çalmalarna devam etmektedir.

Zaman Tünelinde Bir Kültür Muhafz

Gramofon Baba
Uur SEZEN

Buram buram musiki kokan
küçük bir dükkân… Duvarlarnda
Hamiyet Yüceses, Sabite Tur
Gülerman, Münir Nurettin Selçuk
gibi, ses tellerine bülbüller
konmu ustalarn resimleri…
Önce kulaklara ve sonrasnda
gönüllere hücum eden müthi
bir senfoni deryas… stanbul’un
yaayan tek gramofon ustas
Mehmet Öztekin’in, nâm-
dier Gramofon Baba’nn
Kapalçar’daki nev'i ahsna
münhasr atölyesindeyiz,
gramofon sevdasn temaa
etmek üzere.

Baz kiiler ve sesler vardr ki baz mekânlara çok yakr.
Sanlr ki o mekânlar var olduundan beri o efsunlu kiiler, o efsunlu nameler hep oradadrlar. Zannedilir ki bir
yere sinmilerdir onlar. Belki bir sadaka tann içine srlanp yoksul bir çocua terennüm ederler, belki de bir lahitin
içinden gönlü krklara mrldanrlar. Gramofon Baba namyla maruf Mehmet Öztekin de bu efsunlu mekânlarn
son kahramanlarndan biridir.
Kapalçar Lütfullah Kaps’ndan Bakrclar Soka’na girince kulanza gelen namelere brakn kendinizi. Biri
elinizden tutup; mesela Hâfz Sami, mesela Kani Karaca,
mesela Zeki Müren sizi Mehmet Usta’nn atölyesine
götürecektir. Bir köeye kendisini gizlemi, sadece zevklisine âikâr, kendi küçük ama gönlü çok
büyük atölyenin kapsndan girdiinizde evvela envai çeit ta plaklar, çiçeklerle bezeli gramofon borular, hânende fotoraar karlar sizi. Eer kadim ve estetik olan eylere kar muhabbetiniz var
ise doru yerdesiniz demektir. Amma
ki yolunuz Kapalçar’ya dümüyordur, fakat gönlünüz her daim musikiyle atyordur düüncesiyle sizler için ziyaret ediyoruz Gramofon Baba’y. El Sanatlar Dergisi’nin 8. saysnda; “Bir zamanlarn ekmek kaps mesleklerinden
biri olan gramofon yapmcl gelien teknoloji karsnda
can çekiiyor.

Emektar ustalar ise her türlü skntya ramen kültürümüzün gelecek nesillere aktarlmas için ellerinden geleni yapyorlar.” diye bahsettiimiz ustalardan Mehmet Öztekinle gramofonun dünü, bugünü ve yarnn konuuyoruz.
Gramofonla çocukluk yllarnda tanm Mehmet Usta.
“Yazn okullar kapandnda bir hafta kadar tatil yapar,
ondan sonra mutlaka bir ustann yanna çrak olarak
verirlerdi bizi.” diyerek söze balyor.

Çocukluk Ak Gramofon
Okullar kapandnda babasnn gramofon atölyesinde çalrm. “Bu sayede hem sokaktaki kötü alkanlklardan uzak tutarlard bizi, hem de fark ettirmeden
kolumuza altn bir bilezik takarlard.” sözleriyle yâd
ediyor çocukluk günlerini. Babasnn dükkânnda ellerini bir kez bile gramofonlara sürmeden yerleri süpürerek, çay demleyerek gramofonlarla ünsiyet peyda ettiini anlatyor. Ve hemen ilave ediyor, “Uzun
yllar sonra bu iin benim ekmek kapm olacan aklma hiç getirmedim.”
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Be metrekarelik atölyesinde kendine göre bir düzen kurmu Öztekin. 45 yldan fazladr sürdürüyor bu düzeni. Nereye baksanz bir duygu seli önüne katp sürüklüyor sizi.
Yalar, birçoumuzun yandan büyük gramofonlar ve ta
plaklar yan yana dizilmi dükkânn bir köesinde. Kim bilir
yllar evvel hangi âklarn meklerine ahit olmutur, hangi
sevdaly hasretliiyle buluturmutur bu gramofonlarla ta
plaklar… Bu sevdaya gönlünü düürmü Mehmet Öztekin
ve bu srra ömrünü vakfetmi. “Hem estetiine hem de
saklad deerlere meftunum, czrtsnda bile bir ahenk
var.” sözleriyle dile getiriyor sevdasn.

Çaldkça Derinleen ark
Yllar bu minval üzere geçer. Öztekin gramofon tamirciliini, ailesini geçindirmek, çocuklarn okutmak kabilinden bir i olarak görür. Fakat yllar içerisinde baz eylerin deimesinden rahatszlk duymaya balam. “Gramofonun kendisine zaten çok büyük bir sevgim vard.
Konunun içerisine girdikçe farkl yönleri gördüm, dolaysyla o rahatszlklara kar bir mücadele yönüm olumaya balad.” diyerek iinin zamanla nasl tutkuya ve bir
vazifeye dönütüünü anlatyor Gramofon Baba.

1900’lü yllarda gramofonun Türkiye’ye gelmesiyle bakö-

artk kullanmayacaklarn düündüklerinden ta plaklar

eye oturmas bir olur. Gramofonu olan kiiler müthi iti-

poetlerle çöpe atarlard.” diyerek yarasn dillendiriyor.

bar sahibidir. “Düünlere ve elencelere gramofonu olan-

Bu talihsizlikleri gördükçe Öztekin’in gramofonlara yak-

lar çarlr, gramofonlaryla kendileri için ayrlm baköe-

lam deiir. Ekmek paras telandan “kültür muhafz-

ye otururlarm. Hatta gramofonlara nazar boncuu dahi

l” görevine soyunur. “Aramakla bulunmaz, ama bu-

takarlarm.” diyerek o yllarn algsn aktaryor Öztekin.

lanlar arayanlardr.” demiler. Gramofonunun bana bir

Uzun yllar gramofonu tahtndan indirecek bir gelime ol-

i gelenin yolu, Öztekin’in Kapalçar’daki dükkânna

maz. Gramofon hayatn bir parçasdr ve yaayan yüzler-

düer olmu. Bu sayede “Türkiye’de ne kadar atlm

ce gramofon müdavimi vardr. Fakat 1960’l yllarda gra-

gramofon varsa döner dolar bana ular. Bazen yllar

mofonun yerini pikaplar, makara teypler, kasetçalarlar

geçer ama er ya da geç düer elime.” diyerek gramo-

almaya balar. Öztekin, “Gramofonlar, modas geçti dü-

fonlarla arasndaki yolu iaret ediyor Mehmet Öztekin,

üncesiyle çat aralarna kaldrlrd. O günlerde insanlar,

nam- dier Gramofon Baba.

Gramofondan Marangozlua
Eline geçen her gramofona gözü gibi bakan, son ana
kadar onu kurtarmak için gayret sarf eden Öztekin,
gramofonculuun yanna bir de marangozluu eklemek zorunda kalm. “Ahab zarar gören bir gramofon tamire geldiinde marangoza götürürdüm ama
genelde istediim gibi olmazd.” diyen Öztekin, bu vazifeyi de kendi srtlanm. “Dört yl boyunca saat üç gibi
dükkân kapattm, çar yaknlarndaki bir marangoz arkadan atölyesine gittim. Yeni balayan bir çrak gibi ii
örendim, gramofonun ahaplarn da kendim yapmaya baladm.” diyerek akn yolunun fedakârlktan geçtiini ifade ediyor Öztekin.

bu süslemeleri de Öztekin’in ei yapyor. “Eim de benim gibi gramofonlar çok seviyor. Bu yönden çok anslym çünkü beni hep destekledi.” sözleriyle einin katksnn altn çizen Öztekin, “Çocuklarmz büyüdükten sonra koleksiyona arlk verdim, eve 50’den fazla gramofon
dizildi. Eim önemsemeseydi koleksiyonu muhafaza edemezdim.”

Önceleri sadece kulaa hitap eden gramofon, yllar geçtikçe göze de hitap eden bir estetie bürünür, dekorasyon yönü ar basmaya balar. Titreime büyük oranda
katk salad için gramofon borularnda teneke ve bakr kullanlrm. Kulaa ho gelen lâkin göze pek hitap
etmeyen ve çabuk oksitlenen teneke borunun üzerine
bir boya atlp, boyann üzerine çeitli gürlerle süslemeler yaplarak göz estetii de korunur olmu. Estetiin her
çeidine zaaf olan insanolunun bu güzel özellii, birçok sanatn gramofonda bulumasn salar. Öztekin’in
atölyesinde de bu örnekte birçok gramofon mevcut. Ve

eserlerden biriymi. Koleksiyonuna ait birçok gramofonu
çeitli zamanlarda sergilemi Öztekin. Özellikle de tarihi
misyonu olan parçalar.
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Çraklk Biter, Koleksiyon Balar
Usta gramofoncu Öztekin’in koleksiyonunda 50’den fazla gramofon var. Koleksiyonunun en eski tarihli parças 1904 ylna ait. Türkiye’nin savaa girdii ylda üretilen
1914 yapm bir gramofon ise Öztekin’i en çok etkileyen

Mesela 1914 tarihli, çift borulu bir gramofon... Büyük
boru çkartlarak daha düük bir ses elde ediliyor ve bu
sayede gece de dinlenilebiliyor. Gündüz ise çkarlan boru
tekrar taklyor ve gramofon daha güçlü bir ses veriyor.
Büyük borulu gramofonlar tamak zor olacandan, piknie giden yahut uzun yola çkan musikiinaslar düünülerek tanmas kolay gramofonlar da yaplm. Bu gra-

mofonlarn ilk örneklerinden biri 1930lu yllarda Rusya’da
üretilmi. Bir çanta içine yerletirilen gramofon, kullanlmad zamanlarda borusu içeri çevrilerek tanmaya uygun hale getirilir, turneye çkan bir müzisyen gibi her yere
götürülür ve keyie dinlenilirmi.

yor, koleksiyon gayretinin ehemmiyeti daha kolay anlalsn diye.

Gramofonla ta plan ünsiyeti Mehmet Usta için ikinci
bir saha oluturur ve eski-yeni, bulabildii bütün ta plaklar toplar. Sesi kaydeden ve gramofon inesinin ucunda
her an terennüme hazr halde bulunan ta plaklar, döneminin kimlik kart gibidirler adeta. 1917 ylyla birlikte
ta plâklarn ülkemizde üretimine balanr ve Suzan Yaka,
Münir Nurettin Selçuk, Saye Ayla gibi dönemin üst dü-

“Elime geçen her pla dinlerim. Bin plak alsam binini de
dinlerim. Fakat bir gün bir plak geçti elime, nasl olduysa o pla dinlemedim. Girit Adas’nn igal edildii günler, donanmamz zayf... Bir plak yaplm Barbaros Mar diye. ‘Ey Devlet-i Âli Osmaniyye’nin aziz vatandalar. Donanmamz zayf, Girit elden gidiyor. Donanmamza
ba.’ diyerek giriyor ses. O pla çalabilmek için padiah ferman gerekir. Kafanza göre o pla doldurup yapamazsnz.” sözleri, plaklarn musiki deerinin yannda
tarihi özelliini de gösteriyor. Dolaysyla her ta plan

zey sesleri plaklar doldurup, müdavimleriyle her yerde
hasbihâle müsait duruma gelirler. Öztekin’in paha biçilemeyen ta plak koleksiyonunda ise Hamiyet Yüceses’ten
Ortaoyuncusu smail Dümbüllü’ye, Udi Hrant’tan Hafz
Burhan’a kadar birçok üstadn kaytlar var.

mutlak suretle korunmas gerektiini savunuyor Öztekin.
Bununla birlikte ta plaklar gramofonlardan ayran dier
bir husus da hasar görmeleri halinde tamirlerinin mümkün olmamas. Yani bir canl belgenin göz göre göre ölmesinin önüne geçiyor Öztekin, fakat yine de mutmain
deil. çinde bulunduu durumu, “Bu plaklar teker teker,

Her Plak Bir Sesli Belgedir
Öztekin’e göre gramofon ve bilhassa ta plaklar sadece
“müzik çalar” deil. “Elimizde tuttuumuz her ta plak
bir sesli belgedir.” diyerek sevdasna çok farkl bir misyon
yükleyen Öztekin, bandan geçen bir vakay da anlat-

krlp krlp gidiyor. Bir kültür yok oluyor resmen. Öyle
bir gün gelecek ki çuvalla para dökecekler ama bu krlan plaklar, yok olan kültürü bulamayacaklar. Afedersiniz
ama bir dönem bu plaklarla ülkemizde sobalar yakld!”
sözleriyle ifade ediyor.
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Çan Anlayna Uygun Gramofonlar
Öztekin’e göre tamir edilmeyecek gramofon yoktur. Skntya
dütüü tek konu ise üretimi sona eren gramofonlarn parçalarna ulamak. Eer tezgâhna gelen gramofon çok ypranm ise muhtelif parçalarn baka gramofonlarda kullanmak için saklyor, bu sayede baka bir hastann derdine ifa
oluyor. Dolaysyla Öztekin’in gramofonlarla ilikisi tamir ve
koleksiyon düzeyinde de kalmam. Kullanmdan kalkacak
durumdaki gramofonlarn mekanik aksamlarn eski cihazlardan çkarp, gövdesini ve borusunu kendi yapt
yeni gramofonlara takyor. Gramofonlar aras bir organ nakli adeta. 15 yl önce bu yöntemle gramofon üretimine balayan Öztekin, “Tamire getirilen gramofonlar orijinal ve çok pahal eserler, bu nedenle gelir düzeyi yüksek olmayanlara hitap etmiyor. Bu düünce
beni ‘yüzde 50 orijinal’ gramofonlar yapmaya götürdü. Böylece yatlar da her müzikseverin alabilecei rakamlara indi.” diyor.
Nostaljik gramofonlarn günümüzde yeniden gündeme gelmesiyle bilhassa Uzakdou ülkelerinde seri gramofon üretimine geçilmi. “Ömürlük, hatta evladiyelik
gramofonlarn, mesela ‘His
Master’s Voice’ markal bir
gramofonun içilik kalitesi
de mekanik kalitesi de yok
bu ürünlerde” diyen Öztekin,
atölyesinde ürettii gramofonlarda en iyi gramofon

markalarn-

dan çkma parçalar
kulland için kalite
sorunu hiç yaamam. Bu özen de Öztekin’in atölyesini dünyann her yerinden gelen
gramofon sevdallarnn buluma noktas yapar. “Yurtdndan tamir için çok ürün
geliyor. Özellikle talya, Fransa ve Almanya’dan.
Gramofon ustalar Avrupa’da yok olunca, bana
gelmeye baladlar.” diyen Öztekin’in müterileri arasnda, rahmetli Turgut Özal ve Sakp Sabanc
gibi ünlü isimler de varm.
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Gramofonun Sihri Gençleri Yakalyor
Yarm asrdr gramofon kültürüyle yorulmu Öztekin. Bu
kültürle yetien insanlarla büyümü. Günümüz dünyasnn
alglamasyla bu kültür, belli bir yan üzerindeki insanlarn
ilgisini çeker diye düünülebilir. Fakat Mehmet Usta’nn izlenimi hiç de öyle deil.

yorulduunu hissediyoruz. ki saatlik konumann getirdii bir yorgunluk deil bu, 45 yln ürünü. “Bu ii srtmda
45 senedir tayorsam, ekmeimle birlikte isteklerim de
var demektir. Bu kadar zengin ekonomiye sahip insanlar var ülkemizde, müzeler var, okullar var… Ama bir tane
bile gramofon ve ta plak müzesi yok. Bilgi edinebileceiniz bir kaynak yok.” diyen Öztekin, kiisel gayretleriyle

“Sizi artacak belki ama müterilerimin büyük çoun-

gramofon sergileri yapabiliyor ancak. Tek istei de u, biri-

luu gençlerden oluuyor. Ya ortalamas 45’in üstüne

leri bu ie el atsn, büyük çapl bir çalma olsun, ta plak-

çkmaz.” dedikten sonra tecrübelerini aktaryor bizlere.

lar ziyan olmasn.

“Bence gençlerin geçmie kar merak var. Genetik kodlaryla alakal bir durum, bir ilgi, belki de bir özlem... Bu-

Eer bir gün yolunuz Kapalçar’ya düerse, o hengâmenin

nunla birlikte gramofonun da bir sihri vardr, insan kendi-

ve vâveylann arasnda bir soluk almak isterseniz, Lütful-

ne çeker. Gençler bu sihri yakalyor galiba.”

lah Kaps’ndan Bakrclar Soka’na giriverin. Kime sorsanz gösterir Mehmet Öztekin’i. Hatrlamayanlara Gramo-

fon Baba derseniz, kapsna kadar götürürler sizi. GramoGramofon Baba’nn Tek stei;
fon Baba’nn herkes için scak çay, souk suyu, anlataca“Gramofon ve Ta Plak Müzesi Yaplsn”
Sohbetimizin sonuna yaklatmzda Gramofon Baba’nn  anlar ve mutlaka sohbetinize elik eden bir pla vardr.
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Erkek Modasnda lklere mza Atan Bir sim:

Faruk SARAÇ
Hatice ÜRÜN

Erkek modasnda ilklere imza atan Faruk Saraç, azim ve
kararlln yetenekle birletii takdirde insan nerelere
götürebileceinin en güzel örneklerinden biri olarak karmzda duruyor. Faruk Saraç Tasaram Meslek Yüksek Okulu, Faruk Saraç'n geldii noktay gayet güzel özetliyor.
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anlurfa’da balayan hayat yolculuu... Çocukluunda
yaad anne acs ve futbolcu olma hayalleri… Babann
titizlii ve klndan etkilenme... Babasndan unutamad nasihat; “Elinizde altn bileziiniz olsun, topluma faydal olun”... Üniversite için gelinen stanbul’dan bir daha
ayrlmadan devam eden bir kariyer hayat... lk erkek modacmz... Bedri Rahmi Eyübolu’nun “Renk imi her ne
varsa âlemde” msrasnn etkisiyle gardroptaki klasik
renkler dnda bordo, yeil, mavilerin erkek giyiminde
yer almas... Moda ve terzilik üzerine eitim almamasna ramen yetenek sayesinde gelen baar... Hala çizimleri elde yapp bilgisayar kullanmayan, kuma kartelasn
yanndan ayrmayan, stilist ve modelist kullanmayan, provalar kendisi yapan bir tasarmc... Türkiye’de YÖK'e bal ilk ve tek Tasarm Meslek Yüksek Okul sahibi olan bir
isim… Televizyon programnn sonunda ilk barteri kullanan ve Milli Takm kyafetlerini ilk tasarlayan kimse… Soyadn söyleyemeyecek ve açllara tek bana gidemeyecek kadar utangaç bir insan olan Faruk Saraç'la yaam,
okulu ve mesleki baar öyküsü üzerine konutuk.
Faruk Saraç, mavi gökyüzü dnda, sar rengin hâkim olduu gölgede 50 derece scakl olan Urfa’nn kavruk
corafyasnda 1955 tarihinde dünyaya gelir. Üç kardeten ortancas olan Faruk Bey için klkta idol; bankada
memur olarak çalan, kravatsz sokaa çkmayan giyimine her zaman özen gösteren, titiz bir kiilie sahip olan

babasdr. Babasyla ilgili; “Babam öle tatili balaynca
çar içindeki evimize 15 dakika yürüyüp gelir, takm elbisesini çkarp pijamalarn giyer, yemeini yedikten sonra
bir miktar uyur, çkartt kyafetleri kendisi ütüler, giyinip
iine geri giderdi.” diye konuuyor Saraç.
Sanat enstitüsü biçki-diki kursuna gitmi olan anne Cemile Hanm çocuklarn kyafetlerini ayakl diki makinesiyle dikerken, küçük Faruk annesini hayranlkla seyreder. Kimi zaman ykanan yorganlarn kaplama dikilerinde annesine yardmc olur. Yaramaz bir çocukluk geçiren modacmz, ilköretimin birinci snfna Nizip’te balar, ikinci snftan lise sona kadar Urfa merkezde eitimine devam eder. Okul hayatnda futbol oynamaya balar
ve Urfa Spor Genç Takm’nda top koturur. Üniversiteyi
okumak için 1973 ylnda bir daha geri dönmemek üzere stanbul’a gelir.
Sabaha kar elindeki adresle Harem’den Kadköy Altyol’a
kadar yürür, o zamanlar Opera Sinemas vardr. stanbul’a
ilk geliiyle ilgili, “Yldz Tezcan ile Ahmet Sezgin’in aine 10-15 dakika kadar baktm, o zamann Kadköy’ünde
insanlar apartmanlardan aaya sepetlere para brakd,
gelen sütçü paray alp süt iesini brakyordu” diyen Saraç, yllar sonunda Opera Onur Çars’nn kapsnda durduu yere Butik Faruk’u açar. Liseyi bitirdiinde yabanc dilde sadece “Help, help” demeyi bilirken, girdii üni-
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versite snavnda Marmara Üniversitesi Yabanc Diller Fakültesi ngilizce Bölümü'nü kazanmtr Faruk Saraç. Bir
taraftan okur, bir taraftan da futbol oynamaya devam
eder. Urfaspor, Tophane Tayfunspor, Konya Erelispor,
Adanaspor’da oynar ve Beikta A Takm'na kadar yükselir. Karagümrükspor’da oynarken menisküsten dolay
futbola veda eder.
Osmanbey’de çalan akrabasnn kuma deposunda
ie balar. Mesleki baarsnda en önemli etken olan kumalar burada tanr ve kuman bütün özelliklerini örenir. Meslein inceliklerini örenmede kat ettii yolu
u sözlerle dile getiriyor Faruk Saraç: “yi bir tasarmc
olmak için iki önemli özellik vardr; birisi iyi bir göz, dieri iyi bir parmak ucu. Kuma en yakn dostum olarak sevdim, sürekli kartelâm yaknmdadr. Kuman dilini çok iyi bilirim. Parmamn ucuna alp dokunduum
zaman, kuma bana ne yapacam anlatr. yi bir göze
sahip olmak da farkl bir bak açsyla kuma yorumlama becerisidir.”
as etmi bir esnaftan, akrabasnn parasn tahsil etmek için elinde bir kâtla Kadköy’e gelir Faruk Saraç.
Adres, stanbul’a sabah erken gelip sinema aine bakt Kadköy Opera Çars’dr. Dükkânda bo oturan
maaza sahibine “Sen kasada dur, ben çalr borcunu öderim” der. “Gerçekten de çok çaltm, ilerim yolunda gitti, bütün borç senetlerini ödemeye baladm,
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son senedi bir arife gününde ödeyip borcunu kapattm.
Sonrasnda biriktirdiim parayla ona bir kamyon aldm,
dükkân sana yakr dedi ve dükkânn hava parasn da
ödeyip dükkân sahibi oldum.” diyor ünlü modac.
1981 tarihinde dardan ald kyafetlerle “Butik Faruk” adnda ilk maazasn açar. Dükkânna bir anneyle çocuk gelir, maaza içindeki kyafetlere bakan erkek
çocuu, “Ben marka istiyorum, marka istiyorum” diye
tutturur. Bu serzeni Faruk Bey’in hayatnda büyük bir
deiime sebep olur. O günün akam modacmz ald
bütün kyafetleri iade eder, artk Giorgio Armani, Christian Dior, Chanel gibi kendi adyla marka olma yoluna
giden bir süreç balar.
Ünlü modac, kendi el yazs ile imza formundaki “Faruk Saraç” etiketini 1987 ylnda oluturur. Bu tarihten
itibaren titiz ve emek vererek gece yarlarna kadar çalmaya balar. 1991 tarihinde biri Swiss Otel’de, dieri Nianta’nda iki dükkân açar. Bir müterinin maazasna kumayla gelip, “Bana kyafet diker misin?”
tekli üzerine, makine bana oturan usta bir makineci ve evinden getirdii ütü ile kiiye özel dikime (Haute Couture) balar. Cem Özer’e, ilk TV programnda
giymek üzere diktii bordo renkli takm elbise, çok ilgi
görür. Ertesi gün arayan Cem Özer’e “Sana kyafet hazrlarm, programn sonunda benim adm yaz, benden
bahset” der. lk defa bir televizyon program sonun-

Faruk Saraç, Bursa'daki Tasarm Meslek Yüksekokulu'nda tecrübelerini gençlerle paylayor.

da ‘barter’ uygulamasn Faruk Bey balatr. Böylece
müteri portföyü geniler. Zaman zaman kravatlarda
talyan kumalarn kullanmaya balayan Saraç, desen
üretir ve renk oluturur. Yabanc hanedan mensuplarna, TV programlarna, starlara, iadamlarna, siyasetçilere, Türk sinemasna markasn tar.
Saysz koleksiyon ve sanatsal tasarmlaryla, 200’e yakn deleyle hâlâ iine devam ediyor Faruk Saraç. Saraç, moda anlayn u sözlerle dile getiriyor: “Bana
göre moda, insann ziine göre model, tenine göre
renk seçimidir. Renk özgündür, kiiye özeldir. Atatürk
sadece siyah rengi kullanmtr.”
Bütün koleksiyonlarnn çizimlerini moda veya terzilik
üzerine hiçbir eitim almam olmasna ramen çizimlerini kendisi yapar, mezuray kalem gibi kullanr, malzeme ve kumalar seçer, uygulamasn yapar. Koleksiyonlarnda çocukluunda en çok gördüü sar ve mavi
gökyüzü renklerini kullanr. 1997 ylnda bir hayalini
gerçekletirir, hazr giyim ve Haute Couture’ü bir arada
yürütecei Levent’teki Faruk Saraç Moda Merkezi’ni
açan Faruk Saraç’n sanatsal koleksiyonlar öyledir:
Sar Zeybek: 1998 tarihinde Atatürk’ün klk ve giyim zevkinden ilham alnan kyafetlerin aslna bal kalnarak, askeri, resmi, günlük kyafetlerinden birebir dikilerek 453 parça kostüm tasarland. Cumhu-

riyetimizin 75. yl için, Ulu Önder’in 60. ölüm yldönümünde ilk özel koleksiyonu “Sar Zeybek” koleksiyonun sunumu, 1750 davetli huzurunda Dolmabahçe
Saray’nda ilk kez yaplan bir deleyle gerçekletirildi. Bu
proje için 400’ü akn Atatürk fotoraf üzerinde inceleme
yaplm, Antkabir’deki orijinal kyafetler incelenmi, desenlere uygun kumalar özel dokutulmutur. Atatürk’ün
giydii kyafetlerin yaka modelleri ve kol manet ayrntlarnn yan sra süveterler ve çoraplarna varana kadar bütün
detaylar titizlikle incelenmi ve her parça o dönemin dikim
teknikleri temel alnarak hazrlanmtr. Ayn koleksiyonun
ikinci delesi Antkabir’de 2006 senesinde kapatlan kaplar, koleksiyonu görmeye gelen 5 bin davetli için açlmtr.
Ankara semalarnda F-16 jetleri sayg uçuu yapm, dele sonunda da Antkabir’in 11. basamanda bir baar
plaketi verilmitir. Faruk Bey, verilen plaketten hem gurur
duymu, hem de hüzünlü bir çocukluk ans gelmi hatrna. Bu any öyle anlatyor Saraç; “Çocukken anne ve
babamla ziyarete gittiim Antkabir’de çektirdiimiz hatra fotorafnda durduumuz basaman says 11 idi.
Plaket de merdivenin 11. basamanda verildi."
Padiahn Esvab: Türkiye  Bankas’nn “Tesavir-i Ali Osman Padiahn Portresi” sergisinden sonra gelen “5-6
padiah kyafeti hazrlar msn?” tekli üzerine hazrlanan bir koleksiyon. 700 yllk Selçuklu ve Osmanl mparatorluu dönemine ait aratrmayla balanan süreçte
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stanbul’daki bütün saraylar, müzeler, türbe ve camiler

Saray'ndaki ikinci dele ise 2009 tarihinde yaplmtr.

gezildikten sonra eldeki padiah portrelerine ait dokü-

Kyafetler bugün Levent’te bulunan Faruk Saraç Moda

manlardaki ayrntlar belirlenir. Topkap Saray Müzesi

Vakf’nda muhafaza edilmektedir.

arivinde bulunan kaftan, mintan, alvar, entari ve cepkenler, müzenin kyafet ve kuma sorumlusu Dr. Hülya

Geçmiten Günümüze Polis: çileri Bakanl’ndan Polis

Tezcan’la incelenip, kuma bilgileri hakknda bilgi aln-

Tekilat’nn 161. yldönümü için gelen teklif üzerine, bu

dktan sonra ileme ve süslemelerin orijinal kalplar ç-

proje 1287 tarihinden Tanzimat, Merutiyet ve Cumhu-

kartlmtr.

riyet döneminden günümüze kadar polis kyafetlerinin
çalld bir koleksiyondur. Polis arivinde, 600 adet

Dönemin pamuklu ve ipekli dokumalar yakndan in-

fotoraf üzerinde 3 ay süren aratrma ve incelemeler,

celenmi, atlas kumalar Hereke Fabrikas’nda doku-

8 ayda sonuca ulamtr. Özel kalp ve dikim teknikle-

tulmutur. Ayrca o zaman müze müdürü olan Prof.

rinin kullanld kyafetler, günümüz kumalarna uyar-

Dr. Filiz Çaman’dan, padiahlarn yaamlar hakkn-

lanmtr.

da bilgi alnmtr. 80 kiilik kadronun yapt çalmalar dorultusunda 2 bin 500 metre kuma kullanlm.

77 mankenin sunduu 375 parça koleksiyonun ilk de-

4,5 metre alvar, kaftan, iç mintan, entarisi ve kavuu-

lesi, 10 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da, Çraan

na, derken ortalama baz kyafetlerde 50 metreye ya-

Saray’nda 1200 davetliye sunulan ikinci stanbul dele-

kn kuma kullanlmtr. Kendi kültürümüze sahip çk-

si, 11 Nisan 2006 tarihinde yaplmtr. Aksesuarlar, ro-

mak, gelecek nesillere iyi yaplan iler brakmak üze-

zet, hançer ve klçlar ve dier taklar gerçeinin birebir

re yaplan projede 36 padiah, 6 valide sultan, 1 eh-

kopyas eklinde yaplm, ayakkablarn tamam el içi-

zade ve 1 çengi kyafeti olmak üzere toplam 700 par-

liiyle vücut bulmutur.

ça kyafet, 2000 ylnda 43 mankenin podyuma çkt
Topkap Saray Aya rini’deki delede gösterilir. TRT ve

Polis Tekilat’nda; adn hiç duymadmz Suba’ndan

birçok televizyon kanal deleyi canl yaynlar. Çraan

Asesba’na, Böcekba’ndan Kullukçu Çavuu’na ka-
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dar önemli rütbeler, tiyatro oyuncular tarafndan senaryo dorultusunda canlandrlmtr. Koleksiyon, u an
Emniyet Genel Müdürlüü Polis Akademisi Müzesi’nde
sergilenmektedir.
Tlsm: Faruk Saraç’n, 25. sanat ylna özel bir koleksiyondur. Saraç bu koleksiyon için, “nsann nereden gelip, nereye gittiini, kâinat ve onun içindeki insan, insann dier
canl ve canszlarla mükemmel ahengini göz önüne sunmak istedim.” diyor. Kâinatn 4 elementi olan hava, su,
ate ve topraktan, ayrca Topkap Saray’ndaki tlsml gömlekten etkilenen tasarmcmz, astrolojiden de faydalanm, bunun için yurt dndan uydu fotoraar getirtmi,
Hatay ve Denizli’de özel kumalar dokutmutur. Bir buçuk
sene süren çalmayla, Esma-ül Hüsna’da yer alan 99 says mucibince yln her bir gününe denk 365 parça koleksi-

tnda sekiz ayr grupta oluturulmutur. Doktor ve hemireler için ana renk beyaz, ameliyathane çalanlarna yeil, görüntüleme ve laboratuar çalanlar için mavi, temizlik
hizmetlileri için ise bordo renk tasarlanmtr. 350 kyafetin
delesi 2007 ylnda Sepetçiler Kasr’nda gerçeklemitir.

yonun sunumu, 99 manken tarafndan stanbul Arkeoloji
Müzesi’nde 2007 ylndaki bir dele ile yaplmtr.
Kurumsal çalmalarnn banda ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar’nn 150. kurulu ylna özel hazrlanm “Demir Kanatlar” koleksiyonu gelir. Bu koleksiyonda
kurumda çalan gar müdürü, tren e, makinist, hareket
memuru, kondüktör, hostes, yatakl servis görevlisi, gie ve
danma memuru ve dier çalanlarn yazlk ve klk olarak en k ve en rahat giysileri hazrlanmtr. Sirkeci Gar’na
yanaan trenden inen mankenlerin sunduu 159 parça
bay ve bayan kyafetlerinde T.C.D.D. logosu kullanlmtr.
“Orman Yangnlarna Ulusal Destek” kampanyasnda 50
yldr ayn kyafeti giyen ormanclar için yeil renkte, yazn
terletmeyen kn üütmeyip, yangna dayankl malzeme-

Tamam el içiliiyle hazrlanan 150 parçalk bir baka
koleksiyon da Kültür Bakanl Mehteran Takm Sanat
Yönetmeni Ahmet Özhan tarafndan gelen teklif üzerine, 7 ayda hazrlanmtr. Türk Hava Yollar Yer Hizmetleri Personeli için yazlk ve klk üniformalardan hazrlanan 250 parçalk koleksiyonun delesi Atatürk Hava Liman D Hatlar Terminali'nde yaplmtr. Kadn ve erkek
kyafetleri için 7 ayr alternatif, gömleklerde ise 70 farkl
model çallm, pardösüden kabana, emsiyeden çantaya, kakolden ayakkabya tasarlanan kyafetlerde sade
ama klk ön planda tutulmutur. 2009 tarihine ait koleksiyonda lacivert ana renk, krmz ve beyaz yardmc
ve tamamlayc renk olarak kullanlmtr. T.H.Y. logosu
kyafetlere ilenmi, kargo ve apron içilerinin kyafetleri
de ayrca deerlendirilmitir.

ler kullanlarak tasarlanan 300 parçalk kyafet hazrlanmtr. Bu koleksiyonun delesi de 2006 tarihinde Maslak Park
Orman’da yaplmtr.
“Milenyum Polisi” koleksiyonu, Polis Tekilat’nn 162. yl
için “havaalan”, “genel hizmet”, “trak” ve “çevik kuvvet” olmak üzere dört ayr grupta hazrlanmtr. Lacivert
rengin biraz daha koyulat, tüm polis üniformalarnn
üzerine ay ve yldz nakedilmi, kimlik numaras tüm ceket
ve gömleklerde kullanlmtr. Teknolojik kumalarn kullanld 600 parçalk koleksiyonun delesi 2008 ylnda Çraan Saray’nda yaplmtr.
Salk Bakanl’na hazrlanan 400 bin salk personeli kyafetleri doktor, hemire, ameliyathane, görüntüleme, laboratuar, acil, danma, büro ve hizmet gruplar bal al-

Dier kurumsal görsel sanatlar için hazrlad çalmalar
arasnda 1994 ylnda Fenerbahçe Spor Kulübü kyafetleri,
1995-1997 tarihlerinde Milli Takm kyafetleri, Topkap Saray için Yeniçeri kyafetleri, 2001 senesinde Altn Kanatlar
(Belgesel Film), 2006 ylnda Mimar Sinan (Belgesel Film),
Pir Sultan Abdal, 72. Kou, 6 Haftada Dans Dersi, Özel
Hayatlar dizi lm ve tiyatro kyafetleri için kostümler hazrlamtr. Bir senede 2 veya 3 koleksiyon hazrlayan tasarmcmz, hazrlayaca çalmann konusu hakknda kir sahibi olmakla ie balar. u an Adalet Bakanl’na bal hakim
ve savclarn cübbelerinin tasarmn ve UMKE’nin Hizmet
Birimi ile Kurtarma Ekip ve Ekipmanlar'nn komplike tasarmn ve 112 acil servisin tasarmlarn hazrlamaktadr. Koleksiyon hazrlarken asla yaplan tekrar deil, kendi projeleri dorultusunda yeni bir eyler ortaya koymay tercih eder.
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30 yllk meslek hayatnda asla “Ben biliyorum” demeyen Faruk Saraç, “Bu topraklarda hayat bulduk. Gelecek nesillere sadece mal, mülk, miras brakmamak gerekir. Salk ve eitim hizmeti son derece önemlidir. Ülkeme deer verip, vatanma saygya deer eserler brakmay kendime önemli bir amaç bildim. Her eyi satn alabilirsiniz, ama sevgiyi ve bilgiyi alamazsnz, o verilir.” diyor Faruk Saraç.
Bursa’da hiçbir kurum ve kurulutan yardm almadan
tamamen kendi bütçesiyle Türkiye’de ilk ve tek Vakar
Genel Müdürlüü’ne Faruk Saraç Tasarm Meslek Yüksek Okulu’nu açmtr. 1852 ylnda ina edilen 5 katl kâgir yapnn, ilk iki kat kesme ta. Dier katlar tula olan Fabrika-i Hümayun, saraylarda kullanlacak ipek
kuma ve hallarn iplik üretimini karlamak üzere devlet eliyle kurulmutur. 30 yldr bo olan fabrikay restore
edip “eitim” ve “sanat” merkezi haline getirmitir. Üniversite snavyla örenci alan ve 2 yl süreyle eitim veren
okulda 350 örenciden 200’ü tam burslu eitim almaktadr. Okulun yüzde 20’sini yetimhaneden gelen, 18 yan doldurmu genç örenciler oluturmaktadr. Bu örencilere her ay asgari ücrete denk burs verilerek, istedii bölüme kayd yaptrlr. lk yl ngilizce eitim alan talebe, okuldan mezun olur. Faruk Saraç okulla ilgili olarak,
“Annesi, babas vefat eden örencilerimizin hayatta baarl olmasn, kendi ayaklar üzerinde durmasn salyoruz. Hepimizin dünyaya geliinin bir sebebi, yapmamz
gereken bir görev vardr.” diye konuuyor.
Pazartesi ve sal günleri bu okulda erkek giyimi üzerine
ders veren Faruk Saraç, ölçü almadan kuma kesimine,
provadan kyafet dikime kadar bütün bilgilerini paylamakta ve birebir atölyede manken üzerinde uygulamal
eitim yaptrmaktadr. Yurt dndan örencileri de bulunan okulun akademik program; "Moda Tasarm", "D
Ticaret", "Lojistik", "letme Yönetimi", "Marka letiim",
"Halkla likiler ve Tantm", "Moda Tasarm" ve "Sertika" programlarndan oluur. Okulda bedensel engelliler
için de özel bir snf hazrlanmakta. Emekli olan insanlarn, vakitlerini boa geçirmeyip okul örencilerine hayat, karlaaca zorluklar, yaamda onlar neyin beklediine dair bilgilerini paylam da yaplmak istenen projeler içindedir.
Faruk Saraç, söyleimizin sonunda u sözleri dile getiriyor: “Hayat uzun soluklu bir maraton. Baarl olmak istiyorsan, gençliinde çok çalp yorulman, kendini yenile76

men lazm. Hayatta muvaffakiyet salamak için belli mesai harcamayan insanlar baarszln bütün ömrü boyunca çekerler.” Erkek modasnda ilklere imza atan Faruk Saraç, azim ve kararlln yetenekle birletii takdirde insan nerelere götürebileceinin en güzel örneklerinden biri olarak karmzda duruyor.
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Hatay'n Kozas Emekle Bulutu
pek Oldu
Ayegül YILMAZ
pek Yolu güzergâhnda bulunan Anadolu’nun irin kenti Hatay, son yllarda yeniden eski hareketliliine kavuma
çabasnda. Çalar boyunca ipek üreten ve farkl dokuma stilleri gelitiren Hatay; dokumas, ham ipei, keteni,
yünlü ve saf pamuklu kumalaryla meraklsna farkl seçenekler sunuyor. Hatay’da dokunan ipekler Büyükak
ailesinin stanbul’daki mütevaz dükkânnda yerli yabanc müterilerinin ayana kadar getiriliyor. Hatay
pei, doal kumalarn yeniden önem kazand günümüzde, geleneksel üretim ekliyle daha da ilgi çekiyor.

Kuma; ilk oluum sürecinden itibaren, desenleri-

Raar Süsleyen pekler

nin ve renk tonlarnn seçimi, dikimi, model verili-

Sultanahmet semtinde mütevaz küçük bir dükkân

inden elbise olarak giyilme aamasna kadar, in-

Ylmaz pekçilik. çeriye girdiinizde raara dizilmi

san üretkenliini sürekli harekete geçiren bir nes-

olan ipek allardan, atklardan, fularlardan gözü-

nedir diyebiliriz. pek ise, insann kumala tant

nüzü alamyorsunuz. pein zarafeti yoldan geçen-

ve daha güzelini üretmeye çabalad süreçte te-

leri adeta büyülüyor. Bizim gibi kumalar görüp

sadüfen bulduu, en deerli, en ihtiaml kuma
türü. Çalar boyunca uruna savalar verilen, üretimi sr gibi saklanan, hatta baz dönemlerde altnla ayn ayarda görülen ve para yerine kullanlan
bu kuman yerini tutabilecek baka bir ürün gelitirilemedii söylenmektedir. Nasl altn ve elmas
bir mücevher olarak deerini hiçbir ekilde yitirme-
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sonra zamann nasl akp geçtiini anlamayan bir
sürü insan girip çkyor dükkâna. Mehmet Büyükak sabrla, ister yerli olsun ister yabanc herkese ipek dokumaclyla ilgili bilgi veriyor. Bir ürünü satn alp almamanzn hiçbir önemi yok. pekle ilgili sorduunuz bütün sorulara cevap bulabiliyorsunuz. Daha sonra öreniyoruz ki bizden baka
birçok kii, tesadüfen geçtikleri bu sokakta kefet-

mise, ipek de her zaman en gözde kuma olarak

tikleri bu dükkânla ilgili çeitli çalmalar yapmlar.

ilk sradaki yerini koruyacaktr. Hatay Harbiye’de

Hatta bir tanesi Japonlarn hazrlad bir belgesel,

üretilen Antakya ipeinin stanbul’a geli serüve-

dieri de Altn Portakal’a aday gösterilen yerli bir

ninin izini sürdük. stanbul’dan Hatay'a yaptmz

ksa lmmi. Bu lmler için Antakya Harbiye’ye gi-

bu yolculuk, bizi Büyükak aile fertlerinin hikâyesi

dilip çekim yaplm. “pekle ilgili anlatlacak çok

ile geçmiten gelecee götürdü.

ey var.” diyor ve öyle devam ediyor Mehmet Bü-

yükak; “Ama ilk önce bu ie gönlünü ruhunu vermi

lein tüm incelikleri bu ii en çok hak eden ve ören-

olan amcam size tantmam lazm, onun ipee olan

mek için can atan çraklara aktarlyor. Amcas Hasan

ak olmasayd, Antakya’da ipekçilik devri büyük bir

Büyükak’n, zamannda o a sahip bir çrak oldu-

ihtimalle imdiye kadar çoktan kapanrd.”

unu söylüyor yeeni.

Modern dünyada usta-çrak ilikisi maalesef önemini

Çraklktan Ustala

yitirmeye balam kavramlardan bir tanesi. Baz mes-

Çocukluunda bulunduu ehirde üç yüzden fazla

lekler var ki çok küçük yata, eskilerin tabiriyle “elin

dokuma tezgâh varm Mehmet Büyükak’n söyle-

krlmas” yani yatknlamasyla örenilebiliyor. Usta-

diine göre. Bir o kadar da usta... O da; o usta senin,

snn sabrla, sevgiyle eittii parmaklar, zamanla bü-

bu usta benim gezmi çraklk yllarnda. Ve her usta-

yüyüp baka parmaklara dokunmay, hissetmeyi ö-

dan bir eyler örenmesini bilmi. Ama asl mayasn

retiyor. Çrak için usta, kimi zaman baba, kimi za-

babasndan alm zanaatnn. Babas da kendi baba-

man da anne, çounlukla da öretmen oluyor. Mes-

sndan alm. Büyükbabas da büyük büyükbabasn
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dan; o ise Ermeni ustalardan. Hasan Büyükak’a çocuk denebilecek yata tezgâh teslim edilmi. Mesleiyle ilgili bu
erken gelen baar onu martmam, aksine daha çok çalmaya, daha çok örenmeye itmi. 1900’lerden beri bu ii
yaptklarn anlatan Mehmet Büyükak, 1950’den beri ailede ipek böcei ile uraan bir tek kendisinin kaldn söylüyor.
Yel deirmenleriyle savaan Don Kiot misali, mesleinden
vazgeçmemi, iki göz oda evinde tezgâhn inatla çaltrm. Evini zar-zor geçindirmesine ramen iine devam eden
Mehmet Büyükak, unlar anlatyor; “Amcam için para her
zaman için ikinci hatta üçüncü planda olan bir araçt; bize
de bunu öretti. ‘Herkes alamayacaksa bunu üretmemizin
bir anlam yok’ dedi amcam.”
Amcas gibi babasnn da bir süre ipekçilik yaptn anlatan
Büyükak, “lk balarda amcamla beraber çaltlar, sonra o
dayanamad yurt dna gitti. Ben, amcam ve kuzenlerimle beraber bu ii devam ettirmeye karar verdim” diyor. “Ustam” dedii amcasna olan saygs gözümüzden kaçmyor.
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O ve kuzenleri bu bilge ustay üzmemek için ellerinden geleni yapyorlar. Her ey, hâlâ fabrikalamadan el emei ile yaplyor. Yüz sene önce naslsa, bugün de ayn ekilde, tahta
tezgâhlarda üretiliyor ipekler.
pek böcekleriyle sohbet eden ve onlar âdeta çocuklar gibi
kollayp, dut yaprayla besleyen amca Hasan Büyükak’n
elinden çkan her bir ipliin sevgiyle, emekle dokunup, kumaa dönüme serüveni insan büyülüyor. pei elinize aldnzda, suni olanla aradaki fark anlamak için uzman olmanz gerekmiyor. El emeinin bütün inceliklerinin bir bakta
anlald; kuman nazandelii, yüzyllarn gizemini günümüze aktaryor. Eskiyle yeninin, geçmile gelecein köprüsü
yeniden farkl desenlerin olumasyla kurulmaya çallyor.
Kozadan pee Zorlu Yolculuk
Mehmet Büyükak ipek böcei oluumunun zorluklarn
anlatrken Hatay’daki çocukluk yllarna dönmü gibiydi. En
çok ailenin kozalarn hasat zamannda bir araya gelilerini,
dut aacnn altnda oturup çay içmeyi, annesinin leziz yemeklerini özlemie benziyor.

pek nasl oluur, kozaya nasl baklr, bir bir anlatyor:
“pek böceinin brakt yumurtalar, bir bez içinde saklanr. Bir yl serin yerde muhafaza edilen trtllar, bahara
doru havalarn snmas ile yumurtadan çkar. lk etapta
koyu renkli ve haf tüylü olan böceklerin tüyleri ksa sürede dökülür ve gün geçtikçe trtllar beyazlar. Çok küçük olan trtllar, ortalama 40 gün yaar. pek böceinin
ipek oluturma sürecinde dört evresi vardr: Yeillenme
evresi, bu evrelerin ilkidir. Bu evrede trtla çok ince kylm dut yapraklar verilir. Gelime evresinde trtllar büyümeye balar ve ortalama 7 cm'ye ular. Örme evresinde
trtllar o muhteem kozalarn örmeye ve kendilerini içine hapsetmeye balar. Gelime evresinde ikiye bölünmü
dut yapraklaryla beslenen trtllara, kozalarn üstüne örsün diye çal çrp verilir. Böcekler çok fazla dut yapra
tüketirler ve bu dönemde hane halk, böceklerin beslenmesi için çok çalmak zorundadr.
Mehmet Büyükak, koza dönemlerinde böceklerin itinayla korunmas gerektiini vurgulayarak, “Tarm ilaçlar ve fareler, tam bir koza dümandr ve çok dikkat edilmesi gerekir.” diyor. Büyükak’tan, çalya çkan böcein
kozasn örme süresinin ortalama olarak be gün olduunu öreniyoruz. Çallardan kozalar tek tek toplanr ve bir
bayram havasnda hasat tamamlanrm. Kozalar, genellikle Mays ay içinde hasat edilmeye balanrm.

Büyükak, kozadan ipee dek giden yolun aamalarn
anlatmaya öyle devam ediyor; “Koza içindeki böcek, iki
haftalk süre içerisinde kelebee dönüür ve kozay delerek dar çkar. Kaliteli ipek üretmek için böcek, kozadayken günein altnda bekletilerek ya da scak suya atlarak
öldürülür. Kozann salam kalmas bu dramatik ilemle
salanr. Kozalar, kaynar su dolu büyük kazanlara atlr.
Kozay oluturan incecik ipek alar, scak suyun etkisiyle
tel tel açlr. Bir süpürge yardmyla kozalarn uçlar belirlenip çkra balanr, 25–30 civar koza ayn ilemle sarlp
ve çkrk döndükçe ham ipek kendini göstermeye balar.
Bu incecik ipekler, ilkel, geleneksel yöntemle, el gücüyle
döndürülen bir düzenek sayesinde sarlr. lem, kozann
içindeki ölü böcek aça çkncaya kadar devam eder. Bir
kozadan 1500 metre uzunluunda incecik ip elde edilebilir. Hayli emek isteyen bu i neticesinde, saatler sonra
ancak iki kilogram ipek elde edilir. Ham ipek iplikler sarldktan sonra kurumas için bekletilir.”
Mehmet Büyükak’n anlattna göre ham ipekler, istendii takdirde kök boya ile boyanp dokunarak renkli ipek kumalar elde ediliyor. Elde edilen bu
kumalardan gömlek, fular, elbise gibi çeitli tekstil ürünleri üretiliyor. nsan, bu zorlu süreci gözünde canlandrrken bile yoruluyor. Youn emek harcanarak üretilen, her aamas itina ve özen isteyen bu
meslein, her halükarda salt para için yaplacak bir
ey olmad anlalyor. Bu ii yapacak onca makine
varken, el emeinin tercih edilme nedeninin, estetii, sanat yaatma çabasnn onca güçlüklere ramen
daha ar basmas olduunu düünüyoruz. Eer
bu süreci iyi bilirseniz, her bir ipekte, kozalarla konuan ustann ruhunu hissedebilirsiniz. “Antakya’da bu ii sizden baka da
yapanlar var m?” diye soruyoruz Mehmet Büyükak’a. öyle karlk veriyor o da; “Bizden baka halamn olu var.

Antakya’da iki maaza, Hatay Harbiye’de bir maazalarnn
olduunu öreniyoruz Büyükak’tan. Antakya’daki müterileri genelde yerli halkm. O yörenin geleneinde kz çeyizinde muhakkak el dokumas ipek bulunmak zorundaym.
Sadece elbise için kullanlmazm ipek kumalar, genç kzlar
ham ipeklere, ham ketenlere ilermiler çeyizlik örtülerini.
Nostaljik Tezgâh
Ylmaz pekçilik’in kapsndan içeriye girdiimizde, Büyükak’
tezgâhn banda çalr halde görmütük. Tezgâhn, dekor
amaçl olduunu düündüümüzü, ancak onu çalrken
görünce ardmz söylüyoruz Mehmet Usta’ya. “Ben her
gün muhakkak tezgâha oturmalym. Benim burada ürettiim eylerde sata sunuluyor. Dokumadm günlerde kendimi rahatsz hissediyorum. Bu benim için bir terapi gibi, günün stresini ancak böyle atyorum.” diyor Büyükak.
Son birkaç yldr baka aileler de ipek üreticiliine balad. Ama
maalesef baz aileler iin kolayna kaçp dardan, Çin’den,
Hindistan’dan ipek getirip bunlar Antakya ipei ad altnda
sata sunuyorlar. Bizim özelliimiz ipek böceinden kozasna
kadar her eyi kendimiz yapyor olmamz. Dedemin döneminde babam, amcalarm hepsi bu ii birlikte yapmlar. Bu aile
geleneini bozmadan kuzenler, birbirlerine sk ballklar sayesinde bu günlere gelmiler.”

“Bunu fark ettik. Dükkândan içeriye girdiimizde tezgâhn
bandayken sanki burada deil gibiydiniz. Siz çok anslsnz,
hem stres atp hem de para kazanyorsunuz.” diyoruz gülerek. Tahta tezgâhn bana geçiyor yine Mehmet Büyükak.
Tezgâhyla farkl bir ba oluturduu her halinden belli oluyor.
Bize ürettii kumalarla ilgili bilgiler verirken onun sattan ziyade dokumaktan zevk aldn anlyoruz. Çözgü ipek iplikle-

Sandklarda Sakl pekler
Nenelerinin sandklarndan çkardklar çeyizlerdeki desenleri kullandklarn söylüyor Mehmet Büyükak. Orijinal hallerine uygun ekilde uyguladklar desenleri, bazen de modern
desenlerle harmanladklarn belirtiyor. Kendilerinin ürettikleri
baz motieri gösteriyor bize. Desenlerdeki armoni ilgimizi çekiyor. Özellikle bir tanesi, Antakya mozaiinin ince dokunmu
ipee desen olarak verilii. Ama öyle kopyalayp bire bir aktarlmam. Çok dikkatle baktnzda, bunun mozaik gürü olduunu anlyorsunuz. Modern çizgilerle, haf dokunularla bin
yllk Antakya tarihi yanstlm ipein dokusuna. Bunca emek
harcanan bu deerli kumalarn müteri prolini doal olarak
merak ediyoruz. Mehmet Büyükak, “stanbul’daki müterilerimiz, burann konumu itibariyle Sultanahmet’te olduumuz
için, genelde yabanc müteriler” diyor.

rin Antakya’da hazrlanp kargo ile gönderildiini, çözgünün
taharnn (kurulumu) yaklak iki gün sürdüünü öreniyoruz.
Bir günde üç dört tane al dokuduunu söylüyor. Yedi yandan itibaren anne ve babasna yardm ettiini, ufak tefek
getir götür ileri yaptn anlatyor. On bir yana geldiinde
de tezgâhta kendini çalr bulduunu dile getiriyor Büyükak.
“Tezgâh ilk kez bana teslim ettiklerinde o kadar sevinmitim
ki anlatamam. Tezgâhn bana teslimi demek, benim bundan
böyle yetikin olduumun kabulüydü. Sanki birden on ya büyümü gibiydim. O gün arkadalarma caka sattm hatrlyorum” diyor gülerek.
Meslei Yeniden Canlandrma Projeleri
Geçen yl Fransz bir çiftle tantklarn söylüyor Mehmet Büyükak. “Fransa’nn bir köyünde yayorlarm. O köyde de

Ama ham ipei tercih eden birçok Türk müterilerinin olduunu, baz ünlü sanatçlarn atklarn, fularlarn onlardan satn aldn dile getiriyor. Büyükak, SMEK’li bir bayan usta öreticinin de, tesadüfen gördüü dükkâna sk sk gelip alveri yaptn anlatyor. Naklk, ine oyas, Türk ii tel sarma, tel krma, kurdele gibi ilerde kullanlan kumalar hep onlardan alr
olmu usta öreticimiz.
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birkaç asrdan bu yana dokumaclk yaplyormu. Beyefendi bizimkilere benzer ahap tezgâh imal ediyormu. Ei de
tezgâhta dokuyormu. Kendileriyle iletiim halindeyiz, bizden
ipek iplik istemilerdi, biz de kendilerine gönderdik.” diyen Büyükak, farkl corafyalarda ayn meslee gönül vermi olan
insanlarn olmasnn güzel bir duygu olduunu ifade ediyor.

“Bizimkisi bir aile irketi” diyen Mehmet Büyükak anlatmaya

Amerika, talya, ngiltere ve Fransa gibi ülkelere toptan ku-

devam ediyor; “Antakya’da hepimiz bir avluya bakan evlerde

ma gönderdiklerini öreniyoruz Mehmet Büyükak’tan.

büyüdük. Birlikte okula gittik, hep beraber tezgâhta çalma-

Perakende olarak bu kumalarn merakllarnn kendilerini

y örendik. imdi de kuzenlerim, Ylmaz, Tuncay ve Ali Büyü-

bir ekilde bulduklarn söylüyor Büyükak. Türkiye’de Öz-

kak ile beraber bu ii yürütmeye çalyoruz. Bu meslek artk,
maalesef unutulmaya yüz tutmu meslekler kategorisine girmeye balad. Biz kuzenler olarak bu meslein yeniden canlanmas için baz projeler gelitirmeye çalyoruz. Mesela her
sene Antakya’da dokuma kurslar açyoruz. Geçen sene yaklak olarak 30 örencimiz vard, örencilerimiz daha çok bayan arlkl. Yetitirdiimiz kursiyerlerden bazlarn iyerimizde
istihdam ediyoruz. Nak yapmada kullanlan kumalar piyasada çok bulunmuyor. Sözgelimi el sanatlarnda kullanlmas için
Fransz keteni gibi birçok kuma, yurt dndan ithal ediliyor.
Ama genelde bu kumalar polyester karm oluyor. nsanlarmz el emei, göz nuru el ilerini yaparken o kadar emek
harcyorlar. Doal malzemeden yaplan çalmalar hem maddi
deer açsndan hem de kalc olma açsndan daha kullanl. O kadar urala yaplan bir el iinin hakk, her halde deerli bir kumatr. Bizim yörede el emei çok önemlidir, hanmlarmz ilerini süsleyecek olan kumalar özenle seçerler. Sandklara girecek olan kuma saf ipek deilse, gelinler kaynanadilinden kurtulamazlar (Gülüyor).”

lem Süer, Cemil pekçi, Bahar Korçan gibi ünlü modaclarn

Kumalarn Bakm Nasl Olmal?
Bu kadar kumalardan konutuktan sonra bu kumalarn bakmnn nasl olacan merak ediyoruz. Saf ipekten yaplm ürünlerin asla çamar makinesine atlmamas gerekiyormu. Fazla çitilemeden, ampuanla elde ykanmal, sklmamal,
nemliyken ütülenmeli, ütünün buhar ayar kullanlmamalym.

da kendilerinden kuma aldklarn ifade ediyor.
Nasl organik tarmn merakllar varsa, organik kuma üretimi de gittikçe dünyada ilgi görüyor. Organik üretilen kumalar, organik besinler gibi salk için son derece yararl. Özellikle alerji sorunu olan insanlar için ipek, tercih edilen bir kuma türü. Ham keten, ham ipek ve yün yeniden
her kesim tarafndan kabul görmeye balad. Bundan önce
daha çok zengin müterilerin tercih ettikleri bir ürünken,
artk birçok kesimden alcnn ilgisini çektiini öreniyoruz.
Fiyatlar da sanld gibi pahal deil aslnda. Saf ipek, saf
yün, saf pamuktan yaplan kumalarn, yazn scaktan, kn ise souktan daha fazla koruma özellii var. Evet, bakm daha zor olduu bir gerçek ama sanrz salk açsndan
buna katlanmak gerekiyor. Buradaki kumalarn hepsinin
adsz zanaatkârlarn elinden çkt düünülürse, bunlara sadece kuma demek hakszlk olur. Kim bilir bu zanaatkârlar
dokuma aamasnda hangi duygularla tezgâhlarnda çaltlar, hangi türküleri söylediler, neye güldüler, neye aladlar… Tezgâhta dokunan kumalar elinize aldnzda, kendinizi daha özel hissediyorsunuz. Çünkü bu kumalarn size
özel ve çok emek verilerek üretildiini biliyorsunuz.
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Zanaattan Sanata
Bakrn Altn Ça
Semra ÜNLÜ

Anadolu’da tarihi sa’dan Önce (.Ö)
9. yüzyla kadar uzanan bakrclk, günümüzde yok olmaya yüz tutan zanaatlar arasnda
gösterilse de bugün hâlâ önemini koruyor. Dört
kuaktr bakrclk yapan bir ailenin üyesi olan Kaya Kalayc, bakrclk zanaatn sürdürmek, gelecee tamak için çalyor. Selçuklu ve Osmanl motierinden esinlenerek yapt çada formlarla bakra âdeta ikinci baharn yaatan Kalayc ile ailesinin zanaattan sanata uzanan
bakrclk serüvenini konutuk.

Kalayc geldi, kalayc…
Bundan çok deil 20-25 yl öncesinde,
ellerinde kalay malzemeleri Anadolu’da ehir ehir dolaan kalayclarn nidalar duyulurdu. Mahalleye kalaycnn geldiini duyan hanmlar, evde kalaylanmaya muhtaç bakr kap-kacak ne varsa getirir yard kalaycnn önüne.
Kalaydan geçen bakr kaplar, insann bakp da neredeyse saçlarn tarayaca kvama gelir, gcr gcr daha yeni
alnm gibi ldard. Bakr kaplarn, henüz tahtlarn çelik yahut sya dayankl
dedikleri türden cam tencerelere, tavalara brakmad, bakr ustalarnn
hâlâ hatrnn saylr olduu vakitlerdi. Yemeklerin bakr kaplarda
piip, bakr sahanlarda yendii o günlerde kz analar, gelinlik kzlarna “ksmet” seçerken bakr ustalarn öncelerdi. “Damat aday bakr ustasdr”
dediler mi, orada bir durur, “Hayrls olur inallah”
deyip gönül rahatlyla kzlarn verirdi.

Göz alc kzllyla bakr, usta ellerde ekillenip
yllara meydana okuyan tencere, kazan, sahan, tas, sini, bakraç, mangal, ibrik olurdu bazen… Bakra kimi zaman bir miktar cva katlr, iin ustasnn elinde bu kez de üzerleri ince motierle
bezeli çeit çeit süs eyalar çkard ortaya.
Medeniyetler beii Anadolu’da tarihi çok eski zamanlara, ta sa’dan
Önce (.Ö) 9. yüzyla kadar uzanan bakrclk günümüzde yok olmaya yüz tutan zanaatlar arasnda gösterilse de, bugün hâlâ önemini koruyor. Geçmite günlük kullanmda kap-kacaklar, taklar ve miferlerin yan sra kaplarda, kap süslemelerinde yap unsuru olarak kullanlan bakr, imdilerde ise daha çok dekoratif araç olarak ilgi görüyor. Anadolu sanatnda hep önemli bir yere sahip olan bakr, süslemeye de çok elverili bir maden olduundan dekoratif amaçl pek
çok objenin ana maddesi olmutur. Ehil ellerin kavrad çekicin
darbeleriyle dövülen bakr; kâh k bir tepsi, kâh göz kamatrc
bir ayna çerçevesi yahut bir aydnlatma nesnesi olarak çkar karmza.

Dört Kuak Bakrc Bir Aile
Kaya Kalayc, artk pek revaçta olmayan, ustalarnn çou zaman çrak bile bulamadklar bakrcl dört kuaktr sürdüren bir ailenin ferdi. Dede, baba zamannda zanaat olarak
icra edilen bakrcl, sanata dönütürmü o. Kalayc ailesinin zanaattan sanata uzanan bakrclk serüvenini, Kaya
Kalayc’dan, ilkin Nianta’ndaki tehir salonunda, ardndan da Kapalçar’daki bakr atölyesinde dinleyip kaleme aldk.
Kaya Kalayc, ailenin hikâyesini anlatrken, gözlerimiz
bir yandan da tehir salonunun dört bir köesinde
kimi duvara asl, kimi sehpalarn üzerinde, kimi de
yerde birer sanat eseri gibi duran bakr ilerine kayyor. Hepsi de birbirinden ahane…

Kaya Kalayc, ailenin serüvenini, büyük dede Artin Usta’dan balayarak anlatyor.
Bakra çekiciyle söz geçiren en büyük dede Artin Usta, 1900’lü yllarn banda 1. Dünya Sava srasnda Yalova’dan stanbul’a göç etmi, hayatna yeni bir sayfa açt bu güzel ehirde Kapalçar’daki bakr atölyesini kurmu. Bakrdan kap-kacak yapmyla uram uzun yllar. Artin Usta’nn ileri yandan ötürü Haçik Usta ikinci kuak olarak atölyeyi devralm. Kaya
Usta, “Kalayc” soyadnn nereden geldiine deinmeden geçemiyor söz Haçik dedesine geldiinde. Haçik Usta, Atatürk için bakr kaplar imal ediyor, bu kaplarn bakmyla, kalaylanmasyla ilgileniyormu. Atatürk,
mesleini göz önünde bulundurarak
“Haçan Usta” dedii Haçik Usta’ya,
1934’te “Kalayc” soyadn vermi.
Haçik Usta’dan sonra üçüncü kuak olarak Artin Kalayc geçmi
atölyenin bana. Bir asrdan
daha uzun bir süredir Kalayc
ailesinin tad bayrak, imdilerde Artin Usta’nn olu Kaya
Kalayc’ya emanet.

Boaziçi’ni Kazand
Bakrcl Seçti
Kaya Kalayc’ya, bakrcl meslek olarak seçmesinin kendi tercihi olup olmadn soruyoruz. Kalayc’nn
anlattna göre baba Artin
Usta, olunun okumasn istemi. Alman Lisesi’nde okuyan
olunun bakrc olmas yönünde deil, okumas yönünde srarc olmu. Kaya Kalayc ise Boaziçi Üniversitesi’nin Turizm Otelcilik
Bölümü’nü kazanmasna ramen üniversite tahsilini elinin tersiyle itmi. Baba
mesleini seçmesinin, geleceini bakr
atölyesinde görmesinin nedenini biraz da
atölye ortamna balyor Kaya Usta: “O dönem bütün sosyete, bütün tannm aileler muhakkak hafta sonlar çarya (Kapalçar’y kast ediyor.) gelirdi. O kadar canl, o kadar aaalyd ki çar.
nsan günlük hayatta göremeyecei simalarla hair neir
olurdu. Konsoloslar, ünlü sanatçlar, siyaset adamlar… O ortamn büyüsüne kapldm biraz da. Ama zaten içimden de geliyordu bakrclk mesleiyle uramak.”
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Bakr iine çocukluktan beri aina olan Kaya Kalayc’nn ilk ustas da doal
olarak babas olmu. Ama Artin Usta, ii, ‘öyle yapacaksn, böyle yapacaksn’ diye öretmezmi. “Bakarak, izleyerek örenirdik. Sadece gerektiinde müdahale ederdi” diyor Kaya Usta, babasnn yani ilk ustasnn yanndaki çraklk dönemini anlatrken. lkler unutulmaz hepimiz biliriz. Kaya Usta da ilk
bakr çalmasn unutmam. Derin bir iç çekip, yllar
öncesine gidiyor; “lk olarak tepsi iledim kalemiiyle. Daha 10 yandaydm sanrm. Muntazam
deildi gerçi, ama beenildi. Bir turiste sattm. imdiki aklm olsayd saklardm. Sattma o kadar pimanm ki...”

Dünün Bakr Ustas
Bugünün Bakr Sanatçs
Kaya Kalayc’ya gelene kadar aile,
bakr iinde daha çok mutfak eyalar yapp tamir etmi; bakr kazanlar, tencereler, tepsiler… Haçik Usta tencere, kazan diplerini o kadar iyi tamir edermi ki,
yama olduu anlalmazm.
Haçik Usta’dan sonra babasnn da Anadolu’dan gelen eskileri tamir ederek ii sürdürdüünü u sözlerle anlatyor Kaya
Kalayc; “Yeni bir eyler yapmaya frsatlar olmam hiç. Gelen
eski mallar tamir edip, bunlar
Kapalçar’da turistik eya satan
maazalara satm babam. Daha
çok turistik eya üretimine yönelmi. Bu arada belli bal koleksiyonerlerin mallarn da tamir edermi.”
Liseyi bitirip, atölyede babasna yardm
etmeye balayan Kaya Kalayc da 1989’a
kadar tamir ilerini sürdürmü. O tarih, ailenin bakrclk serüveninde bir dönüm noktas olmu âdeta. Divan Oteli’nden, Macaristan’da
düzenlenecek Türk geceleri için kapakl bakr sahan
siparii gelmi. Bu siparie Artin Usta scak bakmam
önce, “Kim uraacak” demi. Ama olunun gözündeki
kararllk ve yeni bir eyler üretme heyecann görünce “Hayr” da diyememi. lk etapta 300-400 parçalk bir sipari yaplm. Ardndan 1990 senesinde yaplan Dünya Genç adamlar toplants için bin adet daha kapakl sahan yaptklarn söylüyor Kaya Kalayc.
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Babas 2000 senesinde vefat ettikten sonra kendisine emanet atölyenin kepenklerini açk tutmak, bakrcl yaatmak için çalm Kaya Kalayc. “Bakrclk bitti, artk yok oluyor” diye yaknmak yerine nasl sürdürülebilecei üzerine
kafa yormu. Çidem Simavi ile yllarca Osmanl ve Selçuklu bakr ilerinin tpk-yapmlarn yaptn belirten Kalayc, bunlarn yabanc devlet liderlerine ve iadamlarna hediye edildiini söylüyor. Ünlü iç mimar Zeynep Fadllolu ile tanmasnn da bakrclk iinde kendisine yeni
bir soluk kazandrdn vurgulayarak, “Zeynep
Hanm’ tandktan sonra zanaattan sanata doru yöneldik diyebilirim.” diyor.
Dünün bakr ustas, bugünün bakr sanatçs Kaya Kalayc’nn bakr çalmalar, artk modern mimarinin ayrlmaz bir parças. stanbul’un
en lüks otellerinden Les Ottamans ve For
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Seasons’ta, onun elinden çkan bakr ilerini görmek mümkün. Bu
otellerin kaplarnda, camlarnda, aydnlatma objelerinde Kalayc
imzas var. Londra, Paris ve Katar’da birçok konutta, binada ve sarayda da Kaya Kalayc’ya ait, Osmanl ve Selçuklu izlerini tayan
modern çizgiye sahip bakr tasarmlar yer alyor.

Klasik Dekorasyonla da Ahenkli Modernle de
Kaya Kalayc; büyük dedesinin, dedesinin ve babasnn tamircilikle snrl tuttuu bakrclk zanaatn yok olmaktan kurtarmak, bununla da kalmayp daha ileriye götürmek için çkt yolda gelenekseli baz alarak çada tasarmlara yönelmi. Bakr ve ona baka madenler katarak elde ettii metalleri dekorasyon ihtiyacna
cevap verecek ekilde kullanyor o. Aileden ald miras en iyi ekilde deerlendirmek için Selçuklu ve Osmanl motierini günümüze uyacak deiik objelerle yeniden yorumlayan Kalayc bu yönüyle, Anadolu topraklarnda binlerce yldr var olan bir kültürümüzü çada bir yorumla canl tutuyor. Bakr, Kaya Usta’nn yetenekli ellerinde yeni baharn yayor desek yeridir.
Çalmalarnda geometrik, çintemani ve bulut motieri, rumi, palmet ve bitkisel süslemeler, bereket moti, ine oyas, Selçuklu moti, güne moti ve soyut bezemeler kullanyor Kaya Kalayc. Süsleyecei mekân ister modern olsun, isterse klasik, muhakkak bir
yer buluyor onun elinden çkan muhteem bakr ileri. Kalayc’nn
tasarmlar modern dekorasyonlarda göz alc güzellikte bir kontrast yaratrken, klasik dekorasyonlarda ise bütünle tam bir uyum
içinde adeta ahenkle dans ediyor.

akirin Camii’nde Kalayc mzas
Kaya Kalayc’nn, birlikte çalt tasarmclarn da yönlendirmesiyle Osmanl ve Selçuklu tarzndan yararlanarak ortaya çkard pek çok çalma var. Bunlar arasnda Lüksemburg ehri giriinde bir de heykel bulunuyor. Yaklak iki yl önce ibadete açlan Üsküdar’daki akirin Camii’nde de Kalayc imzasn görmek
mümkün. Caminin alüminyum olan ana kubbe cepheleri, kadnlar mahli, korkuluk ve revaklardaki ebekeler Selçuki dökme teknii ile Kaya Kalayc’nn elinden çkm. akirin Camii’nden sonra
Katar’da, Katar Kral için iki camiye i yaptn anlatyor Kalayc,
“Bir mihrap yaptk, hem kakma, hem oyma sanatn kullandk. 6
metreye 3 metre olarak yaptk yine bakrdan.”
Nianta’ndaki tehir salonunda gördüümüz duvar separatörlerinde, aydnlatma objelerinde ve dekoratif amaçl dier çalmalarda imdilerin “kolayc” ustalarnn yapt gibi lazer teknii kullanp kullanmadn soruyoruz Kaya Kalayc’ya. Gönül rahatlyla
el yapm olduklarn söylüyor Kaya Usta.
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Elbette baz çalmalarda kum döküm tekniini kullandklarn, ancak bu ilemden sonra malzemenin yine
elde bir tefsiye aamasndan geçip, gümü kaynanda
kaynatlp form verildiini de belirtiyor iin ustas. Sadece iin ehlinin anlayaca bir püf noktasn da kulamza
fsldyor Kaya Kalayc; “CNC lazer dedikleri yöntemler
kullanmyoruz hiçbir zaman. O nedenle dikkat ederseniz
benim yaptm çalmalarn yüzeyleri kabarktr ve üzerlerinde kalem ii vardr. Lazerde bunu göremezsiniz. Lazer düz keser, hiçbir ruhu, sanatsal hiçbir yönü yoktur.”
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En Büyük Hayali Tombak Sergisi Açmak
Yapt ilerin ald siparie göre deitiini belirten
Kaya Kalayc, bu dönem daha çok aydnlatmaya yöneldiini söylüyor. Metal olarak yapamayaca bir ey olmadn ifade eden Kalayc, çalt tasarmclara, mimarlara, “Siz hayal edin ben yapaym” diyormu. Mimarlar
ne isterse yapabiliyor da acaba kendisinin gönlünde yatan aslan nedir diye düünüyoruz ve en büyük idealinin
ne olduunu soruyoruz. Samimiyetle cevaplyor sorumuzu Kaya Kalayc; “En büyük idealim büyük bir tombak
sergisi açmak. Sa olsun Hayrunnisa Hanm’n da (Cumhurbakan Gül’ün eini kast ediyor) ilgisi büyük bu konuda. Onlarn beenmesi beni kamçlad dorusu. Hayrunnisa Hanm için yaptm amdanlar var. Sakzlklar,
kapakl sahan, kna tepsisi, buhurdan, gülebdan, kahvedanlklardan oluan bir seri yaptm kendileri için. Onlarn
da destei ile ksmet olursa bir sergi açmak istiyorum.”

Tehir salonunda, Hayrunnisa Gül için yapt tombaklardan birini gösteriyor bize Kalayc. “Ben bakrn yapyorum, kzm ve eim de altnlamasn yapyor.
O kadar sabr gerektiren bir aama ki altnlama, benim bile sabrm yetmiyor buna (Gülüyor). Elde yaplyor altnlama. Altn çok ince bir hale getirerek yapraklar halinde tombaklarn üzerini kaplyoruz. Maliyetli biraz.” diye konuuyor.
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akirîn Camii'nin bakr kubbe cepheleri, Kalayc'nn elinden çkma.

Harika Eserler Üç Katl Küçük Atölyeden
Kaya Kalayc ile söyleimizi Nianta’ndaki tehir salonundan sonra Kapalçar’daki bakr atölyesinde sürdürüyoruz. Haçik Usta’nn stanbul’da ilk geldiinde kurduu bakr atölyesinin yaknnda olan
bu yere 1990’l yllarda tandklarn anlatyor Kaya Kalayc. Metrekare hesabna göre hayli küçük
olan bu üç katl olan atölye, Kapalçar’da hâlâ “Bakrclar Çars” olarak anlan ama atölye says dördü bei geçmeyen, ayakta kalmay baarm az saydaki atölyeden biri. Dar merdivenlerden çkp
atölyenin ilk katna vardmzda kesif bir zift kokusu karlyor bizi. Kaya
Usta’nn, “Bakr iinin en zor ksm ziftlemedir” sözünü hatrlyoruz hemen. Zifti, ilenecek malzeme kaymasn diye kullandklarn belirtirken, sözgelimi dekoratif amaçl bir kaftann geçtii aamalar anlatyor;
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“Plaka halinde aldmz bakrn üzerine deseni çiziyoruz önce. Terzi gibi… Kaftan eklinde kestiimiz bakr
ziftin üzerine oturtup, deseni ilemeye balyorsunuz.
Bakr malzeme ilenirken kaymasn diye ziftin üzerine
koyuyoruz. Zift, burada örs vazifesini görüyor. Çekiç vurunca kayar yoksa. Bizim iimizin en kötü
yan zifti eritip dökmek ve çkarmak.”
Üç katl atölyenin her katnda bir usta
çalyor; biri üzerine motif ileyecei
bir tomban içini ziftle doldururken, dieri bir salon separatörünün
dökümden çkard küçük parçalarnn çapaklarn, yani döküm kalbndan çkardktan sonra malzemenin üzerinde kalan fazlalklarn eeliyor.
Dar bir ahap merdivenle son kata çkyoruz. Burada da, elinde bin derecelik kaynak makinesiyle dökümden çkm küçük bakr motieri
birbirine kaynatan
bir baka bakr ustas çalyor. Her aamas Kaya Usta’nn gözetiminde yaplyor tüm çalmalarn.

Bayra Beinci Kuak Tayacak
Kaya Kalayc’nn dört kuaktr bakrclk yapan
bir aileden geldiini belirtmitik. Kendisinden
sonra da bu meslein, zanaattan sanata uzanan
bakrcln yaatlmasn her eyden çok istiyor
Kaya Kalayc. Hep yeni bir eyler yapma arzusunun kendisini dedesinden, babasndan bambaka bir yola yönlendirdiini söyleyen Kalayc, bu
yere sabrla, çalarak geldiini ifade ediyor. “imdi insanlarda hiç sabr
yok. Elde tek tek ilemek zor geliyor.”
diyen Kalayc, bakr
bir levhann üzerine çizilen moti ortaya çkarmak için ara boluklar elde
temizlemenin 3-4 saat aldn,
iin büyük sabr ve emek gerektirdiini vurguluyor.
Küçük bir motif için bile binlerce kez
çekiç vurulduunu anlatan Kaya Kalayc, “Artk usta yetimiyor. Herkes bilgisayarn peinde kouyor, gelip de bakrcl öreneyim diyen yok.
stanbul’da bir üniversiteden teklif gelse, bu ii öretmek için seve seve kabul ederim, bildiim her eyi öretirim”
diye konuuyor. Bereket ki Kalayc ailesinde meslei sürdürecek yeni bir nesil yetitiini söylerken yüzü gülüyor Kaya Usta’nn.
Halen Fransz Saint Michel Lisesi’nde okuyan
olu ile turizm-otelcilik mezunu kznn, kendisinden sonra beinci kuak olarak bakrcl yaatacaklarn gururla dile getiriyor Kaya Usta. Söyleimizi tamamlayp atölyeden ayrlmadan önce Kaya Kalayc, brahim Çeçen Vakf’nn
hazrlad bakrn hikâyesi ve Kalayc ailesinin dört nesildir süren bakrclk serüvenini anlatan 200 sayfalk kitab bizim için
imzalyor. Kaya Usta, kitaptan elde edilen gelirin örencilere
burs olarak verildiini ifade ediyor.
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Yaz Sanatnda Leke
Ömer Faruk DERE*

Kanuni devrinin büyük hattat Ahmed emseddin Karahisarî’nin çalar aan grafik tasarm. Üsluplatrlm Besmele’de kullanlan asimetrik leke dengesini “bismi” keidesi salamakta.

Kalemin kâd kirletmesiyle balar her ey. Kalem üzerinde yürüdüü kâda is kokulu lekeler brakr. eref
kazanr kât, üzerinde tad isli izlerle. Bu izlerin ad, her kâdn kirlenmek için can att “leke” olur. Yazda
sanat lekeyle balar, boluklar gözeterek. Boluklar olmasa lekenin ne hükmü kalr. O yüzden yaz sanatnda
ezelden iki nikâhl etir leke ve boluk.

Hat sanatmzn aheserlerinden kabul edilen bu yaz, boluk-leke dalm yönünden de aheserdir.
Celî sülüs yazda kullanlan iaretler leke etkisine katkda bulunmas için youn kullanlmtr. Hat, Mehmed Emin Dede.

Yazda sanat lekeyle balar, boluklar gözeterek. Boluk-

almtr. O da yetmez sert talarn altnda ezilerek mühre-

lar olmasa lekenin ne hükmü kalr. O yüzden yaz sana-

lenmeye bile raz olur, o güzel lekenin akyla. Ve gün ge-

tnda ezelden iki nikâhl etir leke ve boluk. Kât o leke

lir kalemin kât üzerindeki izlerine ruh üer yaz sanatkâr.

için zorlu engelleri aar, scak muhallebilerle bar dala-

Kalem iniltisinden çkan baya çizgiler, onun elinde asrlara

nr. Kat kat yumurtalar sonsuza dek üzerinde tamay göze

hükmeden çizgi saltanatna dönüürler.
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“Rabbi yessir ve lâ tuassir Rabbi temim bi’l-hayr” duasnn nesih hattyla ölçülü karalamas. Leke dalmnda serbest denge kullanlm. Hat, Ömer Faruk Dere

slâm yazs bat sanatnn bugün ulamaya çalt plastiklik

lan ise bazen haz, bazen huzur, bazen sükûn, bazen co-

etkisine çok daha uzun asrlar önce zaten ulamt. Bilindi-

ku veren boluklardr. Büyük hattat Sami Efendi “Ben yaz-

i gibi resim sanatnda dört ana plastik unsur bulunmakta-

daki boluklardan zevk alrm” derken belki de bunu anlat-

dr: Nokta, çizgi, leke ve renk. Hattat renge bile ihtiyaç duy-

mak istemiti.

makszn nokta, çizgi ve lekeyi ve bunlarn arasndaki ilikiyi kullanarak ve resim sanat gibi d dünyaya bal kal-

Sanatkâr, boluk üzerindeki lekelerin dalmnda (espas)

madan, özünde dini deerlere hizmet etmek akyla eserler

bütün kâinatta var olan ilahi dengeyi arar. Bu denge mate-

veregelmitir. Bugün d dünyaya bal kalmaktan kopma-

matik ilemlerle oluan bir denge deildir. Tamamen sevk-i

ya çalan modern sanatlar, yaz sanatnn plastik gücüne

ruhanî ile ortaya konur. Sanatkâr ortaya koyduu eserde

hayran kalmaktadrlar. Modern sanat adna yaplan anlam-

tevhidi salayacak en önemli unsur olarak dengeyi kulla-

sz ve maksatsz plastik çalmalara kyasla yaz sanat, plas-

nr. Asrlardr ortaya konan bu denge örnekleri snandrl-

tik unsurlar büyük bir ustalkla ulvî gayelere hizmet maksa-

dnda karmza dört çeit denge çkar:

dyla kullanmaktadr. Bu ksa yazmzn konusu yaz sanat-

• Simetrik denge

nn plastik deerlerinin banda gelen “leke” olacaktr. Yaz

• Asimetrik denge

sanat, çizgilerden oluan leke armonilerinin belirlenen alan

• Merkezi denge

içindeki dengeli dalmndan ibarettir. Lekeden geriye ka-

• Serbest denge
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Büyük Hâfz Osman Efendi’ye ait bir sülüs karalama. Siyah lekeler younlatkça okunurluk zayflayarak, nak haline dönümekte.

Simetrik denge: Dikey, yatay veya verev yönlerde bir ek-

Serbest denge: Merkezi dengeyle beraber serbest den-

senin her iki yanndaki lekelerin simetrik olarak dalm-

genin de skça kullanld görülür. Bu denge sisteminde çok

nn saland dengelerdir. Özellikle hat sanatmzda sk-

yönlü simetriler kullanlarak lekeler destekli bir eitlik içinde-

lkla kullanlan denge çeididir. Özellikle talik yazda simet-

dirler. Böylece denge her hangi bir merkezde deil alann tü-

rik denge daha sklkla kullanlmaktadr.

münde görülür. Nesih, rk’a, divanî gibi satr yazlarnn terkibinde de serbest dengeden faydalanlr.

Asimetrik denge: Karlksz denge olarak da adlandra-

bileceimiz bu denge türünde, leke bir merkezde youn-

Yaz zemin üzerinde bir ekilden ibaretse, ayet kât üzerin-

larken karlnda yer alan lekenin asimetrik yani ayn

deki yazda leke deerini artrarak boluklar haddinden fazla

ölçü ve leke deerinden deil baka ölçü ve leke deerin-

azaltlrsa, yaz zemin üzerinde bir ekil olmaktan çkarak ken-

den bir lekeyle dengelenmesidir.

disi zemin tekil edecek bir dokuya ular. Hat sanatnda bunun ad "karalama"dr. Bal bana bir form tekil edecek ka-

Merkezî denge: Hemen bütün yaz sanatlarnda çok ter-

dar ilenmi olan karalamalar, aslnda hattatn el melekesini

cih edilen denge türüdür. Bu tarz denge hat sanatnda

kaybetmemesi için üst üste yazd idman kâtlarndan do-

daha ziyade sülüs ve celî sülüs yazlarn istienmesinde

mutur. Plastik anlamda sathî bir anlatm kazanan az tekrarl

kullanlmaktadr.

karalamalar ritim, çok tekrarl ve neredeyse kât zeminin ta97

Denge harikas bir plastik etki. Bu çalmada göz yazdan çok nohudî zemin üzerinde krmz ve mavi lekeleri alglamakta. Cetvel ve pervazlar dahil tüm zemin tezyinat çizgilerin plastik
etkisini ortaya çkaracak dozda ayarlanm. Hat, Ali Toy

mamen kapatld karalamalar ise doku tekil etmektedir.

de esiz bir leke harikas olan tura formu leke yönünden

Yaz formlar ters ve düz olarak yazlp yön deiiklii sala-

incelendiinde youn sere lekesine karn beyze ve tular-

narak monotonluktan da kurtarlmtr.

daki keideler icad edilmitir. Turada yer alan mahlas ve
hattat imza lekeleri de yine denge unsuru olarak kullanl-

Yaz sanatlarnda büyük önemi haiz olan leke, özellikle hat

mtr. Celi divanî eserlerde yaznn bütünü leke etkisinin

sanatnda celi sülüs, celi divanî istierin formunda önem-

esiz numuneleri haline gelmitir. Ta'lik yazlar kendi içle-

li rol oynar. Yaz sanatkâr bir yaznn bütününün d görü-

rinde öylesine dinamik ve deiimli ekilde yazlrlar ki, leke

nüünü tasarlarken öncelikle o kompozisyonun köeli, yu-

etkisinin artmas için ekstra istiere ihtiyaç duymazlar. Ta'lik

varlak, beyzî veya serbest olacana karar verir. te bu ter-

satrlarn bütünündeki leke dalm fazladan hiçbir yoru-

kib tasarmlarnda leke balca unsurdur. Yaz sanatlar için-

ma ihtiyaç brakmamaktadr.

Hamid Aytaç merhumun elinden çkma bu celî divânî ayet-i kerime kompozisyonu artk öylesine bir leke etkisine kavumutur ki, lekelerin bütünü bal bana bir form oluturmutur.
Yaz alan içinde kalan istifte ise boluk ve leke dengeleri için her türlü denge çeidi kullanlmtr.
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Lekeye dayal bir çizgi düzenlemesi olan yaz sanatnda
babolua asla yer yoktur. En küçük kusurlar dahi hemen fark edileceinden ölçü, denge, oran, belirginlik,
uyum, kontrast ve birlik gibi niteliklerin yerli yerinde olmas icap eder. Bu özellikleri tayan yazlar tasarlayabilmek, uzun seneler boyu çalmaya, bol örnek görmeye ve tabiatta var olan dengeleri kefetmeye dayaldr. Sanatkâr bir yazy yazarken çou zaman lekeleri dengeli datmak maksatl olarak yazmaz. Bu
onun elinden kendiliinden dökülür. Sanatkâr öyle
olmas gerektiini bildii için o öyledir. Sanatkârda
bu hal kendiliinden ortaya çkar. Asla zorlama veya
matematik hesaplar yaplarak yazlmaz. Satr nizamnda yazlarda hal böyleyken istif veya taslakl yazlarda durum biraz daha farkldr.
stif yazlarda güçlü bir leke etkisi oluturulabilmesi için formlar bozmadan ve terifattan (okunurluk) taviz vermeden youn bir leke etkisi oluturulmaya çallr. Teknik olarak tek seferde bu düzenlemeyi yapmak
neredeyse imkânszdr. O sebepten hattatlar öncelikle
bol eskiz yaparak kompozisyonu olutururlar ve daha
sonra farkl metotlarla istenilen büyüklüe getirerek yazlacak satha geçirirler. Burada ustalk içilikten ziyade
sanatkârn göz dengesinde yatmaktadr. Sanatkâr yllar boyu süren bir göz ve el terbiyesinden sonra yüksek
plastik deer tayan tertipler yapabilir.

Biçimleri oluturan parçalarn herhangi bir biçim oluturmakszn birbirine yakn yazlmasyla
oluturulan belirli ve anlaml kaligrafik leke kompozisyonu. Çizgilerde kalem izinden kaynaklanan ölçü farklar ve yön ztlklar güçlü bir etki oluturmakta. Hat, Ömer Faruk Dere

Bu konuyla ilgili XIX. asrn büyük hattat ek Bey’den

hafta, alt ay da deil, tam alt sene mühlet veriyo-

bir hatra nakledilir: Sultan Abdülaziz stanbul-

rum. Bu müddet içinde bu yaznn bir harni yazabi-

Bayezid’de ina edilen Harbiye Nezareti binasnn (bu-

lirse, istediim parann alt mislini kendilerine hediye

günkü stanbul Üniversitesi binas) acilen açlmas em-

olarak veririm” diyerek haber yollamtr. Araya giren-

rini verince kap kitabesinin eksik olduu fark edilmi.

ler sayesinde hadise halledilmi ve hattatmza istedi-

Hemen bir hattat aranp bulunmu ve ek Bey’e gü-

i para ödenmitir.

nümüzde de hâlâ duran “Dâire-i Umûr-u Askeriye” yazs 60 altn karlnda sipari edilmi. Üstat yazy önce

Bütün kompozisyon unsurlar gibi leke de anlatmn

küçük ebatta yazm daha sonra kareleme usulüyle ye-

emrinde olarak seyredende uyanmas istenen hisle-

rine göre büyütülmesine örencileri de yardm etmi ve

ri ortaya çkaracak ekilde ve dozunda kullanld za-

mermere geçirilmek üzere inelenmesi de dâhil ii alt

man deerlidir. Aksi takdirde görgüsüz ve zevksiz eller-

saatte bitirmiler. Anlamay yapan Erkân- Harb (kur-

de kirlenmi kâttan baka bir hükümleri yoktur. Yaz

may) yüzbas kendisinin ancak alt lira maa aldn

sanatkâr kâttaki boluklar en iyi kapatabilen kiidir.

düünerek bir hattata alt saatte yazd yaz için altm lira maa verilemeyeceini söyleyerek zorluk çkarm. Bu hadise ek Bey’in kulana gelince ek Bey:
“Yüzba Bey’e söyleyiniz. Bu yaz alt saatte deil, altm senede yazlmtr. Kendilerine alt gün deil, alt

KAYNAKÇA 1) BOYDA Nihat, Talik Yazya Plastik Deer Açsndan bir Yaklam, stanbul
1994. 2) GÜNGÖR . Hulusi, Temel Tasar, stanbul 2005. 3) DERMAN M. Uur, Sabanc Koleksiyonu, stanbul 2002. 4) BERK Nurullah, “slam Yazsnda Plastik ve fade”, lahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1995. 5) BALTACIO LU smail Hakk, Türk Plastik Sanatlar, Ankara 1971. 6) YETKN Suut Kemal, Estetik, stanbul 1938. 7) AYVAZO LU Beir, Ak Estetii, stanbul 1982. 8) YAZIR Mahmud Bedreddin, Medeniyet Âleminde Yaz ve slâm Medeniyetinde Kalem Güzeli (Nr.
Uur Derman) I-III, Ankara 1972, 1974, 1989. *SMEK Ebru ve Kaligra Zümre Bakan
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Mutia SOYLU

Ahap ile atein bir araya gelmesi felakettir her daim. Fakat
bu iki ezeli dümann, ahap ile atein bulutuu öyle bir alan
var ki, felaketi brakn muhteem sanat eserleri çkar karmza. Ahap yakma resim teknii olan “pyrogravure”ün
Türkiye’deki önemli iki temsilcisi Selahattin Ölçerolu ve
Münir Erbörü ile bu sanatn inceliklerini konutuk.
Tek derdi “güzel” olan, “güzele ulama çabas” olan
sanatn dallarndan biridir resim. Yaam dürtüsüyle
kendisini sonsuzlua tama amac güden her sanatç
gibi ressamlar da vücuda getirdikleriyle, zamann küçük bir dilimine dahi olsa bir çentik atmak gayretindedir. Sanatn icra ederken özlem, duygu ve düüncelerini belli bir estetikle iki boyutlu bir düzlem üzerine
yanstr ressam. Gözünün gördüünü, o anki hissiyat
ve algsyla yorumlar, adeta sihirli bir çubuk gibi elinde
tuttuu frçasyla tuvale yanstr resim sanatçs.
Tuval, övale, palet, spatula, renk renk boyalar ve çeitli ebatlardaki resim frçalar… Ve bir de, karakalem
çalmalar için kurun kalem elbette… Ressamlar için
vazgeçilmez gereçlerdir bunlar. Tuvale veya kât üzerine resim yapan bir ressam için tuval, boya, frça, spatula, övale ve dier resim malzemeleri ne ise, “pyrogravure” (yakma resim) için de ahap ve havya odur.
Yakma resim sanatçlar da bu snrl malzemelerle, insann bakarken içinde kaybolaca türden ihtiaml tablolar üretir.
Hem Dekoratif,
Hem Görsel Sanat
Havya, daha çok kaynak ilerinde lehimi eritmek için atele
veya elektrikle kzdrlarak kullanlan bir aygt. Pyrogravure

Selahaddin ÖLÇEROLU (S.Ö.)

sanatçlar, havyay, farkl kalnlklardaki uçlarla ahabn
üzerine resmedilen moti belirginletirmek, tonlamalar yapabilmek için kullanr. Ahap, deri, kât veya baka elverili malzeme yüzeylerinin havya denilen kzgn
kalemlerle yaklarak resim veya bezeme çalmalar yapma, güzel yaz (kaligra) yazma sanat olarak tanmlanr
“pyrogravure”. Bu sanat teknii resim sanatnda kullanldnda “görsel sanat teknii”, bezeme veya kaligra amacyla kullanldnda ise “dekoratif sanat teknii”
olarak iki farkl alanda uygulanr.
Yakma resim sanat, antik çalardan itibaren ahap ve
deri objelerin bezenmesi ileminde kullanlmas nedeniyle bir dekoratif sanat teknii olarak domu. Günümüze ulaan en eski tarihli yapt, ine ve ilerle yaklarak çeitli motierle bezenmi olan 1430 tarihli talyan yapm bir ahap sandk. Yine
ayn yüzyl içinde rlanda ve skoçya’da
ayn tür aletlerle yakma yöntemiyle
bezenmi iki ahap müzik aleti de (arp) günümüze ulaan en eski
tarihli dekoratif
yakma sanat
ürünü.

Selahaddin
ÖLÇEROLU

Münir Erbörü

Yakma Tablolara Sanal Pyrogravure Müzesi
Yakma resim tekniinin, resim sanat dalnda günümüze ulam olan en eski tarihli örnei ise Macaristan’da
yaplm 1610 tarihli, sanatçs bilinmeyen “Kneeling”
isimli, ahap tuval üzerine yaplm dinsel temal bir tablo. Yakma resim sanat, bir görsel sanat teknii olarak,
takip eden yüzyllarda daha yaygn bir ekilde kullanlmaya balanm ve özellikle 19. yüzylda âdeta zirveye ulam. Bata Ball Hughes (ng.1804-1868), Charles H.F. Turner (ABD, 1848-1908) ve William J. Fosdick
(ABD,1858-1938) olmak üzere 19. yüzyl yakma resim
sanatçlarnn yaptklar son derece estetik ve sanat deeri yüksek tablolar, bugün dünyann belli bal müzelerinde ve özel koleksiyonlarnda özenle muhafaza ediliyor.
20. yüzyla geldiimizde, özellikle internetin hayatmza dâhil olmasndan sonra 1990’l yllarn ikinci yarsndan itibaren yakma resim sanatnn büyük bir atlm içine girdiini görüyoruz. Selahattin Ölçerolu, Dumitru Muradian (ROM) ve Lorraine Zaloom (ABD) gibi ressamlarn yakma resim sanatn ziken mümkün olabilecek en üst kalite düzeyinde gelitirmeleri ve etkileyici
çalmalarnn internet ortamnda yaynlanmas, bu sanata duyulan ilgiyi daha da artrmtr. Bu sanatn bilinirliinin artrlmasndan bahsetmiken, pyrogravure tekniinin geçmi yüzyllardaki ve bugünkü uygulamalar konusunda aratrmalar yapan Kathleen M. Garvey Menéndez’i (ABD) hatrlatmadan geçmek olmaz.
Yakma resim sanatnda dünyann en önemli sanat eletirmeni ve yazar olarak tannan Menéndez, kurduu
www.pyromuse.org adl sanal müzede bu sanat dalnn geçmiteki ve günümüzdeki sanatçlarna ait çalmalar sergiliyor.

linde yaklmas suretiyle yaplan çalmalarn istenilen estetik sonuçlar vermemesi nedeniyle bu
teknii kendi çabalar ile gelitirerek, ahap yan renginin bütün tonlarn elde etmeyi baardn anlatyor Ölçerolu. Daha önce hiçbir yerde
görmedii, ahap yan renk tonlarnn her çeidini elde edebilecei yakc bir metal kalem tasarladn söyleyen sanatç, ahap yan renginin
bütün tonlarn kullanarak oluturduu ilk tablosunu 1965 ylnda, henüz 19 yandayken yaptn belirtiyor.
Yakma resim sanatnda bugün dünyann önde
gelen ilk birkaç ressam arasnda gösterilen Selahattin Ölçerolu’na, kendisini bu alanda çalan
dier sanatçlardan farkl klan en önemli özelliinin ne olduunu soruyoruz. Ölçerolu, poster
veya grak çalma izlenimi veren küçük ebatl güratif çalmalardan ziyade, çok daha büyük ebatlarda, zengin içerikli geni plan çalmalar
yapmas, ahap tuval yüzeyinde çallmam herhangi bir bo alan brakmakszn tüm yüzeyi adeta bir yalboya tablo gibi tümüyle deerlendirmesi ve ahabn muhtelif tonlarda yaklmas ilemini büyük bir titizlikle uygulayarak karakalem resim teknii kriterlerine uygun görsel sanat nitelikli
çalmalar yapmas olduunu ifade ediyor.

‘Pyrogravure’e Adanm Bir Ömür
Yakma resim tekniinin ülkemizde çok fazla bilinen bir
teknik olmadn söylemitik. Selahattin Ölçerolu, yakma resim tekniini kullanan çok az saydaki sanatçdan
biri. Ölçerolu, pyrogravure tekniini Türkiye’de resim sanatnda ahap yan renk tonlaryla estetik ve sanatsal
deer tayacak ekilde uygulayan ilk Türk ressam olarak biliniyor. Ölçerolu ile Kartal-Cevizli'deki atölyesinde
pyrogravure tekniinin A, B, C’sini konutuk.
Yakma resim teknii ile 1950’li yllarn sonlarnda, çok
genç yalarda tanm Selahattin Ölçerolu. O yllarda
ahabn youn-seyrek noktalar veya yaln çizgiler ha(S.Ö.)
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rihçesini oluturan belgesel deerdeki bu eserlere
ve bu eserleri zarif çizgilerle ortaya çkaran Avrupal gravür ressamlarna büyük deer veriyorum. Bugün kitap sayfalar arasnda skp kalm bulunan
bu gravürleri, sahip olduklar gizemli atmosfer ve
siyah-beyaz formatla büyük uyum salayan ahap
yan renk tonlaryla yorumlayarak yeniden ortaya çkarmak, yerli ve yabanc kitlelere çok farkl bir
görüntü içinde tantmak istiyorum. Bu meyanda,
bu gravürleri bizlere birer kültür miras olarak armaan eden Avrupal gravür ressamlarnn isimlerini ve anlarn da devaml olarak gündemde tutmu
olacam düünüyorum.” diye konuuyor.
Avrupal gravür sanatçlarnn, bu gravürleri sadece
çizmekle kalmayp, onlar seyahatname kitaplarnda yaynlamak suretiyle eski stanbul’un zenginliklerini asrlar önce Avrupa’ya tantan ilk “fahri kültür elçilerimiz” olduklarn ifade ediyor. Ölçerolu, öyle sürdürüyor sözlerini: “Bu sanatçlar ayrca
stanbul’da 15. yüzyldan itibaren yaptklar bu gravürlerle Avrupa ve Türkiye arasndaki kültür-sanat
ilikilerinin ilk örneklerini vermiler ve bu ilikilerin
(S.Ö.)

günümüze kadar gelimesinde öncü rol oynam-

Selahattin Ölçerolu, ahap yan renk tonlar

lardr. Hâsl, uzun yllardan bu yana eski stanbul

üzerine çeitli boyalarla renklendirme yaplmas-

gravürlerini yorumlam olmamn balca amac, bu

nn, bu tekniin özünü zedeledii ve orijinallii-

gravürleri ender bir resim tekniinin zarif renk ton-

ni bozduu görüüne sahip. Bu sebeple çalma-

lar ile kültür-sanat dünyasna yeniden tantmak ve

larnda hiçbir ekilde boya kullanmyor. Çerçe-

bu gravürleri yapan Avrupal gravür ressamlarnn

ve deseni de dâhil olmak üzere, ahap tuvalde-

isimlerini canl tutmak suretiyle kendilerine kar

ki renk tonlarnn tümünü, tuval yüzeyini kzgn

var olduunu düündüüm ükran borcumuzu bir

uçlu bir metal kalemle muhtelif s derecelerin-

nebze de olsa ödeyebilmektir.”

de yakarak elde ettiini anlatyor Ölçerolu. Uygulad bu tekniin srrn sorduumuz sanatç,

Bu düünceyle bir süreden beri sürdürdüü bir

“Yüzde bir yetenek, yüzde doksan dokuz sabrl

proje kapsamnda eski stanbul gravürlerinin

ve titiz çalma. Formül bu.” diyor.

sepya-beyaz yorumlarndan oluan büyük bir tablo koleksiyonu hazrlad bilgisini veriyor Sela-

Eski stanbul Gravürlerine Âk
Bugün Brezilya’dan Japonya’ya kadar birçok ülkedeki koleksiyonlarda tablolar bulunduunu örendiimiz Selahattin Ölçerolu,
tam bir stanbul a. Çalmalarnda arlkla eski stanbul gravürlerini resmettiini görmek mümkün. Eski stanbul gravürlerine younlamasnn sebebini u sözlerle ifade ediyor sanatç; “stanbul’un geçmi yüzyllardaki
doal, kültürel ve sosyal zenginliklerini günümüze yanstan, stanbul’un adeta görsel ta-

hattin Ölçerolu. Sanatçnn bu koleksiyonla ilgili bir de hayali var. Çalmalar tamamlanp koleksiyon hazr olduunda, yorumlad gravürlerin
siyah-beyaz orijinalleri ile beraber Avrupal gravür
ressamlarnn anlarna düzenleyecei bir sergide
sanatseverlerin beenisine sunmay planlyor Ölçerolu. Sanatçnn, bu koleksiyonla ilgili bir baka hayali de uygun bir mekânda daimi sergi olarak sergileyebilecek bir kii veya kurulua topluca
devrederek, uzun yllar sanatseverler tarafndan
izlenmesine imkân tanmak.
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(S.Ö.)

“Avrupal gravür sanatçlarna ithaf edeceim bu da-

Yakma resim tekniinin, sanat çevrelerince “sa-

imi sergi projemi gerçekletirdikten sonra eski stan-

nat” olarak kabul görüp görmediini soruyoruz

bul gravürleriyle ilgili misyonumu tamamlam olaca-

Ölçerolu’na. Yakma resmin, bir ksm sanat ele-

m düünüyorum.” diyen Ölçerolu, çok önem ver-

tirmeni tarafndan “sanat” olarak kabul görmeme-

dii bu misyonu tamamladktan sonra, sanat yaam-

sini kullanlan malzemeye balyor Selahattin Ölçe-

n özgün tablolar yaparak sürdüreceini kaydediyor.

rolu ve ekliyor; “Alet kullanyorsunuz diyorlar, o zaman bunu yapan sanatç deil, zanaatkârdr diyorlar.

Pyrogravure Sanat m Zanaat m?
Yakma resim sanatnn bugün itibariyle gerek dünyada ve gerekse Türkiye’de yeteri kadar tanndn
ve yaygn bir ekilde kullanldn ifade etmenin, ne
yazk ki mümkün olmadn dile getiren Ölçerolu,
“Ancak kendi Mona Lisa’larn yaratabilecek potansiyele sahip olan bu görsel sanat tekniinin yakn bir
gelecekte gözde bir resim teknii haline geleceine,
güzel sanatlar fakültelerinin öretim programlarna
dâhil edileceine, bu tekniin geçmiteki ve gelecekteki ressamlarnn -dier görsel sanat dallarnda olduu gibi- eserleriyle beraber sanat tarihi kaytlarnda ve sanat ansiklopedilerinde hak ettikleri yeri alacaklarna inanyorum.” diyor.
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Hâlbuki yakma resim sanat siyah-beyaz resim tekniinin farkl bir uygulamas. Karakalem resim tekniini
kalemle kâdn üzerine çiziyorsunuz, siyah ile beyaz
arasndaki bütün tonlar elde ederek resminizi oluturuyorsunuz. Yakma resim sanat da siyah-beyaz resim tekniinin deiik bir ekli. Bizim kât yerine kullandmz yüzey ahap tuval, kurun kalem olarak da
bazen ince tel uçlu, bazen (gölgelendirme, tonlama
ilemi için) de kaln uçlu bir havya.”
Dünyada artk ahap yakma sanat için modern cihazlar kullanldn söyleyen Ölçerolu, kendisinin ise, el
alkanlndan olacak, 45 yldr ayn cihaz kullandn belirterek, “Bizim kurun kalemimiz de bu.” diyor.

(S.Ö.)

Sabr- Gönül’den Yükseliyor Ahabn Duman
Ahap yakma sanatnn az saydaki temsilcilerinden biri
de Münir Erbörü. Münir Usta’y, Sultanahmet’te Küçükayasofya Caddesi’ndeki “Sabr- Gönül” atölyesinde
ziyaret ediyoruz. Duvarlarnda birbirinden güzel ‘yakma’ tablolarn asl olduu bu küçük atölyede büyük
bir nezaketle karlyor bizi Münir Erbörü. Örencisinin
ikram ettii scack çaylarmz yudumlarken bir yandan
da gözlerimiz atölyenin dört bir yannda duran, kimi
tamamlanmay bekleyen, kimi de çerçevelenip duvara aslm olan birbirinden güzel tablolara kayyor. Ahap yakma (dalama) teknii ile yaplm bu tablolarda Mona Lisa da resmedilmi, Kur’an- Kerim’den çeitli sureler de, Hilye-i erîf de, Besmele de, akla sema
eden bir semazen de…

nelerini yapp, el ii derslerinde kullansnlar diye talebelerine veren aabeyi, bu makinelerden bir tanesini de
kardeine hediye etmi. Aabeyinin hediye ettii makineyi kabul etmi Münir Erbörü, ama ne ie yaradn,
nasl çaltn çözmek için epey uram. Ahap yakmay bir kez denemesi, Erbörü’nün bu ie gönül vermesine yetmi. lkokuldan sonra çok küçük yata ticaretle tanan Erbörü, baba meslei ayakkabcla balam olsa da o çok sevdii, uramaktan tarifsiz keyif
ald hobisinden hiç vazgeçmemi. “Bu i benim için
en büyük terapi yöntemi” diyen Münir Erbörü, bir tablo için masaya oturup eline o kzgn metal kalemi aldnda zaman mevhumunu unuttuunu; üzüntü, sknt, keder, hayatta karlat olumsuz ne varsa o kalemin ucunda yanp kül olduunu anlatyor. Tiryakisi olduu sigaray da bu sanat sayesinde braktn ifade

Gördüklerimiz karsnda hayranlmz dile getirirken,

ediyor sanatç.

“Ahap yakmann kvlcm yüreinize ne vakit dütü?”

Okullarda Ders Olarak Okutulsun
dalama’ sanat ile tanmasna, sanat okulunda ö- Münir Erbörü, emekli olduu 1994 ylna kadar evinretmen olan aabeyi vesile olmu. Ahap yakma maki- de hobi olarak sürdürdüü, emeklilik sonrasnda ise
diye soruyoruz Münir Erbörü’ye. Kendi deyiiyle ‘ahap
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(S.Ö.)

(S.Ö.)

daha bir evkle sarld yakma resim sanatn 5 sene-

çok ülkesinde “pyrogravure” adyla kabul gören yak-

den bu yana Küçükayasofya’daki atölyesinde icra edi-

ma resim sanatnn Türkiye’de sanat çevreleri tarafn-

yor. Bu sanat, kendisinden sonra da yaatlabilsin diye

dan gerçek bir sanat olarak kabul edilmemesi.

çou üniversite örencisi 40 kadar talebeye sklmadan
ders verecek kadar âk yapt ie Erbörü. Bugüne ka-

Baz sanatçlardan eletiriler aldklarn söyleyen Münir

dar 120’ye yakn örencisi olduunu söyleyen Erbörü,

Erbörü de Selahattin Ölçerolu gibi, eletirileri, bu sa-

“Bunlar arasnda bu sanat örenip gelitirerek, mem-

nat icra ederken kullanlan aletlere balyor. Yakma re-

leketlerine gidip orada kurs verenler de var.” sözleriyle

sim uygulamasnn sanat olarak kabul görmesine ilikin

bundan duyduu gururu dile getiriyor. Erbörü’nün bi-

Kültür Bakanl’nn devreye girmesini isteyen Erbörü,

ricik ikâyeti; Amerika’da, Avrupa’da ve dünyann pek

Bakan Erturul Günay’dan, ahap yakma sanatnn da

Münir ERBÖRÜ (M.E.)
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(M.E.)

Münir ERBÖRÜ

(M.E.)

(M.E.)

resim, minyatür, ebru, sanatlar gibi üniversitelerin güzel
sanatlar fakültelerinde ders olarak ilenmesi için destek
istiyor. Erbörü, “Ahap dalama sanat okullara da girsin
istiyoruz. Çünkü bu da bir plastik sanat dal. Karakalemi
bugün alyorsun, kâdn üzerine yapyorsun, kât yrtlyor, atlyor. Ama bu sanat yaptktan sonra üzerine vernik atyorsun, vernik atldktan sonra eser ölümsüz oluyor” diyen Erbörü, iyi muhafaza edildii takdirde yüzyllar
boyunca özelliini yitirmeden korunabildiini vurguluyor.
Emeklilik öncesinde her bo vaktinde, emeklilik sonras her frsatta elinden düürmedii kzgn metal kalemle ürettii birbirinden güzel tablolar birikince, yaknlarndan ‘Gel sana bir sergi açalm’ tekli geldiinde heyecanla kabul etmi Münir Erbörü. 1994 ylnda açt bu ilk sergide ald övgüler, sanatçy cesaretlendirmi. Ocak 2011’de Kadköy’deki Sirkeci Vapur skelesi’nin
üst ksmndaki salonda düzenlenen ve 12 gün boyunca sanatseverler tarafndan gezilen sergide Erbörü’nün
eserlerinin yan sra örencilerinin de çalmalar yer alm. Münir Erbörü, -henüz bir takvim belirlenmemi olsa
da- yeni sergi için hazrlanyor. Aklnda Mardin evlerini
ahaba resmetmek var.
(M.E.)
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ran’n Derin Kalbi Mehed
ve mam Rza Külliyesi
Yaz: Emine UÇAK ERDOAN Fotoraar: Adnan ERDOAN
12 imamdan 8. olan mam Rza’nn Mehed’deki türbesi; birbirinden devasa
avlular, mescidleri, müzeleri, kütüphane, hastane, yemekhane gibi sosyal
alanlaryla âdeta bir ehir görünümünde. Ylda 12 milyon ziyaretçiyi arlayan
türbeyi ziyaret eden iiler, yalnzca Fatiha okuyup ayrlmyorlar buradan.
Türbede Kerbala bata olmak üzere ac olaylarn yasn tutan iiler, türbe
ziyaretinden Mehedî olarak ayrlyor.
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Yazar Vahdettin nce, ran’n Mehed kentini tanmlamak
için uzun süre düündüünü belirttii ran notlar yazsnda, yolculuun sonuna doru arad tanm bulduunu u sözlerle anlatyor; “Mehed derinlikti. Derindi.
Onu bugüne kadar gördüüm dier kentlerden farkl klan buydu. ran’n irfani derinliiyle tarihi derinlii kol kola
vermilerdi Mehed ovasnda. Firdevsi’nin, bn-i Sina’nn,
Gazali’nin, Molla Sadra’nn hikmeti ile Ehli Beyt’in irfan
Ostan- Horasan- Rezevi'nin uçsuz bucaksz derinliklerinde Kerimhani’nin semavi mersiyeleriyle mayalanp yeniden gelecei kucaklamaya hazrlanyordu.”
Benim ‘ak’ olarak yorumladm bu hal için nce’nin
yapt tanmlama, Mehed ve mam Rza Külliyesi’ni anlatmak için en uygunu sanrm. Özellikle “külliye” diyorum, çünkü birbirinden devasa avlular, mescidleri, türbeleri, müzeleri, kütüphane, hastane, yemekhane gibi
sosyal alanlaryla bir ehir görünümünde mam Rza Türbesi. Her gün milyonlarca insann ziyaret ettii 75 hektarlk türbe ve çevresine, Harem-i Motahhar (kutsal türbe yaplar) deniyor.
mam Rza, Ehl-i Beyt'in 12 imamndan 8.’si. Türbesinin
bulunduu Mehed’in tarihi, mam Rza’nn hayatyla ekillenmi âdeta. Abbasi halifelerinin mirasçs olan mam
Rza, 817 ylnda yedii üzümlerden zehirlenerek burada
ölmü. O sralarda küçük bir ehir olan Mehed, zamanla mam Rza’nn türbesinin genilemesi ve ziyaretçi aknyla büyüyüp gelimi. ranllarn ve komu devletlerde

yaayan baka iilerin en çok ziyaret ettii mekânlardan
olan Mehed’e, ylda 12 milyon ziyaretçi geldii belirtiliyor. Bu ziyaretçiler, türbeyi ziyaret edip, Fatiha okuyup
ayrlmyorlar.
ii inancnda camilerin günlük hayatta çok yaayan
mekânlar olmas gibi türbeler de çok hareketli. Geleneksel ii inancna göre türbe ziyaretinde Kerbala bata olmak üzere ac olaylarn yas tutulur. Türbelerde gözyalaryla dua eden, yas tutan kadn, erkek ranllar’ görmek mümkün. iiler, mam Rza Türbesi’ni ziyaret edenleri Mehedî olarak adlandrr.
Altn Kubbeli Türbenin Tarihi
mam Rza’nn ilk türbesinin 9. yüzylda Halife Harun Reit tarafndan yapld biliniyor. Bu türbe 10. yüzylda saldrlar sonunda ykld ve Gazneli Sultan Mahmud tarafndan 1009 ylnda yeniden yapld. 12. yüzylda Moollar, türbeye büyük zarar verdi. Daha sonra türbe tekrar
restore edildi. 15. yüzylda Timur’un olu ahruh ve ordular Mehed’e dokunmad ve türbeye büyük sayg gösterdi. 18. yüzylda
Nadir ah’n türbe ve çevresine katklar önemlidir. Türbenin etrafnda bugün
de hummal bir inaat faaliyeti sürüyor.
Benim en çok dikkatimi çeken ran’n
özellikle cami ve türbe mimari

sinin, yeni inaatlarda bile eskinin kadim estetiini sürdürmesiydi. Kum, Niabur, Mehed, Tahran
gibi kentlerde gördüüm tüm yeni cami ve türbe
inaatlar, klasik ran mimarisinden izler tayordu.
Türbenin kubbesi 42 metre çapnda, 7 metre yüksekliinde ve tamam altn kapl. Özellikle gece
klandrlmalaryla bu altn kubbelerin görkemi
çok uzaklardan bile fark ediliyor. Yine mozoledeki
örtü de tamamen altndan ilenmi. Bu örtüler ziyaretçilerin el sürmesi sebebiyle yprand için birkaç ylda bir deitiriliyormu. Kubbede 16. yüzyln hat sanat ustalarndan Ali Reza Abbasi’nin
Kur’an’dan iledii sureleri paylamak isterdim.
Ancak türbeye girite çok ciddi güvenlik önlemle-
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ri var ve fotoraf makinesine kesinlikle izin verilmiyor. Bu arada türbeye Müslümanlarn dnda ziyaretçi de kabul edilmiyor.
Türbedeki Üç Müze de Görülmeye Deer
Türbe yaplarnn içinde üç önemli müze var. Bunlardan ilki “Kur’an Müzesi”. Bu müzede yüzden
fazla sayda el yazmas Kur’an bulunuyor. Bunlarn
arasnda, mam Zeynülabidin’den kalma el yazmas Kur’an da var. kinci müze olan “Hal Müzesi”nde
ran tarihiyle paralel hal örnekleri yer alyor. Bunlarn
içinde en ilgi çekici olan parça kukusuz “Yedi Sevgili ehrin Hals” adl haldr. Bu halnn yapmnda
10 bin kii çalm ve 14 yl içinde toplam 30 milyon kadar düüm atlarak tamamland belirtiliyor.

“Merkez Müze” olarak adlandrlan üçüncü müze ise türbe
içindeki en büyük müze ve üç katl. Giri katnda mam Rza
Türbesi’nin çeitli dönemlerindeki altn yaldzl kaplamalar yer
alyor. Ve hepsi birbirinden daha hametli duruyor. Kaçar döneminden kalan bir yüzü altn, bir yüzü gümü kaplamal kapdaki Kur’an’dan baz sürelerin yer ald hat çalmalar olaanüstü. Kapnn hemen yannda 18. yüzyldan kalma binlerce küçük
inci ile ilenmi bir seccade de bulunuyor. Bunlarn dnda 1215 ylndan kalma tatan mihrab, 800
yandaki bir ahap kap ve bir
ton arlndaki tatan su tank hayli dikkat çekici. Yine müzede
Mehed bata olmak üzere ran tarihinin çeitli dönemlerinden kalan tarihi eserler, altn yazmalar, süs ve ev eyalar, tarihi klçlar görülmeye deer.

Müzenin ikinci katnda son dönem ran görsel sanatlar yer alyor. ran’n büyük minyatür sanatçlarndan Mahmud Farsciyan’n “Beinci Gündeki Yaradl” ve “Aure Günü Öleden Sonras” adl dikkat
çekici eserlerinin orijinalleri de bu müzede yer alyor. En bata belirttiim gibi
müzeleri, avlular, sosyal alanlar, altn kubbesi, ran’n karakteristik mimarisinin görkemiyle âdeta zamann durduu
bir türbe buras.
Avlularda namaza duran, dua
eden, gözya
döken çocuu,
genci,
yals,
kadn, erkeiyle bir insan denizi... Minarelerden
okunan mersiyeler,
Farsçann o ahenkli tnsyla edilen dualar,
renkler, diller, yüzler birbirine sonra semaya karyor.
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Abanoz, Altn ve Prlantann
Göz Kamatrc kl
Semiramis DOAN

Serttir abanoz aac. Özündeki o kopkoyu kahve rengiyle,
kavi yapsyla direnir kendini usta ellere teslim ederken.
Serttir ama nazldr da… Naz arlnca güzellii de eksik
deildir. Eski zamanlarda kral asalarna, zehri yok eden yemek
kaplarna hammadde olan abanoz aac, imdilerde ise harika
tasarmlara sahip göz alc taklar olarak ilgi görüyor. Genç tak
tasarmcs Lori Sinanolu da abanozu tak tasarmnda kullanan
az saydaki isimlerden biri. Genç tasarmc ile abanoz tak
koleksiyonu hakknda Nianta’ndaki maazasnda konutuk.
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Kadnlarn vazgeçilmezi, kyafetlerinin

evli olduunu, kyafetini tamamlayan tak-

en önemli tamamlayc unsurudur tak.

lardan anlamak mümkündü. (Bugün de du-

Kâh iki kalbi birbirine balayan yüzük,

rum pek farkl deil. Sa veya sol ele taklan

kâh sabrla ilenmi bir çift bilezik, kâh
ata yâdigâr bir çift küpe ve kolye, kâh

yüzük, kadnn evli mi yoksa nianl m olduunu gösteren bir simge.)

da yârinin belini saran, mauku kskandran kemerdir… Bugün vit-

Bütün bu gelimeler, “Verimli Hilâl”

rinlerde tasarmlaryla gözlerimi-

denilen ve ran, Akdeniz ky eridi

zi kamatran taklarn tarihi, ne-

Mezopotamya ve Msr’ içine alan

redeyse insanlk tarihiyle yattr.

bölgede yaand. Dünyada gerçek

lkel sanatn ilk ürünlerinden say-

anlamda ilk kuyumculuk ürünleri Me-

lan taklar ilk zamanlarda elbette

zopotamya bölgesinde ortaya çkt.

imdiki gibi nice saatler üzerin-

Kuyumculuk teknikleri de bu bölge-

de kafa yorulup ortaya çkar-

den; ticari ilikiler, diplomatik hedi-

lan tasarmlarla, envai çeit ma-

yeler, istilalar ve göçlerle dünyann

denden yaplmyordu. Arkeolo-

dört bir yanna yayld. Gelelim Türk

jik ve antropolojik verilere göre,

devletlerinde takya… Bizans tarihçi-

ilk zamanlarda hayvan kemikleri

lerine göre, Göktürkler, demir ve altn

veya deniz kabuklarndan, yumu-

ilemeciliinde çok baarlydlar. Eski

ak talardan yaplan ve daha çok
dini anlamlar tayan taklar, ayn za-

Hun taklarnn da son derece gösterili olduu biliniyor.

manda kabile simgeleri olarak da kullanlyordu.

Taknn Yeerdii Topraklar:
Mezopotamya
Aratrmalar, maden kullanlarak yaplan
ilk taklarn, yerleik kültürlerin ortaya
çkt çaa, yani günümüzden 7 bin
yl öncesine dayandn gösteriyor.
O çan insan, doal, saf kurunlar souk dövme tekniiyle iliyordu. Apetik, orit ve obsidyen gibi
baz renkli talara, ilk kez bu dönemde cilalanp parlatlarak boncuk formu verilmi. sa’dan Önce (.Ö)
4. bin yln banda madene talebin
artt dönemde insanolu, yeni madenler ararken ilk doal altn ve gümü
madenlerini bulmu. lk siyasi yaplarn ve
ehir devletlerinin kurulmas da yine bu
döneme rastlyor.

Takda Mutlak Amaç “Güzel” Olmak
nsanlk tarihi boyunca kabilelerin simgesi, medeni halin, soyluluun ve gücün göstergesi, kimi zaman da dini bir sembol olmutur tak. Fakat geçmite de, günümüzde de en çok insann kendisini “güzel” klmak için kullanmtr. Tak, bugün çok iyi
bir yatrm enstrüman (tabii altn, elmas,
prlanta gibi deerli madenler kullanlarak tasarlanm olanlar) olmasnn yan
sra kln da olmazsa olmaz. Altn olsun, gümü olsun, deerli veya yar deerli talar olsun, velhasl hammaddesi ne olursa olsun, güzel bir tasarmla vücut bulmusa eer, en silik
kyafetlere bile farkl bir hava vermeye muktedirdir tak.
Kuyumcu vitrinlerini süsleyen göz alc taklarn her biri muhteem tasarmlaryla meraklsn cezbeder. Tüm dünyada pazar hacmi giderek
büyüyen bir sektör halini alan takda “özel” ta-

Böylece sn toplumlarn ve statü simge-

sarmlar her zaman gözdedir. Hazrlanan tasarmn

lerinin ortaya çkt görülüyor. Taklar, toplumda men-

kendisine özel olmas, kiiye herkesten farkl olma ayr-

sup olunan snf gösteren simgeler olarak kullanlrd

cal salar. Bu alanda kalem oynatan tasarmclar, di-

o çada. Kadnlarda medeni hali anlatan birer simgey-

er meslektalar arasndan deyim yerindeyse sivrilebil-

diler ayn zamanda. Kadnlarn genç kz, nianl ya da

mek için âdeta yar halindedir.
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Lori Sinanolu da abanoz aac kullanarak hayata geçirdii tak tasarmlaryla dikkat çeken, meslektalar karsnda adn özel klan bir tasarmc.
Nianta’nda bulunan ve bir bölümü atölye, bir bölü-

deneyip görmek istedik. Salkl olduuna karar verdikten sonra üretimimize geçtik” diye anlatyor abanoz
aacyla tanma hikâyesini Sinanolu.

mü de tehir salonu olarak kullanlan maazasnda ziyaret ettik genç tasarmcy.

Abanoz ile Tasarmda Fark Yaratt
Abanozun doalln ve prlantann esiz parltsn altnla birletiren bir tasarmc Lori Sinanolu. Genç tasarmcdan, ilk olarak mücevher tasarmna nasl baladn anlatmasn istiyoruz. talya’nn moda bakenti Milano’daki Istituto Europeo di Design’n mücevher
tasarm bölümünden 2008 ylnda mezun olmu Sinanolu. Okul bittikten sonra stanbul’a dönmü ve mezun olduu alanda farkl bir eyler yapmann yollarn
aramaya balam.

Zehri Yok Ediyor, Nazara yi Geliyor
Tropikal bölgelerde yetien ve çok dayankl bir malzeme olan abanoz aac, el içiliiyle ekilleniyor Lori
Sinanolu’nun tasarmlarnda. Sinanolu’nun anlattna göre, abanoz aacnn en içteki çok koyu kahve rengindeki ‘öz’ bölümü oldukça sert ve iyi cila tutma özelliine sahip. Bu sebeple eski çalardan beri çok deerli saylyor. Rivayet odur ki, krallar hem abanozdan yaplm asalar kullanr, hem de zehrin etkisini giderdii
inancyla, içkilerini abanoz aacndan yaplma kaplardan içerlerdi. Eski çalarda insanlar, abanoz aacnn
küçük bir parçasn nazarlk olarak tamann olumsuz
güçleri kovacana da inanrm.

“Kapalçar’da atölyeleri gezerken bir gün, tandm
bir ustaya, farkl bir ey bulmak istediimi
anlatyordum. Usta, ‘Bir malzeme var göstereyim, belki iine
yarar’ dedi. Abanoz aacndan minik bir parça
gösterdi. Ben de Aleksan Bey’e (O dönem
Kapalçar’da kuyumcu ustas olan daysn kast ediyor.) getirip
gösterdim. Bir ey yaparken salkl olup olmayaca çok önemli olduu için önce bu malzemeyi nasl çalabiliriz, nasl olur diye
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nsanlk tarihi boyunca pek çok farkl alanda kullanlan abanoz, genç tasarmcnn koleksiyonunda yeniden ve çok baka bir ruhla
hayat buluyor. Lori Sinanolu’nun
tasarmlar, yalnzca abanoz
acndan olumuyor. Sinanolu, tasarmlarnda abanoz plakalar üzerinde altn ve prlanta detaylara yer verdiini, “Abanozu tek kullanmadm hiç.
Prlanta ve altn abanozla
süsledim diyebilirim.” sözleriyle dile getiriyor.

Sektörde çok fazla tasarmc bulunduunu, bu
sebeple rekabetin çok
büyük olduunu ifade eden Sinanolu, “En
büyük amacm farkl olmak, insanlara farkl bir
eyler sunmak. Bu amaçla tasarmlarmda abanozu kullanmay tercih ettim.” diyor.

Taklar Ekip Çalmasyla
Vücut Buluyor
Göz alc tak tasarmlarna imza atan Lori Sinanolu’na,
çok sert olduunu örendiimiz abanoz aacn ilemenin zor olup olmadn soruyoruz. Sinanolu, “Bu
malzemeyle çalmann zor olmas da bizi özel klyor”
derken, söyleimize elik eden, 40 yllk kuyumcu ustas
Aleksan Yolda ise, abanozun altnla müthi bir uyum
sergilediini, çok zor olmasna ramen farkl ve k duruuyla üzerinde çalmaktan keyif aldklar bir malzeme olduunu vurguluyor. Konuma srasnda Lori
Sinanolu’nun days Aleksan Yolda, abanozun, özellikle pembe altn ve prlanta ile duruunun çok güzel olduunu belirterek, “Abanozun, siyaha kaçan koyu kahve rengi, altnn ve prlantann çekiciliini daha çok ortaya çkaryor.” diyor.
Bundan çok deil 5-6 ay önce tandklar Nianta’ndaki
maazann vitrininde sergilenen her bir parçada dayyeenin emei, aln teri var. Burasnn ayn
zamanda atölye olarak kullanldn belirtmitik. Lori
Sinanolu’nun, kimi zaman kulana çalnan
bir ezgiden, kimi zaman da duyduu
bir sözden ald ilhamla kâda döktüü tasarmlar, days Aleksan Yolda’n
usta ellerinde vücut buluyor.
Kapalçar’nn tozunu yutmaya 11 yanda baladn anlatan Yolda, yeeninin çizip önüne getirdii tasarmlar, altnndan prlantasna, abanozundan ya-

kutuna tüm malzemeleri atölye bölümünde ileyerek hayata geçiriyor.
“Fabrikasyon iimiz hiçbir
zaman olmamtr. Abanozu da biz iliyoruz, altn da. Bir marangoz atölyesi abanozu torna makinesine balayp iler, fakat o haliyle abanoz mücevhere yakmaz. nce içilik gerekir. Biz burada altnla çalrken hangi alet- edevat kullanyorsak, abanozda da ayn ekilde çalyoruz, tek
tek, ince ince. Benim için altnla abanoz arasndaki fark
u; abanoza kaynak yapamyorum, bir de bükemiyorum. Onun dnda abanoza her ekli verebilirim.”

Abanoza En Çok Pembe Altn Yakr
lgi çeken abanoz tak tasarmlar ile sektörün öne çkan
isimlerinden biri olmay baaran genç tasarmc Lori Sinanolu, söyleimizde malzemeleri nereden temin ettiinden, müteri proline, maliyetten abanozun kullanl olup olmadna kadar merak ettiimiz pek çok
konuya deindi. Abanoz için, “Çok az bulunan ve çok
talebi olan, oldukça pahal bir malzeme abanoz. Mobilyada kullanlyor, piyano tularnda kullanlyor.” diyen Sinanolu, tropikal bölgelerde yetien abanozu
stanbul’da ithalatç bir rmadan aldklarn belirtiyor.
Siyaha yakn koyu kahve rengine sahip
abanozun en çok, pembe altn denilen krmzya kaçan altna
yaktn söyleyen Lori
Sinanolu, yeil altnla da çaltklarn,
ürünlerinde 18 ayar
altn kullandklarn
ifade ediyor. “Peki
abanoz, tak olarak
kullanl bir malzeme
mi?” diye soruyoruz genç
tasarmcya. Kuyumcudan satn alnan altn olsun, prlanta veya
elmas olsun her türlü takya her eyden önce kesinlikle parfüm dememesi gerektiini vurgulayan Sinanolu, “Abanoz da tpk altn ve deerli talar gibi
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parfümden korunmal. Neticede

hammaddesi

aaç olduundan
sudan da korumak

gerekir;

parmanzdaysa eer elinizi y-

sun, onunla birlikte yola çkalm. O, daha
olmayan bir ey yaratsn, ben de yeni
eyi hayata geçireyim. Bütün istediim buydu. 51 yandan
sonra bu idealimi gerçekletirdim. imdi, burada day-yeen birlikte yola devam ediyo-

karken çkarmal-

ruz.”

snz.” diye konuuyor.

Sinanolu,
Lori

farkna varmadan s-

Sinanolu’na

hedef

landnda, hemen

kitlesinden

o an zarar görmedi-

bahsetmesini de istiyoruz. Müteri portföyü-

ini, ürünün hemen kurulanmasnn yeter-

nün, her eyden önce özel tasarma merak

li olduunu belirterek, “Zaten telasi müm-

olan kiilerden olutuunu ifade eden Sina-

kün olmayan bir durumda da kap gibi bu-

nolu, “Altn alyorum, yarn bir gün gerek-

radayz. Ürünümüzün her zaman arka-

tiinde bozarm mantyla deil,

sndayz.” diyor gülerek. Kiiye özel

kendisi için tasarlanm özel bir

tak tasarmlarnda yat aralnn da

parçay satn alyor olma bilincine

500 dolar ilâ 4 bin dolar arasnda de-

sahip kiiler müterilerimiz. Ksa-

itiini söyleyen Lori Sinanolu, ürün -

cas, sanata ve el içiliine merakl

yatnn kullanlan taa, içilie göre dei-

zevk sahibi herkes hedef kitlemiz” di-

tiini de kaydediyor.

yor gülümseyerek. Daha fazla kiiye hitap etmek için
koleksiyonunu sürekli yenilemek zorunda olduklarn

En Büyük Hayali Maaza Zinciri
Her tasarmn bir köesinde “Lori” imzas
gözümüze çarpyor. Hayli estetik, hayli k bir “Lori”… Yapt ie, markasna deer verdii her halinden belli olan Lori Sinanolu’na mesleiyle ilgili en büyük idealinin ne olduunu soruyoruz. Gözleri aydnlanyor hemen. “New York’ta, Paris’te,
Milano’da ve Londra’da
birer maaza açmak en büyük hayalim. Lori zinciri kuracam.” diye konuuyor.
Ayn soruyu day Aleksan Yolda’a yöneltiyoruz.
O da öyle cevaplyor sorumuzu; “Kapalçar’da
atölyede çaltm dönemden beri hep isterdim ki, yanmda bir tasarmc ol116

söyleyen genç tasarmc, “Ürünlerimizde altn ve prlanta kullanyoruz. kisi de çok pahal ama kendimizi
sürekli yenilemek zorundayz. Elimizdeki ürünler satlsa da satlmasa da yenilerini eklemek zorundayz önceki tasarmlarn yanna. Müteri her geldiinde, en azndan birkaç yeni parça görmeli
vitrinde ki sürekli gelme istedii olsun. Her zaman farkl bir ey göreceim düüncesi olsun zihninde.” diye konuuyor.

Atölye, Kadn Müterilerin lgisini
Çekiyor
Söyleimizi tamamlamadan önce
maazann

atölye

bölümünü

de görmek istiyoruz. Lori Sinanolu ve Aleksan Yolda’la birlikte atölyeye geçiyoruz. Parlak,
bembeyaz bir k hâkim atölyeye. Aleksan Yolda, güçlü beyaz
n ince içilik için önemli olduunu belirtiyor. Tezgâhta,
minyatür marangoz aletle-

rini andran kuyumcu aletleri ile yapm aamasnda-

çizgiye döktüü modeli, days ile
paylayor. Tasarlanann haya-

ki birkaç tak örnei, bir parça da abanoz duruyor.

ta geçirilip geçirilmeyecei
Tasarm aamasnda olduu gibi üre-

ve gerekiyorsa eer üzerin-

tim aamasnn da çok sabr isteyen

de yaplacak deiiklikler

bir i olduunu söylüyor Aleksan

konusunda day-yeen kir

Yolda, “Tüm ürünler, tamamen

alveriinde bulunu-

elde yaplyor, hiçbir döküm ve-

yor ilk etapta. Ta-

saire yaplmyor. Küçük bir parça

sarmn son haliy-

abanoz malzemesi alyoruz. Nere-

le atölyeye geçiyor

den baksanz 20 tane ürün çkar, diye

Aleksan

Yolda.

düünüyoruz. Çalmaya balyoruz,

Bir ürünün talary-

tam ürün bitmek üzereyken bir da-

la birlikte tamamlan-

mar denk geliyor ve tüm i tamamen

m hali, atölyede el eme-

çöpe gidiyor. Yirmi ürün çkar dedii-

i, göz nuru dökerek geçiri-

miz malzemeden, bir de bakmz ki

len 10 günlük bir sürecin ardn-

üç tane ürün ancak çkabilmi” sözle-

dan ortaya çkyor.

riyle, sabr isteyen bu iin ayn zamanda ne denli meakkatli bir i olduuna iaret ediyor.

Tasarmn yapt taklar için “Önce benim
o ürünü çok beenmem lazm” diyen Lori Sinanolu, “nsann içinden gelmiyorsa, karsn-

Atölye ortamna bu kadar yakn ol-

dakine de bir eyi güzel gösteremez. in pazarlama

mann kendisi için büyük ans olduu-

ksmyla da ben ilgileniyorum maalesef. Aslnda bir

nu ifade ediyor Lori Sinanolu. “Burada usta- çrak

tasarmc için bu çok kolay bir ey deil. Çünkü arka

ilikisinin en somut örnei yaanyor sanrm. Benim

planda olman gerekiyor. Belli bir ba kuruyo-

okulda örendiim teorik bilgimle, Aleksan

rum yaptm tasarmlarla ve kimi zaman ke-

Bey’in pratik bilgisi birleiyor. Her gün yeni

ke satmasaydm dediim bile oluyor” eklin-

bir ey öreniyorum burada. Altnla çal-

de konuuyor.

yoruz, çok deerli bir maden bu. Güvendiin insanlarla çalman gerekiyor. O yüzden

Lori Sinanolu, son olarak yurt içinde olduu

de güven bakmndan hiçbir sknt olmayan bir

kadar yurt dnda da Lori markasnn tannma-

ilikimiz var Aleksan Bey’le.” diyen genç
tasarmc, atölye ortamnn bayan
müterilerin çok ilgisini çektiini
de ekliyor.

s için çaltklarn ve gelen fuar teklierini deerlendirdiklerini ifade ediyor. Tasarmlarnn bugüne dek Bahreyn’de
ve stanbul’daki iki ayr fuarda görücüye çktn anlatan genç ta-

“Önce Benim
Çok Beenmem Lazm!”

sarmc, ayrca Toplum Gönüllüler Vakf’nn, Esma Sultan

Lori

Yals’nda düzenledii kermese

kuyum-

katldklarn hatrlatyor. Aba-

cu ustas olan days Alek-

noz tasarmlarn tantmak üze-

san Yolda’a, bir taknn

re sviçre’den de bir teklif aldk-

hangi aamalardan geçtii-

larn dile getiren genç tak tasa-

ni de soruyoruz. Anlattna

rmcs Lori Sinanolu’na, hayalle-

Tak

tasarmcs

Sinanolu’na

ve

göre Sinanolu, o an içinde bulunduu ruh haline göre tasarlayp

rini gerçekletirebilmesi dileklerimizi
iletiyoruz ve yanndan ayrlyoruz.
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SMEK'te Üniversitelerde Olmayan Eitim

Bilimsel Bitki Çizimi
Nermin SULTAN
Klasik sanatlardan teknolojik gelimelere kadar, birçok alanda kursiyerlerine eitim veren SMEK,
Türkiye’de çok bilinmedii halde dünyann birçok ülkesinde yaygn bir sanat ve meslek olan “Bilimsel Bitki
Çizimi” eitimlerini, 2 yldr Balarba Türk-slam Sanatlar htisas Merkezi’nde veriyor. Botanik uzmanlk
alannda incelenecek olan bitkiyi, illüstrasyon sanatn kullanarak ayrntl bir ekilde resmetmek demek
olan “Bilimsel Bitki Çizimi”, SMEK kursiyerlerinin elinde âdeta sanatla bilimi birletiriyor.

Bilim, insanlk tarihiyle birlikte
balar ve kesintiye uramadan
devam eder. Çeitli sorular sorar insanolu; doa hakknda,
zaman hakknda, dier varlklar hakknda. Cevaplar bulmaya baladkça kendine bir konum edinir. Hepsi bir sürecin
ürünü olan bu cevaplar, zaman
içinde belli bir tasnife tabi tutulurlar ve çeitli ekillerde resmedilirler.

Tek Boyutlu Resimlerden
llüstrasyona Yolculuk
Botanik biliminin literatüründe “bilimsel
bitki çizimi” olarak adlandrlan biyolojik illüstrasyonun kökeni, bahsi geçen gür ve
iptidai resimlerdir. Günümüz anlayna uygun bilimsel bir amaç gözetilmeden yaplm olsalar da, çou zaman bu resimler sayesinde

bitki-

ler snandrlm, zarar ve
faydalar na

Bu “resmetme” serüveni, insann sanat ve bilimden oluan iki kanadn ifade eder. Yaplan aratrmalar nda çeitli maaralara resmedilmi, uzun
yllar öncesine ait hayvan ve bitki
gürleri, insanln ilk sanat ve bilim eserleri olarak kabul edilir. Çan koullarna göre bir “cevap” ve
“belge” nitelii tayan bu ürünler,
aslnda insanln sürekli bir devinim
ve geliim içinde olduunun da göstergesidir. Bu “belgeler”, kronolojik olarak dünya sahnesinde kendine yer bulan
insanlara k tutar. Bu yüzden maara
duvarlarna resmedilen bitki gür ve sembollerinin, hem resim ve fotoraf sanatna,
hem de bitkileri inceleyen botanik bilimine
kaynaklk ettii görüü hâkim kanaattir.
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göre

tasnif

edilmilerdir. Örnein,

ec-

zaclk ve
tpta ileri

düzey-

de olan Msrllarn, bu resimleri insan salna yararl olmalar için kullandklar düünüldüünde, bu “iptidai belgeler”in, geliimine
devam eden botanik bilimine ve
bilimsel bitki çizimine k tuttuu
düüncesi kuvvet kazanr.

Bilimsel
Bitki Çizimi Nedir?
Bilimsel bitki çizimi, botanik uzmanlk alannda incelenecek olan bitkiyi, illüstrasyon sanatn kullanarak ayrntl bir ekilde resmetmektir. Bilimsel bitki çizimi, illüstrasyonun avantajlarn kullanarak önemli noktalara vurgu yapar, gerçek nesnenin yapsn bozmadan hedef noktay birçok açdan incelenebilir hale getirir. Bu sayede bitki, ayn anda birçok cephesinden görünmeye uygun hale gelir. Her bitkinin birebir, en ince damarndan renginin tonuna
kadar resmedilebildii bilimsel bitki çizimi,
bilimle sanat bir kalemde buluturur âdeta.

Dolaysyla htisas
Merkezi’ne kursiyer alm snavla yaplyor. “Bilimsel Bitki Çizimi” brannda eitim görmek isteyen kursiyerler “obje çizimi” gibi yetenek snavna tabi tutuluyorlar önce. Bu snavlardaki amaç, kursiyer adaylarnn resim bilgisini ve htisas
Merkezi’nde eitim alabilecek yeterliliklerinin olup
olmadn ölçmek.

Günümüz Türkiye’sinde çok bilinmese de, 1900’ün ikinci yarsnda fasiküller halinde bitki resmi kitab çkt söyleniyor. Osmanl döneminde de bitki çizimiyle uraan tabip ve hakîmler
olmu. Günümüzde, dünyann birçok ülkesinde bir sanat ve meslek dal olan bilimsel
bitki çizimi, ne yazk ki Türkiye’de yeterli ilgiyi görmüyor ve bilinmiyor. Profesyonelleri, parmakla gösterilecek kadar az sayda.

Uygulama snavn baaryla geçen kursiyer adaylar, bir
sunum dosyas hazrlamalar istenerek usta öreticilerden oluan kurulun mülakatna davet ediliyor. Hocalarn, öretim görevlileri ve
iin ehli kiilerden olmalar,
her sene banda birçok kiinin mülakatlara girmesiyle neticeleniyor. Bu snavlarn neticesine
göre “Temel Grup” ve “Tekâmül Grubu” ad
altnda iki farkl grupta eitim veriliyor htisas Merkezi’nde.

Bilimle Sanat SMEK’te Bulutu
SMEK, Türkiye’de çok bilinmedii halde dünyann birçok ülkesinde yaygn
olan “Bilimsel Bitki Çizimi”nin eitimlerini, 2 yldr Balarba Türk-slam Sanatlar htisas Merkezi’nde veriyor. Birçok branta sanat ve meslek eitimleri veren SMEK, “Bilimsel Bitki Çizimi”
branyla sanatla bilimi bir kalemde buluturuyor âdeta. Çünkü bran, özünde hem resmetme
yetenei istiyor
hem de botanik
bilgisi.

Hem Resim Yaplyor Hem Bilim
“Bilimsel Bitki Çizimi” brannda eitim gören SMEK kursiyerlerinin kalem ve frça tutular bir ressam andryor âdeta. Zaten bir yönüyle de ressamlk
yapyorlar. Ortaya çkan ürün,
birbirinden güzel bitkilerin ksm ksm
incelenmeye hazr hale gelmesini salyor, görsel
bir ölen sunuyor.
Bu sayede Türkiye’de
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yok olma tehlikesi altnda olan bitkiler resmedilerek kayt altna alnm oluyor. Doal alanlarn hzla yok olduu çamzda, tehlike altnda olan bitkilerin korumaya
alnmas için büyük önem arz ediyor bilimsel bitki çizim.
Bu da belge nitelii tad için, bilim ile sanat birçok
defa bir araya geliyor bilimsel bitki çiziminde.
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Bitki ressamlarna en sk sorulan sorulardan biri de
“Neden bitkinin fotorafn çekmiyorsunuz?” sorusudur. Biyolojik açdan incelenecek bitki, fotoraf teknii
kullanldnda sadece bir ksmnn incelenmesine müsaade ediyor. Fotoraf, bitkinin yüzde 100 oranda tanmlanmasn mümkün klmyor. Fakat bilimsel illüstras-

yonla, yani bilimsel bitki çizimiyle kökünden gövdesine,
yaprann en ince damarna kadar gerçee en yakn
ekilde resmediliyor bitki. Bu teknik sayesinde bitkilerin
ayrntl resimleri kayt altna alnm oluyor ki bu resimler botanikçilerin en çok önem verdikleri bavuru kaynaklarndan biri.
Üniversitelerde Bile Verilmeyen Eitim
Balarba Türk-slam Sanatlar htisas Merkezi’nde “Bilimsel Bitki Çizimi” brannn eitimi de, bahsedilen hususlar dikkate alnarak veriliyor. Baz Avrupa ülkelerinde, bitki saysndan fazla bitki ressam varken,
muhtelif iklimi ve tarm alanlarn bünyesinde bulunduran Türkiye’de çeitli bitkiler yok olma tehlikesi altnda.
Türkiye’deki üniversitelerde müstakil olarak eitimi verilmeyen
“Bilimsel Bitki Çizimi”nin eitimini, htisas Merkezi kursiyerleri bu bilinçle alyorlar. Çeitli projelerini de gerçekletirmek için de sabrszlandklarn ifade eden kursiyerler, ilk olarak Türkiye’de var
olan bütün ifal bitkilerin
bilimsel çizimini yaparak kitaplatrmak istiyor.
htisas Merkezi’nde “Bilimsel
Bitki Çizimi” brannn 128 sa-

atlik teknik eitimi verilirken bilimsel kriterler esas alnyor. Teknik kalem, karakalem ve suluboya bitki resmi tekniklerini örenen kursiyerler, önce genel olarak
ve ana hatlaryla bitkileri tanrken, ileriki zamanlarda çizim yapyorlar.
Kursiyerler, iin inceliklerini, alannda uzman bir isim
olan Hülya Korkmaz’dan öreniyorlar. Korkmaz, yurtiçi ve yurtdnda düzenlenen birçok yarmada derece sahibi bir bitki ressam. 2009 ylnda Edinburgh’ta
(skoçya) “BISCOT” (Botanical Images Scotia) adndaki
uluslararas “Bilimsel Bitki Resim” yarmasnda
gümü madalya (silver medal), 2010 ylnda ngiltere’de London Royal Horticultural Society’nin (RHS) düzenledii uluslararas Bilimsel Bitki Resim yarmasnda “Siver Gilt” (altnla gümü aras) madalya almaya hak kazanan Korkmaz, iki yldr Balarba Türk-slam Sanatlar
htisas Merkezi’nde Bilimsel
Bitki Çizimi brannda usta
öreticilik görevini sürdürüyor. Bilimsel Bitki Çizimi
bran tekâmül eitimi sonrasnda katlm belgesi verilen SMEK kursiyerleri; eczaclk, tp, botanik gibi alanlarda istihdam edilebiliyorlar.
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Görmeden Yapt Maketler
Görenleri Kskandryor
mge Ceyda DERN
Doutan sar ve dilsiz olan Ali erafettin Köksal, 28 yanda görme yeteneini de yitirmi, ama
hayata küsmemi. Einin de destei ile kendisini yaama balayan çok güzel bir ura edinmi Köksal.
O, gözleri gören deme insann yapamayaca kadar büyük bir ustalkla ahap maketler üretiyor.
Maket yapmaya bir ku kafesiyle balayan âmâ maket ustas Köksal’n en büyük hede, Sultan Ahmet
Camii’nin maketini yapmak.

Sabahn erken bir saatinde, daha uyanmamken, güne bir bulut kümesinden
kurtulup olanca scaklyla gözümüze dediinde, markça yüzümüzü burutururuz bazen. Aydnl görmeye henüz hazr deilizdir çünkü. Komunun çlk
çla alayan çocuunun sesini yahut akam trainde arabalarn sürekli çalan
kornalarn duymaya tahammül edemeyip ellerimizle kulaklarmz tkarz kimi zaman. Gürültü iitmekten holanmayz çünkü.
Köpüklü bir ncan kahveyi yudumlarken yannda muhabbet de olsun isteriz. Kahvenin tadna en iyi, e dost muhabbetiyle varlr çünkü. Derinden gelen bir ezginin ruhumuza verdii holukla, karmzdakinin gözlerine bakarak hasbihâl
eylemek nice dertlere devadr çou zaman. Paylamak güzel ey çünkü.
imdi bir anlna da olsa, gözlerimizi yumup, kulaklarmz ellerimizle kapayalm ve dilsizmiiz gibi tek bir söz söylemeden öylece kaldmz hayal
edelim. Daha ilkokuldayken bize öretilen be duyumuzdan sadece ikisiyle, dokunma ve koklama duyularmzla ba baa kaldmz düünelim. Görmeden, duymadan, konuamadan, derin bir sessizlik ve kopkoyu bir karanln içinde…
Ali erafettin Köksal, ite bizim bir anlna da
olsa hayal bile etmekte güçlük çekebileceimiz o derin sessizlik ve koyu karanln içinde neredeyse 30 yldan bu yana. Doutan sar ve dilsiz olan Köksal, gençlik yllarnda da görme yeteneini kaybetmi. Ancak hem sar, hem dilsiz,
hem de âmâ olan Köksal, engelleri yüzünden hayata küsmemi. O, einin desteiyle kendisini hayata balayacak
bir ura edinmi. Öteden beri
resme yetenei olan Ali erafettin Köksal, görmeyen biri
için ahane saylabilecek
ahap maketler yap-

yor. Köksal’, Halkal’da oturduu evin bodrum katndaki

yor. “Önceleri iaret diliyle anlayorduk, imdi ise dokuna-

atölyesinde ziyaret ettik.

rak anlayoruz” diyen Ümran Köksal, kocasnn gözü, kula olmu adeta.

Ailesiyle Dokunarak letiim Kuruyor
Ali erafettin Köksal ile iletiimimizde bize, ei Ümran Kök-

Maket Yapmaya Bir Ku Kafesiyle Balam

sal yardmc oluyor. Ümran Köksal’a, sar ve dilsiz olan

Ümran- Ali erafettin Köksal çiftinin üç çocuklar var. ki

einin görme yeteneini ne zaman kaybettiini soruyoruz

olu, Ali Köksal’n henüz görme yeteneini kaybetmedii

ilk olarak. Ümran Köksal, 1976 ylnda kendisi 16, ei ise

yllarda dünyaya gelmi. Kz doduunda ise Ali Köksal’n

21 yandayken evlendiklerinde einin görebildiini anlatyor. “1982 ylna kadar görüyordu. Evlendikten sonra 6
sene gördü, daha sonra görme yeteneini yava yava yitirdi” diyor.
Einin anlattna göre Ali Köksal, çocukken geçirdii hava-

yava yava kaybettii ndan tek bir zerre kalmam.
Eine, hayat yoldana bir keresinde “Duymak m isterdin,
görmek mi?” diye sormu Ümran Köksal. Cevab, “Görmek” olmu onun da. “Kz evlenirken gelinlikle göremedii için çok alad” diye ekliyor Ümran Köksal.

le yüzünden beyninin görme merkezinde oluan hasar nedeniyle zamanla karanla gömülmü. Pek çok kez ameli-

Doutan sar ve dilsiz olan Ali erafettin Köksal, bir de

yat olmu, ancak her seferinde ümitleri boa çkm. Gör-

görme duyusunu kaybettiinde en büyük destei einden

düü dönemde okur-yazarl olduundan iitme engelli-

görmü. Morali iyice bozulup hayata küsmesin diye koca-

lerin kulland iaret dilini örenen Ali Köksal, âmâ olduk-

sna bir ura bulmaya çalan Ümran Köksal, eskiden beri

tan sonra ise eiyle kendi aralarnda gelitirdikleri dokun-

resme yetenei olan einin bir baka yeteneini daha ortaya

maya dayal özel bir yöntemle anlamaya balam. Üm-

çkarm. El becerisi çok iyi olan kocasna bir gün komusu-

ran Köksal, kendi babasnn da sar ve dilsiz olduunu, bu

nun olunun okulda yapt ku kafesini getirmi. “Kafesi el

nedenle eiyle iletiim kurmakta zorlanmadn hatrlat-

yordamyla tanmaya çalt. ‘Ben daha iyisini yaparm’ dedi.

Marangoz aletlerine, gördüü zamanlardan ainal vard zaten. Yani kafes vesile oldu bu maketleri yapmasna” diyen Ümran Köksal, raardaki ahap
maketleri göstererek, gururla “Eimi ben kefettim”
diye konuuyor.
Sahip olduu snrl imkânlarla üç çocuunu da üniversitede okutup, evlendirmi Ümran Köksal. “nek
baktm, süt sattm, ailemi kimseye muhtaç etmedim” diyen fedakâr ein, geçirdikleri zor günleri anlatrken gözleri buulanyor. Gözümüz, atölyede
maketlerin dizili olduu bölümdeki raara kayyor.
“Gördüünüz bu raar kendisi düünüp yapt” diyor Ümran Köksal. Çeitli büyüklükteki ahap maketlerin dizili olduu raarda insan artan bir düzen hâkim. Marangoz tezgâhlarnn bulunduu kesimhane bölümü de prl prl. Yerlerde, marangozhanelerin zeminini kaplayan tala parçalarndan eser
yok. Ali Köksal, talalar bakr kazanlarda topluyor
danklk yaratmasnlar diye.
Kesimhanenin duvarlarnda srayla dizilmi bir sürü
alet-edevat var. “Bunlarn düzenine hiç karmam.
Yoksa aradn bulamaz.” diyor Ümran Köksal. Bir
köede duran yourt kovalarn gösteriyor sonra.
Bunlar kalp çkarmak için kullanyormu âmâ maket
ustas. Pergel niyetine kullanmak üzere çeitli uzunluklarda hazrlad telleri ilk gördüümüzde ne ie
yaradn pek anlamyoruz. Kendisinin tasarlad bu
tellerden birini ve sivri uçlu tornavidaya benzer bir
alet ile bir parça da kontrplak alyor eline maket ustas. Biz “Ne yapacak acaba bunlarla?” diye düünürken, ei de “Size pergeli nasl kullandn göstermek istiyor” diye konuuyor. Kare biçimindeki kontrplaktan birkaç dakika içinde yuvarlak bir parça elde
ediyor Ali Köksal.
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En Büyük Hayali
Sultan Ahmet Camii’nin Maketini Yapmak
Ali Köksal’n en çok nelerin maketini yapmaktan keyif aldn soruyoruz ei Ümran Köksal’a. “Villalar, evler… Antkabir yapmay seviyor bir de.” diye cevaplyor sorumuzu Ümran Köksal. Antkabir’i daha önce görmemi olduunu örendiimizden, nasl olup da hiç görmedii bir eyin maketini yapabiliyor, diye merak ediyoruz. “Miniatürk’e götürmütük bir keresinde. zin aldk, oradaki tüm maketlere dokundu. Oradan biliyor Antkabir’i.” diyen Ümran Köksal, einin
en büyük hayalinin Sultan Ahmet Camii’nin maketini yapmak olduunu ifade ederek, “Elindeki ileri tamamladnda Sultan Ahmet Camii’ne balayacak. Büyükçe bir maket
olacan söylüyor.” diyor.
Ali Köksal’n günde kaç saatini atölyede geçirdiini soruyoruz eine. “Sabah kahvaltsn eder etmez, hemen buraya gelir. Gece geç saatlere kadar burada olur. Kafasnda bir
ey tasarlyor bazen, onu bitirene kadar brakmyor
elinden. Bazen gece 1’lere kadar çalt oluyor”
diye anlatyor Ümran Köksal. Ahabn kesiminden
montajna her aamas âmâ ustann elinden çkyor einin anlattna göre. Maketlerdeki renk
farkllklarn hatrlatyoruz Ümran Köksal’a. O
da, “Renk konusunda ben yardmc oluyorum. Vernikleme aamasnda, tonlama konusunda ben devreye giriyorum.” diyerek merakmz gideriyor.
Ali Köksal’n, bir maketi ne kadar sürede tamamladn da sormadan edemi126

yoruz. Ümran Köksal, einin, çok sk çalrsa eer bir maketi 6-7 ayda tamamlayabildiini belirtiyor. Einin söylediine
göre âmâ maket ustas, çalmalarnda en çok ardç aacn kullanmay tercih ediyor. Kullanlacak malzemeleri birlikte
temin ettiklerini belirten Ümran Köksal, “Ahapla ilgili marangoza gidilmesi gerekiyorsa gidiyoruz. Maketlerin aydnlatmalar için elektrikçiye gidilmesi gerekiyor bazen. Her yere
birlikte gidiyoruz.” diye konuuyor.
Karadeniz Evindeki Detaylar Hayran Brakyor
Görme engelli Ali Köksal’n maharetli ellerinden çkm olan
maketlere yakndan bakyoruz. Hepsinde aydnlatma kullanlm. Ali Köksal, kendisinin mahrum kald aydnl,
belli ki maketlerinde eksik brakmak istememi. Maketlerin hepsi birbirinden güzel görünüyor. Özellikle de Karadeniz evi olarak tasarlanm olan. Kendisinin Giresunlu, einin ise Trabzonlu olduunu söylüyor
bu arada Ümran Köksal. Karadeniz evi maketinde, iki katl ahap evin önünde bir su kuyusu,
ekmek frn ile biri büyük, dieri küçük iki yayk var. Karadeniz’e özgü serenderi de unutmam Ali Köksal. Serender ile ilgili malumat bulunmayanlar için küçük bir hatrlatma:
Serender, Karadeniz’de dört direk üzerine oturtulmu tek odal yapya deniyor.

Mutlaka evin dndadr ve kesinlikle ev ile serender arasnda herhangi bir geçit veya köprü bulunmuyor. Yerden yükseklii yaklak 5-7 metre olan bu yap, bölgede ürünlerin
haerelerden ve yaban hayvanlarndan korunmas için kullanlyor.
Karadeniz evinden baka cami maketleri de var raarda.
Einin yapt ilk cami maketini gösteriyor Ümran Köksal.
Öteki cami maketleriyle karlatrnca, el becerisini giderek gelitirdiini görüyoruz âmâ maketçi ustasnn. Detaylar, vernik içilii her makette daha da iyiye gitmi.
Biz maketleri incelerken, Ali Köksal da eine çay makinesindeki suyun kaynadn anlatyor. Ei için “kramda bulunmadan göndermez sizi” diyor Ümran Köksal,
söyleimizi tamamladktan sonra çaymzn yannda ikram
edecei kurabiyeleri servise hazrlarken.
Raarda 18 Yllk Emek Duruyor
Raarda dizili olan maketleri göstererek, “18 yllk birikim var burada” diyen Ümran Köksal’a, einin imdiye dek sergi açma frsat bulup bulmadn soruyoruz. Ali Köksal’n, bugüne kadar 7-8 sergiye katldn söyleyen Ümran Köksal, “Yaptklarn herkes görsün,
takdir etsin istiyor. Bir eyi baarmay seviyor. Baarl insanlar da seviyor” diye konuuyor. Ümran Köksal, baarl insanlardan söz ederken, einin bir isteini dile getiriyor. Ali
Köksal, çalmalarn takdirle karlad, baarl bulduu stanbul Büyükehir Belediye Bakan Kadir Topba ile tanmak istiyormu.
Biz eiyle söyleimizi sürdürürken, Ali Köksal da atölyenin kesimhane bölümünde makinesini çaltryor
ve maket yaparken kulland küçük tahta parçalarn nasl kestiini gösteriyor bize. Nasl olup da elini
hzara kaptrmyor, diye ap kalyoruz. Son derece itinal, hesapl çalma bizi hayrete düürüyor.
Ümran Köksal’a, “Einiz maket yapmasayd, neyle urard?” diye soruyoruz. Resme öteden beri yatknl olan
einin, gördüü dönemlerde çok güzel yal boya resimler yaptn anlatyor o da. Einin Allah vergisi bir yetenee
sahip olduunu vurgulayan Ümran Köksal, hayat arkadann yaama tutunma gayreti hiç bitmesin diye onu sürekli motive ettiini anlatrken, “Yoksa hayata küser. Ali Bey
bana Allah’n emaneti. Ona iyi bakmak zorundaym.”
diyor. Eine sürekli motivasyon destei verirken, kendisini nasl motive ettiini de sorduumuz Ümran

Köksal’n cevab, “nancm, sevgim motive
ediyor beni. Bu bana yetiyor.” oluyor.
Ali-Ümran Köksal çiftinin imdilerde en
büyük özlemi torun sahibi olmak. Çocuklarndan alacaklar müjdeli haberi sabrszlkla beklediklerini anlatan
Ümran Köksal, einin yllar evvel oluna yapt tahtadan yürüteci göstererek, “Hele bir torun gelsin, ona
neler neler yapacak dedesi”
diye konuuyor gözlerindeki lty gizlemeyerek.
kram edilen scack demli çay,
tazecik kurabiyelerin eliinde içtikten sonra samimi sohbetleri için teekkür ederek yanlarndan ayrlyoruz AliÜmran Köksal çiftinin.

Anadolu Selçuklu Mimarisi

Taçkap Bezemelerinde

Rûmi Moti
Yrd. Doç. Dr. ükriye KARADA*

Konya nce Minareli Medrese Taçkaps

Anadolu Selçuklu Devleti, yaklak iki asr süren varl boyunca çok önemli eserler ortaya koymay
baarmtr. Anadolu Selçuklu yaplarnda, mimari elemanlarn farkl biçimlerde bezendii dikkat çeker.
Yaz ve bitkisel bezemenin bir arada kullanld bezemelerde yaz ön plana, geometrik ve bitkisel
bezemenin bir arada olduu bezemelerde ise geometrik bezeme ön plana çkmaktadr. Bu yazda,
Anadolu Selçuklu Mimarisi’deki yaplarn taç kap bezeme düzeninde rûmi deseninin kullanmn
kronolojik sraya göre inceledik.

Müslümanlar asrlarca Hristiyan Bizans mparatorluu ile savaarak onlarn Anadolu’daki mukavemetini krmaya çalmlar, fakat bunu baaramamlard. 26 Austos 1071 tarihinde1 Malazgirt’te gerçekleen çarpmada Büyük Selçuklu Sultan Alparslan’n Bizansllara kar elde ettii zafer ile bu
direnç krlm ve göçlerle gelen Türkmenlere, Anadolu’da
bir vatan hazrlanmt. Böylece Türkmenler Anadolu’ya
gruplar halinde gelmeye balamlardr.2 Malazgirt zaferinden sonra Bizans’n içine dütüü siyasi iktidarszlktan dolay, Melikah döneminde, Alparslan’n amcaoullar olan Kutalmoullar, bölgenin fethinde ciddi bir direnile karlamadan, 1075 tarihinde znik’i almlardr. Buray üs olarak
kullanmlar ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin temellerini atmlardr.3 Ancak Süleyman ah’n Kuzey Suriye’de genileme siyaseti gütmesi ve Halep’i kuatmas Büyük Selçuklular
tarafndan tehlike olarak görülmü ve kar harekâta geçilmitir. 1086 ylnda Süleyman ah’n ölümüyle oullar Klçarslan ve Dolat, Melikah’n yanna götürülmülerdir.

Diyarbakr Ulu Camii

Melikah’n 1092’de ölümüyle serbest kalan Klçarslan, znik’e gelerek devletin bana geçmitir.4 I. Klçarslan
1096’da I. Haçl Ordusu’nun znik’i almasna mâni olamam5 ve Bizansllarla yapt anlamadan dolay genileme
politikasn douya yöneltmi ve bakenti Konya’ya tamtr.6 Böylece tarih sahnesine çkm olan Anadolu Selçuklu
Devleti etrafndaki beylikleri de himayesine almaya çalarak
Anadolu’da siyasi bir birlik oluturmulardr. Her bir sultann
vefatndan sonra meydana gelen taht kavgalarna ramen
genileyerek zengin bir devlet haline gelmeyi baarmlardr.
I. zzeddin Keykavus (1211-1220)7 ve I. Alâeddin Keykubad
(1220-1237) 8 zamannda en parlak devirlerini yaamlardr.
II. Gyaseddin Keyhüsrev (1237-1246)9 döneminde, 3 Temmuz 1243’te Moollarla Köseda’da gerçekleen çarpmada ciddi bir müdafaa göstermeyen Selçuklu Ordusu bozguna uramtr.10 Anadolu Selçuklu Devleti bu savatan sonra
Moollara yüklü vergiler vermek zorunda kalmlar ve Moollara baml olarak varlklarn sürdürebilmilerdir.

Celaleddin Karatay ve Sahip Ata Fahreddin Ali gibi
güçlü vezirlerin sayesinde varln sürdüren devlet, onlardan sonra bir müddet daha devam etmitir. Selçuklu sultanlarnn bamsz olamaylarndan
dolay Karamanoullar ve Erefoullar gibi beylikler de isyan etmilerdir. stilalar, isyanlar ve iç savalar Anadolu’da düzenin bozulmasna, Moollarn
ar vergileri ve soygunlar da halkn daha da fakirlemesine neden olmutur.11 Bütün bunlar Selçuklu
Hanedanl’nn sonunu getirmitir. II. Mesud’un da
ölüm tarihi olan 1308 yl, tarihçiler tarafndan devletin ykl tarihi olarak kabul edilmektedir.12
Anadolu Selçuklu Devleti yaklak iki asr süren varl boyunca bütün bu karkllara ramen çok önemli eserler ortaya koymay baarmtr. Selçuklu Sanat
üzerinde yaplan aratrmalar çok yönlüdür. Bunlardan
biri bezeme alanndaki yaplan çalmalardr. Anadolu
Selçuklu yaplarnda, mimari elemanlarn farkl malzemelerle bezendii dikkat çeker. Bezeme malzemesini
oluturan ta, ahap, çini ile örneklerine pek sk rastlanmayan alç üzerindeki desenlerde “geometrik”, “gürlü”, “hat” (yaz) ve “bitkisel” olarak dört ana guruba
ayrabileceimiz bezeme unsurlar mevcuttur. Bazen
de birbiri ile karm düzenlemeler ilenmekle birlikte,
desenlerde bezeme türlerinden birisi daha ön planda
görülür. Yaz ve bitkisel bezemenin bir arada kullanld bezemelerde yaz ön planda, geometrik ve bitkisel
bezemenin bir arada olduu bezemelerde ise geometrik bezeme ön plana çkmaktadr. Burada, Anadolu
Selçuklu mimarisindeki yaplarn taçkap bezeme düzeninde rûmî deseninin kullanmn kronolojik sraya göre
inceleyeceiz. Anadolu’dan önce Orta Asya’da kullanlm olmasna ramen bu motif, Anadolu Selçuklular dönemindeki youn kullanm sebebiyle, Anadolu’ya
ithafen “rûmi” ismini almtr.
Cami mimarisinin en erken örneklerini bulduumuz
Karaman Hatuniye Medresesi Taçkap Ayrnt

Güneydou Anadolu’da, Suriye’nin etkileri görülmektedir. lk örnekler Anadolu Selçuklu döneminden önce ina edilmi ve Melikah döneminde yenilemeler olmutur. Bunlardan biri Diyarbakr Ulu Camii (1092) 13 olup, plan am Ümeyye Camii’ni tekrarlayan nitelikleriyle bu durumu kantlamaktadr. Avlu
cephesinde yer alan iki katl revaklardaki antik balkl sütunlar, cepheyi dolanan kuaktaki helezonik dallar üzerindeki motier ve kemer silmeleriyle, dönemin
seçmeci özellikleri yanstmaktadr.

Silvan, 1086’da Büyük Selçuklular’n idaresine geçmi ve
Artuklular’a ikta olarak verilmitir. Silvan Ulu Camii (1224)
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kuzey cephesinde yer alan sar galeri ve bir saça tamas gereken konsol kalntlar, farkl bir cephe düzeni
göstermesi açsndan önemlidir. Bu konsol dizilerinin ve
aralarndaki rozetlerin yüzeyleri, rûmi desenleriyle bezenmitir. Oyma tekniiyle uygulanan bezemedeki motier
düz yüzeylidir. Ayn tarz bezemeye mihrap önü kubbesine geçii salayan tromplarn etek ksmnda da rastlanmaktadr.
Erzurum Ulu Camii Saltuklular döneminden günümüze, orijinalliini kaybetmi halde ulamtr. zzettin
Saltuk’un olu Melik Muhammed tarafndan 1179 ylnda yaptrldna dâir kitabe bugün mevcut deildir.15
Plân olarak, mihraba dik sahnlardan olumakta ve mihrap önü kubbeli camileri tekrar etmektedir. Silmeli kemerlere oturan büyük pandantii kubbenin yerinde bugün ahap bir kubbe bulunmaktadr.16 Mukarnas kavsaral mihrap niinin etrafn çeviren geni bordür, yüksek kabartma olarak geometrik desenle ilenmitir.
Kuzey-güney dorultusunda mihrap ekseni üzerindeki iki açklktan birisi mukarnasl kubbeyle örtülüdür. Bu
örtü eklinin Erzurum’daki lhanl dönemi yaps olan Yakutiye Medresesi’nin orta açklyla benzemesi, sonraki dönemde yaplm olabileceini göstermektedir. Bu
bölgede Azerbaycan bölgesine ait özelliklerin yan sra
yerli ustalarn, farkl oyma tarzlarndan olan bol yivli eritleri ve halat eklindeki silmeleri çokca görülmektedir.
Özellikle bombeli erit yüzeyleri en çok Dou Anadolu
Bölgesi’nde kullanlmtr.17
XIII. yüzyln balarna tarihlenen Tercan Mama Hatun
Kümbeti’nde18 ise ince nilerle tekilatlandrlm olan
cephelerdeki geometrik geçmeler geleneksel etkilere
balanmaktadr. Giriin mukarnas kavsarasndaki yuvalar geometrik olarak bezenmitir. Hemen altndaki yuvarlak prolli eritlerden oluan geçme desenli bir kuak
ve bunun altnda zemini rûmî desenli kû yaz kua çe-

Büyük Selçuklularn tula eserlerinde gördüümüz geometrik kompozisyonlar, Anadolu’nun yerli malzemesi olan taa ilenmi halinin ilk örneini Divrii Kale Camii (1180) taçkap alnlnda görmekteyiz.19 Kitabesinde ad geçen “Meragal Üstad Hasan bin Firuz” ibaresinden dolay mimarnn Azerbaycanl olduu anlalmakta
ve bahsettiimiz bezemeyi anlaml klmaktadr.

Divrii Ulu Camii Kuzey Taçkap Ayrnt

virmektedir.

un bezemenin bulunduu taçkapsnda mukarnas sralar çoalm, geometrik bezemeli ana bordürlerin etrafndaki ince
bordürlerde rûmi desenli bezeme kullanlmtr. Bu özellikleriyle atlama ta olarak görülen bu yapda bezemeler yüzeyseldir.
Kemer köeliklerinde, yandan verilmi yürür vaziyetteki aslan gürleri yer almaktadr.23 Bu gürlerin ba ve kuyruklar tahrip
olmutur. Kitabe kuann altnda giri niini üç taraftan çeviren ince bordür de bitkisel desenlidir.
Konya Alâeddin Camii’de bulunan birkaç kitabede Sultan
Alâeddin Keykubad zamannda 617/1220 ylnda Atabey
Ayaz’n nezaretinde tamamland yazldr.24 Taçkapda iki
renkli mermer malzeme kullanlmtr. Derin olmayan ni eklindeki taçkapnn sivri kemerini, tam tepe noktasnda tam dairede birleen iç içe geçmi yarm daireler çevirmektedir. Kemer
köelii ise birbirinin alt üstünden geçip düüm oluturan eritlerle bezenmitir. ki renkli ta içiliiyle düzenlenen geometrik geçmeler, güneyli özellikleri Orta Anadolu’ya tamaktadr.
Fazla deiiklie uramadan günümüze ulaabilen nâdir yaplardan birisi olan Nide Alaeddin Camii 1223’te ina edilmitir.25
Kble duvarna dik üç nei yapnn, mihrap önü, yan yana üç
kubbeyle örtülmütür. Dier ksmlar sekiz ayak üzerine kuzeyErzurum Çifte Minareli Medrese Taçkaps

XIII. yüzyl balarna tarihlenen Kemah Melik Gazi Türbesi20,
tulalarla ina edilmi olmas ve giriinde tulalarn arasnda ruze renkli srl tulayla elde edilen bezeme, Meraga bölgesinin eserleriyle benzerlik içindedir. Sekizgen gövdenin üzeri piramidal külahla örtülüdür. Her cephede dikdörtgen çerçeveli çökertme alanlar bulunur. Dou cephedeki girie, iki tara merdivenlerle ulalr. Düz atk tal giriin iki yanndaki zar balkl
sütunceler, geometrik desenle bezenmi alnl çeviren sivri kemere oturmaktadr.

güney dorultusunda sivri beik tonozla örtülüdür. Taçkaps dou cephesinde ve biraz da kuzeye kaydrlm bir biçimde düzenlenmitir. Kuzeydou köesinde ta minaresi yer almaktadr. Beden duvarlarndan oldukça yüksek, fakat çok fazla
da takn olmayan taçkapsnda bir ana bordür mevcuttur ve
geometrik bezemelidir. ri mukarnaslardan oluan kavsara niinin üzerindeki bordür geometrik bezemelidir ve tepe noktasnn iki yannda sanatç kitabesi yer alr. Bunlarn yanlarnda da
saç örgülü tahrip olmu iki insan ba mevcuttur. Bunun üzerinde üç satrlk kitabeyi içine alacak ekilde kavsara kemer boluklarn çeviren sivri kemerli bordür, geçme desenlidir. Ayn e-

Amasya Halifet Gazi Türbesi’nde (1145)21 karmza çkan yuvarlak kesitli zikzak ve köeli çkntlar oluturan silmeler, yerli geleneklere örnek olarak gösterilebilir. Küçük bir kavsara niine sahip giri, dtan kademeli olarak daralan bazen zikzak, bazen köeli girinti ve çkntlar yapan burmal ince kaval silme ile çevrelenmitir. Bunun üzerinde ortada bir sütunla ayrlan kemerli bir pencereye sahiptir. Cepheyi en dtan zikzakl ince bir silme çevrelemektedir.

kilde bask kemerli giriin üzerindeki bordür de geçme desenlidir. Taçkapda bitkisel desen sadece kemer köelerinde ve mukarnas yuvalarnda bulunan birkaç gülbezekten ibârettir. Tamamen geometrik desenleri ve yüzeysel oyma tekniiyle ilk dönem yaps olduunu ortaya koymaktadr.
Ahlatl Hürrem ah Usta’nn imzasn tayan 1228-122926 tarihli , Mengücekolu Ahmet ah ve ei Turan Melek’in yaptrd Divrii’deki Ulu Cami ve Dârüifa’dan oluan külliyenin

1217 ylnda I. zzeddin Keykavus tarafndan Sivas’ta yaptrlan
dârüifa22 açk avlulu iki eyvanl bir plâna sahiptir. Güney yönde bulunmas gereken dier yan eyvan türbe olarak deerlendirilmitir. Türbe cephesi, çini mozaik tekniiyle mavi, beyaz, ruze, lacivert renklerde, geometrik desenlerle bezenmitir. Yo132

bezemelerinde, kendinden önce ve sonra rastlayamayacamz bir ta ustalyla karlalr. Biri dârüifaya ait olmak üzere burada bulunan dört kapnn her biri ayr ayr taçkap eklinde düzenlenmitir. Kuzey taçkaps neredeyse üç boyutlu bir
görüntü ortaya koyan iri rûmi desenleriyle ilenmitir. Bu gö-

rüntülere, 1271 tarihli youn bitkisel bezemeye sahip Sivas
Medreseleri’nde dahi ulalamamtr. Ulu Cami’nin Dou Taçkaps ve Dârüifa Taçkaps da farkl bezemeleriyle, Anadolu Selçuklu Mimarisi’nde örneine rastlamadmz özelliklerle
karmza çkmaktadr.
Konya Srçal Medrese taçkapsnda yer alan kitabeye göre II.
Gyaseddin Keyhüsrev döneminde 640/1242-43 ylnda Bedreddin Muhlis tarafndan inâ edilmitir.27 Açk avlulu, iki katl ve iki eyvanl bir plâna sahip medresenin ana eyvanndaki çinilerinden dolay bu isimle anlmaktadr. Kesme ta malzemeli
derin bir eyvandan oluan taçkap kemeri zikzak yivli sütuncelere oturmaktadr. Kemerin üzerinde, ard ardna sralanm, küçük on yedi adet üç dilimin oluturduu çökertme alanlar sralanmtr. Bunun üzerinde ayn kemer kavisini takip eden bordürde geometrik desen yer alr. Kemeri çeviren ilk bordür, ince
ve meyilli yüzeyin üzerindeki ayrma rûmilerin iç içe geçirilmesiyle elde edilmi desenle bezenmitir. Sonraki geni bordür geometrik desene sahiptir. Bunun dnda da yarm yldz srasndan
oluan bezeme vardr. Kemer köeliklerinde be gülbezek yer
almaktadr. Giriin iki yanndaki mihrabiyelerin üzeri mukarnas
dizilerinden oluan konsolla taçlandrlmtr. Bask kemerli giriin üç taraf iki renkli ta dizisinden olumaktadr. Alnlk ksmnda üç dilimli kemerin içi kitabe olarak deerlendirilmitir.
Konya Sahip Ata Külliyesi, kitabesine göre yapnn inasna
656/1258’de balanm, 678/1279’da tamamlanmtr. Türbe
bölümü 682/1283’te yenilenmitir.28 Taçkap ta bezemelerinde bitkisel bezemenin younlat görülmektedir. Mukarnas
kavsaral taçkapnn iki renk mermerden sivri kemerli bir girii
vardr. Kemerin köeliklerinde koyu renk mermerden kaval silmelerle oluturulmu geçme motinin ortasnda altgen, köelere doru üçgenler yer alr. Mukarnas kavsarann köeliklerinde ortadaki yldzn kollarnn uzantsyla oluturulmu geometrik desenli kabaralar yer almaktadr. Kavsara kemer köeliklerinde ise giri kemeri köeliklerindeki gibi, kaval silmeden oluan
geçme bulunmaktadr. Bütün bunlar dardan ikili bir geçme
bordürü çevirmektedir. Bu eritlerin birisi geometrik desenli, dieri ise ters simetrik rûmi desenli ulama desenlidir. Bu bezemeyi srasyla dtan yaz bordürü ve geometrik desenli bir bordür
çevrelemektedir.
1265’te yapld düünülen Konya nce Minareli Medrese29
taçkaps hem farkl bir düzenlemeye hem de youn bir bitkisel bezemeye sahiptir. Taçkap, Bursa kemerli yüksekçe bir nie
sahiptir. Sivri kemerli giri kapsnn etrafn çeviren celî sülüs yaz
bordürü sivri kemerin üzerinde halka eklinde birbirine dolanarak yukar doru ilerlemektedir. Bursa kemerini atktan sonra saçak hizasndaki yarm daire eklindeki çkntnn üzerin-

Tercan Mama Hatun Kümbeti

de de yeniden birbirinin üstünden geçi yapmaktadr. Bu bordürün üzerindeki ayetlerin yarm kalmasndan dolay, kapnn
üst ksmnda eksiklik olduu anlalmaktadr. Bursa kemerinin
köeliklerinde oldukça kabark ekilde düümlü geçme moti yer almaktadr. Bu moti ince rûmi desenli bordür çevrelemekte ve bu bordür köe sütununun üzerinde son bulmaktadr. Bursa kemerli niin köeliklerinde neredeyse üç boyuta ulaacak kadar kabark bir hayat aac moti ilenmitir. Bu motin altndaki yelpaze ekli müsennâ olarak yerletirilmi. Köede
yer alan bu motierin etrafn bu sefer daha kaln, rûmi desenli müsennâ bordür çevrelemektedir. Köe sütuncesinin hizasnda iki sütunce ve üzerinde, zeminini rûmi deseninin dolgulandrd, kaln kaval silmenin oluturduu bir geçme deseni bulunmaktadr. Bütün bunlar dardan srasyla kaln yaz bordürü ve rûmi desenli bordür çevreler. En dta ise üç kaval silme
köe sütunlarnn hizasnda düüm oluturmaktadr.
lhanl Veziri emseddin Cüveyni tarafndan 1271 ylnda yaptrlan Sivas Çifte Minareli Medrese30 sadece ön cephesiyle
ayaktadr. Haf da tants bulunan taçkapnn yan cephelerle birleimi yuvarlatlarak elde edilmitir. Mukarnas kavsaral bir
nie sahip taçkapy çevreleyen bordürlerden ilkinde, ince bir
bitkisel desen vardr. Bundan sonra yer alan asl bordürü mukarnas dizilerinden meydana gelen bordür oluturmaktadr.
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lardaki minarenin kaide yüzeylerinde ise farkl bir bezeme görülür. Kaln kaval silmelerle ayrlan bölümlerde, yine kaln kaval silmelerle sekiz kollu yldz ve üzerinde iri tepelikler görülmektedir.
Kaidenin en alt ksmnda ise büyük bir hayat aac moti bulunmaktadr. Kaidenin yan yüzeylerinde ise ön cephedekine benzer ekilde kaln kaval silmelerle oluturulan bir düzenleme görülmekle birlikte burada hayat aac kullanlmamtr. Yan cephelerdeki pencere açklklar ve çemenin etrafnda bezeme alan olarak kullanlmtr. Köe kulesinin üzerindeki bezemede, üç boyutlu bir görüntü oluturmaktadr.
Kitabesi bulunmamakla birlikte, bu medreseyle benzerlik
gösteren Anadolu Selçuklu Medreseleri’nin büyük bir ksmnn, 1270’li yllara tarihlendii için Erzurum Çifte Minareli Medrese’de ayn tarihlerde veya sonraki yllarda inâ edildii kabul edilmektedir.33 ki katl, açk avlulu ve dört eyvanl, dikdörtgen plânl medresenin ön cephesi, kuzey yönünde
ve simetriktir. Cepheyi ortalayan taçkap, ileri tantl ve yanlarndaki minare kürsüleriyle bir bütündür. Minareye kaidelik
yapan ksmn ön ve yan cephelerinde hayat aac moti bulunmaktadr. Mukarnas kavsaral derin bir nie sahip taçkapy be bordür çevirmektedir. Dtan içe doru sralanan bordürlerden ilkini, oluturan desen ayrma rûmi ve tepelik motiflerinden olumaktadr. Bundan sonra gelen ikinci bordür, SiBeyehir Erefolu Camii Taçkaps

Daha sonraki geni bordürde belirli bir seviyeye kadar tam ulama rûmilerden oluan bir desen yer almaktadr. Üzerindeki ikinci kompozisyon ise dairevi çokgenlerden olumaktadr. Kavsara köelikleri ve mukarnaslarn yuvalar da rûmi deseniyle bezenmitir. Taçkapnn yan cephelerindeki pencere açklklar ve nilerin etraf da bezeme alan olarak kullanlmtr. Buradaki desenler
rûmilerden olumaktadr.

vas Gök Medrese taçkapsn çeviren bordürlerden ikincisiyle
ayndr. Yine ayn ekilde üçüncü ve dördüncü bordürlerdeki
desenlerde ayn sralamayla tekrarlanmaktadr. Beinci bordür
ise ilk bordürdeki desenin aynsdr. Daha dar bir bordürden
oluan bu desen derin oyma teknii kullanlmad için farkl görünmektedir.
1297 tarihli Beyehir Erefolu Camii, taçkap bezeme düzeni açsndan ilk bordür hariç, Sivas Gök Medrese’nin tekrar

Açk avlulu, dört eyvanl bir plâna sahip, Sivas Buruciye Medresesi 1271 ylnda Muzaffer Burucirdi tarafndan yaptrlmtr.31 leri
tantl mukarnas kavsaral nie sahip taçkapnn tüm yüzeyi, etrafn çeviren üç bordür, kavsara köelikleri, taçkap çkntsnn d
ve iç köelerindeki sütuncelerin üzerleri yer yer datlm kabaralarn, panolarn üzerleri ayr ayr rûmi desenleriyle bezenmitir.

olarak görülmektedir. Buradaki fark malzeme olarak mermer
deil de kesmeta kullanlmasndan ve daha kötü bir içilikten
kaynaklanmaktadr.
Erzurum Yakutiye Medresesi 1310 tarihinde Sultan Gazan ve
Bolugan adna Hoca Yakut tarafndan yaptrlmtr.34 Bat cephesine yerletirilen ileri tantl taçkapnn bulunduu ön cephe-

Sivas Gök Medrese Vezir Fahreddin Ali (Sahip Ata) tarafndan
1271’de yaptrlmtr.32 Taçkapda kullanlan açk mavi mermerlerden dolay bu isimle anlan medrese, açk avlulu, dört eyvanl bir plâna sahiptir. Medresenin köelerindeki dayanak kuleleri,
sol yan cephedeki çemesi, taçkapnn iki yanndaki minareleri ve
yan cephelerdeki pencereleriyle çok zengin bir ön cepheye sahiptir. Mukarnas kavsaral giriin etrafn kademeli olarak çeviren
be bordürün her biri farkl bir rûmi deseniyle bezenmitir. Yan134

nin iki köesinde minare kaidesi bulunan medrese, üç eyvanl kapal avlulu bir plâna sahiptir. Mukarnas kavsaray çeviren bordürleri dtan içe doru sraladmzda, ilk bordürü mukarnas yuvalarndan oluan bir düzenleme oluturmaktadr. kinci bordür ise
kabark olarak ilenmi geni bir rûmi desenden olumaktadr.
Bundan sonraki geometrik desenli üçüncü bordür, çok ince yar
simetrili ulama rûmi desenli bordür ile iki taraftan çerçeve içine
alnmtr. Bu desen, Erzurum Hatuniye Medresesi’ndeki taçkap-

nn birinci ve beinci bordüründe yer alan desenin daha da küçültülmü halidir. Dördüncü bordür rûmi desenlidir. Mukarnas kavsarann köelikleri botur. Sadece kemer yüzeyi bezenmitir. Taçkapy çeviren bordürleri birbirinden ayran silme yüzeylerinin de bezeme alan olarak kullanld youn bir bezemeye sahiptir. Taçkap
çkntsnn yan yüzeyleri de iki pano halinde hiç bo yer braklmakszn deerlendirilmitir.
Karamanolu Alâeddin Bey’in kars ve Osmanl Hükümdar I.
Murad’n kz Nefise Sultan (Melek Hatun) tarafndan 783/1383’de
yaptrlan Karaman Hatuniye Medresesi35 taçkaps, Sivas Gök
Medrese, Erzurum Hatuniye (Çifte Minareli) Medresesi ve Beyehir
Erefolu Camii taçkaplarnn mukarnas kavsarasn çeviren bordürlerin tekrardr. Burada en dtaki bordür de Gök Medrese’yle
ayndr. Kavsara ve kavsara kemer köelikleri bo braklmtr.
Beylikler döneminde Selçuklu gelenei, Karaman Hatuniye
Medresesi (1385) örneinde olduu gibi devam ettirilmeye çallm fakat farkl Beyliklerde deiik örnekler ortaya konmutur. Beylikler devri, mimari aratrmalaryla Osmanl sanatnn
antsal üslubunu hazrlamtr. Görüldüü gibi XII. yy.’daki yaplarda görülen geometrik bezemeli bordürler, XIII. yy.’n sonunda, yerini rûmi bezemeli bordürlere brakm ve bezeme alanlar çoalmtr. Rûmi moti daha sonraki Osmanl döneminde
de kullanlmaya devam etmitir. Osmanl döneminde bu geliim, Kanuni devrinde son eklini almtr.
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Osmanl Armalar
Elif Kübra YAZGAN
Devleti bütün unsurlaryla yanstan, milli ve manevi deerlerin bir arada yer ald Osmanl armasnn
simetrik gizemli görüntüsü, tarihi bir derinlik arz eden anatomik yaps sayesinde srrn korumutur. Halk da
Arma-i Osmanî’yi o derece benimsemitir ki, sadece mimariye ve resmi belgelere deil, devlete sadakatini
göstermek için günlük hayatn ileyii için lazm gelen bütün araç ve gereçlerin üzerine naketmilerdir.
Osmanl mparatorluu’nda arma; sultan,
kapkulu, tarîkat ve ocaklarda, Sultan II.
Bayezid döneminden sonra da yeniçeri
orta nianlarnda kullanlmaya balanmtr. Osmanl’da Batl üslupta yaplan
ilk arma, brahim Müteferrika’nn 1720
senesinde Sadrazam brahim Paa’ya

sunduu, imir aacn oyarak hazrlad haritann sol üst ksmnda yer alr. Devlet-i Alîyye’de
bugünkü bildiimiz arma, Sultan III. Mustafa
zamannda ekil almaya balam, standart
görüntüsü ise 17 Nisan 1882 tarihinde Sultan Abdülhamid-i Sani’nin emriyle tescillenmitir. Bu tarihten önceki padiahlarn kiisel
Armal Mühür
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imzas olan turalar, ayn zamanda hanedan ve
devleti temsil eden arma görevini üstlenmitir.
Devleti bütün unsurlaryla yanstan, milli ve
manevi unsurlarn bir
arada yer ald Osmanl armasnn simetrik gizemli görüntüsü, tarihi bir derinlik
arz eden anatomik yaps sayesinde srrn korumutur. Hiçbir armaya nasip olmayan
yaygn kullanm halkn sevip benimsemesiyle, sadece devletle ilgili yazmalarda deil, sosyal ve günlük hayatta da fazlaca kullanlmasn salamtr.
Tura, Ouz hakanlarndan Ouz Han’n
kullanmaya balad iaretten ortaya çkmtr. Lugatte iki manaya gelen turann ilk anlam, iki kanad açk yrtc büyük doan, turul kuudur. Dier manas ise tura kelimesinden türeme, “Osmanl padiahlarnn imza yerine kullandklar özel
sembollerden oluan iz, alamet, niân- hâkânî’dir.
Anadolu lehçesinde sondaki “” har okunmad için zamanla “tura” olarak deiir. lk turay, Knk Boyu’nun da armas olan çomak eklini Turul Bey kullanm; yine Selçuklular çift bal turul kuunu da tura olarak kullanmtr. Anadolu Selçuklular’nn kavisli turalar Eyyubilere geçmi, biraz ekil deitirip Memluklulara ulamtr.
Memluklularda hükümdar ve babasnn adn içe-
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ren bir satra yazlan kavisli çizgiler yerine, dikey çizgilerin arlkta olduu turalar kullanlmtr. Anadolu Selçuklu sultanlarnn isimleri, baz kitabelerde
çift bal turul kuu ile yer alr. Anadolu beyliklerinde ise turalar, sikke ve yazmalarda kullanlmtr. “Beyliklerde bilinen en eski tura resmi Saruhanolu shak Bey’in (777 H.1374 M.) tarihli gümü
parasnda vardr.”1
Osmanl Sultanlarnda Tura
Osmanl mparatorluu’nda ilk turann, Söüt ve
çevresinde imparatorluu kuran Osman Gazi’ye
ait olduu sanlmaktadr. Osmanl Devleti’ne ait
en eski tural belge, Osman Gazi’nin saltanat srasnda olu Orhan Gazi’nin “Orhan Sultan” ibareli 1 Ramazan 700/10 Mays 1301 tarihli Çalca
Vakyesi’nde yer alr.2 Babasnn vefatndan sonra tahta geçen ikinci Osmanl Sultan olan Orhan
Gazi’nin turas ise 20 Rebî’ul-evvel 724 (17 Mart
1324) tarihli Mekece Vakyesi’nde “Orhan
bin Osman” eklinde deiir.
Arapça kökenli “bin” kelimesi, “olu” anlamndadr; bu ifade ayn zamanda sonraki turalarn zeminini oluturacaktr. Sultan I.Murad’n bilinen tek tural belgesi
1366 tarihli bir vakyede yer alr. Bu belgede “Elif” harnde sada bulunan zülfeler sola geçmitir. Ayrca “Murad bin Orhan” kelimesindeki “nun” har sancak
oluturacak ekilde sadan birinci zülfenin üzerine kadar uzanm, böylece beyze
bölümü yava yava olumaya balamtr.
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Osmanl Armal Ahap Pano

Bu padiah turasnda, tularn zülfe ve sancak yönü dou-

Mustafa Rakm Efendi’nin hat aheseri kabul edilen Sultan

dan batya doru dalgalanmtr. Sultan I. Bayezid turasyla

II. Mahmud’un turas, bu alanda zirve kabul edilmitir. Gör-

birlikte turalara konulan “Han, Muzaffer, Muzaffer Daima,

kemli taht ksmnn yannda hükümdarn “Adlî” olan mahla-

El Muzaffer Daima” gibi unvanlarn olduu ksm, Devlet-i Âli

s, turann klç bölümü üzerinde yerini alr.

Osmanî’nin tahtn sembolize eder. Padiahn adyla birlikte
“El Muzaffer Daima” duas yer almtr.

Turay bu kadar baarl klan etkenler arasnda farkl tasarmyla hat aheseri olmas, her padiahn künyesi ayr olsa

Yedinci Osmanl Padiah olan Fatih Sultan Mehmed’in tu-

da bir öncekine benzerlii sayesinde devamllk ve deimez-

ras, ekil ve estetik bakmndan kendinden sonraki turala-

lik hissi vermesi ve özgün tasarmdr. Turann içerii, padi-

rn formunu oluturmada önem arz eder. Klasik turalarda

ahn saltanat boyunca deimemitir. Belge üzerindeki sul-

yer alan hançer (kol) ksm olumu, “Mehmed bin Murad

tan turalar sayesinde vesikann tarihi hakknda ortalama ta-

Han Muzaffer Daima” ibaresindeki “nun” hareri, sancan

rih hesab kolaylkla yaplmaktadr. Tura çekme ii ilk zaman-

olutuu tular keser, sola paralel uzanp klç olarak isimlen-

lar tevkî nianc, turake, turâî, turanüvis namndaki kii-

dirilen hançer ksmn oluturur. Klasik turada yer alan tu,

ler tarafndan yaplrd ve yetkisiz tura çekilemezdi. Devlet

sancak, taht ve klç bölümleri Sultan II. Mehmed’in imzasn-

kanunlarn iyi bilmek zorunda olan nianc, ilmiye snfndan

da birleik, iç içe olan beyzeler ise birbirinden uzaklap oval

olup, ayn zamanda Dîvan- Hümayun azasdr.

eklini almtr. Tura artk arma görüntüsünü almaya balamtr. Sultan II. Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman tura-

Tura dört ksmdan oluur.

larnda ise, turann etraf ve içi çeitli motierle süslenmeye

lk bölüm “Sere” (Kürsü): Padiah ve babasnn adyla

balamtr. Sultan III. Mustafa’ya kadar eik olan klç bölü-

“ah, han, el- muzaffer daima” duasnn yazl olduu

mü, bu padiah turasnda tam olarak krlmtr.

metin ksmdr.
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kinci ksm “Beyze”: Bin ve han kelimelerindeki “nun”
harerinin kvrlmasyla sol tarafta meydana gelen, içi içe yazlan kavisli ksmdr.
Üçüncü bölüm “Tular”: Turann üzerine uzanan “elif”
harne veya bazen de harf olmayan ama eklindeki kavislere zülüf veya zülfe denir.
Dördüncü ksm “Hançer”: Beyzelerin devam olarak saa
doru uzanan iki hat eklindeki paralel ekle kol ad verilir.
Baz turalarda sultann mahlas (Padiah II. Mahmud “Adlî”,
Sultan II. Abdülhamid “El- Gazi”, Sultan V. Mehmed “Reat”), turann sa üst ksmnda da yer alr.
Devlet yazma ve belgelerinde Tevk-i Hümayun, Tura-i Garra, Turây- Garrây- Sami Mekân- Hâkanî, Tevk-i Ref-i, Tevk-i
Ref-i Hümâyun, Nian- Hümayun, Turây- Meymun, Misal-i
Meymun, Misal-i Hümayun, Nian- erif-i Âlian- Sultanî,
Alamet-i erife deyimlerinin hepsine “tura” denir. Simgesel anlam itibariyle belgelerin bana çekilen turalar, isim olarak Osmanl öncesine dayansa da dünyaca bilinen ekil ve estetii, Osmanllar tarafndan gelitirilip mükemmel hale getirilmitir. Sadece fermanlarda kullanlmayan turalar; evraa
resmiyet kazandrmak için, ahitnamelerde, menurlarda, beratlarda, hanedan sembolü olarak para ve pullarda, defter ve
kaytlarn banda, sonralar arma olarak bayraklarda, sosyal
ve askerî binalarda, mimaride, çemelerde, senetlerde, imarethanelerde, sava gemilerinde, nüfus tezkerelerinde, cami
ve saraylarda younlukla kullanlmtr.

Saltanatta bulunan padiahn turalar mühürlere kaznm
ve bu mühürlere “Mühr-i Hümâyun” denilmitir. En az dört
adet baslan mühürlerden birisi siyasi nedenlere bal olarak
snr boylarnda ve eyaletlerde bulunan vezirlere, has odabana, harem haznedarna birer adet verilir, sultanda da en az
bir adet bulunurdu. Mühr-i Hümâyun’da sultann ad ve baz
ayet ve dualarla turas vardr.
Bu mühürden baka, ayrca, devletin üst kademelerinde bulunan vezir-i azam, eyaletlerdeki vezirler, sancak ve beylerbeyinde, mutasarrf, vergi toplayan mütesellimler, Darüss’ade
aalar ve Haremeyn Vakf nazrlar da, hükümet ve eyalet
ilerindeki belgelerde kullanlmak üzere tura yerine geçen
“pençe” kullanmlardr. Pençenin sancak ksm tek kavislidir.
Tu says ve pençenin belge üzerindeki yeri, kullanann makamna göre deiiklik gösterir. Kullanlan belge Bat dillerinde yazldysa, yaznn sol ba tarafna çekilirdi. Tura ve pençe
arasndaki en önemli fark sancak ksm tek kavislidir, çift kavisli beyzeler sadece turalara çekilmitir.
Osmanl Armasnn Vücut Bulmas
Osmanl mparatorluu’nda arma; sultan, kapkulu, tarikat ve
ocaklarda, Sultan II. Bayezid döneminden sonra da yeniçeri
orta nianlarnda kullanlmaya balanmtr. Bat devletlerinde daha yaygn olarak arma; krallar, övalyeler, zengin aileler
ve asilzadeler tarafndan kullanmtr. Kartal, yldz, ok, yay,
güne, gül, çapa, çiçek, ay ve yldz gibi çeitli ekiller zaman
içinde alem, bayrak ve nianlarda kullanldysa da bunlar için139
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de devleti temsil eden en önemli simge tura, bayrak ve san-

külen toplarn üzerinde ve sancaklarda ay ve yldzla beraber

caklardaki tek ve üç hilal olmutur.

çok ual yldzlar da kullanlmtr. Sultan III. Selim dönemine
ait Fenn-i Harp, Fenn-i Lam, Fenn-i Muhasara adl eserler-

Batl üslupta yaplan ilk arma, brahim Müteferrika’nn, 1720

de de armay anmsatan resimler vardr. Yine Sultan III. Selim

senesinde Sadrazam brahim Paa’ya sunduu, imir aa-

için, tahta çkt yldan 9 yl sonra 1213 (1798-1799) tarihin-

cn oyarak hazrlad haritann sol üst ksmnda yer alr. Üst

de ngiliz bir hakkaka yaptrlan Mühr-i Hümayun’dur. Oval

ksm yukarya bakan kalkann içinde bir hilâl, çevresinde ise

eklinde olan mühür, dierlerine göre ebat olarak büyükçe-

12 adet irili ufakl top namlusu mzrak, âma, ok, yay ve zur-

dir. Üst ksmnda Batl devletler tarafndan kullanlan bir tâcn

na ekilleri görülmektedir. Sultan III. Mustafa döneminde dö-

yer ald mühürde, hilâl ve alt köeli yldzn altnda padia-
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ci nianlarnda ise ölçü aletleri, pergel, çapa yer alrm. Ayrca askerî belgelerin bazlarnda ay ve yldzn yer ald arma çizimleri mevcuttur. “Osmanl Devletini sembolize eden “tura”, “ay-yldz” ve “arma” üçlüsünün birbirinden ayr biçimde
bir arada bulunduu tek örnek, Sultan II. Mahmud dönemine
ait bir berattr. Evail-i Zilhicce 1253 (26 ubat- 6 Mart 1838) tarihini tayan berat 149.5 – 52.5 cm boyutlarnda olup divanî
hatla yazlmtr.”3
Bu armalarn ortak özellikleri, devletin askeri yönünü ortaya çkaran aletlerin fazla olmas, tura, ay ve yldz simgelerinin bir
arada kullanlmasdr. 1851 tarihinde Belçikal hakkâk tarafndan tasarlanan Tanzimat Madalyas, standart armaya daha yakndr. Madalyann üst ksmnda tura, onun altnda 12 ual kalkan, solda üst üste konulmu iki kitap, bereket boynuzu,
sancak, tek ve çift bal teberler, alafranga klç, süngülü tüfek,
3 adet gülle, zrh ve terazi gibi ekiller; bundan önceki armalarda olmayan baz yeni unsurlar bünyesinde birletirmitir. ki hilalin ortasnda yer alan 12 ual yldz beratn ortasnda yer alr.
Sultan Abdülmecid’in kulland armada tura, ortada çevresi
simetrik olarak askeri sembollerle çevrilidir. Altn ve gümü olarak 1266 (1850) tarihinde baslan Bosna Madalyas’nn bir yüzünde Sultan’n turas, dier yüzünde ise saa bakan ay ve
5 köeli yldz yer alr. Sultan Abdülmecid’e, Fransa tarafndan
“Legion” nian, akabinde ngiltere Kraliçesi Victoria tarafndan
1 Kasm 1856 tarihinde ngiliz “Dizba Nian” verilmitir. Kral
III. Edward’n 1346 ylnda balatt Dizba Nian geleneine göre, nian alan kii veya hükümetin, armay Londra’daki
Windsor Saray’nda bulunan Saint George Kilisesi’nin duvarna asmas esastr.
Osmanl mparatorluu’nda standart bir arma olmad için
Kraliçe Victoria, stanbul’a Prens Charles Young ismindeki arma
uzmann, Osmanl Devleti’ne arma hazrlamas için görevlendirir. Etyen Pizani adndaki tercüman yardmyla aratrmalar
balar ve tura, saltanat kavuu, ay yldzl sancak ve sorgucu
hn turas, bir halkann içinde yer almtr. Halkann d ise

ön plana çkaran bir arma tasarlar. Sultan Abdülmecid’in onay

silah, davul, tu, sancak, teber, ok, yay, mzrak, zurna ve çe-

verdii ve bir ylda hazrlanan arma, Saint George Kilisesi duva-

itli silahlardan oluur. 1801 tarihinde çkarlan Vaka-i Msri-

rna aslr. Sultan Abdülhamid-i Sani devrinde Arma-i Osmanî,

ye madalyasnda Sultan III. Selim’in turas, ay ve yldz ek-

standart eklini alr. Prens Charles Young’un tasarlad arma-

li vardr. Konstantin Kapdal tarafndan 1218 (1803- 1804)

ya terazi ve baz silahlar da eklenir. 17 Nisan 1882 tarihinde,

tarihinde yaplan Sultan III. Selim’in resminin sa üst köe-

milli ve manevi deerlerin yannda devletin azamet ve gücü-

sinde de bir arma bulunmaktadr. Sultan II. Mahmud dö-

nü yanstan sembolleri de bünyesinde buluturan arma tes-

neminde yüksek rütbeli subay ve küçük rütbeli erbalara ve-

cil edilir. Sultan Hamid’den sonraki padiahlar da Osmanl armasn kullanmlardr. Arma-i Osmanî’yi halk benimsemi, sa-

rilen nianlarda ay yldz, güne, hilal ve ay resimleri; deniz-
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dece mimari ve resmi belgelerde deil, devlete sadakatini göstermek için günlük hayatn ileyii için lazm gelen bütün araç
ve gereçlerin üzerine naketmilerdir. Armalar; rahlelerde, saray arabalarnda, üniformalarda, at koum takmlarnda, fotoraf albümlerinde, diplomalarda, kol dümelerinde, kutularda,
çay takmlarnda, Çanakkale tepsilerde, çatal bçak takmlarnda, tuzluklarda, biberliklerde, kemer tokalarnda, minderlerde,
sanatç aletlerinde, köstekli ve normal saatlerde, mücevherlerde, müzik aletlerinde, gümü savatl ilerde ve Osmanl mimari
eserlerinde kullanlmtr.
Osmanl Armasnda Yer Alan Semboller
Osmanl armasnda sultann turas bata olmak üzere kavuk,
tüfek, bereket boynuzu, terazi, Kur’an ve sancak gibi 30’dan
fazla sembol yer alr. Bu sembollere ksaca göz atalm. 1. Güne: Hayatn sebebi, gündüz ve aydnln simgesidir. 2. Tura: Sultan II. Abdülhamid’in “El Gazi” unvanl turas armann
baköesinde yer alr. 3. Hilâl: lerleyen dönemlerde “El müstenidü bitevkatir rabbaniye Abdülhamid Han melikküd Devletil Osmaniye” Arapça olarak yazlmtr. (Allah’n tevklerine
güvenen Osmanl Devleti’nin Meliki Abdülhamid Han) 4. Sorguçlu Sark: Osmanl tahtn, Osmanl Devleti’nin kurucusu
ilk sultan Osman Gazi’yi temsil eder. 5. Kalkan: Armada yer
alan ana unsurlar içindedir. mparatorluk, kâinatn merkezidir.
6. On iki yldz: ki anlam vardr. lk olarak “On iki imam”
temsil eder. Dier anlam ise Zodiak’n on iki yldz (burçlar) sembol etmesidir. 7. Hilafet Sanca: slamiyet’in, balln simgesi olan sancakta, yeil zemin üzerine beyaz ay-yldz
yer alr. 8. Osmanl Sanca: Krmz zemin üzerine beyaz
ay-yldz yer alr. 9. Mzrak: Türklerin geleneksel silahdr. 10.
Tek tara teber: Tören silahdr. 11. Çift tara teber: Simgesel olarak tarikat mensubu dervileri temsil eder. 12. El Siperlikli Tören Klc: Törenlerde subaylar tarafndan kullanlan el siperlikli klç, adalet, güç ve sava temsil etmektedir. 13.
Azdan Dolma Top: Topçu ocaklarn ve stanbul’un fethi
srasnda kullanlan top ve gülleleri simgeler. 14. Klçlar: Osmanl Ordusu’nun asl silah geleneksel Türk klçlardr. 15. Borazan: Mehterhanede vurmal çalglardan sonra en önemlisidir ve nevbet vurmas, sava ilan belirten habercilii sembolize
eder. 16. Süngülü Tüfek: Nizam- Cedid ordusunun ana silahdr. 17. Toplu Tabanca. 18. Asa ve eper: eper, asalet
ve üstünlüü; asa ise bilgi ve yönetimi temsil eder. 19. Terazi:
Sultann ve devletin adaletini temsil eder. 20. Kur’an- Kerim
(üstte): mparatorluun slam ülkesi olduunun simgesidir.
Sultan, slam halifesidir. 21. Kanunnameler (altta): Hadisleri
ve yazl kanunlar temsil eder. 22. Bereket Boynuzu: Osmanl Devleti’nde bolluk ve bereketin temsil eder. 23. Çapa: Denizcilii ve donanmay temsil eder. 24. Borazan. 25. Tirke.

26. Mealeler: Eitim ve aydnl simgeler. 27. Ok ve Yay:
Türklerin milli silahdr. 28. Top Gülleleri. 29. Bitkisel Motif:
Arma tabann oluturan motife 5 adet Osmanl Nian aslmtr. 30. efkat Nian: Sultan Abdülhamid tarafndan 1878
tarihinde sava ve doal afetlerde devlete üstün hizmet vermi
kadnlara verilen niandr. 31. Nian- Osmânî: Sultan Abdülaziz tarafndan 1862 tarihinde devlet hizmetinde üstün baar
salam kimselere verilmitir. 32. Nian- ftihar: Sultan Abdülmecid döneminde üst düzey devlet görevlileri ve askerlere
verilmitir. 33. Mecidî Nian: Sultan Abdülmecid tarafndan
1851 ylnda savalarda üstün baar göstermi askerlere verilmitir. 34. Nian- Âli mtiyaz: Sultan Abdülhamid tarafndan 1851 senesinde devlete fayda salam ilim adamlar, öretmen ve ilmiye snfndan kimselere verilmitir.
Batl tacirler Osmanl Devlet Armas’n satacaklar mal ve eyana üzerinde izin dâhilinde kullanarak mallarnn kolayca satn salam, ayrca ürünleri Osmanl pazarnda alc bulmutur.
Sultan II. Abdülhamid’den sonraki padiahlar kendi turalarn
deitirerek armay kullanmtr. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasyla armann devleti temsil eden görevi sona ermitir. 1937
tarihinde çkan nizamname ile devletimizi, Türk Bayra’ndaki
ay-yldz temsil etmektedir.
Koleksiyonu ve bilgilerinden faydalandm Naim Arnas'a, Kamil Remzi Cin'e,
Ömer Yenigün'e ve Salih Küçüktepe'ye katklarndan dolay teekkür ederim.
DPNOTLAR 1) smail Hakk UZUNÇARILI, Tura ve Pençeler, Belleten, Cilt
5, say 17-18 sayfa 101 2. Hakan YILMAZ, Tarihten Sayfalar, Hakikat Yaynlar, Ekim 2009, SAYI 193 3. Kemal ÖZDEMR, Osmanl Armas, Dönence Basm
ve Yayn Hizmetleri, stanbul 1977, sayfa 83 KAYNAKLAR 1.Edhem ELDEM,
Arma-i Osmanî, Toplumsal Tarih, Say 192, Aralk 2009 2.Edhem ELDEM, ftihar ve mtiyaz: Osmanl Nian ve Madalyalar Tarihi, Osmanl Bankas Ariv
ve Aratrmalar Merkezi, stanbul, 2004 2. Kemal ÖZDEMR, Osmanl Armas, Dönence Basm ve Yayn Hizmetleri, stanbul 1977 3.Mehmet Zeki KUO LU, Osmanl Armas “Üç Padiah Bir Arma”, BB Kültürel ve Sosyal ler Daire
Bakan 4. smail Hakk UZUNÇARILI, Tura ve Pençeler, Belleten, Cilt 5, say
17-18 5. Mustafa Uur DERMAN, Turalarda Estetik, lgi Mecmuas, Say 33 6.
Suha UMUR, Osmanl Padiah Turalar, Cem Yaynevi, stanbul 2011 7. Hakan
YILMAZ, Tarihten Sayfalar, Hakikat Yaynlar, Ekim 2009, SAYI 193 8. Selman
CAN, Bilinmeyen Aktörleri ve Olaylar ile Son Dönem Osmanl Mimarisi
Gümü Bardak Zarflar

Osman Hamdi Bey'in lkleri
ve Yalnzln ki Tablosu
Ha ze ERGENE
Osmanl mparatorluu son dönemlerine doru, Dou ile Bat arasnda ikilemler
içerisindeyken, Osman Hamdi Bey, bir dönemi ekillendiriyordu. Sanat ve arkeoloji
alanlarnda gerçekletirdii ilklerle bir döneme imza atan Osman Hamdi Bey, Türkiye’nin
ilk arkeolou, ilk ressam, stanbul Kadköy’ün ilk ehremini, stanbul Arkeoloji Müzesi’nin
ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin kurucusu, bir Osmanl aydnyd. lklerin
adam Osman Hamdi’nin, Bat topraklarnda yalnzla mahkûm iki eseri, “Cami Kaps”
ve “Nippur Kazlar”, yüz yllk ayrln ardndan Türk sanatseverle bulutu.
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Pera Müzesi, sanatseverin hafzasna “Kaplumbaa Ter-

Paris’te ald eitimin ardndan babasnn isteiyle Os-

biyecisi” tablosu ile kaznan Osman Hamdi Bey’in çok

manl topraklarna geri dönen Osman Hamdi, Badat li

farkl yönlerini ortaya çkaran bir sergiye ev sahiplii yap-

Yabanc ler Müdürlüü, Saray Protokol Müdür Yardm-

t. Küratörlüünü Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof.

cl, Kadköy’ün ilk ehremini (Belediye Bakan) görev-

Renata Holod ile Prof. Robert Ousterhout’un üstlendii

lerini üstlenmi. Osmanl-Rum Harbi’nin ardndan me-

“Osman Hamdi Bey ve Amerikallar: Arkeoloji, Diploma-

murluktan ayrlan Osman Hamdi Bey, 1881 ylnda Padi-

si, Sanat” adl sergide, çeitli koleksiyonlardan derlenen

ah 1. Abdülhamit’in bizzat talebi ile Müze-i Hümayün’e

ve birçou ilk kez sergilenen eserler yer ald.

(mparatorluk Müzesi) ‘Müdür’ olarak atanm. Osmanl mparatorluu’nda bir müzeye getirilen “Osmanl kö-

Sanatseverler Pera’daki sergide; Pennsylvania Üniversi-

kenli ilk müdür” unvann da layyla göüsleyen Osman

tesi Müzesi, Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Berlin Alte

Hamdi Bey, buradaki görevi devam ederken ayn zaman-

Nationalgalerie, stanbul Arkeoloji Müzeleri, stanbul

da Padiah 1. Abdülhamit tarafndan Türkiye’nin ilk gü-

Resim ve Heykel Müzesi ve özel koleksiyonlardan derle-

zel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nese Mektebi’nin mü-

nen, 19. yüzyla ait arkeolojik fotoraf ve çizimler, mek-

dürlüü ile de görevlendirilmi.

tuplar, resmi belgeler, kitaplar, seyahat günlükleri ile
aralarnda bilinen en eski tp metninin bulunduu Sü-

Türkiye’nin lk ve Tek

merce tabletler ve ilk kez sergilenen Osman Hamdi Bey

Sanat Üniversitesinde mzas Var

resimlerini de görebildi.

Kaplarn ilk olarak Arkeoloji Müzesi’nin karsndaki binada 8 kiilik öretim kadrosu ve 21 örencisiyle eitime

Sergi, Osman Hamdi Bey’in ressamlnn yan sra arke-

açan Sanay-i Nese Mektebi’nin binasn, Osman Hamdi

oloji ve müzecilik kariyerine de tanklk etmesi, Osman-

Bey, Mimar Valloury ile birlikte tasarlam. Osman Ham-

l mparatorluu ile Amerika’nn akademik, arkeolojik ve

di Bey, akademik kadroyu da oluturduktan sonra, oku-

diplomatik ilikilerine k tutmas bakmndan önemliydi.

lu 1883 ylnda örenime açm. Bugün Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi ismini alan üniversite, Osman

Osman Hamdi Bey ve Tarihteki “lkler”

Hamdi’nin ilklerle dolu kaderini sürdürmeye devam edi-

Pera’daki sanat sergisini ele almadan önce sergiye konu

yor. Üniversite bugün halen Türkiye’nin ilk ve tek güzel

olan Osman Hamdi Bey’i tanmakta yarar var. 1842 y-

sanatlar üniversitesi olma unvanna sahip.

lnda stanbul’da doan ve 1856 ylnda Maarif-i Adliye
okuluna balayan Osman Hamdi'nin babas brahim Et-

Hem üniversite, hem de Müze-i Hümayün’deki göre-

hem Bey, çocuklarnn yurtdnda tahsil almalarn iste-

vini bir arada baaryla yürüten Osman Hamdi Bey, bu

mi. Türkiye’nin ilk maden mühendislerinden biri olan b-

topraklara ait olann, bu topraklarda kalmas için bü-

rahim Ethem Bey -ki kendisini 1877’de Sadrazamla ka-

yük çaba sarf etmi. Bu düünceyle Müze-i Hümayün

dar yükselmitir- bu yüzden Osman Hamdi’yi, hukuk ei-

müdürlüüne getirilir getirilmez yapt ilk icraat, tari-

timi almas için Paris’e göndermi. Fakat o, içindeki ressa-

hi eserlerin yurtdna çkarlmasn engelleyen bir tü-

m susturmay baaramam ve Paris’te hukuk eitimi ye-

zük hazrlamak olmu.

rine ömrü boyunca tutku ile bal olduu resim eitimi
almay tercih etmi.

Asar- Atika Nizamnamesi ile Osmanl topraklarnda yer alan tarihi eserlerin Bat ülkelerine kaçrlmas-

Paris’te Ecole des Beaux Arts’ta dönemin ünlü oryantalist

n önleyen Osman Hamdi Bey, müze müdürlüü sra-

ressamlarndan Jean-Leon Gerome ve Boulanger’den re-

snda ilk Türk arkeolojik kazlarn da balatr. Nemrut

sim eitimi alan Osman Hamdi, daha sonralar kendisiyle

Da, Lagina ve Sayda’da arkeolojik kazlar gerçekle-

ayn dönemde devlet destei ile resim eitimi almak üze-

tiren ve en önemli kazlarndan kabul edilen Sayda (Si-

re Paris’e gelen eker Ahmet Paa ve Süleyman Seyyid’le

don- Lübnan) kazsnda, dünyaca öneme sahip, sken-

birlikte, Türk resim sanatnn ilk kuan oluturacaktr.

der Lahit’ini gün yüzüne çkaran Osman Hamdi Bey’in

Böylece Osman Hamdi Bey, ismi ile birlikte anlan pek çok

yolu bir süre sonra, John Henry Heynes ve Prof. Her-

alanda “ilk olma”nn ilk admn atm.

man Vollrath Hilprecht ile kesimi.
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Kesien Üç Yaamn Yansmas
Pera Müzesi’nde düzenlenen “Osman Hamdi Bey ve
Amerikallar: Sanat, Arkeoloji ve Diplomasi” adl sergi, ite
bu arkeolojik kaz talebiyle birlikte balayan ülkeler aras
diplomatik belgeleri, kazyla sonucunda ortaya çkan baz
tarihi eserleri ve Osman Hamdi Bey’in çok önemli tablolarn bir araya getirerek bir döneme k tuttu.
Osman Hamdi Bey’in de arkeolog, ressam ve müzeci yönlerini gözler önüne seren sergide, 19. yüzyla ait arkeolojik
fotoraf ve çizimler, diplomatik mektuplar, seyahat günlükleri ve arkeolojik buluntulara yer verildiini belirtmitik.
Bunlarn arasnda Sümerlilere ait tabletlerin de yer aldn
hatrlatalm. Bu tabletler sayesinde Sümer dili ve yaam ile
ilgili çok önemli bilgilere ulalm.

Osman Hamdi Bey "Cami Önünde" tablosu (1891). Tuval üzerine yal boya.
208 x 110 cm. Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi Arivleri.

Amerika Arkeoloji Fotorafçlnn Babas

Sergide Osman Hamdi Bey’in bilinen ve bilinmeyen tablolar sanatseverlerin beenisine sunuldu. Osman Hamdi Bey’in Türkiye’de daha önce hiç sergilenmeyen “Cami
Önünde” ve “Nippur Kazlar” isimli iki tablosunun, anavatannda sanatseverlerle ilk kez bulumas sergiyi önemli klan unsurlarn banda geliyor. Yllardr büyük bir sabrla sergilenecei günü bekleyen bu tablolar, ayrca hem dönemin Osmanls hakknda hem de Osmanl’da Osman
Hamdi ile balayan arkeolojik kazlar hakknda bilgiler veriyordu. Yani hazrlanan bu sergi sayesinde tarih, sanat ahitliinde dile geliyordu.

Amerika’da Osmanl’yla birlikte balayan arkeoloji ve bu amaçla kurulan Amerika Arkeoloji Enstitüsü, ilk kazsn Assos’ta yapmak için, Osmanl mparatorluu adna Osman Hamdi Bey’den, Asar- Atika Nizamnamesi uyarnca gerekli izinleri alm. Ve
1881-83 ylnda Asos kazs balam.
Bu kazyla birlikte, pek çok ilki gerçekletirmi olan

Türkiye’de ilk kez sergilenen bu iki tablonun talihsiz
hikâyelerinin oldukça ilginç olduunu söylemeliyiz. Tarihi belgelere göre Osman Hamdi Bey, 1893’te Chicago’da
düzenlenen Kolomb Dünya Sergisi’ne katlmak üzere
“Cami Kapsnda” ve “Türbede Kadnlar” isimli iki tablo
yapm. Bu iki tablo, serginin yaplaca Amerika’dan önce
1891’de Berlin, 1892’de ise Paris’te düzenlenen sergilere
gönderilir.

Osman Hamdi Bey ile ‘Amerikan Arkeoloji Fotoraf-

nan Kraç Vakf Pera Müzesi ile Pennsylvania Üni-

“Cami Kaps” Tablosunun
Yüzyllk Yalnzlk Kaderi
Resimler Paris’te sergilenirken, Fransz eski eser yetkilileri,
Osmanl topraklarndaki kazlarda bulunan her tür arkeolojik malzemenin yurt dna çkarlmasn denetleyen Osman Hamdi’nin gözüne girmek için ve Osman Hamdi’nin
Irak’taki bir Sümer öreninde çkarlan önemli buluntular
Louvre Müzesi’ne devretmesinden duyduklar minnetin bir
ifadesi olarak, sanatçnn “Türbede Kadnlar” isimli tablo-

versitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi ibirliiy-

sunu satn alm. te Osman Hamdi Bey’in “Cami Kap-

le gerçekletirilen, Osman Hamdi Bey ve Amerika-

snda” isimli tablosunun yüzyl sürecek yalnzl da böyle-

llar Sergisi’nin hazrlanmasnn esin kayna olmu.

ce balam.

çlnn Atas’ olarak kabul edilen Heynes ve ‘Arkeolojinin Kolomb’u’ olarak kabul edilen Asur Bilimci Hilprecht’in yollar, medeniyetler beii, bereketli
Anadolu topraklarnda bir araya gelmi. Bu buluma
pek çok tarihi eserin gün yüzüne çkarlmasn, Anadolu üzerinde yaayan birçok medeniyetin tarihinin
aydnlanmasn salam. Bu da günümüzde Suna-
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Osman Hamdi Bey "Nippur Kazlar" tablosu. Tuval üzerine yal boya. 1903. 134 x 180 cm. Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi Arivleri.

Osman Hamdi’nin iki eserini bekleyen, ancak bir tane-

Tablonun varl hakknda, tamamlandktan sonra çeki-

siyle karlaan Amerika’daki sergi yetkilileri, çeitli ne-

len siyah beyaz bir resimden baka, yllarca tek bir ka-

denlerle “Cami Kapsnda” tablosunu genel ziyaretçile-

nt bulunamam. Tarihi belgeler arasnda yaplan sanat

re açk olmayan resepsiyon salonunda sergilemeye karar

dedektiii de “Cami Kapsnda” tablosunun yapayal-

vermi. Yani tablonun kaderindeki yalnzlk Amerika’da

nz ve kayp olduunu gösteriyordu. Ta ki 2007 ylnda,

da peini brakmam.

Pennsylvania Üniversitesi Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi arivlerinde tablonun künyesi belirleninceye kadar

“Olaanüstü” Tablonun Hazin Hikâyesi

kayp, Aralk 2011 ylnda Pera Müzesi’nde düzenlenen

Tabloyu gören ansl aznln hayran kald ve

“Osman Hamdi Bey ve Amerikallar” Sergisi’nde sergi-

“olaanüstü” olarak nitelendirdii “Cami Kapsn-

leninceye kadar da yalnzd. Bugün “Cami Kapsnda”

da” adl tablodan, Nippur kazlarn yöneten ve bu

tablosu, Osmanl’nn kültürel yapsn ortaya çkaran bir

srada Osman Hamdi Bey ile de tanan John Pun-

tarihi belge kadar gerçekçi ve klasik oryantalist bak

nett Peters’n da hayranlkla bahsettii biliniyor. Pe-

açsndan uzak bir tablo olarak çözümleniyor. Tablola-

ters, Century Illustrated Magazine’de yaymlanan

rnda kadn, harem dnda çada bir görünümle res-

‘An Art Impetus in Turkey’ balkl yazsnda, tab-

meden Osman Hamdi Bey, bu tablosunda da zamann

lodan, “Fotoraftan bol bol yararlanarak, modeller

moda renklerinde k kyafetler giyen kadn gürü ile er-

kullanarak, matematiksel olarak ölçülmü, fotoraf-

kek gürlerini yan yana resmetmi olduu için “oryan-

larda çkmayan mavi tonlu gölgelere varncaya ka-

talist bak ykma uratt” eklinde yorumlanyor.

dar büyük bir titizlikle resmedilmi tipik, gerçekçi bir
Dou sahnesi” diyerek beeni ile söz etmi. Peters,

“Nippur Kazlar” Tablosu

yazsnda tablonun Pennsylvania Üniversitesi tara-

“Osman Hamdi Bey ve Amerikallar” sergisinde yer alan

fndan satn alnacana da deinmi, ancak Ekim

“Nippur Kazlar” tablosu ise Türkiye’de sanatseverler-

1893’te kapanan Kolomb Dünya Sergisi’nden sonra

le ilk kez buluan ikinci Osman Hamdi Bey tablosuydu.

tablo artk kayptr.

Osman Hamdi, John Henry Heynes kaz yerinde çektii
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Osman Hamdi Bey "Âb- Hayat Çemesi" tablosu, 1904. Tuval üzerine yal boya. 200 x 151 cm. Alte National Galerie Koleksiyonu, Berlin
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fotoraftan yararlanarak, Nippur Tapna’nn orta-

nemde nasl yapldn, 1893’ten 1896’ya kadar

ya çkarl hikâyesini anlatan bu esiz tabloyu yap-

süren kaznn üçüncü sezonunda, tapnan ne ka-

m. Tabloyu fotorafta tamamen görüldüü gibi

darnn ortaya çkartld gibi tarihi izler, en küçük

deil, birkaç deiiklikle tuale aktarm. Mesela ka-

detayna kadar resmedilmi. 1948’den 2000 ylna

znn Amerika’da bulunan sorumlusu Herman Voll-

kadar üniversitenin arivinde kaderini yaayan tab-

rath Hilprecht’i, kaz yerine hiç gitmemesine ra-

lo, yaklak bir yüzyl sonra, 2011’in son çeyreinde

men, tabloda kazlarn banda sembolize etmi.

gün yüzüne çkabilmi. Tablo, stanbul’da, Suna ve
nan Kraç Vakf Pera Müzesi’nde düzenlenen Os-

20 binden fazla çivi yazl tablet, yaklak 500 vazo
parças, tapnak sarayn çeitli kesimleri ve tapnak
sarayn çevresindeki Sargon öncesi yap kalntlarn
ortaya çkartld Nippur Tapnak kaz yerini, Hilprecht gibi Osman Hamdi Bey de hiç görmemi. Osman Hamdi’nin hiç gitmedii bu kaz yerini neden
resmettii tam olarak bilinmese de, diplomatik yazmalar ve mektuplar gibi tarihi belgelerin nda,
bu belirsizlik biraz olsun aydnlanyor.

man Hamdi Bey ve Amerikallar Sergisi sayesinde,
ihtiamn gösterme frsatn yakalam.
Bir Dönemin Gizli Tanklarnn Bulumas
Küratörlüü Pennsylvania Üniversitesi’nden Prof.
Renata Holod ve Prof. Robert Ousterhout’un yapt sergi, aslnda tarihin gizli tanklarn yllar sonra bir araya getiriyor ve ziyaretçisine, Osmanl’yla
Amerika’nn önemli bir dönemini fsldyordu. Ülke-

Nippur Kazlar'nn Kayp Kaderi

ler aras kültürel ve sanatsal ibirlii ile hazrlanan

Bu tablonun da “Cami Kapsnda” adl tabloya ben-

sergi, dönemin Osmanl ve Amerika’snn, arkeolo-

zer hazin bir hikâyesi var. Osman Hamdi ve kazlarn

jik kazlar srasnda diplomatik ilikilerini nasl yürüt-

sorumlusu Herman Vollrath Hilprecht'in mektupla-

tüklerini, arkeolojik kazlarn nasl yapldn, foto-

malarndan anlald kadaryla Pennsylvania Üniver-

raar, resmi yazmalar ve mektuplar araclyla ay-

sitesi, sergilemek üzere Osman Hamdi Bey’den bir

dnlatyordu.

tablo istemi. Hilprecht, Osman Hamdi’ye kaz yerini tasvir eden bir tablo yapabilmesi için de Heynes’in,

Resim akyla yaayan ve vefat ettii 1910 ylna ka-

Nippur Tapnak kazsnda bizzat çektii fotoraa-

dar resim yapan, çok yönlü kiiliiyle Osman Hamdi

r gönderilmi. Ancak Hilprecht’in, Nippur’da çka-

Bey, tam bir Osmanl aydnyd. Osmanl kültürüne

rlmam tabletleri yanltc biçimde yaymlamas, bu-

dair her eyi en ince ayrntsna kadar resmeden Os-

luntulardan bazlarn kendine ayrmas ve kefetmedii tabletlerin keni kendine mal etmesi gibi suçlamalarla görevden alnmasyla birlikte “Nippur Kazs”
tablosu da tpk “Cami Kapsnda” tablosu gibi, kayp bir kadere mahkûm olmu.
Osman Hamdi Bey’in uluslararas bir kitleye sergilenecei umuduyla yapt tablo, Hilprecht’e gelen suçlamalar nedeniyle Hilprech’in ei tarafn-

man Hamdi, üphesiz tüm dünyada önemli bir ressamd. “Osman Hamdi Bey ve Amerikallar: Arkeoloji, Diplomasi ve Sanat” sergisinde, Osmanl’da Batl anlayta gürlü resmin ilk temsilcisi olan Osman
Hamdi Bey’in, Türkiye’de ilk kez sergilenen “Cami
Kapsnda” ve “ “Nippur Kazlar” tablolarnn yan
sra “Gebze’den Bir Manzara” (1881), “Ab- Hayat
Çemesi” (1904) ve Osman Hamdi Bey’in en tann-

dan Almanya Jena’ya kaçrlarak, 1948 ylna ka-

m eseri olan 1906 ylnda yaplan ilk “Kaplumbaa

dar Hilprech ailesinin himayesinde Pennsylvania

Terbiyecisi” (ikincisi ufak deiiklilerle 1907 ylnda

Üniversitesi’ne balanm.

yaplmtr) tablolar da yer ald. Osman Hamdi’nin
1867 ylnda Paris Dünya Sergisi’ne gönderdii

Osmanl’nn vilayeti olan Irak’ta yer alan bir Meze-

“Çingenelerin Molas”, “Pusuda Zeybek” ve “Zey-

potamya öreninde, Amerika ile ortak yürütülen ka-

beklerin Ölümü” isimli tablolarnnsa nerede olduk-

zy konu alan bu tabloda, arkeolojik kazlarn o dö-

lar halen bilinmiyor.
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Can, Kafesinden Kurtaran Nefes;
Nây- erif
Muzaffer S. NANÇ
Rivayet olunur ki ilk insan Âdem Peygamber’in bedeni yaratldnda, zaten var olan
ruhu beden kafesine girmeyi reddeder. Konu Ruhu’l-Emin'e iletildiinde Cebrail “koç
ney” üemeye balar. Nây- erif'in “inilti”siyle cezbeye gelen ruh, cesede girmeye
raz olur. Salad cokuyla ruhu ilk kez beden cesedine sokabilen ney, yine ayn zevkle
baz ruhlar ten kafesinden kurtarr. Fakat bunun tek art; “binev!”, yani “dinle!”dir.
Biz de "ney"in bu marecasn usta neyzen Dr. Süleyman Erguner'den dinliyoruz.

Ney, Farsça “nay” kelimesinden gelir ki ‘yok’ manasndadr. En sade
tariyle “insan- kâmil”in remzidir ney. Kemâle eren yani mükemmel olan insann dünya masivasndan syrlp asli vatan arzusuna mukabil, ney de inler. Bu nedenle bir medeniyet tasavvurunun zuhurudur ney, tabir-i kadîm ile nây- erif.
nsanolu, hakikati semboller vastasyla daha kolay anlar. Ney de bu sembollerden biridir ve hakikati anlama
cehdinde bir vastadr. Rivayete göre Hz. Peygamber,
Miraç hadisesi ile ilgili baz srlar Hz. Ali’ye verir. Bu
srlar uzun süre saklayan Hz. Ali daha fazla takat
getiremez ve bir kuyunun bana gider, srrn kuyuya açar. Kör kuyudaki sular taarak kuyunun
etrafnda sulak bir meydan oluturur. lk kam
o sulaktan çkmtr.
Ney, tarih sahnesine, Frat ve Dicle nehirleri arasnda yaam bir uygarlk olan Sümerlerle M.Ö. 3 ilâ 5 binli yllar arasnda
çkar. Elimizde bulunan en eski ney ise
M.Ö. 3 binli yllara aittir ve Amerika’da
Philadelphia Üniversitesi Müzesi’nde
sergilenmektedir.
nsanolu’nun evrensel bir çalgs olan
neye, Orta Asya’dan Anadolu’ya getirildiinde Müslüman Türkler tarafndan
farkl kutsallk atfedilir. Neyin maceras ile kendi tecrübeleri arasnda paralellik kuran Anadolu Müslümanlar, neye
mistik bir görev yüklerler. Dier bütün
çalglarda “çalmak” tabiri kullanlrken,

ney için “üemek” tabiri kullanlr. Çünkü Allah, sadece insana kendi ruhundan üemitir. Ve insanolu,
ilk andan itibaren o ruhun sahibini aray ve onda yok
olu cehdindedir. Ney de kesildii kaml arar, bu hicranla yanar ve kendiyle benzer kaderi paylaan insan
tarafndan “üenir”.
Elden Ele Teslim Edilen Ney
Dede Süleyman Erguner… stanbul Radyosu’nda, bununla birlikte muhtelif musiki topluluklarnda musikinin ve bilhassa tasavvuf musikisinin canlanmasna yardm eden,
neyin rabet görmesi için gayret sarf eden bir neyzen...
Ulvi Erguner, Niyazi Sayn, Ahmet Yakubolu, Selami Bertu, Nevzad Atl, Alâeddin Yavaça, Ercümend Berker
gibi birçok ismin kendilerinden istifade ettii bir üstat…

Baba Ulvi Erguner… Halil Can, Nuri Halil Poyraz, lyas Tonguç, Fahri Kopuz, Hulûsi Gökmenli, Sadeddin Heper gibi isimlerden musiki mek eden, TRT stanbul ve Ankara radyolarnn yaynlarna katlan,
TRT stanbul Radyosu Türk Musikisi ve Halk Musikisi Müdürlüü görevlerini yerine getiren usta bir neyzen…
Ve torun Süleyman Erguner… Ney üenen, musiki mekleri yaplan bir evde doar torun Süleyman Erguner. Dedesi ve babas usta neyzenler olunca doar domaz neyle
tanr. Be yanda babasnn neylerini üeyerek balar bu
sanata ve ilk musiki eitimini de yine babas Ulvi Bey’den

ayn yalarda alr. 16 yanda stanbul Topkap Spor ve Sergi Saray’nda Mevlevi Sema’na, 17 yanda Konya’da
Mevlana Anma Törenleri'ne katlr, smail Dede Efendi’nin
Bestenigâr Mevlevi Âyini’ni icra eder torun Erguner. Birçok faaliyetiyle Türkiye’de ve dünyada Ergunerler ekolünü sürdüren Süleyman Erguner, ayn zamanda ney açks da yapyor. Sazlktan balayan ve neyzenin dudaklarna
kadar gelen kamn serüvenini Çamlca’daki atölyesinde
konutuk Ergunerle.
lk Durak Hatay Samanda
Be yandan beri ney üeyen Erguner, ney açksna 1975
ylnda balam. lk dura ise Hatay’n Samanda ilçesi
olmu. “yi bir ney için kamn Hatay kam olmas art,
Samanda bu iin ilac. Orann havas ve suyu toprana

yaryor bu i için.” sözleriyle Hatay kamlarnn niteliini
belirtiyor Erguner. “Ege Bölgesi’nde de kam var, hatta
Marsilya’da bile var. Ama oralarn kamlar pek de iyi deildir.” diyerek sözlerini sürdürüyor.
Atölyesinin bir köesinde istienmi birçok kam var Erguner’in. Geçen sene Ramazan aynda
Samanda’dan 5 yüz tane kam içerisinden seçtii 25
kamtan geriye kalanlar bunlar. Geriye kalanlar diyoruz, çünkü stanbul’a gelince seçtii 25 kamtan 16 tanesini beenmedii için zayiattan saym. O derece iine önem veriyor Erguner.
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“nsan da bir kamtr, bir ustaya kendini teslim ederse, usta
eesiyle koarndan arndrr insan. Arnmayan, direnen insan sazlktaki kam gibidir. Ayrca neyde dokuz boum vardr, insann hançeresindeki dokuz boum gibi.”
Koarndan temizlenen kamn içi ince bir zmparayla düzlenir fakat tamamen pürüzsüz olmamasna dikkat edilir. Bu
hale getirilen kam, perdeleri açlmad halde ana sesi veren iptidai bir neydir. “Kam, bu ilemlerden sonra perdeleri olmad halde, kapal bir boru halindeyken ana sesi verir hale gelir. Elimizdeki ablona göre, takriben perde iaretlemeleri yaplr.” dedikten sonra elindeki kamn boumlarna srasyla rast, kürdi, segah, çargah, hicaz, neva perdelerini iaretliyor Erguner. Belirttiine göre her ney çeidinin
kendine mahsus perdeler aras sistemi vardr. Kolaylk salamas açsnda daha önce hazrlanan bir ablona kyasla açlr
bu perdeler. Günümüzde genelde açk makineleriyle yaplKam için mekân kadar zamann da önemi var. Eer uygun

yor bu i. Ama Erguner, kendisi için durumun farkl olduu-

zamanda kesilmezse, boumlar çok iyi olsa bile iyi bir ney ol-

nu u ekilde anlatyor; “Açk ileminde rahmetli babam Ulvi

mayabilir. “Aralk ayna doru kesilmesi lazm kamn. Daha

Erguner’den kalma açky kullanyorum. Bu açk aletinin ad

erken kesilirse yumuak olur. Ve kök hizasndan deil, kökün

‘Ulvi’. stenirse açk makinesiyle de perdeler açlabilir ki günü-

biraz yukarsndan kesilir. Çünkü o kökten seneye tekrar ka-

müzde genelde bu yöntem kullanlyor.”

m çkar. Eer kötü bir yerden kesilirse, ney olabilecek bir kam dahi ney yaplamaz.” sözleriyle kamtan neye doru iz-

Perdeler açldktan sonra düzgün bir zmparayla pürüzleri,

lenen yolu anlatmaya balyor Erguner.

kam çkntlar temizlenir. Her neyin ön yüzeyinde alt tane,
bir tane de arka yüzeyinde olmak üzere yedi adet perdesi

Kemal, Teferruatta Gizlidir

vardr. Öndeki alt perdenin konumu sabittir. Belli bir ölçü-

Kam, msr gibidir. Kesildikten sonra evvela yeilliinden

ye göre açlrlar. Fakat arkadaki perde için ustann bak açs-

ayklanr. Ortalama dört metre uzunluundadr kesilen kam. Boumlarna baklarak hangi ney çeidine uygun olaca belirlenir ve yapmna karar verilen neyin ablonuna göre
tekrar kesilir. “Her kam 'elif' gibi dümdüz olmuyor. Eer haf bir erilik varsa, ksk atete biraz stlp vazelinli bezlerlerle hamur açar gibi düzeltilir ve kurumaya braklr.” diyerek ilk
püf noktasna iaret ediyor Erguner. Kemal, teferruatta gizlidir demiler. Bu vecizeye binaen en ince ayrntya dahi özen
gösteriyor usta neyzen.
Kamn kurumas ve son eklini almas ortalama bir hafta sü-

na göre deiir açk ilemi. Erguner arka perdeyi hemen açmadn, neyi üeyecek kiinin eline göre iaretleme yaptn ifade ediyor.
“Arka perdeyi, ön perdeleri açarken açmam. Kiinin eline
göre ölçü deiir çünkü. Kiiyi görürüm, en rahat ettii yer
neresi, solundan m ses çkaryor, sandan m ses çkaryor,
bunu örendikten sonra açarm. Çou kii ters eline göre
açlm neyi üemeye çalyor. Elinizi deitirin dediimde üç
kat daha kaliteli ses çkaran örencilerim var. Üç sene ney

rer. Fazlalklarndan arndrlmtr, uzunluu da yaplmas dü-

dersi alm ama bir ilahiyi zor geçmi, çünkü eline uygun ney

ünülen neyin ölçüsündedir. Artk elimizde boyu boyuna uy-

kullanmyor.”

gun bir ney aday vardr. Bu aamada "ee" denen uzun bir
çubukla kamn içindeki koar temizlenir. Fakat kamn en

Anadolu Estetiinin Ney’e Takt Bilezik

üstündeki, boaz boumu diye tabir edilen boum tama-

Arka perde de açldktan sonra kammz ney oldu diyebi-

men açlmaz. Adeta insan boaz gibi… Anlatyor, anlatrken

liriz. Hatta ran’da, Arabistan’da ve birçok ülkede bu hale

de bir kamn içini eeyle temizliyor Erguner. “Ney ile insan

gelmi bir kam artk neydir ve baka ileme tabi tutulma-

arasnda benzerlikler vardr.” diyerek devam ediyor sözlerine.

dan, bu haliyle kullanlr. Fakat Türk kültürünün ve sanatnn
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her eseri estetie bürümesinden dolay, ney Türklerin elinde
parazvâne namnda bir parçayla buluur. Parazvâne, neyin iki
ucuna taklan bileziklere verilen isimdir. Hem göze ho geldiinden, hem de neyin iki ucunu çatlamaya ve darbelere kar
koruduundan, bilhassa Anadolu corafyasnda tercih edilmektedir. Süleyman Erguner de muhakkak parazvâne kullanyormu neylerinde. Hem de parazvânelerin en estetiini.
“Eskiden parazvâneleri ben yapyordum. Artk bapâreci
arkadaa yaptryorum.” dedikten sonra anlatyor bir
parazvânenin nasl yapldn ve önemini. “erit halinde bir
metal, ince bir kaynakla birletirilir, üzerine de haf bir cila atlr. Ben gümü parazvâne kullanyorum. Genelde Alman gümüü kullanrm. Ya da Kapalçar’dan gümü çektirip yaptrrm parazvâneyi. Sonuçta aza temas eden bölümde kullanlyor parazvâne. Yemek kandan ne fark var. Pirinç, hatta plastik kullananlar bile var, fakat bu hem göze hem de
aza ho gelmiyor.”

den ele dolam, kimlerin nefeslerine ahit olmu. Boumlarndan birinde “Ya Hazreti Mevlana” yazl. Dier

Ney’in Ba Tâc; Bapâre

ney ise Dede Süleyman Erguner’den kalma. Önce Ulvi

Anadolu insannn ney kültürüne ekledii parça parazvâneden

Erguner’e, ondan da torun Süleyman Eguner’e geçmi.

ibaret deildir. Birçok ülkede olmayan, ama Türklerde estetik

Bizim için bir taksim üüyor Süleyman Bey. Yllar evvelin-

kaygdan dolay ayr bir yeri olan bapâreler de neyin ve ney-

den Kazasker’in nefesini üüyor adeta. çinden yllarn ak-

zenlerin ba tâc olmutur. “Hem kendi neylerimde hem ö-

t bu neylerin zamanmza kadar nasl salam kaldn

rencilerime verdiim neylerde manda boynuzundan yap-

merak ediyoruz. Atölyesinin bir bölümünde, badem ya

lan bapâreler kullanyorum. En kalitelisi ve en estetii man-

havuzunun yanna davet ediyor bizi Erguner ve anlatyor.

da boynuzundan elde ediliyor çünkü. Kapalçar’da Bülent
Usta var, ona yaptrrm. Bülent Usta’ya da bapârecilii öre-

Karlkl Hizmet Takdire ayan

ten babam Ulvi Ergunerdir.” diyen Süleyman Erguner, günü-

“Ney, uzun ömürlü olmas için kendisine hizmet edilmesi-

müzde alk olmadmz farkl bir bak açsyla yaklayor bu

ni ister. O da insana hizmet ediyor çünkü” dedikten sonra

zanaata. “Babam bapâre yapmn iyi bilirdi. Fakat bir eyi

iin usulünü anlatmaya devam ediyor. “Neyin bakm için

bilmek, onu senin iin yapmaz. Bapâre yapm çok zor itir

badem ya kullanlr. Bir havuz yaptm, bakm zaman ge-

ayrca. Mermer, manda boynuzunun yannda sünger mesa-

len neyleri havuzun içine brakyorum. Bir ya da iki gün

besindedir. ki bçak eskitilir manda boynuzuna bapâre ek-

kalyorlar havuzda. Havuzdan çkardktan sonra ise yan

li verilene kadar. nsanlar bundan da ekmek yiyor, dolaysy-

süzülmesi için diklemesine bir hazneye koyuyorum neyle-

la ben her eyi yapmak durumunda deilim. Benim iim ka-

ri. Yaz aylarnda ayda bir kez yalyorum çünkü scak ha-

mla, ben kam hastasym.”

vada ney çabuk kuruyor, bu da çatlamasna neden oluyor.
Yada uzun süre tutmak da iyi deil, kamn ya emme-

Üendikçe Yanar Ney, Yandkça Olgunlar

si lazm çünkü.”

Bapâresi de yerine taklan ney, artk üenmeye tam teekküllü bir ekilde hazrdr. Üendikçe yanar ney. Yandkça ren-

Yapt neylerle Çamlca’daki atölyesinde örencileriyle

ginde haf kararma olur, bir olgunluk zuhur eder. “Özel-

ney mekine devam ediyor Süleyman Erguner. Bunun-

likle Hatay kamlarndan yaplan neyler üendikçe yan-

la da yetinmiyor; dedesi Süleyman Erguner’den kendi-

yor, daha tok ve olgun bir ses veriyor.” diyor Süleyman Er-

sine kalan “Ney Fasllar”n da sürdürüyor sal günle-

guner. Ve emanet neylerinden iki tanesini gösteriyor. Bir ta-

ri. Bir eliyle ney açarken dier eliyle ney üüyor desek

nesi Kazasker Mustafa zzet Efendi’nin neyi. Yüz elli yldr el-

abartm olmayz.
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Üsküdar’da Bir Lâle Devri Yadigâr:

Ahmediye Külliyesi
brahim ÖZTÜRKÇÜ
1134 (1721-22) tarihinde Tersane Emini Ahmet Aa tarafndan Lâle Devri
ba mimar Mehmed Aa’ya yaptrlan Ahmediye Külliyesi, Osmanl
mimarisinde ve kültür tarihinde Lâle Devri olarak adlandrlan (1703-1730)
ve klasik dönemden sonra Batllama dönemine geçii temsil eden önemli
bir yapdr. Ahmediye Külliyesi, cami, medrese, dershane, kütüphane,
sebil, çemeden oluan geni kapsaml ve orta ölçekli bir külliye olup
genel hatlaryla klasik Osmanl mimarisinin bir devam olarak görülebilir.
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Dersaadet olarak da isimlendirilen stanbul, 19. yüzyln ortalarna kadar idari yap bakmndan dört ayr bölüme ayrlmtr. Bunlardan ilki, stanbul Kadl’nn yetki sahas olan stanbul metropolünün kent merkezi kabul edilen Suriçi’dir. Galata, Üsküdar ve Eyüp’ten oluan ve “Bilâd- Selâse” olarak
isimlendirilen beldeler ise bu geni alann kazalardr. Bu kazalar, kadlar tarafndan yönetilmitir. Bu kazalarn içinde Anadolu ve Müslüman-Türk kimliini temsil eden en önemli belde hiç üphesiz Üsküdar’dr.
Anadoluluu ve Anadolu Türk-slam geleneini temsil eden
Üsküdar, Anadolu Yakas’nda ve Boaz’n hemen giriindedir. 1352’de Orhan Gazi tarafndan fethedildikten sonra Anadolu’dan gelen Müslüman halk, Üsküdar’a yerlemeye balamtr. O tarihten itibaren sahil boyundan balayarak iç ksmlara doru genileyen Üsküdar, tarihi kimliini stanbul’un fethinden çok evvel kazanmtr. Tarihî Üsküdar, Salacak ile Paaliman arasnda yer alrd; zamanla,
stanbul’un dier semtleri gibi günden güne büyümü ve gelimitir. Mimar Sinan’n Üsküdar’daki ilk eseri olan ve Kanuni Sultan Süleyman’n kz Mihrimah Sultan adna yaptrlan Mihrimah Sultan Camii dnda 1547 tarihinden itibaren,
Türk’ün büyük mimarnn bu güzel beldeye birbirinden güzel
34 eser kazandrdn söylersek, Üsküdar’n stanbul ve tarihteki önemini belirtmi oluruz sanrm. stanbul’un hiçbir kazasnda Mimar Sinan’n bu kadar yaps yoktur.1
Mimarî Açdan Ahmediye Külliyesi ve Mütemilât
Mimar Sinan ve Lâle Devri (1703-1730) mimarî yaplarnn hayat verdii Üsküdar’daki önemli yaplardan biri de günümüze kadar mimarî kimliini muhafaza eden Ahmediye
Külliyesi’dir. Bu tarihî külliye, Üsküdar’da Ahmediye semtinde eski Ahmediye Caddesi’nde Yeni Gündoumu Caddesi ile
Esvapç Sokan birletii köede bulunmaktadr. Her iki sokaa açlan avlu kaplar vardr. Arazinin meylinden dolay sokak tarafndaki kesme ta ve kitâbesiz kapsndan merdivenle
avluya çklrken; Gündoumu Caddesi üzerindeki avluya giri kaps, etraf kabartma çiçek nakl ve kenar dantelâl kemerli bir mermer kap olup bal bana bir sanat eseridir. Üsküdar III. Ahmet Meydan Çemesi’nde (1727-28) daha güzel
örneklerine rastladmz ve Lâle Devri mimarî eserlerinde skça görülen kabartmal çiçek naknn nadide örnekleri, cadde kapsndan külliyeye girite hemen dikkatleri çekmektedir.
Üsküdar’a Lale Devri yadigâr olan ve kabartma çiçek naklarnn, dantelâ kemerlerinin, gülçe çiçek motierinin ve kabartma selvilerinin, ksaca 18. yy. Türk yap sanatnn en göz
alc örneklerinin dikkatle bakanlar adeta mest ettii bu tarihi yap; bir cami, bir medrese, bir kütüphane, bir sebil ve
iki çemeden olumaktadr. Ahmediye Külliyesi’nin bir özellii de güzergâh itibariyle ehir dokusuna katksdr. 18. yüzyln ilk yarsna kadar önemli bir yol güzergâh olan Ahmediye semti, Üsküdar skelesi’nden balayp çar yolunu Karacaahmet Türbesi’ne, brahimaa yolunu da eski Badat yoluna
balayan önemli bir güzergâhtr.
Külliyenin plan öyledir:
Gündoumu Caddesi ile Esvapç Soka’na bakan iki cephe
halinde sralanan külliye yapsna giri iki ayr kapdan salanmaktadr. Tekke ya da Dershane Kaps denilen kitabeli asl

Ahmediye Camii Haziresi

giri kaps Gündoumu Caddesi üzerinde olup sanda bir
çeme, solunda da bir sebil yer alr. Kapnn üzerinde 1133
(1720-21) tarihinde Tersane Emini Ahmet Aa tarafndan
yaptrlm medresenin dershanesi oturtulmutur. Alt kemerli penceresi ve tunç ebekeli hazirenin çevre duvar aaya
doru devam eder. Kitabesiz beyaz mermerden ikinci bir çeme ise hazirenin bittii köeye yakn avlu duvar önüne oturtulmutur. Bu çemenin arkasnda külliyenin ikinci bir haziresi
bulunmaktadr. Külliyenin ikinci kaps olan ve kitabesi bulunmayan kütüphane kapsnn yer ald Esvapç Soka’na bakan kuzey cephede ise yükseltilmi zemin kat üzerine oturtulan kütüphane binas yer alr. Her iki kapdan geçilerek ulalan iç avlunun bat ve güney yönünü ise L biçiminde medrese odalar çevreler. Külliye mütemilatn tamamlayan muvakkithane, hamam, mutfak, ahane ve bir açk türbe de dikkati çekmektedir. Ayrca muvakkithanenin sol tarafnda, hazire
duvar önünde bulunan sadaka ta da külliyeyi tamamlayan
tarihî bir belge kymetindedir.2 Külliye, bezeme özellikleri açsndan Lâle Devri ta süsleme üslubunun karakteristik motiflerini büyük ölçüde korumutur.
Külliyenin Bânisi Ahmet Aa
Külliyenin bânisi Eminzâde Ahmet Aa için Sicill-i Osmânî’de
u bilgi vardr: zmirli Ali Paa’nn kardei olan Ahmet Aa,
tahsilden sonra stanbul gümrükçüsü olmu; 1117 (1705)’te
silâhdar, sonra sipahiler aas, babaki kulu ve 1127 (1715)
Muharrem’inde tekrar silâhdar aas olmu, fakat ayn yln Receb’inde azledilmitir. 1128 Cemaziyelâhirinde (Mays
1716) paalkla Erzurum Beylerbeyi’si olan Ahmet Aa, o sene
evval’inin dördünde (21 Eylül) rütbesi kaldrlarak Aruva
Kal’as’na gönderilmitir. Daha sonra srasyla 1129 (1717)’da
çavuba, sonra Darphane emini ve 1134 aban’nda (Mays 1722) tekrar çavuba, 1135’te tekrar Darphane emini
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ve 1139 (1726)’da Tersane eminliine getirilmitir. Sonra
I. Ahmet’in kemerlerine bina emini oldu. 1143 (1730) tarihinde vefat eden Ahmet Aa’nn kabri cami ile dershane
arasndaki hazirededir. Hazirenin Gündoumu Caddesi’ne
bakan yüzü, mermer sütunlu ve ebeke demirlidir. Burann alt penceresi vardr. Lâhdinin kavuksuz, köeli bir sütun eklindeki ba tana u kitâbe yazlmtr:
El-Fatiha. “Dirîa Hac Ahmed sâhibu’l-hayrât Eminzâde /
Ki terk-i âlem-i fâni idüb azm itdi ukbâya / Rzâ-y Hakk’a
mal ü cann bezl eyledi merhûm / Ki bilmidi cihân bâki deil a’lâ vü ednayâ / Neîmensâz- Firrdevs-berîn olub Hüdavenda / Resûl-i Ekrem olsun Cennet-i âlâ’da hem-saye / Bu
msra’la didi târîh-i fevtin geldi bir dâ’i / Eminzâde cihândan
göçdü tâ Firdevs-i a'lâya”. Sene 1143
Kitabenin caddeden okunmas için ayns ayak tann d
yüzüne de yazlmtr. Üçüncü pencere önündeki lâhdinin
âhideleri, haziredeki baz mezar talarnda olduu gibi esiz servi ve sarmak gülü kabartmalar ile bezenmitir.
Külliye Yaplar ve Mimarî Özellikleri:
Ahmediye Camii
Gündoumu Caddesi ve Esvapç Soka’nn birletii köede yer alan kare planl, tek kubbeli Ahmediye Camii,
ina malzemesi düzgün olmayan ta ve tula karm moloz tandan yaplmtr. Soldaki minaresi tamamen kesme
tatan yaplmtr. imdiki caminin yerinde daha önce ahap Kefçe Dede Mescidi bulunuyordu. Mir’at- stanbul’da
Ahmediye Camii ve bânisi hakknda unlar söylemektedir: “Doanclar kurb-u civarnda bulunan ibu mahallede Cennet-mekân Ahmed Han- Sâlis zamannda ashâb-
hayrdan Tersane Emini Ahmed Aa’nn bina etmi olduu cami-i erif ile medrese, sebîl ve kütübhane ve çemesi
kâindir. Bu camiin yannda bidâyette civarnda medfun Kefçe Mehmed Dede nam zatn mescidi var imi. Muahharan
Ahmed Efendi tarafndan kârgîr olarak yan bana cami-i
mezkûr ile medrese, sebîl, mekteb, çeme, muvakkithane
bina ettirmi olduundan Ahmediye Camii ve caddesi denilmekte ve buradan Doanclar’a giden cadde de Kefçe
Soka namyla yad olunmaktadr.”3
Ancak bu caminin ön tarafndaki son cemaat yeri ve onun
üzerindeki ahap meruta yklmtr. Bu yerin eski kemerli kaps, cami cephesinde hâlâ görülmektedir. Caminin sa köesindeki kemerli kapdan ibadet sahnna girilir.
Kap üzerinde 20 msral ve 1134 (1721) tarihli Arapça bir
kitâbe bulunmaktadr. Bu kitâbenin üzerinde ve bir madalyon içinde u kitâbe vard ki, bugün mevcut deildir. Kitâbe
Kavsarazâde Selim Efendi tarafndan yazlmtr.
1722 tarihli bu kitabede, yerinde bulunan Kefçe Dede
mescidinin harap olduunu, yerine Hac Ahmed Aa’nn
bu camiyi yeniden yaptrd ve minber koydurduu yazldr. Caminin 1277/ 1860 tarihli bir dier onarm kitabesi .
Hakk Konyal tarafndan tespit edilmi, ancak günümüzde mevcut deildir. Onarmlar sonucu ksmen deiiklie
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urad resimlerden tespit edilebilen caminin son cemaat yeri mevcut deildir. 1965’ten sonra yaplan onarmda
ise ahap son cemaat yeri kaldrlmtr. Giri kapsnn üstü,
bugün küçük bir sundurma ile kapatlm olup son cemaat yeri duvarnn sandadr. Bu cephe üzerinde ortada bir
mihrap ve sol üstte kap ve pencerenin varl kadnlar mahlinden buraya bir geçi olarak kullanlm olabilir. Günümüze ulaan duvar kalntlarndan, caminin iç avludan girilen bir kaps ve hazire ile birleen bir çevre duvar olduu
anlalmaktadr.
ç mekânda kubbe, dilimli tromplar aracl ile duvarlara
oturmaktadr. Sekizgen kasnakla takviye edilen kubbenin
her kenarnda sivri kemerli birer pencere açlmtr. Duvarlarda ise iki sra halinde yedisi altta, sekizi üst srada dikdörtgen açklkl kesme ta söveli pencereler yer alr. Haetme
kemerleri ta ve tula karm almak düzende yaplmtr.
ç mekânda ahap direkler üzerine oturan kadnlar mahlinin sonradan yapld ileri sürülür. Mihrap bu gün sade bir
ni eklindedir. . Hakk Konyal’nn kaydettii mihrap içini
süsleyen 18. yüzyla ait yeil zeminli Kâbe tasvirli panodan iz
kalmamtr. Mermer minber ise, geometrik ve bitkisel süslemeli ajurlu aynalk ve korkuluk ksmlar ile cami içinde Lâle
Devri bezeme anlayn yanstr. Minber merdivenini tayan
üçgen alnlk ksmnn alt bölümünde dikdörtgen çerçeveler
içine alnm, her birinin çevresinde natüralist üslupta çiçekler bulunan iki sivri kemerli göz bulunmaktadr. Merdiven
balangcna yakn olan üçüncü göz içi oyulmayp, mermer
yüzey üzerine gövdesi taral selvi aac moti ilenmitir. Bir
sra prolle çevrelenmi olan merdiven korkuluunun bezemesi de oyularak yaplm yldz ve altgenlerin kaydrlarak diziliinden oluur. Üçgen alnln ortasna ise ajurlu bir
gülbezek moti yerletirilmitir. Minbere çkan merdivenlerin balangcndaki giri üst ksmnda bir yazt ile içi rumi ve
stilize palmet motieriyle bezeli tepelii yer alr. Baklava balkl dört sütun üzerine tanan içte kubbe, dta konik örtülü minber külahnda bir hadis yazldr. Minberin kök ksmnn sa ve sol alt köelerine silmelerle çerçevelenmi dikdörtgen panolar içine birer adet geni gövdeli dar boyunlu vazo içinden çkan buday baana benzeyen lâle ve simetrik gül motieri kabartma olarak ilenmitir.4
Tek kubbesi sekiz yüzlü ve her yüzünde bir pencere bulunan bir kasnaa oturtulmu mabedin, kubbe ve duvarlar naklarla bezelidir. Mermer nakl üç köeli vaiz kürsüsü
çok güzel olup,nakl ve oymal minberi ise bir aheserdir.
Külahnn kenarna bir hadis-i erif yazlm, mihrabna da
bir Kâbe resimli çini yerletirilmitir.
Caminin ilk vâizi, kerametine inanlm, seçkin kiilii olan,
Ruhu’l-Beyân Tefsiri yazar smail Hakk Bursevî Efendi idi.
1137’te (1724) vefat etmi, Bursa’da, Tuzpazar civarndaki Celvetî Dergâh’na gömülmütür. Birçok eseri vardr.5 Mabedin altnda ve Gündoumu Caddesi üzerinde bir de muvakkithanesi vardr. Bunun sol tarafnda mermer bir sadaka
ta bulunmaktadr. Mir’at-i stanbul’da camide Rufaî ayini
icra olunduu yazlmaktadr.

Lale Devri’nin bu güzel yadigârnn mimar, Kayserili Mehmed Aa’dr. Lâle Devri ba mimar Mehmet Aa’nn
stanbul’da ve Üsküdar’da baka eserleri de vardr. Mehmed Aa, 1116 (1704) ylna kadar Hassa Ba Mimar olan
Ebu Bekir Aa’nn yerine geçmiti. Fakat bu uzun sürmemi ve 1117 evvali ortalarnda (1706 Ocak sonu) Hac brahim Aa ba mimar olmutu. 23 Zilkade 1120’de (3 ubat 1709) tekrar ba mimar olan Mehmed Aa stanbul’a
birçok eser kazandrmtr. Bunlar arasnda Üsküdar’da;
1- skele Meydan’ndaki muhteem çeme,
2- Yeni Valide Camii,
3- Ahmediye Camii,
4- Kaptan Paa Camii ve birçok çeme bulunmaktadr.
1155’te (1742) vefat ederek Edirnekap Mezarl’na gömülmütür. âhidesi mevcut deildir.
Lâle Devri ba mimar olan Mehmed Aa, Melek lâkabyla
anlan Eminzâde Ahmed Aa’nn bu külliyeden baka
Üsküdar’da ve Kasmpaa’da birer çemesi daha vardr.6
Ahmediye Camii Medresesi-Mektebi
Ahmediye Külliyesi’ne dâhil olan medrese, Gündoumu
Caddesi’ne açlan mermer avlu kapsnn ve iki yanndaki
sebil ile çemenin üzerindedir. Dershane, 1133 (1720-21)
tarihinde Tersane Emini Ahmet Aa tarafndan yaptrlmtr. Dershane, 182 sene mektep vazifesi görmü, 1899 tarihinde ölen Ahmediye Camii imam ve Rufaî eyhi Mahmut Efendi tarafndan da tekke haline getirilmitir.7 Bundan ötürü avlu kaps evvela, Dershane-Mektep Kaps
ve daha sonra da Tekke Kaps adn almtr. Günümüzde bir bölümü Vakar Bölge Müdürlüü’ne bal Üsküdar imareti, dier bir bölümü Diyanet leri Bakanl’na
bal Kur’an kursu olarak kullanlan Ahmediye Medresesi,
50 yatl talebeye hizmet vermektedir. Medrese, orta avluyu bat ve güney yönünden L eklinde kuatan on bir oda
ile Gündoumu Caddesi’ne açlan giriin üzerindeki dershane mekânndan olumaktadr. Bir zamanlar mektep talebelerine, daha sonra Rufaî tarikatnn sohbet ve zikir halkalarna hizmet eden mekânlarda, günümüzde Ahmediye Kur’an Kursu hafzlk talebelerinin sesleri çnlamaktadr.
Avlu kaps üzerindeki 16 msral tarih kitâbesi, dershane
için konmutur. Dershane kapsndan, üzeri tonoz kemerli bir koridora girilir. Sadaki kapdan ve iki dirsekli ta bir merdivenden
fevkânî olan dershaneye çklr. Sekiz köeli, tek kubbeli dershanenin önünde
zemini ta döeli bir avlu
vardr.
Bu avlunun üzeri, iki yandan dershaneye, ön ksmlar zarif mermer sütunlara bindirilmi üç beik kubbeli geni
bir revak ile örtülmütür. Sü-

tun balklar istalaktitlidir. air Salim’in hazrlad ve nesih
hat ile yazlm be satr halindeki on msral kitâbesi mermer kemerli kap üzerindedir;
Cenab- sâhibu’l-hayrat ya’ni el-hac Ahmed kim / Ann
nak- mekin itihârdr Eminzâde / Hezar ahsenet o
merd-i akibet endi ü âgâh / Ki olmaz ziynet dihi rûze-i
dünyaya dildâde / Bilüb dehrin fenasn da’ima kr-i muad
eyler / Bugünden hazr eyler zahr ü zârn yevm-i miâde /
Bu beyt-i ilm ü fazl hasbeten-lillah idüb ma’mur / Ulûma
sa’y iden tâlîbler içün itdi âmâde / Salima zeyl-i itmamnda nak itdim bu tarihi / Bu darü’z-zeyn-i ilmi eyledi tekmil
Eminzâde. Sene 1133
Dershane, alt-üst beer pencereden k almaktadr. Tamamen kesme tatan yaplm olan bu eserde ayrca da tamal, üstü istalaktitli bir mihrap bulunmaktadr. Bunun sa
tarafnda bir dolap vardr. Bu güzel manzumenin mimar,
Kayserili Mehmet Aa’dr.
Bei güneyde, alts douda yer alan kubbeli odalarn
önünde mermer sütunlu, baklava balklarla, yuvarlak kemerlere oturan kubbeli revak uzanr. Kare planl medrese odalar, pandantii kubbeler, revaa açlan birer kap,
dolap nileri ve birer baca ile donatlmlardr. Güney yönünde abdest musluklarnn bulunduu yerde dört mermer sütuna oturan yuvarlak kemerli, tonozla örtülü ikinci bir revak parças medresenin dershanesine birleir. Giri
kapsnn üzerinde yüksek konumu ile dershane mekân,
sekizgen planl, merdivenlerle çklarak ulalan bask kemerli kaps önünde mukarnas balkl alt mermer sütuna oturan, ortas çapraz tonoz yanlar kubbe ile örtülü revak bulunmaktadr. Mermer söveli kapnn üzerindeki air
Selim’e ait be msralk kitabe 1134/1722 tarihini tar. ç
mekânda giri ve mihrap duvar dnda dier cephelere
altl üstlü birer pencere açlmtr. Mermer mihrab be sral mukarnasl ve da doru çkntldr.
Dershanenin XIX. yüzyl içinde Rufaî tekkesi haline getirildii, sonradan burann bir tekke için dar gelmesi nedeniyle caminin son cemaat yerine ahap bir ilave yaptrlarak
tand ileri sürülmektedir. 1915’li yllara ait fotoraarda görülen ahap ilave 1931’de çökmü ve kalan izlerden
1965’li yllara kadar duran bir son cemaat yeri yaplmtr.

Dershane ile medrese arasndaki dört kemerli tonoz örtülü
revakta dokuz adet abdest musluu bulunmaktadr.8
Mir’at- stanbul’dan örendiimize göre medresenin duvarnda çkm olan servi aac “hayret-bah- ukûl”, akllara hayret verecek derecede güzeldir.9 Gündoumu
Caddesi’ne açlan istalaktitli, enlice bir korni altnda büyük
bir kitâbe ta vardr. Onun altnda, etraf kabartma çiçek
nakl ve kenar dantelâl kemerli mermer kap, kendi bana bir sanat eseridir. Dört satr halinde yazlm olan kitâbesi
udur:
Emînzâde cenâb- Hac Ahmed / Sütûde-menkabet Aa-y
zî-ân / Bu nâzik-ter mahallin Üsküdar’n / idüb müstarak-
na’mâ-y ihsân / Yapub câmi bu Kepçe Mescidi’ni / Getürdü
su idüb atâna reyyân / Binâ itdi bir a’lâ dershâne / Bu yolda sarf idüb mâl-i râvân / Okunsun ilm-i din fkh u ferâiz
/ Ehâdis-i Nebi tefsîr-i Kur’an / Olub hayrat makbûl-i lâhî /
Mu’ammer ide an Rabb-i Rahmân / Müzehheb nusha-i ikbali tâ har / Ola vâreste asîb-i devrân / Didi bir ehl-i dil târîh-i
sâlin / Zehî tahsîlgâh- ilm ü irfân.
Kitâbenin altnda herhangi bir rakam bulunmamaktadr.
Caddeye açlan kapnn sa tarafnda 1134 (1722) tarihli
muhteem bir çeme, sol tarafnda ise yine ayn tarihte yaptrlan, Lâle Devri’nin en güzel sebillerinden biri bulunmaktadr. Kapdan, üzeri tonoz kemerli bir koridora girilir. Sa
tarafndaki bir merdivenle dershaneye çklr. Soldaki bir kapdan da sebile girilir. Koridordan külliyenin avlusuna geçilir. Hemen sol bata abdest musluklar mahalli vardr. Müteaddid çemeciklerin önünde dört mermer sütunun tad bir revak ve bunun yan ve gerisinde ise medrese odalar bulunmaktadr.10
Ahmediye Camii Çemesi
Ahmediye Camii Çemesi, Gündoumu Caddesi üzerinde ve bu cadde ile Esvapç Soka’nn birletii yerde bulunan Ahmediye Camii Külliyesi’nin kble tarafndaki avlu
kapsnn sandadr. Kapnn sol tarafnda Ahmediye Sebili, çemenin üstünde ise, bir zamanlar tekke olarak kullanlan Ahmediye Mektebi bulunmaktadr. Giri kapsnn sana dershane duvarna yerletirilen ilk çeme, sol taraftaki
sebille ayn üsluptadr. Dikey oturtulmu bir dikdörtgenden
meydana gelen çemenin cephesi beyaz mermerle kapldr.
Dikdörtgen bir çerçeve içine alnm, dilimli, sar kemeri ilenmeden sade braklm olan ayna tann üzerinde 1863
tarihli onarm kitabesi yer alr. Orta ksm yan taraftaki sebilde olduu gibi, içi on bir dilimli nile dolgulanm, bunun üzerine be beyitlik talik hatl ina kitabesi yerletirilmitir. Yuvarlak kemerli dilimli ni iki yanda palmet tepelikle biten sütunçelerle snrlandrlmtr. Çeme cephesini içte tek
sral mukarnasl bir bordür, dta ise kvrk dal ve rumilerden
oluan geni bir bordür çevreler. En üstte iki tarafnda iri birer rozet bulunan, içi kvrk dallarla dolgulanm dilimli gövdeli bir tepelik ile taçlanr. Bu motif tepede bir ve iki yanda
yarm palmet motieriyle son bulmaktadr.11
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Çeme, Türk çeme mimarîsinin en güzel örneklerindendir.
Som mermerden yaplmtr. Zarif bir mihrab andran ayna
tann üzerinde tavus kuu kuyruu biçiminde kabartma
bir ekil vardr. Ayna tandaki gül kabartmalar ile setlerden
balayp kitâbenin üstünden dolaan çiçek motii bezemeleri pek göz alcdr. Yüzünün iki yanna ince, narin sütun
kabartmalar yaplmtr. Kemer vazifesi gören, yelpaze biçimindeki ekil üzerinde be satr halinde hazrlanm olan on
msral u kitâbe bulunmaktadr:
Zehi dil-cû-y zîba çemesâr- rûh-perver kim / Ata- ümmete mâü’l-hayât eyledi icrâ / Zehî hâtr güa aynü’l-hayât-
hûb manzar kim / Bakup rek eyler ana çeme-i mihr-i
cihân-ârâ / Hilâl-i iyd eer zencir-i râh- kehkean birle / Aslsa Kefçe-âsâ tâkna âyestedir hakkâ / Bu dilke çemesârn
âb-ve bânîsinin dâ’im / Zülâl-i tab’n gerd-i kederden pâk
ide Mevlâ / Bu msra’la didi hâtif ana bir bî-bedel târîh /
Emînzâde bu ayn- çemesâr eyledi icrâ. 1134 (1721-22)
Kitâbenin tarih beyti, manzumeden ayr yazlmtr.
Çemenin ayna ta üzerinde 1280 (1863) tarihli, be satrlk u tamir kitâbesi bulunmaktadr:
“Ve min el-mâi külle ey’in hayy” / Cennet-mekân Gazi
Sultan / Mahmud Han- Sani aleyhi Rahmetü’l-Bârî / Hazretlerinin harem-i ismet-penahilerinden üçüncü / kbali Devletlû Tiryal Hanm Hazretleri’nin ibu mâü’lhayatn /
Menba’ndan bed’ile mecrasnn / mücedded hükmünde
tamir ve ihyasna / Himmet ve bu babda na’il-i / muvaffakiyyet olmulardr. / Sene 1280 fî 27 R
Çeme, 11 Ekim 1863 tarihinde Tiryal Kadn tarafndan tamir edilmitir.12
Üsküdar’da Sebil Gelenei ve
Ahmediye Camii Sebili
Üsküdar’da yüzyllar boyunca birçok sebil tesis edilmitir.
Bugün bunlardan ancak 21 tanesinin adlar ve yerleri bilinmektedir. Üsküdar’da 16. yüzylda bir, 17. yüzylda dört, 18.
yüzylda üç, 19. yüzylda alt sebil yaplmtr. Ayrca yapl
tarihleri bilinmeyen yedi sebil daha bulunmaktadr.
Sebil, yollar üzerinde, gelip geçenlerin su içmeleri için yaplan yaplardr ki, pencerelerinde daimi surette su dolu marapalar bulundurulurdu. Datlan sudan para alnmazd.
Bu binalara sebilhane de denirdi.
Suyu olmayan sebillerin içinde bulunan kuyudan çekilen
sular datld gibi mermerden veya topraktan yaplm
küplere sakalarla getirtilen sular datlrd. Baz sebillerde
kandil, bayram ve cuma günleri ve geceleri de bal ve ekerden yaplm erbet verilmesi ve ilk açma törenlerinde
birkaç gün erbet datlmas adettendi. Genellikle su veya
erbet içmek isteyenlere sebilci, bir zincirle bal olan kulplu
bakr, pirinç ve tonbak taslarla verirdi.
Üsküdar sebillerinin üç tanesi hariç, hemen hemen
hepsi Üsküdar Büyük skelesi ile Karacaahmet Tür-

besi arasnda yaplmtr. Bu yol, Roma, Bizans ve Osmanl Türkleri zamannda stanbul’u Anadolu’ya balayan tek yoldu. skele Meydan’na çkan ve Anadolu yolculuuna hazrlanan her yolcu, mutlaka Hüdâyî
Hazretleri Türbesi’ne urar, dua eder ve buradaki sebilden su içerek, Menzilhane Yokuu’ndan Karacaahmet Türbesi’nin bulunduu mevkiye gelirdi. Bu türbenin bulunduu yer ise, bir dua ve toplanma mahalli idi.
Burada on iki sebil yaplmtr.
Ahmediye Camii sebili, eski Ahmediye yeni Gündoumu Caddesi üzerindedir. 1134 (1721-22) tarihinde
Ahmediye Camii, medresesi, mektebi, kütüphanesi ve
çemesi ile beraber yaptrlmtr. Bu, devrinin en güzel
ve zarif eseri, külliyenin bânisi, Eminzâde Hac Ahmet
Aa tarafndan yaptrlmtr.
Sebilin sa tarafnda caminin avlu kaps ve mermer
çemesi, üzerinde ise Ahmediye Mektebi bulunmaktadr. Tamamen mermerden yaptrlan sebilin ebeke demirli üç penceresi vardr ki ince dört sütun arasna yerletirilmitir. stalaktitli balklar bulunan sütunlarn, birbirine balayan mermer kemerleri vardr. Ahap saçak
altnda, tavuskuyruu ekli üzerinde ve her pencere yüzünde ikier beyit olmak üzere, on iki msral kitâbesi
vardr. Bu kitâbe, pencere üzerindeki mermer kemerler
üzerinde de devam etmektedir. Hepsi yirmi msra olan
bu kitâbe udur:
Sadaki pencere üzerinde ve saçak altnda: Eminzâde
cenab- hac Ahmed kim bu âlemde / Ana oldu müyesser hâk-bûs-i Kâbe-i ulya / Zehi zîba sebîl-i mâ-i selsal-i
musaffâ-ter / K’olur nû eyledikce ayn- Zemzem-ve
safâ-bahâ.
Ortadaki pencere üzerinde ve saçak altnda: düb temir bâzu-yi fütüvvet fî-sebîlillâh / Pür itdi ni’met-i hayr
ile Çem-i Kepçeyi hakka / Terazide n’ola tartlsa âb dürr
ü güherle / Letâfetde ana lülesi lâla olamaz hemtâ. Soldaki pencere üzerinde ve saçak altnda: Ata- nâse bir
âb- musaffay sebîl itdi / Yenabi-i himemden bu mahalle
eyleyüb icrâ / Safâ-y lezzetini bir kez düünde Kûh-ken
görse / derdi ömrü oldukca leb-i îrin’den istinâ Sadaki birinci pencere üzerinde: Aceb mi tene lebler olsa
îrîn-kâm da’vâl / Ziyafet eyledi atane ehd ü ir ile
gûyâ
Ortadaki pencere üzerinde: düb hayratn mebrûr ide
Hakk sa’yini mekûr / Mu’în ola hemie ana lûtf-i hazret-i
mevlâ Soldaki pencere üzerinde: Gelen dil-teneye her
kûzesi Sâlim didi tarih / Zülâl-i pâki nû it bu sebîl-i âbden
shha. Sene 1134
Kitâbe, air kazasker Mirzazâde Sâlim Mehmet Emin
Efendi tarafndan hazrlanmtr. Kendisi, eyhülislâm
Mirza Mustafa Efendi’nin (öl.1135/1722) oludur. yi
bir medrese tahsili gören Sâlim Efendi birçok vazifeler-

de bulunduktan sonra 1149 (1736-37)’de Mekke Kads olmu ve 1151 (1738)’de de am’a gelmesi emrolunmutur. 1152 Muharrem’inde (Nisan 1739) Trablusam ile am arasnda Mefrik’te vefat etti ve oraya gömüldü.13
Ahmediye Camii Kütüphanesi
Kütüphane, Ahmediye semtinde ve Ahmediye Camii
Külliyesi’ne dâhil olup 1134 (1721-22) tarihinde Tersane Emini Ahmet Aa tarafndan fevkânî olarak yaptrlmtr.
Esvapç Soka’na açlan merdivenli avlu kaps bu yüzden “Kütüphane Kaps” ismini tamaktadr. Bu kapnn kitâbesi yoktur. Kütüphaneye çkmak için dar bir
kapdan girilir. Uzunca bir koridorun sonunda iki ta
basamak ile sahanla gelinir. Burada 360 derece dönülerek on basamak ile kütüphane önündeki sahanla (hayat) çklr. Üzeri, alt mermer sütunun tad üç
kubbe ile örtülmütür. Sol tarafnda bir küçük çeme
ve helâ bulunmaktadr. Çemenin suyu, sakalar tarafndan tanmaktadr. Tek sar büyük kubbesi sekiz yüzlü
bir kasnaa oturtulmutur. Alt-üst 13 pencereden k
alr. Kemerli ve mermer söveli kapsndan içeri girildiinde sol tarafta iki kapakl dolap, üç katl mermer bir ni
bulunduunu görürüz. Tam karda yamakl bir ocak
bulunmaktadr.
Kapsnn üzerinde kitâbesi yoktur. Kütüphane, Esvapç Soka tarafnda ve bir köesi konsollar üzerinde dar tarlm olarak tamamen kesme tatan yaplmtr. Kütüphanenin mimar, Lâle Devri ba mimar Kayserili Mehmet Aa’dr. Kütüphanenin 1139 tarihli vakyesi vardr. amî Mehmed Efendi kütüphaneye 50 kitap vakfetmitir.
Günümüzde Kur’an kursu olarak kullanlan yapnn iç
mekânnda bir ocak, iki dolap ve ilemeli üç mermer ni
bulunmaktadr. Kütüphanenin sokak cephesinde zemin
katla üst kat arasn dolduran üç sral konsol dizisi ile
üst hizada sivri kemerli pencerelerin arasna yerletirilen
konsollar üzerine bindirilmi konut tipinde iki küçük ku
evi görülür. Burada uygulanan küçük boyutlu kat odalarnn zemin katna konsollarla bindirilen cumbal cephe düzenlemesi, özellikle XVIII. yüzyln kütüphane ve
sbyan mekteplerinde yaygnlk kazanmtr. 1732 tarihli
Hekimolu Ali Paa, 1715 Vefa ehit Ali Paa Kütüphanesi ile 1728 Aksaray Süleyman Halife Sbyan Mektebi
bunlarn en iyi bilinen örnekleri arasndadr.14
Osmanl Mezar Talar ve Ahmediye Camii Haziresi
stanbul’da yaayanlarn gördüü revnakl rüyalardan
biri de, hayatla ölüm arasndaki ince çizgiyi gösteren
mezarlklardr. ehrin Eyüp, Fatih ve Üsküdar gibi daha
eski yerleim alanlarnda, gündelik hayat çevreleyen
kimi kavuklu, kimi fesli, kimi sarkl sakinlerini misar
eden kadim mezarlklar her an gözümüzün önünde-
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dir. Çou zaman servilerin gölgeledii mezarlklar, insan gaet uykusundan uyandran ibretlik aynalardr. O
aynada herkes, bir gün muhakkak kendisine de urayacak ölüm meleinin varln idrak eder.
Fransz yazar T. Gautier, “Neden bilmem, Hristiyan
mezarlklarndan duyduum hüznü, Türk mezarlklarnda duymam!” Alman Mareal H. Von Moltke ise:
“Mezarlar stanbul’un etrafnda, en güzel manzaralarn göründüü burunlar taçlandrrlar ve eer vücuttan ayrlan ruhlarn bazen mezarlarn etrafnda dolatklar doru ise, burada bu ruhlar mehtapta Avrupa
ve Asya tepelerini Boaz’n, Marmara’nn parlak aynasn ve yüz seneye kalmadan hepsi bu servilerin altnda uyuyacak olan yarm milyon nüfusla muazzam ehri seyrediyorlar.”
Türk-slam medeniyetinin Osmanl Devleti ile vücut bulan ihtiamn en güzel anlayan ve en güzel ekilde dizelerinde yaatan Yahya Kemal ise, bir sohbetinde
“Milliyetini idrak eden millet, ölüleriyle birlikte yaar.”15
diyerek, bizlere anlaml bir ders vermitir.
Ahmediye Külliye haziresi, caminin her iki yanna yaylm olarak güney ve kuzey cephe üzerinde iki bölüm
halinde, Gündoumu Caddesi ile Esvapç Soka’nn
birletii noktada birleir. Gündoumu Caddesi’ne bakan hazire taraf alt kemerli pencere duvar ile kuatlmaktadr. Dier bölüm sokan köesinden balayarak giri kaps üzerinde sona erer. Ana cadde üzerindeki hazirede bata Eminzade Ahmet Aa (ölm. 1730)
ile iki olu, kzlar, einin mezar talar ile çok sayda dönem için karakteristik süslemeli mezar ta örnei bulunmaktadr. Mezar talarndaki süslemeler, Külliye’nin
dier aksamnda olan Lâle Devri motierini yanstmaktadr. Ana cadde üzerinde ve kemerli pencere önündeki mezar talarnn pehle ksmlarndaki tabak içindeki meyve motieri son derece görkemlidir. Baz mezar talarndaki tarikat sembolleri de dikkat çekmektedir. Cami minberinde gördüümüz selvi aac kabartmalar, avluya bakan baz mezar talarnda da görülmektedir. Genellikle talik ve sülüs hattn örneklerine rastladmz hazirede, kâtibî mezar talarndaki gül
moti son derece enfestir. Camiye bitiik olan Kefçe
Dede’nin açk kubbeli türbesinin bulunduu hazire1) Mimar Sinan’n Üsküdar’daki yaplar için Bkz. Mehmet Mermi Haskan, Yüzyllar Boyunca Üsküdar, Cilt 1, stanbul 2001, s. 261-262. 2) En güzel örneini Üsküdar’da Doanclar Caddesi üzerinde ve Mirahur (mrahor, 1597) Camii yannda gördüümüz sadaka talar, saylar az olan kymetli tarihî miraslarmzdandr. Gündoumu Caddesi üzerinde ve Ahmediye Camii muvakkithanesinin solunda, hazirenin demir ebekeli penceresinin önünde bulanan sadaka
ta ise dier örneklerine nispeten daha ksa ve farkl bir stildedir. Bugün yokuu çkanlarn daha çok dinlenmek için oturak olarak kullandklar bu ta, bir zamanlar fakirlere uzatlan yardm elinin bir nianesiydi. 3) Mehmed Raif, Mir’at-
stanbul, Âlem Matbaas, stanbul 1314, s. 107. Ayrca bkz. Ayvansarâyî Hüseyin Efendi, Hakîkatü’l-Cevâmi’ (Haz. Ahmed Nezih Galitekin), aret Yaynlar, stanbul 2001, s. 617. 4) Dr. Gülçin Erol Canca, Üsküdar Ahmediye Külliyesi
ve Lale Devri Mimarisi çinde Bir Deerlendirme, Uluslararas Üsküdar Sempozyumu VI, stanbul 2008, s. 193-195. 5) Doum yeri stanbul olan smail Hakk
Bursevî (ölm. 1725)’nin eserleri ve ilk defa 1722 ylnda geldii Üsküdar’da bu-
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de, bir zamanlar ziyaretgâh olan Üsküdar Mollas ve
Divan airi Emin Mehmed Efendi’nin yazsz muhteem lahdi göz alcdr. Hazirede, camide görev yapan
imam ve müderrislerin de kabri bulunmaktadr. Büyük
molla, sarkl ve tuba aac kabartmal Mustafa Asm
Efendi’nin nes yazl mezar ta görülmeye deer. Külliyenin banisi Eminzade Ahmed Aa’nn lahid biçimindeki 1143/1730 tarihli kitabesinin yazl olduu mezarta, kavuksuz ve köeli bir sütun biçimindedir. 1159/
1746 tarihli Ahmed Aa’nn olu Osman Aa (Zilkade 13, Kasm 1746) ile ayn tarihli dier olu Emin Muhammed Aa’ya (evval 20, Kasm 1746) ait çiçekli ve
kâtibî balkl mezar talar ise Lâle Devri’nin zarif vazolar içinden çkan çiçek moti kompozisyonlarnn güzel
bir örneidir. Her iki lahdin kâtibî tipi kavuunun üzerine dal, yapra ile birlikte ilenmi kabartma gül motieri ve 1146/1733 tarihli servi kabartmal muhteem
lâhit, Erâf- kuzât- kirâmdan Mehmed Emin Efendi’ye
ait büyük molla sarkl ve tuba aac kabartmal lahit
Üsküdar için nadir örneklerdir.
Sonuç olarak, 1134 (1721-22) tarihinde Tersane Emini
Ahmet Aa tarafndan Lâle Devri ba mimar Mehmed
Aa’ya yaptrlan Ahmediye Külliyesi, Osmanl mimarisinde ve kültür tarihinde Lâle Devri olarak adlandrlan
(1703-1730) ve klasik dönemden sonra Batllama dönemine geçii temsil eden önemli bir yapdr.
Külliye mimari açdan Lâle Devri özelliklerini yanstmakla beraber, bezeme alannda kullanlan natüralist üslupta yaplm ve Ahmediye Camii minberinde, haziredeki mezar talarnda görülen vazo içinde çiçek buketleri, stanbul’da Topkap Saray önündeki III. Ahmed Çemesi (1728) ile ayn tarihli Üsküdar III. Ahmed Çemesi
(1727-28) de, örneklerinde olduu gibi son derece dikkat çekicidir. Ahmediye Külliyesi, cami, medrese, dershane, kütüphane, sebil, çemeden oluan geni kapsaml ve orta ölçekli bir külliye olup genel hatlaryla klasik Osmanl mimarisinin bir devam olarak görülebilir.
lunduu tarihler için bkz. Ayvansarâyî Hüseyin Efendi, a.g.e. , s. 617-619. 6)
Geni bilgi için bkz. Mehmet Nermi Haskan, Yüzyllar Boyunca Üsküdar, cilt I, stanbul 2001, s. 63-67. Ayrca Külliye’nin mimar için bkz. Mehmet Nermi Haskan, a.g.e. , cilt I, s. 389. 7) Medresenin tekke (eyh Mahmut Efendi Tekkesi)
olarak kullanld dönemler için bkz. Mehmet Nermi Haskan, Yüzyllar Boyunca
Üsküdar, cilt I, stanbul 2001, s. 406. 8) Dr. Gülçin Erol Canca, a.g.m. , s. 195.
9) Mehmed Raif, a.g.e., s. 108. 10) Geni bilgi için bkz. Mehmet Nermi Haskan, Yüzyllar Boyunca Üsküdar, cilt II, stanbul 2001, s. 898-899. 11) Dr. Gülçin Erol Canca, a.g.m. , s. 196. 12) Geni bilgi için bkz. Mehmet Nermi Haskan, Yüzyllar Boyunca Üsküdar, cilt III, stanbul 2001, s. 1037. 13) Geni bilgi için bkz. Mehmet Nermi Haskan, Yüzyllar Boyunca Üsküdar, cilt III, stanbul
2001, s. 1207-1209. 14) Geni bilgi için bkz. Mehmet Nermi Haskan, Yüzyllar
Boyunca Üsküdar, cilt II, stanbul 2001, s. 945; Dr. Gülçin Erol Canca, a.g.m. ,
s. 195-196. 15) Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Yahya Kemal’in Dünyas, Tercüman Tarih ve Kültür Yaynlar, stanbul 1980, s. 150.

