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Verebilmek zaten almayı da peşinde getirir. Sanatçının önünü açar,
sanatı yarınlara taşır. Sanatçı geliştikçe toplum gelişir. Verebilen
toplumlar, paylaştıkça artan mutluluklar üretir. Medeniyet tarihimiz
verebilen insanların neleri başarabildiğinin sayısız örneği ile doludur.
Üreten ve verebilen bir dünyanın hepimiz için çok daha yaşanılır
olacağı kanaatindeyiz. İSMEK üretmek isteyenlerin buluştuğu,
bilgilerini paylaşarak yeni mutluluklar ürettiği bir mecra. İSMEK El
Sanatları Dergisi de öyle. Yazarlarımız üreten insanların hikayelerini
bizlerle paylaşıyor. Bu hikayeler bizim kendi dünyamızda yeni
maceralara yelken açmamıza, yeni üretimler ve paylaşımlar
yapmamıza imkan sağlıyor.
Biz 18 sayıdır üretmenin ve verebilmenin çok güzel olduğuna hep
birlikte şahitlik yapıyoruz. İyinin, güzelin, değerli olanın peşinden
koşuyor, bunları sizlerle paylaşarak daha da yayılmalarına katkıda
bulunmaya çalışıyoruz. Hep birlikte nice güzel şahitliklere…

Muhammet ALTINTAŞ
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Başkan'dan...
Sevgili İstanbullular,
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İnsanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan ve günümüze
kadarki yolculuğunda, yeşerdiği toplumların sosyal yapısı içinde
sürekli gelişen sanat, tıpkı güneşin çiçekleri renklendirdiği gibi,
hayatımızı renklendiren çok önemli bir unsurdur.

bu davranışı oradaki yetkililerin tepkisini çeker, ta ki, eserleri
sergilenen sanatçı gelene kadar. “Tabloyu çocuğa vermek için
ayırın” der ve ekler; “Ben eserlerime milyonlar verecek insanları
bulabilirim ama bütün servetini vererecek birini bulamam.”

İlhamını içinde bulunduğu toplumun dil, din, gelenek, görenek
gibi değerlerinden, sosyal yapısından alan sanatçı, ilahi güç
tarafından kendisine bahşedilen yetenekle ürettiklerini ortaya
koyar. Sanatıyla adını geleceğe taşımak ister. Meşhur Türk
düşünürü İbni Sina’nın da, “Bilim ve sanat takdir edilmediği
yerden göç eder.” sözüyle dikkat çektiği üzere sanatçı, ister salt
sanat için, isterse de toplum için üretmiş olsun her durumda
takdir edilmek, alkışlanmak ister.

Bizler de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, sanatın ve
sanatçının desteklenmesi, eserlerinin takdir edilmesi konusunda
üzerimize düşeni yapma gayretindeyiz. Kültürel mirasımızın
ayrılmaz bir öğesi olan geleneksel sanatlarımızın yaşatılması
ve bu sanatları icra eden sanatçıların desteklenmesi adına bize
düşen sorumluluğu, gerek verdiği sanat eğitimleriyle gerekse
yayınlarıyla dikkat çeken İSMEK’le yerine getirmekteyiz.

Sanata ve sanatçıya değer verilmesi hususunda anlatılagelen
bir anekdot, konunun önemini ortaya koyan güzel bir
örnektir. Rivayet edilir ki ünlü bir ressamın sergisine, galerinin
önünde ayakkabı boyacılığı yapan küçük bir çocuk gelir.
Sergilenen tablolardan birinin önünde durur ve oradaki
görevliye, tabloyu, hasta kardeşine hediye etmek için satın
almak istediğini söyleyip, cebindeki bozuk paraların hepsini
uzatır. Sergi salonuna girmesi bile hoş karşılanmayan çocuğun

İSMEK’in yayımladığı, sanat çevrelerinin büyük takdirini
toplayan El Sanatları Dergisi, 18. sayıya ulaştı. Her sayıda
olduğu gibi büyük bir emek ve titizlikle hazırlanan bu sayıda da
değerli akademisyenler, sanatkârlar ve yazarların kaleminden
makaleler yer alıyor.
Sanatın bu toprakları terk etmemesi, köklerinden kopmadan
gelecek nesillere taşınması dileklerimle…

Süleymaniye Satış Ofisi Tel: (0212) 514 49 88 Şişhane Metro Satış Ofisi Tel: (0212) 250 90 35

www.ismek.org
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Ömrünü Hat Sanatına
Adamış Bir Hattat:
Prof. Dr. Muhittin Serin
Ayşe ÇAL
Ömrünü hat sanatına adayan ve çıktığı hat yolculuğunda yarım asrı geride bırakan hattat Prof. Dr.
Muhittin Serin, ta’lîk yazı türünde günümüzün önemli ustalarından biri. Aynı zamanda hat sanatı
tarihinin yazımına da büyük hizmet vermiş bir araştırmacı ve yazar olan Serin’i, ders verdiği 29 Mayıs
Üniversitesi’nde ziyaret ettik. Söyleşimiz esnasında kendisini anlatmasını istediğimizde kitaplarını
işaret ederek, mütevazı bir edayla “Hat sanatı adına üstatlarımızın anlatıldığı bu kitapların
okunup tanınması, benim tanınmamdan daha mühim” cevabını aldık. Biz de bu
cevabından hareketle onu, hayat hikâyesinden çok, yıllar boyu emek vererek
hazırladığı ve hat sanatı tarihi bakımından her biri çok önemli birer kaynak
olan eserlerinin yazılış hikâyesi içinde tanımaya ve anlamaya gayret ettik.
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Ta'lik yazı türünde günümüzün önemli hattatlarından biri olan

etmiştir. Başından bugüne kadar, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlı-

Prof. Dr. Muhittin Serin, bugün hâlâ talebe yetiştirmeye devam

ğı tarafından 44 cilt halinde yayımlanmış İslam Ansiklopedisi’nin

etse de hat sanatı adına asıl büyük katkısını, hüsn-i hat sanatı-

kadrosu içinde yer alarak hat sanatı ile ilgili maddeleri yazmış bu-

mızın tarihini yazarak yapmıştır. Başta İstanbul, Kahire, ABD ve

lunan Muhittin Serin Hoca’yı, bu hizmetini yürüttüğü Bağlarbaşı

Avrupa şehirleri olmak üzere pek çok ülke ve şehirdeki kütüpha-

İslam Araştırmaları Merkezi ve 29 Mayıs Üniversitesi’ndeki çalışma

ne ve koleksiyonları gezerek ve oralarda çalışmalar yaparak hat

odasında ziyaret ettik. Kendisi ile, daha çok kitaplarını söz konusu

sanatının tarihini yazan Muhittin Serin Hoca, hat sanatı ile ilgili her

ederek hat sanatına ve hat sanatı tarihine emek vererek geçirdiği

biri kaynak niteliğindeki eserleri kültür ve sanat dünyamıza hediye

yarım asrın kısa özetini konuştuk.
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da, düzenli ve devamlı çalışma, disiplin ve sabır gibi pek çok güzel huylar
kazandıklarını belirten Muhittin Serin sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yani hocanın maksadı sadece yazı öğretmek değil, ‘Bana teslim edilen bu yavrunun ruhi yönden gelişmesini takip etmek ve ona güzel ahlak vermek de
benim vazifem’ diye görüyor. Talebe yetiştiren hocalar, bilhassa hattatlar; bir cemiyette hareketleri, davranışları ile çok saygı gören insanlardır,
daha açık bir ifadeyle veli insandır.”
“Mânâ Yoksa Hat Sanatı Şekilden İbaret Kalır”
Kısacası hat ve sanat eğitim ve öğretiminin aynı zamanda bir ahlak
eğitimi ve öğretimi olduğuna bir kez daha vurgu yapan Serin, tarih
boyunca peygamberler, veliler ve büyük ahlak eğitimcilerinin, insanlığın yüzünü güzele ve doğruya çevirmek, özellikle din eğitiminde
maneviyatı yükseltmek amacıyla sanatın bu büyüleyici etkisinden
yararlandıklarını dile getiriyor. Muhittin Serin, Davut Peygamber’in
Allah vergisi güzel ve gür sesiyle Zebur’dan okuduğu sûreleri dinleyen bütün mahlukların onunla beraber Allah’ı tesbih ettiklerini,
ilâhî sözleri sanat yoluyla daha etkileyici bir biçimde insanlara bildirdiğini ve gönülleri uyardığını belirtiyor ve “Hasılı doğumdan
ölüme kadar hayatın bütün safhalarında musikî, şiir hat ve tezhip
gibi sanatlar, müessir bir şekilde yerini almış; toplumda duygu,
düşünce ve iman birliği sağlamıştır.” diyor.
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Hat sanatına geçmeden önce, sanatın ne olduğunun
iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yaparak söze başlayan
Prof. Dr. Muhittin Serin, “Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar” adlı kitabında oldukça ayrıntılı bir biçimde ele alarak
yaptığı sanat tanımını özetliyor. Sanatın insan yaratılışında var olan ilâhî ruhun eseri olduğunu, sanatı bir gaye
olarak değil, insanın manevi eğitiminde bir vasıta olarak
gördüğünü bir kez daha yineliyor ve insanı Allah’ a yaklaştırmak, ruhi bakımdan terbiye etmek için sanatın gücünden
yararlanmanın gerekliliğini vurguluyor.
Bu bakımdan Osmanlı toplumunda eğitim çağına gelmiş çocukların güzel sanat dallarından birine yönlendirildiğine ve
böylece gençlerin rûhi ve irâdî hasletler, güzellikler ve incelikler kazandığına işaret eden Muhittin Serin, özellikle hüsn-i hat
eğitiminin Osmanlı kültüründe çocuk denecek yaşta başladığını, bütün disiplinlere, bilim ve sanata temel olduğunu belirtiyor.
Küçük yaşta hat meşkine başlayan çocukların üstatlarından yazının inceliklerini öğrenerek yeteneklerini geliştirirken bir taratan
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Hat sanatında satır ve istif kurallarına, klasik harf ve oran biçimlerine, bağlantılarına uygun güzel yazmanın yanında yazılan
metnin, ayet hadis veya kelâmın mânâsını ve
inceliklerini anlamanın gerekliliğini özellikle
vurgulayan Serin, hat, tezhip, cilt, çini ve ebru
gibi sanatların iç ve dış estetiğini İslâm dininden aldığını ve ondan beslendiğini ifade ederek
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hat sanatında şekil
ve mânâ, dinle kaynaşmış; İslâm iman, hikmet
ve irfanı etrafında biçim kazanıp gelişmiştir. Günümüz insanı, Kur’an ve dinle kaynaşmış olan bu
yazıyı okuyup dilini anlayamadığı ve şekil güzelliği
arkasındaki mânâyı kavrayamadığı için yazı zevk ve
kültüründen uzaklaşmıştır.”
Hattat Muhittin Serin, hattatların mânevî terbiye
görmüş, irfan sahibi olduklarını, Tuhfe-i Hattâtîn gibi
tezkire kitaplarında adı geçen üslup sahibi hattatların
insan-ı kâmil terbiyesinde rûhî ve manevî yolculuğunu tamamlamış, toplumda saygı görmüş, örnek birer
insan olduklarını, kendini beğenme, kıskançlık, riya, nifak, yalan, tamah ve hile gibi zulmete sürükleyen rûhî
hastalıklardan arınmış olduklarını özellikle vurguluyor ve
hat sanatına gönül vermiş gençlere şu öğütleri veriyor:
“Daha kalıcı, başarılı ve feyizli eserler ortaya koyabilmeleri için büyük üstatların bıraktıkları eserleri, onların hayat
tarzlarını, huzurlu ve zengin iç dünyalarını öğrenip keşfederek örnek almalılar.”
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Enstitü Hocalığı Hayatının Dönüm Noktası
Sohbetimiz sık sık meşklerini hocalarına göstermek isteyen
hat talebelerince kesilse de bizler bu durumdan hiç de şikayetçi olmuyoruz. Zira o anlar da ayrı bir keyif, ayrı bir
feyiz kaynağı oluyor bizim için. Prof. Dr. Muhittin Serin
Hoca’yı, talebeleri ile birlikteyken de gözlemleme imkanı
yakalıyoruz bu sayede. Bir talebesini şöyle ikaz ediyor
şairane bir üslupla; “Mürekkebini iyi karıştır. Kalemini
öyle tutmalısın ki kalem adeta kağıdı öpmeli…”
Büyük bir edeple gelip gitmeye devam ediyor öğrenciler ve kâh onlar bizi bekliyor kâh biz onları… Derken söz Serin’in kitaplarına geliyor ve öğreniyoruz ki
aslında 1976 yılında hocası Kemal Batanay’dan icazetnamesini alan Serin, Libya’da yeni açılmış ve kuruluş safhasında olan İbn-i Mukle Yüksek Okulu’na
rika ve ta’lîk hocası olarak davet edilmiştir. Bu teklifi kabul ederek hazırlıklara başlamış ve gitmek
üzere iken bir dost meclisinde merhum Ahmet
Kabaklı ile bir araya gelmesiyle hayatının seyri bir
anda değişir. Libya’ya gitmek için neredeyse tüm
hazırlıklarını tamamlayan ve bir hafta sonra yola
çıkacak olan Serin, Kabaklı’nın kendisini Libya
yolculuğundan vazgeçiren sözlerini ve akademik çalışmalara nasıl başladığını şöyle aktarıyor bizlere:

10

11

“Ahmet Kabaklı’nın da bulunduğu mecliste bir büyüğümüz benim Libya’ya
gideceğimden söz etti. ‘Evladımız Libya’ya gidecek, orada İbn-i Mukle Yüksek Okulu’nda hat dersleri verecek’ deyince Ahmet Kabaklı tepki göstererek, ‘Biz burada yetiştirelim, çiçek açsın, tam meyve vereceği sırada elimizden
alsınlar ve meyvesini onlar toplasınlar. Olmaz! Bizim burada ihtiyacımız var.
Katiyen olmaz!’ dedi. Bunun üzerine bütün işlemleri durdurduk ve gitmekten
vazgeçtik. Burada kaldık ve o sene İslam Enstitülerine hat dersi kondu. İlk defa
resmi olarak İslam Enstitülerine hüsn-i hat hocası olarak resmen tayin edildim.
1976’da dışarıdan ücretli olarak hocalığa başladım ve 1980 yılında kadrolu olarak atamam yapıldı ve akademik çalışmalarım da bu vesileyle başlamış oldu.”

Prof. Dr. Muhittin Serin hat üzerine ilk eserini de o yıllarda verir. Akademik olarak
unvan alabilmek için tez mahiyetinde bir çalışma yapması gereken Serin, Ekrem
Hakkı Bey’in “Bu çalışmayı yaparsan redaksiyonunu ben yapacağım, yayına hazırlayacağım ve Kubbealtı’ndan yayınlayacağım.” şeklindeki teşvikleri sayesinde “Hat
Sanatımız” adlı küçük bir kitap çıkartır. Çok kapsamlı ve bilimsel bir çalışma olmasa
da o zamanlar bu kitap büyük bir boşluğu doldurur ve Serin, Emin Barın’dan övgü
dolu şu sözleri işitir: “Evladım, bu kitap sayesinde hat sanatına çok büyük hizmet
etmiş oldun.” Yine Ekrem Hakkı Bey’in teşvik ve destekleriyle yavaş yavaş diğer
kitaplar şekillenmeye başlar.
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Türk Hat Üstatları Serisinin İlk Kitabı
Hattat Aziz Efendi
Ekrem Hakkı Bey’in elinde Hattat Aziz Efendi’nin
hayatına dair çok sayıda belge ve sanatına dair pek
çok hat örnekleri bulunması dolayısıyla Türk Hat
Üstatları serisinin ilk kitabının Aziz Efendi üzerine
olması kararlaştırılır ve böylece Serin’e Mısır yolu
gözükmüş olur. Serin, Aziz Efendi ile ilgili kitap
hazırlıkları için niçin Mısır’a gidişini ve o süreçte
yaşadığı birkaç hatırasını paylaşıyor bizlerle: “O
zamanlar Meşihat Dairesi’nde çalışmanın yanı
sıra kadı mektebinde talik hocası olarak görev
yapan Aziz Efendi, Kral Fuad’ın resmi davetlisi
olarak Kahire’ye gider. Kral Fuad adına özel bir
Mushaf yazmak amacıyla geldiği Mısır’da iki
de hat mektebi kurar. 15 yıl kaldığı Mısır’da
çok itibar gören Aziz Efendi, Arap ülkelerinde
ülkemizden çok daha iyi tanınıyor. Aynı zamanda mevlevilikten hilafeti bulunan Aziz
Efendi orada da bir müddet mevlevihanede kalıyor. Hat talebeleri yetiştiren Aziz
Efendi, aynı zamanda oradaki dervişlerin
terbiyesinde ve ayinlerde şeyh olarak bulunuyor. Bir nesil öncesine baktığınızda
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Endonezya’dan Kuzey Afrika’ya kadar Aziz Efendi’nin
talebesini görürsünüz. Yani bugün Arap dünyasında hat
varsa bu Aziz Efendi’nin gayretlerinin sonucudur. İşte bu
gibi nedenlerle 1986 yıllarında Mısır’a gitme gereği doğdu. Orada Dâr-ül Kütübü'l-Mısriye’de, Menyel Sarayı Hat
Müzesi’nde incelemelerde bulundum. Hocanın eserlerini
tespit ettik ve üzerlerinde çalışma imkânı bulduk.”
Tabii bu çalışmaların çok kolay olmadığını, kimi zaman bir
müzeye girebilmek için günlerce beklemek zorunda kaldığını da anlatıyor Prof. Dr. Muhittin Serin ve Osmanlı hat
üstatlarına ait, Osmanlı’nın son yıllarında özellikle Mısırlı
Hidiv ailesi tarafından İstanbul’a uzmanlar gönderilerek el
yazması eserlerin ve hat levhalarının toplanarak Kahire’ye
götürüldüğünü ve günümüzde Dâr-ül Kütübü'l-Mısriye’de
bulunduğunu üzüntülerini belirterek ifade ediyor.
Hattat Aziz Efendi ile ilgili kitabın hazırlıkları sırasında
İstanbul’da da çeşitli müzelerde çalıştığını ve şahısların ellerinde bulunan özel koleksiyonları incelediğini de anlatan
Prof. Dr. Serin, yine üzücü bazı hadiselerle karşı karşıya
kaldığını anlatıyor. Harf inkilabı sonrasında komşusunun
şikâyeti üzerine bir ailenin Aziz Efendi’ye ait 160 kadar
levhayı Evkaf Müzesi’ne bağışlamak zorunda kaldığını ve
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bu eserlerin o yıllarda yaşanan ihmaller nedeniyle bugün
kötü durumda olduklarını söyleyen Serin, müzecilik ve kütüphanecilik alanlarında batıyı model almamız gerektiğini
vurguluyor.
Kıymetini Bilmediğimiz Eserlerimiz
Yabancı Kütüphanelerde
Avrupa’daki müzelerde de çalışma imkânı yakaladığını ve
buraların Türkiye’dekilerle mukayese edilemeyecek kadar
iyi şartlarda olduklarını, özellikle araştırmacılara büyük kolaylık ve ihtimam gösterdiklerini anlatan Serin, ”Avrupa’da
bir yılda yapacağınız çalışma ne yazık ki ülkemizde on yılda yapacağınız çalışmaya bedel.” diyor ve yaşadığı bazı
anıları aktarıyor bizlere:
“1994 yıllarında Şeyh Hamdullah ile ilgili kitabın hazırlıkları için Amerika’da Washington Freer Sanat Galerisi’nde
İslam Eserleri Bölümü’nde araştırma yapmak istedim. Fakat yeni yıl tatili zamanına denk geldiği için her yer kapalıydı. Yetkililere süremin kısıtlı olduğunu ve mutlaka İslâm
sanat eserleri koleksiyonunu incelemem gerektiğini anlattığımda büyük bir nezaket ve anlayış gösterdiler. Yanıma
bir yetkili tahsis ettiler ve ne gerekiyorsa yapacaklarını
söylediler. O görevli hiç hoşnutsuzluk göstermeden koleksiyonda nadir bulunan eserleri bir bir masama getirdi.
Amerika’da beni en çok etkileyen Ann Arbour MI Üniversite Kütüphanesi’nde korunan II. Abdülhamit koleksiyonudur. Koleksiyonda bulunan eserler Yıldız Sarayı’ndan
Detroit’e kaçırılmış ve bir zengin tüccara satılmış, sonra
da üniversiteye bağışlanmıştır. Bu koleksiyonda Osmanlı
dönemi nadide yazma eserler, Mushaf-ı Şerifler, nefis murakkalar, kıymetini bilemediğimiz ve sahip olamadığımız
bu kültür ve sanat değerlerimiz karşısında zaman oldu
heyecanlandık, zaman oldu hüzünlendik. Asıl vatanından
binlerce kilometre uzakta bu eserler adeta gönülleri fethe
çıkmış erler gibi, Allah ve Resûlü’nün, velilerin beşer idrakine, gönlüne duyurmak istediği mâna ve hakikatleri sanat diliyle bütün beşeriyete ilân edişleri ise bizi teselli etti.”
Süheyl Ünver’in Müşfik İkazı
Türk Hat üstatları serisinin üçüncü kitabı “Bestekar, Tamburi, Hattat Hafız Kemal Batanay”dır. Muhittin Serin, hocası Batanay ile tanışmasını ise şu cümlelerle anlatıyor:
“1966 yılında yüksek öğrenim için İstanbul’a geldim. O
yıllarda üniversite eğitimimin yanı sıra bir yandan da Kubbealtı Cemiyeti’nde musiki meşk ediyordum. Bir vesileyle
yazılarımı gören Ekrem Hakkı Bey ve musiki hocamız neyzen Halil Can Bey, mutlaka bir hocaya giderek yazı tedris
etmem gerektiğini söylediler ve benimle çok alâkadar olarak her ikisi de adres olarak Süheyl Ünver Bey’i gösterdiler.
O zamanlar İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Bölümü’nde
görev yapan Süheyl Ünver’in ziyaretine gittiğimde ise
kendileri de bana Kemal Batanay’ı tavsiye etti. ‘Ona devam et evladım, ben de takip edeyim ve zaman zaman
çalışmalarını göreyim’ dedi. Bunun üzerine 1967 yılında
Kemal Batanay ile hat meşkine başlamış oldum ve 1976
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senesinde ta’lîk hattından icazetname
aldım. Kemal Batanay ile hüsn-i hat
çalışmalarına rika yazıdan başladım, biraz ilerleyince de ta'lik ile devam ettim.
1980’li yıllara kadar Batanay ile talik ve
celi talik derslerimiz sürdü.”
O yıllarda halka kopmasın, geleneksel
tezyini sanatlarımız canlı kalsın, unutulmasın diye Hamit Aytaç, Halim Özyazıcı, Kemal Batanay, Necmeddin Okyay gibi üstatların, bütün birikimleriyle
fedakârâne, karşılıksız ve hasbi duygularla
ders verdiklerini anlatırken onlara duyduğu
saygı ve muhabbet gözlerinden okunan Serin, hocası Kemal Batanay’ın da yeni talebeler bulma ümidiyle her zaman hokkasını
ve divitini yanında gezdirdiğini anlatıyor ve
ekliyor: “Batanay Hoca, ‘Belki bir talebem
meşk gösterir' düşüncesiyle cumartesi günleri musiki dersleri de verdiği Kubbealtı’na dahi
hokkası ve divitiyle gelirdi. İdeolojik ve kültürel bazı sıkıntıların devam ettiği dönemlerdi.
Hoca’nın bunun gibi davranışları siyasi bir takım sıkıntılar doğurabilirdi. Bu nedenle tedbirli olmak gerekiyordu. Ama Kemal Hoca sahip
olduğu değerleri yaşatma konusunda hiç taviz
vermezdi. Hoca’yı bayrağı bırakmadan kaleyi
savunmaya devam eden büyük bir kahraman
olarak görüyorum.”
Batanay Kitabı’nın Arkasında Süheyl Ünver Var
Prof Dr. Serin henüz kitap fikri hiç ortada yokken,
Kemal Batanay ile hat meşk etmeye başladığı tarihlerden itibaren Batanay ile ilgili notlar almaya
başladığını anlatıyor ve “Bütün gençlerimize örnek olsun” diyerek bunun hikâyesini de paylaşıyor
bizlerle.
1967 yılında Süheyl Ünver Bey’den hocasına bir telefon gelir. Telefondaki ses Süheyl Ünver’e aittir ve
Batanay’a, kendisini ziyaret etmek istediğini, Galata
Mevlevîhanesi ile ilgili konuşmak istediğini söyler. Bu
telefon üzerine hocası Serin’e dönerek, “O gün sen de
yanımızda bulun ve nasiplen” der. Bir süre sonra ilim ve
irfanı ile olduğu kadar giyim kuşamı ile de tam bir İstanbul beyefendisi olan Süheyl Bey, hocanın ziyaretine gelir
ve sohbete başlamadan evvel kalem kağıdını hazırlayarak Kemal Batanay’ın Galata Mevlevîhanesi’nde Cuma
imamlığı ve nâthanlık yaptığı yıllarda mevlevîhanede yürütülen sanat faaliyetleri ile ilgili bazı sorular sorar ve bilgiler
alır. Muhittin Serin ise o an saygı icabı elleri dizlerinde,
başı önüne eğmiş, edeple onları dinlemektedir. Bir müddet sonra Süheyl Bey kendisine doğru döner ve Serin’e,
“Biz burada yarım saattir çok mühim meseleler üzerine
konuşuyoruz ve ben notlar alıyorum. Ama sen edep adına hiçbir şey yapmadan öylece bekliyorsun. Böyle sessizce
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oturup hiçbir şey yapmamak, bu anlatılanlardan nasiplenmemek edep değil, gaflettir. Geçmişte üstatlara en
büyük ihaneti kim yapmıştır biliyor musun? Ders ve feyiz
aldıkları hocalarının hayatları, sanatları, iç dünyaları ve
çalışma tarzları hakkında hiçbir bilgi nakletmeyen talebeleri... Sen hocasına ihanet edenlerden olma evladım.”
der. Bu ikaz üzerine hemen o gün oracıkta olan konuşmaları yazmaya başlar. Muhittin Serin o anki mahcubiyetini ve yapılan ikazı ömrü boyunca unutamaz.
Prof. Dr. Muhittin Serin, Süheyl Ünver ile aralarında geçen ve günümüz hattatlarına bir nasihat niteliği taşıyan
bir başka konuşmayı ise şöyle naklediyor bizlere: Süheyl
Bey bir gün bana, ‘Evladım sen ilahiyat okuyorsun, söyle
bakalım bir günde kaç vakit farz namaz vardır’ diye sordu. Ben de ‘Beş vakit’ efendim deyince, ‘olmadı evladım
altı vakittir. Biri de hat çalışmaktır.’ dedi.”

Muhittin Hoca’nın, bir yandan talebelerinin meşklerine
bakıp bir yandan bizimle konuşması ile ilerledi ve nihayet buldu ziyaretimiz. Onun ‘serin’ sohbetinden aldığımız feyzi, satırlarımıza bir nebze de olsa yansıtabilmiş
olmayı umuyoruz. Sözü bitirirken şunu belirtmeden
geçmek istemeyiz: Onun portresini sunmaya niyet ederek başlayan sohbetimizin onun kitapları ve kitapların
içindeki bilgiler ile şekillenmesine, Muhittin Hoca’nın hal
diliyle sergilediği tevazusu ve alçakgönüllülüğü sebep
oldu. Çünkü biz sohbet boyunca ne zaman sözü kendisine getirmek istesek o, her defasında büyük bir ustalıkla sohbeti kitapların eksenine çekip hat sanatının geçmiş
büyük üstatlarını anlattı. İyi de oldu. Çünkü böylelikle,
hayat hikâyesindeki pek çok ayrıntıyı öğrenemesek de,
Muhittin Hoca’yı bu iki güzel hasletiyle daha ‘yakından’
tanıma fırsatı bulduk.
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Muhittin Serin’in Kitapları

Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar
Yeni ilâvelerle genişletilmiş eserde, geleneksel hat sanatımızın
estetik değerleri, tarihçesi, tarihi seyri içinde çeşitli hat üslupları,
yazı, alet ve malzemelerinin yanı sıra, İslam dünyasında yetişmiş
meşhur hattatların hayat hikayeleri, o hattatların eserlerinden
seçilmiş 150 örnek eser eşliğinde sunulmaktadır. Prof. Serin’in,
her baskısında yeni bilgi ve eserlerle hacmi genişleyen kitabı, hat
sanatı tarihimizin başucu eseridir.

Hattat Aziz Efendi
Prof. Dr. Muhittin Serin’in, Türk hat ekolünün İslam alemine yayılmasında büyük hizmetleri geçen, ‘imam-ül hattattin’
unvanı ile anılan Hattat Aziz Efendi’nin hayatı, sanatı ve talebeleri ile ilgili kıymetli bilgilerin yer aldığı ve müellifin, Aziz
Efendi’nin yurtdışında bulunan eserlerini gidip yerinde görüp
kaydederek hazırladığı eseridir. Eserde, Aziz Efendi’nin 80
renkli levhası yer almaktadır.

Hattat Şeyh Hamdullah
Prof. Dr. Muhittin Serin'in kaleme aldığı, gözden geçirilmiş ve ilâveler yapılmış eserin 2. baskısında, Osmanlı
hat ekolünün kurucusu, İslâm yazı çeşitlerine yeni bir
üslûp kazandıran Hattat Şeyh Hamdullah'ın hayatı,
üslûbunun özellikleri, hat sanatımız bakımından taşıdığı
değer ve talebeleri anlatılmakta; büyük hattatın eserlerinden renkli levhalar yer almaktadır.

Bestekâr, Tamburi, Hattat, Hafız Kemal Batanay
Hattat Prof. Dr. Muhittin Serin’in, hocası Kemal Batanay’ı anlattığı eseridir. Geçen yüzyılda özellikle ta'lik yazının önemli
üstatları arasında sayılan merhum Kemal Batanay’ın anlatıldığı eser, hatıra, belge, kayıt ve fotoğraflarla, titiz bir araştırma sonucu hazırlanmış. Kemal Batanay’ın hayatı, şahsiyeti,
eserlerinin anlatıldığı eserde Batanay’ın eserlerinden renkli hat
örnekleri de yer almaktadır.

Prof. Dr. Muhittin Serin Kimdir?
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Türk-İslam Sanatları

Serin'in, Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı yayınlarından çıkan Halim

Hattat Hafız Kemal Batanay adlı eserleri bulunmaktadır. Türkiye

kabul edilen Ahmet Şemseddin Karahisari ile ilgili bir kitap üzerin-

Tarihi profesörü olarak emekli olan ve hat sanatı sahasında ilmi

Efendi, Hulusi Efendi ve Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin eserle-

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde hat ve tezhip maddelerini

de çalışmakta olan Prof. Dr. Serin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

araştırmalarda bulunan Prof. Dr. Muhittin Serin, aynı zamanda

rinden oluşan Meşk Murakkaları, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar,

hazırlayan Muhittin Serin, farklı ülkelerde İslam sanatlarıyla ilgili

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları

Kemal Batanay'dan ta'lîk yazı meşk etmiş ve icazet almıştır.

Hattat Aziz Efendi, Hattat Şeyh Hamdullah ve Bestekar, Tamburi,

araştırmalar yapmıştır. Halen, Kanuni devrinin hat güneşi olarak

Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Sâmi Efendi Hattıyla Celî Ta’lik Tarih Manzumesi
Asıl boyutlarında yayınlanan, özel bir koleksiyonda korunan bu manzum eser, 1897'de vuku bulan Osmanlı-Yunan Harbi'nde Yenişehir'in
yeniden fethine vak'anüvis tarafından düşülen altı beyitlik târih
manzûmesidir. Manzume, celî tâlik ve sülüs ekolünün büyük üstadı
Sâmi Efendi tarafından sarı zırnık mürekkebiyle, siyah zemin üzerine
büyük bir ustalıkla ve celî ta'lik (celî nesta'lik) hatla yazılmıştır.

Hattat Hulûsi Efendi’nin Ta’lik Meşk Murakka’ı
Bu eser ta'lik yazının en büyük üstâdı sayılan Hulûsi
Efendi'nin hayatını ve ta'lik meşklerini ihtivâ etmektedir.
Prof. Dr. Muhittin Serin tarafından yayına hazırlanan murakka, bugün talik yazı çalışan hüsn-i hat öğrencilerine
hizmet etmekte; Hulusi Efendi, bu meşkleri ile deyim yerindeyse talebe yetiştirmeye hâlâ devam etmektedir.
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Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin
Sülüs ve Nesih Meşk Murakka’ı
Yine Prof. Dr. Muhittin Serin tarafından
yayına hazırlanan bu murakkada Osmanlı
dönemi hüsn-i hat sanatının kudretli üstatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin
hayâtı ile sülüs ve nesih meşk murakkâları
yer almaktadır. Ekrem Hakkı Ayverdi hat
koleksiyonundan alınan sülüs ve nesih
meşk murakkalar, günümüz hüsn-i hat
öğreniminde büyük hizmet vermektedir.

Şevki Efendi’nin Sülüs
ve Nesih Meşk Murakka’ı
Bu eserde sülüs ve nesih yazılara son
âhengini ve saf güzelliğini veren XIX.
asrın önde gelen hattatlarından Şevki
Efendi'nin hayâtı ve Ekrem Hakkı Ayverdi hat koleksiyonunda muhâfaza edilen
meşk murakkaı yer almaktadır. Muhittin
Serin’in yayına hazırladığı murakka, günümüzde sülüs ve nesih çalışan hüsn-i
hat talebelerinin eğitim kitabıdır.
Halim Efendi’nin Dîvânî,
Celî Dîvânî ve Rik’a Meşk Murakka’ı
Prof. Dr. Muhittin Serin tarafından yayına hazırlanan bu eserde Güzel Sanatlar Akademisi Şark Tezyîni Sanatlar
Şubesi’nde hat hocalığı yapmış, XX. asrın
her türlü yazıda üstât olarak kabul ettiği
Halim Efendi’nin hayatı ile nesih, divânî,
celî divânî ve rik’a meşkleri yer almaktadır.
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Ele Avuca Sığmayan
Büyülü Malzeme: Cam
Ahmet Bera KOYUNCU

Usta çırak ilişkisi ile ilerleyen ve muhteşem eserlerin verildiği bu dönemde fırınlarda pişirilen ve üfleme tekniği
ile üretilen pek çok ürün vardır. Özellikle tüm dünyanın
hayran olduğu ve kendilerine has kırmızı bir renge sahip,
tüm dünyada Beykoz işi olarak tanınan cam eserlerdeki
bu kırmızılığın nasıl elde edildiği veya nereden kaynaklandığı bugün bile gizemini korumaktadır. Günümüzde hala
Avrupa’da ve Arap yarımadasında pek çok ülkedeki müzelerde ve özel koleksiyonlarda Beykoz cam atölyelerinde
Türk ustalarca üretilen eserler bulunmaktadır. İlk kez Ana-

dolu topraklarında uygulanan ve ülkemizde Çeşm-i Bülbül
ismi ile bilinen filigrano tekniği ile yapılan pek çok eser
ise, bugün hâlâ evlerimizde vitrinleri süsleyen en nadide
parçalar olarak yerini koruyor.
Yıllarca önce bulunan ve dönemin ustalarınca başarıyla uygulanan filigrano tekniği ile ortaya çıkarılan ve bu alanda
adımızı dünyaya duyuran cam eserlerdeki olağanüstü büyüleyicilikteki güzellik, ne yazık ki günümüzde en gelişmiş
tekniklerle dahi yakalanamıyor.

Bir zamanlar çeşm-i bülbüller ile adımızı dünyaya duyursak da zaman içinde çeşitli nedenlerle hayli gerileyen cam sanatı, son
dönemde açılan atölye ve kurs merkezleri ile yeniden canlanıp hayat buluyor. İSMEK’in de Fatih Çukurbostan ve Üsküdar
Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları Uygulama Merkezleri’nde eğitimini verdiği cam sanatını, bu sanatı icra etmesinin yanı sıra
öğrenciler de yetiştiren Ömer Meral ile konuştuk. Camı, “Ele avuca sığmayan ve sınırsız imkânlar sunan büyülü bir malzeme”
olarak tarif eden Ömer Meral, “Hayal ettiğiniz her şeyi cam sayesinde somut, elle tutulur hale getirebilirsiniz. Tabii ki belli
teknikler kullanmak zorundasınız; fakat o teknikleri nasıl ve ne şekilde uygulayacağınız, sizin hayal gücünüze bağlı.” diyor.
Hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olmasının yanında
ateşle kucaklaştığında akışkan bir hal alarak kolayca form
kazanabilen ve işlenmeye müsait bir yapıya sahip olması
bakımından sanatçıların da ilgisini çeken ve pek çok sanatın doğmasına vesile olan bir malzemedir cam. Tarihi çok
eskilere dayanan ve Osmanlı döneminden itibaren de geleneksel el sanatlarımız arasında kendisine yer bulan cam
üfleme sanatı ile ustasının maharetli ellerinde adeta ateşle
kucaklaşan cam; farklı şekil, desenler ve motifler verilerek
birbirinden eşsiz güzellikte eserlere dönüşür.

Osmalı'da ilk cam atölyesi Sultan III. Selim döneminde,
cam sanatının inceliklerini öğrenmek üzere İtalya'nın Venedik kentine gönderilen Mevlevi Dervişi Mehmed Dede
tarafından Beykoz'da açılmıştır. Bu atölyede özellikle tüm
dünyaca çok başarılı bulunan çeşm-i bülbüller üretilmiştir.
1899 yılında Saul Mondiano isimli bir Musevî tarafından
Paşabahçe’de, bugünkü Tekel Fabrikası'nın bulunduğu
yerde Fabbrica Vetrami di D. Modiano, Constantinople
adında 500 işçinin istihdam edildiği bir atölye kurulmuş
ancak çeşitli sebeplerle fazla başarı elde edilememiş bir
süre sonra da kapanmak zorunda kalmıştır.

Cam yapımında bilinen en eski teknik metal bir çubuğun
ucundaki şekil verilmemiş kil kalıbın üzerine cam dökülüp
yavaş yavaş soğutularak elde edilmesiyle oluşan iç kalıplama tekniğidir. Bugün cam üfleme diye adlandırılan teknik
ise M.Ö. 300 ve M.Ö 20 yıllarında, Suriyeli cam ustaları
tarafından kullanılmaya başlanmış ve 7. yüzyıldan itibaren Mısır'ın İskenderiye şehri cam yapım merkezi haline
gelmiştir. Türklerde cam sanatı Selçuklular döneminde
başlamasına rağmen asıl İstanbul'un fethinden sonra
özellikle Osmanlı döneminde çok gelişmiş ve ilerlemiştir.
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Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte Türk cam sanayi yepyeni bir boyut kazanmış ve 17 Şubat 1934'te Paşabahçe'de,
Meclis onayıyla ilk ulusal fabrika kurulmuştur. Türkiye İş
Bankası tarafından "Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ" adı
ile kurulan bu fabrikanın özellikle kurulduğu ilk yıllarında,
ülkenin her yerinden çok sayıda cam ustası burada bir araya
toplanmış ve fabrika, Türk cam tarihi için önemli bir merkez haline gelmiştir. Zamanla atölye sayısının çok az olması,
yeterince usta yetişmemesi, malzeme temininde ve ürünlerin satışında yaşanan güçlükler nedeniyle 1980’li yıllardaa
neredeyse yok olma noktasına gelen Türk camcılık sanatı,
2000’li yıllardan itibaren açılan modern eğitim merkezleri
sayesinde yeniden ilgi görmeye ve canlanmaya başlamıştır.

İSMEK de Cam Sanatları Eğitimi Veriyor
Bugün cam sanatı ile ilgili eğitim veren kurumlardan biri
de İSMEK. Farklı sanat dallarında verdiği eğitimlerle sanata
ve sanatseverlere hizmet eden İSMEK, cam süs eşya yapımı ve ön üfleme branşlarında, cama ilgi duyanlarla bu işin
erbabı olan usta isimleri buluşturuyor. Yazımıza konu olan
cam üfleme sanatı branşında, Fatih Çukurbostan Uygulama Merkezi ve Üsküdar Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları
Uygulama Merkezi’nde, 288 saat olarak düzenlenen eğitimlerle, kursiyerlere camın kimyasal yapısı, üretim kademeleri, elde serbest ve üfleme ile şekillendirme alanlarında
bilgiler veriliyor. Keyifli olduğu kadar zor da bir sanat olan
cam üfleme sanatını, Üsküdar Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları Uygulama Merkezi’nde ön üfleme branşı usta öğreticisi olan Ömer Meral ile konuştuk.

anlayamadığım bu görüntü beni çok etkiledi. Sonrasında ateş
başında bir başka ustanın camı çevirip üzerine farklı renkler koyarak çalışmasını izledim ve sonunda gördüm ki ortaya nazar
boncukları çıkıyor.”
Ömer Meral, ustaların çalışmalarını izlerken, başına geçse
sanki kendisi de yapabilirmiş, hissine kapılır bir anda ve
tereddüt etmeden ustalardan müsaade alarak boncuk yapmayı dener. Gerçekten
de birkaç tane boncuk yapmayı
becerir.

Ömer Meral’in cam sanatıyla tanışması tamamen tesadüfî
olmuş. 1985-86 yıllarında o zamanlar Paşabahçe’de bir
boncuk atölyesinde çalışan arkadaşının ziyaretine giden
Ömer Meral, önce biraz ustaları izler ve sonrasında içerisinde bu işi denemek için büyük bir istek uyanır. Ömer
Meral o anı şu sözlerle anlatıyor bizlere: “Atölyeye girdiğimde ustalar cam çekiyorlardı. O zamana kadar cama
dair hiçbir bilgim olmadığı için o an ustaların yaptığı cam
çekme işi çok enteresan geldi. Düşünün; ortada kıpkızıl bir
alev topu, alevlerin iki ucunda da birer usta ve ellerindeki
camı çekiyorlar ve o cam uzadıkça uzuyor. Ne olduğunu

20

21

Meral’in bu ilgisine şahit olan atölye sahibi boncukları inceler ve Meral’e dönerek, “Eğer bir yerde çalışmıyorsan yarın gel ve burada işe başla” der. Bunun üzerine ertesi gün
soluğu atölyede alan Ömer Meral, o zamanlar camın hayatında bu denli bir yer işgal edeceğini bilmiyordur. Başta
gençliğin de etkisiyle arkadaşlarla vakit geçirebileceği bir iş
ortamı olarak görür atölyeyi. Fakat işin içine girdikçe camı
ve camla bir şeyler üretmeyi sever. 6-7 yıl kadar bu atölyede
cam boncuk, nazar boncuklu bileklikler gibi kuyumculuk
sektörü ile ilgili objeler üzerinde çalışır.

olarak vakıfta işe başlar. Yaklaşık 18 ay kadar burada eğitmen olarak hizmet veren Ömer Meral, aynı zamanda vakfa yurtdışından gelen cam sanatçıları ile de birebir çalışma
imkânı yakalar. Ömer Meral, çok modern ve iyi imkânlara
sahip olan bu tesiste geçirdiği 18 aylık sürecin kendisi için
aslında bir dönüm noktası olduğunu söylüyor ve ekliyor,
“Vakıfta bulunduğum süre zarfında kendime ait bir atölye ve sınırsız malzeme imkânına sahiptim. Tüm zamanımı
cam sanatını araştırmaya, yeni teknikler öğrenmeye ve öğrendiklerimi uygulamaya harcıyordum.”

Ömer Meral bu arada mahallenin çocuklarını sevindirmek
için ufak ufak balık, kuş, kaplumbağa gibi cam objeler de
yapmaya başlar. 2002-2003 yıllarına gelindiğinde Ömer
Meral, Beykoz Cam Ocağı Vakfı ile tanışır. Burada sıcak
cam üzerine çalışan bir ahbabının vasıtasıyla boncuk ustası

Cam Sanatçıya Sınırsız İmkanlar Sunar
Cam Ocağı Vakfı’nda geçirdiği süreçte en büyük kazanımlardan biri de yurtdışından gelen cam sanatçılarının
kullandıkları teknikleri burada bizzat kendilerinden öğrenmek olur Ömer Meral için. Yıllardır iç içe yaşama-
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sına rağmen camın asıl büyüsünü Beykoz Cam Ocağı
Vakfı’nda keşfettiğini söyleyen Ömer Meral, “Belki de
bu mekanla yolum kesişmese, nazar boncuğuyla sınırlı kalacak ve bu kısır döngü yüzünden bu sanata
devam edemeyecektim.” diyor.
Büyük bir içtenlikle aslında o zamana kadar camla ilgili
bildiği her şeyin bir şekilde kendisine hazır veriliğini anlatan Ömer Meral, Cam Ocağı Vakfı’nda değişik ülkelerden
sanatçılarla bir araya geldiğinde aslında anlar ki henüz
yolun çok başındadır. Vakıfla birlikte camın nasıl uçsuz
bucaksız bir malzeme olduğunun farkına vardığını ve buradaki sanatçıların eserlerinin çeşitliliği karşısında adeta
büyülendiğini ifade eden sanatçı, özellikle Avustralyalı
üçüncü nesil bir cam sanatçısı olan ve eserleri pek çok
kamu ve özel koleksiyonlarda yer alan James Minson’ın,

kendisini en çok etkileyen isimlerden biri olduğunu söylüyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Cam üfleme sanatının
en ince ayrıntılarını, camın kullanış şekillerini ve tekniklerini çok iyi derecede bilen bir sanatçı James Minson.
Gerçekten bana çok şey kattı ve onun çalışmalarını izledikçe camı daha çok merak etmeye başladım. Öyle ele
avuca sığmayan, sanatçıya öyle sınırsız imkânlar sunan
bir malzeme ki cam, bu işin sonu nerelere varır diye düşünmekten alamıyordum kendimi. Bu sanatın inceliklerini
öğrenebilmek için okumaya başladım ve öğrendiğim yeni
teknikleri uygulayarak kendimi geliştirmek için daha fazla
vakit ayırmaya başladım. Cam sanatı ile ilgili müzeleri gezdim, eserleri ve eselerde kullanılan teknikleri, üzerlerindeki motifleri inceledim. Cam Ocağı’nda bulunduğum 18
aylık süreçte, 10 yıllık bir çalışmayla ancak ulaşılabilecek
bilgi ve birikime sahip oldum desem abartmış olmam.”
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İcazet Geleneğinin Olmayışı Büyük Bir Eksiklik
Dünya ile kıyaslandığında Türkiye’de cam sanatında, özellikle masaüstü diye tabir edilen çalışma
alanında çok geride olunduğunu ifade eden Ömer
Meral, İtalya, Çekoslavakya, Amerika gibi ülkelerin
bizden çok daha ileri seviyede olduğunu kaydediyor. Özellikle İtalya’da cam sanatının bu kadar ileri seviyelerde olmasını,
cam sanatının bir aile geleneği olarak sürdürülmesine ve bu sayede bilgilerin kuşaktan kuşağa doğru ve eksiksiz bir şekilde aktarılarak
günümüze kadar gelmeyi başarmasına bağlıyor. Venedik’te Murano’da
çok eski tarihlerden günümüze kadar hâlâ aynı atölyelerde geleneksel cam sanatı teknikleriyle ve üstelik aynı ailelerce babadan oğula üretimin sürdüğünü
ve buna bağlı olarak Murano camcılığının tüm dünyada artık bir marka haline
geldiğini kaydeden Meral, oysa Anadolu’da böyle bir süreklilikten söz edemediğimizi belirtiyor. Bunun bir sonucu olarak da Türk camcılık sanatı
ile ilgili olarak bugün elimizde güvenilir kaynakların bulunmadığını dile
getiriyor.
Ömer Meral, cam sanatında, geleneksel Türk İslam sanatlarından
hat sanatındaki gibi icazet sisteminin olmayışının da bir başka
eksiklik olduğunu savunuyor ve cam sanatında bugün istenilen noktada olamayışımızın temelinde aslında bu eksikliğin yattığını ifade ediyor. Cam sanatının doğru şekilde
yayılması ve aktarılmasının sağlıklı bir hoca-talebe ilişkisine bağlı olduğunu ve icazet sisteminin yapılan
işe ve ustasına saygınlık kazandırmak gibi önemli
bir misyon taşıdığını da ifade eden Meral, “Usta-çırak ilişkisi devam etse, her zaman çırak
ustasına ve yapılan işe saygı duyar. Sanatını
bir başkasına aktarırken yine bu saygıyla hareket eder.” diyor.
Cam sanatının son dönemlerde her ne kadar bir ivme kazansa da bunun yeterli ölçüde olmadığına da değinen Ömer Meral,
bunda ise sanatçıların eserlerinin alıcısıyla
buluşması noktasında yaşanan zorlukların
etkili olduğunu düşünüyor. Meral, yurtdışında sanatçıların yaptıkları işlerin talep gördüğü yerleşik bir pazar söz konusu iken henüz Türk insanında sanat bilincinin arzu
edilen seviyeye ulaşmadığını da kaydediyor ve şunları söylüyor:
“Maalesef çoğu insan cam denildiğinde mutfakta kullandığı bardağı,
sürahiyi algılıyor. Camın bir sanat eserine dönüşebilen eşsiz bir malzeme
olduğundan habersiz. O nedenle her
sanatta olduğu gibi cam sanatında da
ilerlemek istiyorsak önce insanımıza böyle bir sanatın varlığını ve bu sanatın ne olduğunu öğretmeliyiz. Türkiye’de sanatın ve sanat
tarihinin okullarda yeteri düzeyde ve doğru bir yöntemle aktarıldığını
düşünmüyorum. Ders kitaplarında çeşitli sanat dallarına ufak ufak yer
veriliyor; ancak bu yeterli değil. Ağaç yaşken eğilir misali daha küçük
yaşlardan itibaren küçük atölye gezileri ve canlı performans izlemeleri gibi
aktivitelerle çocuklarımızda sanatsal bir alt yapı oluşturmalı, en azından bir
aşinalık kazandırılmalı diye düşünüyorum.”
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Camı Hobi Olarak Görenlere Ders Vermiyorum
Meral, ne kadar çok kişiye ulaşılırsa sanatın o ölçüde yaygınlaşacağı ve
gelişeceği düşüncesinde. İSMEK’teki usta öğreticiliğinin dışında, kendisine özel ders alma talebiyle gelen kişilerin de olduğunu belirten Meral
bu konudaki hassasiyetini şöyle özetliyor: “Özel ders için bu sanata gerçekten gönül veren ve bu işi bir hobi olarak değil de yaşamının bir parçası
haline getirecek kişileri tercih ediyorum. Bu sanata hobi gözüyle bakanlara ders
vermiyorum. Birkaç zaman sonra sıkılıp bırakmayacak, gerçekten bu sanatı sürdürecek kişileri tercih ediyorum ki yaptığımız sanata önce saygı duysun ve gelecek nesillere
aktarımı noktasında da faydalı olsun. Aksi halde enerjimi ve zamanımı boşa harcıyormuşum hissine kapılıyorum ve bir sanatçı olarak bu bana üzüntü veriyor. Herkes için çok değerli
olan zamanı, doğru işler ve doğru kişiler için harcamak istiyorum.”
Ömer Meral, bu doğrultuda, İSMEK’in çalışmalarını son derece yerinde ve doğru bulduğunu belirterek
kendisinin de öğretim kadrosu içerisinde yer aldığı İSMEK ihtisas merkezlerinin, sanata yeni isimler kazandırmak, bilinç uyandırmak ve akademik kariyer ya da sanatsal hedeflere yönlendirme noktasında
hizmet veren son drece kaliteli kurumlar olduğunu söylüyor.
Osmanlı’dan bu yana camın merkezi kabul edilmesine rağmen İstanbul’da cam müzesi olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu da sözlerine ekleyen Ömer Meral bunun yanında cam
sanatı adına olumlu bazı gelişmelerden de söz ediyor. Cam Vadisi Projesi sayesinde
ileride güzel şeyler olacağına inandığını ifade eden Ömer Meral, “Bu proje
sayesinde umuyorum ki Beykoz eski güzelliğine kavuşacak ve cam sanatı
Beykoz'da yeniden hayat bulacak.” diyor.
Sanatçı, Eserinin Kıymetini Bilecekler İçin Üretir
Yaklaşık on yıldır cam sanatıyla ilgili eğitimler veren, bir yandan da
meraklıları için kişiye özel tasarımlar ve Türkiye’de olmayan özel
koleksiyon eserleri üzerinde çalışan Meral, fabrikasyon ve seri
üretime sıcak bakmadığını ifade ediyor ve ekliyor: “Bu işte
seri üretime girerseniz eğer, sanat boyutunu yitirirsiniz. O
yüzden bunu kendi adıma kesinlikle doğru bulmuyorum
ve elimden geldiğince uzak durmaya çalışıyorum. Aslına
bakarsanız bu tercih, maddi anlamda ayakta kalmayı
biraz zorlasa da bir sanatçı olarak işinizi keyif alarak
ve severek yapmanıza imkan sağlıyor. Bunun yanında maddi anlamda ayakta kalabilmek adına yaptığımız çalışmalar da var elbette. İtalya, Amerika gibi
ülkelerde yapılan bazı işler var. Bunları Türkiye’de
bulamazsınız, sahip olabilmek için ya gidip oradan
almalısınız ya da bir şekilde özel olarak getirtmeniz
gerekir. İnsanlar bunun yerine bizden bu ürünleri talep edebiliyor. Örneğin Amerika’da marble denilen ve
bizde karşılığı misket olan ürünler özel koleksiyonlarda
yer alıyor, aynı zamanda çok yaygın ve oldukça talep
görüyor.”
Zaman zaman karma sergilere katılsa da bugüne kadar özel bir sergi açmayı hiç düşünmemiş
Meral. Bunun nedenini ise bir sanatçı olarak
kendisini sergiden ziyade asıl onore edecek şeyin; bir aile yadigârı olarak nesilden nesile geçecek,
özenle muhafaza edilecek ve sahip olan için bir anlam
taşıyacak eserlere imza atabilmek olmasıyla açıklıyor. Meral sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Nasıl biz bugün eski eserleri gördüğümüzde etkileniyorsak ve ustasına saygı duyuyorsak,
benim de gelecek kuşaklara aktarılabilecek eserler verebilmek en büyük idealim. Bugün
bir sergi açacak olsam belki birkaç parça eserimi elden çıkarabilirim, peki ya gerisi ne olacak.
Eserlerim benim elimde olduğu sürece bir anlam ifade etmez. Bir sanatçı kendisi için üretmez, bu
bencilliktir. Sanatçı toplum için, halk için üretir ve eserleri, onların değerini bilen ellerde olsun ister.”
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Cam Sanatında Sınır
Sanatçının Kendisidir
Camın sınırsız bir malzeme olduğunu ve hayal
edilen her şeyin cam
sayesinde
somut,
elle tutulur hale getirebileceğini söyleyen Ömer Meral,
“Elbette bir objeyi
oluştururken belli
teknikler kullanmak
zorundasınız, ama o
teknikleri nasıl ve ne
şekilde uygulayacağınız tamamen sizin hayal
gücünüze ve nasıl gördüğünüze bağlı.” diyor. Kendisinin
sanatını icra ederken başka sanat
dallarından da beslendiğini anlatıyor.
Farklı sanat dallarında uygulanan tekniklerin cam sanatına nasıl uyarlayabileceği
üzerinde çalıştığını ifade eden sanatçı özellikle ebru
sanatında kullanılan bazı tekniklerin cam sanatı için de çok
müsait olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Ebru sanatında kitre
üzerine boya damlatılır ve çekilir. Ben de camda aynı tekniği uygulamaya çalışıyorum. Bir ana cam kütlesi oluşturarak
üzerinde aynı ebruda suya damlatıldığı gibi damlalar oluşturup daha sonra sivri uçlu bir metal parçası yardımıyla çekerek
bir nevi ebru tekniğini cama uyguluyorum. Camın üzerinde
çektirme suretiyle desen verilmesi eskiden beri uygulanan ve
aslında var olan bir teknik. Fakat bu tarzda ebrudaki gibi bir
uygulama yapılmamış. Örneğin bir lale motifi oluşturulduğuna rastlamadım. Bunun gibi cam sanatına uyarlayabileceğim
her sanat dalından yararlanmaya çalışıyorum. Çünkü cam
öyle bir malzeme ki kullanımında sınır yok, camın en güzel
yanı da aslında bu.”

geliyor. Ardından da benekler üzerinde adeta birkaç katlı pasta gibi katmanlar oluşturma işlemi. Meral’e göre bu üç evre iyice öğrenilir ve hatasız bir
şekilde uygulanabilirse aslında bir nevi iş halledilmiş olur. Bundan sonrasının tamamen belli başlı tekniklerin uygulanmasıyla geleceğini ifade
eden Meral bakın basit bir ifadeyle bunu nasıl açıklıyor. “Boncuğu
tele sarıp üzerine üç benek koyarsanız ve bu üç beneği ortadaki
başka bir benekle birleştirirseniz çiçek motifi elde edersiniz. İşte o yüzden noktayı
koymak çok önemli. Cam
sanatına yeni başlayan biri
noktayı koymakla bu işe
başlamış olur ve bundan
sonrası tamamen kişinin
kendi elindedir.”
Boncuk Yapımı Çıraklık,
Üfleme Ustalıktır
Ömer Meral’den boncuk yapımı tamam olduktan sonra
eğitimlerin ufak ufak hayvan, çiçek ya da başka figürlerin yapımıyla
devam ettiğini öğreniyoruz. Ardından
heykel yapımı geliyor. İnsan, hayvan heykelleri çalışmak da cam sanatının başka bir alanını oluşturuyor. Sonrasında ise cam üfleme geliyor.
Ömer Meral, cam üflemenin cam sanatları içinde asla
hata kabul etmeyen alanı olduğunu söylüyor. Bir obje üzerinde
çalışırken yapılacak en ufak bir hatanın dahi telafisinin, imkansız denilecek derecede zor olduğunu ve genellikle geri dönüşün söz konusu
olmadığından bahsediyor ve şöyle diyor: “Oysa boncuk ya da biblo
üzerinde çalışıyorsanız hata yaptığınızda malzemeyi tamamen eritip
yeniden başlayabilirsiniz. Aslına bakarsanız cam sanatında boncuk
yapımı çıraklık, heykel yapımı kalfalık, üfleme ise ustalık dönemi desek hata etmiş olmayız sanırım.”
Ömer Meral, camla uğraşmaya yeni başlayan birinin günde ortalama 8 saatini ayırarak yaklaşık 3 haftalık sıkı bir çalışmayla
boncuk yapımını öğrenebileceğini söylüyor. Cam sanatında işin
temelinin pratiğe bağlı olduğunun altını özellikle çizen Ömer
Meral, el becerisi olan bir kişinin bu işe gerçekten kaliteli zaman
ayırarak önce teorisini kavrayıp ardında da bol bol pratik yapması halinde işi çok kısa sürede kavrayabileceğini aksi halde başarılı olmanın söz konusu dahi olamayacağını söylüyor. Çünkü
Meral’a göre cam sanatında tüm sistem birbirini takip eden
halkalar gibi birbirine kenetlidir ve arada oluşabilecek ufak bir
pürüz bu halkaların koparak dağılmasına neden olabilir.

Geleneksel sanatlarımıza genel anlamda baktığımızda
belirli teknikler olduğuna ve onlarla sınırlı olduğunu, bunun ötesine geçmeninse çok mümkün olmadığına vurgu yapan sanatçı, bunun dışına çıkıldığında ise yapılan
işin artık gelenekselden çıkıp modern sanat olarak
ifade edildiğini kaydediyor. Cam sanatının bu noktada diğerlerinden ayrıldığını şu sözlerle aktarıyor
Meral; “Ama cam öyle bir malzeme ki hem geleneksel olarak sürdürebiliyorsunuz hem de modern
uygulamaları işin içine dahil edebiliyorsunuz. Bu
tamamen sanatçıya bağlı olan bir durum. Bu çerçeveden baktığınızda ben kendimi yenilikçi bir sanatçı
olarak görüyorum. Elbette ki bu işi de sadece geleneksel
olarak sürdürmeyi tercih edenler olacaktır ve olmalıdır da.
Ama ben kendi adıma cam sanatının gelişmesi ve yaygınlaşması için yeniliklere açık olma taraftarıyım.” diyor.
Cam Sanatı Noktayı Koymakla Başlar
Meral kendi içinde farklı tekniklere sahip olan cam sanatının genel olarak üç farklı alanda ele alınabileceğini söylüyor. Bunlardan ilkinin ve başlangıç evresinin
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boncuk yapımı olduğunu belirtiyor. Bu evrede, camın yoğunluğunun, hareket düzeyinin ve cam üzerinde hakimiyet
kurabilmenin kavranabileceğini anlatıyor. Cam sanatını öğrenmeye çalışan bir öğrenci boncuk yapmayı hatasız bir şekilde
becerdiğinde sıra noktalama daha doğrusu benek çalışmasına

Ustasının ellerinde büyülü bir malzemeye dönüşen cam,
yüzyıllar boyu farklı kullanım alanlarıyla insanoğluna pek
çok fayda sağlamasının yanında, günümüzde önemli
bir dekoratif unsur olarak kabul görüyor. Bu anlamda, sınır tanımayan bir malzeme olan camın, hayal
gücü ve ustalıkla bir araya geldiğinde neler yapılabileceğini bizlere anlatan son dönem sanatçılardan
Ömer Meral çeşitli sanat dallarından da beslenerek
oluşturduğu çizgisiyle, cam sanatına farklı bir boyut
kazandıran önemli bir isim olarak duruyor karşımızda.
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Geleneğin İzinde Yenilikçi Bir Sanatkâr:
Mahmut Peşteli
Nazlı BUĞDAYCI
Günümüz ebru sanatının öne çıkan isimlerinden, Çemberlitaş Mimar Hayrettin Paşa Camii imam hatibi A. Mahmut
Peşteli, sanatı “dünyada ölümsüzlüğün bir diğer adı” olarak tanımlıyor. Ebruya başladığı 2000 yılından bu yana, ortaya
koyduğu çalışmalarının yanı sıra ebru sanatında kullandığı farklı malzeme ve tekniklerle öne çıkan Peşteli, kendisini
‘geleneklere bağlı yenilikçi biri’ olarak tanımlıyor. Ebrunun klasik sanatlar içerisinde en bakir sanat olduğunu düşünen
Peşteli ile çatölyesinde görüştük.

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olan
İstanbul, çağlar boyunca birçok medeniyet ve kültüre
ev sahipliği yapmış, farklı dile, dine, ırka sahip insanlara kucak açmış. Tarihte farklı milletler tarafından Konstantinopolis, Âsitâne-i Aliyye, Belde-i Tayyibe gibi değişik
isimlerle anılan bu şehir, dört büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, yüzyıllar boyu coğrafi, siyasi, ekonomik ve
kültürel anlamda merkezi konumunu korumayı başarmış.
Bu yüzden en eski mimari yapıların çokça bulunduğu şehirlerden biridir İstanbul.
İstanbul’da halen ayakta olan ve dünyanın en eski mabetlerinden biri sayılan Küçük Ayasofya da bu mimari
eserlerden biri. Bizans İmparatoru I. Jüstinyen ve karısı
Theodora tarafından 527-536 yılları arasında kilise olarak inşa edilen, 1497’de Sultan II. Beyazıt döneminde
Darüssaade Ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye
çevrilen Küçük Ayasofya, İstanbul’da Bizans dönemine ait en eski yapı olarak biliniyor. Camiye
dönüştürülmesiyle birlikte avlusuna Hüseyin
Ağa türbesi inşa edilmiş, etrafı da zaviye hücreleri ile donatılmış. Osmanlı

döneminde çeşitli zamanlarda
tekke ve medrese olarak kullanılan hücreler, şimdi ise geleneksel
sanatlarda hizmet veren sanatçılar
tarafından atölye olarak kullanılıyor.
Yapının Türk İslam sanatlarına bu ev
sahipliği, zaman içinde çevresinde de
bu sanatlarda faaliyet gösteren sanatçıların atölyelerini kurmalarını da beraberinde getirdi. Şimdi Küçük Ayasofya
Camii ve çevresi İstanbul’da geleneksel
Türk İslam sanatlarının önemli bir merkezi durumunda.
Ebru sanatçısı Mahmut Peşteli’nin de
hayatı Küçük Ayasofya Camii’ne imam
olarak tayin edilmesi ile birlikte değişmiş.
Uzun süre burada görev yapan Peşteli, ebru
sanatına merak salmış ve civarda atölyesi
bulunan ebru sanatçısı Yılmaz Eneş’ten dersler almaya başlamış. Mahmut Peşteli, günümüz
ebru sanatında ismi bilinen temsilcilerinden biri.
Ortaya koyduğu çalışmalarının yanı sıra ebru sanatında kullandığı farklı malzeme ve tekniklerle öne çıkan
sanatkâr, Çemberlitaş Mimar Hayrettin Paşa Camii imam
hatibi olarak da görevini sürdürüyor.
Hatip Mehmet Efendi ve Necmettin Okyay’ın İzinden…
1999 depreminin ardından Adapazarı’ndan ayrılıp tayin edildiği Küçük Ayasofya Camii ve kendisinin ebruya başlamasına sebep olan bu muhit için “Burası geleneksel sanatların kalbi, sanatçı diyarı.
Etkilenmemek mümkün mü?” diyor hikayesini anlatırken. Çocukluğundan bu yana içinde sanatın
herhangi bir dalıyla uğraşmanın tutkusunu taşıdığını belirten Mahmut Peşteli, ebru sanatı ile ta-
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nışmasına, “Benim gizli kahramanım” dediği gazeteci-yazar Şevket Eygi’nin vesile olduğunu, Eygi’nin
kendisini gelecekte icazetini alacağı hocası Yılmaz
Eneş ile tanıştırdığını söylüyor. Bu süreç içinde hat
ve naht sanatları ile de ilgilendiğini ifade eden Peşteli, “Ancak ebru sanatı benim düsturum, yolum
oldu. Ebru bana farklı bir ruh verdi.” diyor.
Bu sanata hayatının hüzünlü dönemlerinde başladığını belirtiyor sanatkâr ve ekliyor: “O dönemlerde Adapazarı depremini yaşamıştık. Ülke olarak zaten zor bir dönemden geçiyorduk.
Bir de üstüne bazı ailevi problemlerim oldu. Ben böyle bir dönemde
ve böyle bir ruh hali içinde tanıştım ebru ile. O yüzden ebru benim terapim
oldu. Hayatımın merkezine koydum sanatımı. Çünkü kaçış noktasında kendini tamamen ona veriyorsun. Böyle olunca ilahi güç tarafından sana ‘yürü ya
kulum’ deniyor.”
Peşteli, ebru sanatıyla ilgilenmeye başladığı andan
itibaren bu alanla ilgili pek çok şeyi de öğrenme
gayretine girmiş. Tarihte ebru sanatına
önemli yenilikler ge-
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tirmiş ve eserler bırakmış, kendisi gibi imam olan Hatip
Mehmet Efendi, Necmettin Okyay gibi isimler, onun şevkini artırmış. Onların geleneğini sürdürmek için kendisini
adeta bayrağı devralmış gibi adlederek sanatına canla başla sarılmış. “Hem imam hem ebrucu olan bu büyüklerimizin yolunu takip etmek bu geleneği en iyi şekilde temsil
ederek onlar gibi güzel eserler bırakmak istiyorum.” diyor.
Kitre Yerine Kerajin
Peşteli, 2000 yılında başladığı ebru sanatına Yılmaz
Eneş’te usta-çırak ilişkisi içinde yaklaşık 4 yıl eğitim görmüş. İcazetini ise yıllar sonra hocası ve hocasının hocasıyla
birlikte almış Peşteli, “Bizim icazet almamız biraz değişik
oldu.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Bizde tek icazet sahibi hocamız Fuat Başar idi. Yılmaz Eneş, Fuat Başar’ın öğrencisi Tülay Taslacıoğlu’ndan ders almış. Yılmaz Hoca’mın
icazeti olmayınca benim de olmadı. Silsile bana kadar devam etti. Ancak uzun yıllar sonra Yılmaz hocam, ben ve
hocamın hocası birlikte icazetlerimizi aldık.” Peşteli, icazet
almanın önemine ise şu sözlerle vurgu yapıyor: “Bizim
geçmişe olan bağlılığımızı kanıtlayan elimizde bir belge
oldu icazet. Onun ağırlığını insan gayri ihtiyari hissediyor.
Kendi tecrübemden biliyorum; icazet alıncaya kadar daha
rahat çalışıyordum, icazetten sonra ise adaba ve üsluba
daha dikkat eder oldum. İcazetin böyle bir güzelliği var.”

Mahmut Peşteli, ebru sanatını icra ederken bir yandan
da ebru malzemeleri kitre ve boya üzerinde araştırma
yapmaya başlamış. Sanatkâr, 2004-2005 yılları arasında yaptığı bu araştırmaya kendisini neyin sevk ettiğini
sorduğumuzda, “Ebruda ortaya çıkan soluk renkler beni
rahatsız ediyor, içimde bir olmamışlık hissi uyandırıyordu.
Yaşadığım hüzünler nedeniyle belki de renkli bir hayat
isteğimi eserlerime yansıtmaktı amacım. Eserlerin daha
canlı, daha vurucu görünmeleri arzusundaydım.” diyor.
Bu araştırmalarının sonunda, teknede üzerinde boyaların açıldığı suda kitre yerine kerajin maddesini kullanmayı tercih eden Peşteli, bu şekilde renklerin daha canlı,
çalışmaların daha net göründüğünü fark etmiş.
Hocası Yılmaz Eneş ile birlikte düzenledikleri bir sergide kerajin kullanarak ortaya çıkardığı bu çalışmalarını
sergileyen Peşteli’ye ilk tepki hocası Eneş’ten gelmiş.
Eneş, geleneksel usulden farklı bir şekilde üretildiğinin
belirtilmesinin doğru olacağını düşünerek, Peşteli’nin
eserlerinin altına “Kerajin kullanılarak yapılmıştır.” notunu düşmüş. Peşteli, “Her şeyde bir hayır vardır.”
diyor ve ekliyor: “Hocamın o yazısı sayesinde insanlar bu suyu tanıdı ve şimdi pek çok kimse tarafından
biliniyor ve kullanılıyor.”
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bağlıyor: “Ebruda iki canlı unsur var. Biri su, diğeri teknenin
başındaki. Senin gönlün iyi olur ancak suyun sana verecek bir şeyi yoktur. Su ayarı, boyası eksiktir. Teknenin başındaki ile suyun iletişimi iyi olacak, ikisi de aynı ruhu
taşıyacak ki ortaya iyi işler çıksın.”
Ebru sanatıyla uğraşan kişi sayısının da her geçen
gün arttığını dile getiren sanatkâr, bunun ebruya
çeşitlilik getireceği düşüncesinde. Kendisinin bu
sanatla uğraşmaya başladığında çok az insanın
ilgilendiği bir alan olduğunu dillendiren Peşteli, nicelik artarsa niteliğin de artacağı görüşüne sahip.
Bunun bir süreç olduğunu söyleyen Peşteli, zamanla kalburun üzerindeki taşların elenip iyi temsilcilerin sanat hayatına katılacağını düşünüyor.
“Ebru En Bâkir Sanatımız”
Peşteli, ebru sanatının, Osmanlı zamanında hat,
tezhip, çini, minyatür gibi saray sanatı olmadığını, kâğıt boyama zanaatı olarak benimsendiğini
belirtiyor. Sanatçı, ebrunun sanata dönüşmesinin, insanların, çiçekleri desenlerle birlikte tablolar haline getirmesiyle başladığını ve bunun Osmanlı’nın son dönemleri
ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına rast geldiğini anlatıyor.
Sanatkâr, ebru sanatı için “Günümüzün en bakir sanatı” tanımlamasını yapıyor. “Çünkü daha
Cenab-ı Hakk’ın yaratmış olduğu binlerce çiçek var.”
diyen Peşteli, bu sanat için sürekli yenilik yapılabileceğinin altını çiziyor. Ancak ebru sanatında çok ince bir
çizgiye dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Peşteli,
çalışmalarda ebrunun çok resimselleştirilmemesi
gerektiğinden yana. Ebrunun sıcak dokusunun korunabilmesinin önemine dikkat çeken sanatkâr, “Ebrunun bir resimden, fotoğraftan farkının olması gerekir. Suyun hareketleriyle sanatseverlerin o canlılığı
hissetmeleri bu sanatı anlamlı kılar.” diyor.
Yine o dönemde değişik türde boyaları çalışmalarında tercih eden
sanatçı, çiçeklerin stilizasyonunda da oynamalar yapmış. Ebruda
alt yaprakların küçük,
üst yaprakların büyük
olarak çalışıldığını söyleyen
Peşteli, “Ben ise yaprakları büyükten küçüğe doğru tasarladım.
Aslında bize kadar süre gelenler hocaların bize öğrettiği kendi ekolleri, üsluplarıdır.” diye de ekliyor. Eseri izleyene suyun
akışkanlığını ve kıvraklığını hissettirebilmek
amacıyla bazı esler kullanarak hareketlilik kattığını da belirten Peşteli, suyun üzerinde çalışmanın sebat gerektiren bir iş olduğunu da sözlerine
ekliyor.
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Ebrunun Zorluğu
Teknede Anlaşılır
15 yıldır kendini ebru
sanatına adadığını söyleyen Mahmut Peşteli,
ebru teknesinden çıkan
her şeye ebru gözüyle
bakılmaması
gerektiğini
söylüyor. Günümüzde hâlâ
ebru sanatının gerçek değerine ulaşmadığından yakınan
sanatkâr, “Bizim diğer klasik
sanatlarla uğraşan kimi dostlarımız
bile kendi sanatlarını ön plana çıkarmak
adına ebruyu geri planda gösteriyorlar.” diye
konuşuyor.
Ebru sanatının dışarıdan kolay gibi görünen ancak
işin içine girince zorluğunun farkına varılan bir sanat olduğunun altını çizen Peşteli, bunu iki nedene

“Kişinin İnancı ve Yaşantısı Eserine Yansır”
Bu sanatla ilgilenmeye başladığı ilk yıllarda bir din görevlisi olarak bazı
çevreler tarafından yadırgandığından bahseden Mahmut Peşteli, söz konusu geleneksel sanatlar olduğunda sanatın dinden ayrı düşünülemeyeceğini, bunun tarihteki en güzel örneklerinin Selçuklu mimarisiyle başladığını
belirtiyor. Sanat aracılığıyla gerek mimaride gerek süsleme sanatlarında verilmek istenen mesajın en güzel şekilde iletildiğini, ebru sanatında da buna
örnek teşkil edecek çokça unsurun olduğuna işaret ediyor ve ekliyor: “Ebruda çalışılan çiçeklerin hepsinin ayrı anlamlar taşıdığını ancak asıl gayenin
bunun farkına varmak olduğunu bilmemiz gerekir. Teknemizde açan gülün
Hz. Peygamber Efendimiz’in, lalenin Allah’ın remzi olduğunu bilirsek duygu
yoğunluğu farklı olan çalışmalar ortaya koyarız.” diyor.
Kişinin inancının ve yaşantısının eserine yansıdığını söyleyen sanatçı, sanatta
görünenin ardında var olan gerçeklikten söz açıyor ve “Sanatçı ne ortaya
koymaya çalışırsa çalışsın, Allah zaten onun en güzelini yaratmış, bizler sadece onun kopyasını çalışıyoruz. Güzel eserler ortaya koyabilirsin; ancak gerçeği
ile kıyasladığında onun bir hiç olduğunun farkına varırsın.” şeklinde konuşuyor.
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Sanatı dünyada ölümsüzlüğün bir diğer adı olarak nitelendir-

cumartesi günleri ise Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda bir

gönül verenlerin, yenilik adına gelenekleri gözardı etmeme-

düzenlemediğini söyleyen sanatkâr, “Hep daha iyisini, daha

diğini, bunun farkına varanların gerçek ölümsüzlüğe ulaşabi-

araya geliyor. İcazet verdiği pek çok ismin bulunduğunu

leri, geleneksel üslup ve yöntemlerle temellerini iyi atmaları

güzelini yapabilir miyim diye bu zamana kadar erteledim

leceklerini belirtiyor. Geride güzel işler bırakan insanların bu

söyleyen sanatçı, ebru sanatında belli üsluplar olduğunu

gerektiğinin de altını çiziyor. Ebruda, Hatip Mehmet Efendi,

ama tabii kişisel bir sergi açmak istiyorum.” diyor. Yılın belli

dünyada ölmeyecekleri inancını taşıyan Peşteli, ebru eserle-

ve bunları kendi öğrencilerine öğretme yükümlülüğü ta-

Hazerfen Ethem Efendi, Necmettin Okyay gibi üstatların izini

dönemlerinde öğrencilerine sergi düzenlediğinden bahse-

riyle uzun yıllar anılmak istiyor.

şıdığını anlatıyor. “Keskin çizgilerle yeniliklere karşıyım.”

takip ettiğini söyleyen Mahmut Peşteli, 2005 yılında Kültür

den Peşteli, “Şimdi daha çok bir anne babanın düşüncesine

diyen sanatkâr, kendisini ‘geleneğe bağlı bir yenilikçi’

Bakanlığı tarafından düzenlenen 13. Devlet Türk Süsleme

sahibim. Öncelik öğrencilerimin. Onlar iyi işler yapsın diye

“Yenilik Adına Geleneklerimiz Gözardı Edilmemeli”

olarak tanımlıyor. Öğrencilerinin de yenilikten yana ol-

Sanatları Yarışması’na karanfil buketi ebrusuyla katılarak ba-

çabalıyorum.” diyerek öğrencileri ile bir sergi hazırlığı içeri-

Peşteli, öğrencileri ile pazar günleri kendi atölyesinde,

malarını sık sık tavsiye ettiğini söyleyen Peşteli, bu işe

şarı ödülüne layık görülmüş. Bugüne kadar kişisel bir sergi

sinde olduğunun da müjdesini veriyor.
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Doğu ve Batı dünyasında tarihi çok eskilere dayanan bir sanat dalı minyatür. Bilinen en eski
örneklerine Mısır’da M.Ö. 2. yüzyılda rastlanan
bu sanat, kültürümüzde de önemli bir yer tutuyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kitapları
resimlemek için kullanılan minyatür sanatı, nakkaşlar tarafından yapılırdı. Bu sebeple, çok ince
işlenmiş bu küçük boyutlu resimler için ‘nakış’
sözcüğü kullanılırdı.
Saray nakkaşhanesinde sanatkârlar, baş nakkaşın emrinde çalışırdı. Fatih Sultan Mehmet
döneminde saray nakkaşhanesinde beş yüz
kadar ustanın çalıştığı biliniyor. Osmanlı döneminde 16. yüzyılda altın çağını
yaşayan minyatür sanatı, diğer geleneksel sanatlarımız gibi bugün
de geleneksel temellere dayalı olarak yaşatılıyor.

Minyatürün Ezber Bozanı:
Günseli Kato
Semra ÜNLÜ
Günseli Kato, günümüzde minyatür sanatını alışılagelmiş üslup ve ölçeğinin dışında
icra eden bir sanatçı. İlk eğitimini merhum Süheyl Ünver’den alan ve iki yıllık eğitim
için gittiği Japonya’da 20 yılını geçiren Kato, orada edindiği kültür ile Türk kültürünü
sentezliyor çalışmalarında. Ortaya koyduğu performanslarla minyatür sanatını üç
boyutlu hale getiren Günseli Kato ile, klasik minyatürü, kendi yorumunu ve sanatsal
serüvenini konuştuk.
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Minyatürün Sıra Dışı Fırçası
Günseli Kato, halihazırda var olan yönelim ve uygulamalar rikkate alındığında minyatür sanatında ezberleri bozan bir isim.
Minyatürü bugüne kadar olmadığı şekliyle bambaşka boyutlara
taşıyan sanatçıyı, Nişantaşı’ndaki atölyesinde ziyaret ettik. Onun
o hep nedeni merak edilen, çok konuşulan mavi saçlarını değil;
Japonya’da aldığı eğitimi, sanatıyla ilgili projelerini ve günümüzde icra edildiği şekliyle geleneksel sanatlara bakışını konuştuk.
Söyleşimize başlarken ilk olarak, minyatür sanatının aykırı ismine, bu sanatla nasıl tanıştığını soruyoruz. Sanata meyilli
oluşunun aileden geldiğini anlatıyor Günseli Kato. Ailesi için
“Tasavvuf ehli, tam bir Osmanlı ailesiydi” diyen sanatçı, üç kız
kardeşten ikincisidir. Londra’daki hanımefendi yetiştirme okulları olan Lady’s School’lar gibi dönemin her yönüyle donanımlı
genç kızlar yetiştiren okulu Olgunlaşma Enstitüsü’nde dikiş
nakıştan, tezhibe kadar her konuda eğitim alan annesinden
resim öğrenir. “Çocukken bebekle oynamadık biz hiç. Annem
hep elimize fırça, boya verir, bize resim yaptırırdı.” diyor Kato.
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16 yaşındayken, annesinin vasıtasıyla, geleneksel sanatların duayeni Ord. Prof. A. Süheyl Ünver’in talebelerinin
Yapı Kredi Bankası Sanat Galerisi’ndeki sergiye katılma
şansı bulur. Orada gördüğü eserlerden, çok etkilenen
genç kız, bugün adını uluslararası ölçekte duyurmuş bir
sanatçı olarak bile hâlâ aklından çıkaramadığı şu sözleri
yazar hayatına yön veren o sergide açılan anı defterine:
“Beni bana kazandıran, beni bana hatırlatan bu sergiye
minnettarım.”
O sergi, genç Günseli’nin kişisel tarihi için gerçekten bir
milat olur ve o gün tanıştığı Süheyl Ünver’in Cerrahpaşa’daki Tıp Tarihi Enstitüsü’ndeki derslerine katılmaya
başlar. Her hafta büyük bir heyecanla gittiği ve derin
sanat sohbetlerinin cereyan ettiği o ortamda, dostluk
bağını bugün de sürdürdüğü Semih İrteş ve merhum
Nusret Çolpan ile tanışır. Hayatını geleneksel sanatlara adayan Süheyl Ünver’in derslerine kendisini o kadar
kaptırır ki, ailesinin ısrarlarına rağmen “Üniversiteye

gitmeyeceğim, Süheyl Hoca ile çalışacağım!” diye tutturur. “Semih ile Nusret sınava girdiler, onlar mimarlığı
kazandı, ben Süheyl Hoca’nın derslerine devam ettim.”
diyen Günsel Kato’ya, kader o sırada üniversite yerine
başka kapılar açar.
18 Yaşında Halk Eğitim’de Hoca Oldu
Günseli Kato, 18 yaşında nasıl hoca olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Halk Eğitim Merkezi Kadıköy’de bir kurs
açılmıştı. Süheyl Hocamın vasıtasıyla 18 yaşında o kursa
hoca oldum. Sonra Topkapı Sarayı’nda bir kurs açıldı,
oraya da resmi olarak Kültür Bakanlığı’nın hocası olarak
tayin edildim. Yani iki üç sene içinde hoca oldum.”
Tabii bu sırada Ünver’le çalışmalarını ihmal etmez. Süheyl Hoca’nın Süleymaniye, Topkapı Sarayı, Beyazıt
kütüphanelerindeki çalışmalarına eşlik eder. Kütüphanelerdeki neredeyse bütün yazma eserleri görme
şansını elde eder. “Oralarda notlar alarak, bakarak

çizmeyi öğrendim. Minyatürle resimler yapmak istiyordum. Matrakçı Nasuhi’yi çok çalıştığımı biliyorum.
Onun kopyalarını yapmaya çalıştım ama olmadı tabii.
Şu andaki aklımla olmadı diyebiliyorum elbette, o yaşlarda oldu sanıyordum.” diyen sanatçı, içinde çağdaş
bir şeyler yapma arzusu, aklında Boğaz yalılarını resmetme düşüncesi varken ve onca direnmesine rağmen babasının ısrarıyla Marmara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi’nin imtihanlarına, resme meraklı olan kız kardeşiyle birlikte girer. İki kardeş başarıyla verir sınavı. Ne
var ki ülkede patlak veren siyasi kargaşa ve toplumsal
olaylar dolayısıyla sınavlar iptal edilir. Daha sonra yeniden yapılan sınavda iki kardeş yine birincilikle kazanır
sınavı. “İkimizde de sanata karşı öyle bir aşk vardı ki,
kazanmamak olmazdı.” diyor. Ülkede o dönem yaşanan siyasi olaylar nedeniyle iki kardeş, bir seneliğine
Londra’ya gitmek zorunda kalır. Daha sonra dönerler
ve Kato, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim
Bölümü’nü 1980 yılında bitirir.
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Bu arada Süheyl Ünver Hoca ile bağını koparmaz. Boğaz yalılarını minyatürle nasıl resmedeceği konusunda
hocasının fikrini almak ister. Hoca, geleneksel sanatlarla ilgili gelenekçi bir tutum sergiler ve “Bizim geleneksel minyatürlerimiz var, ne yapacaksın onları.” der. Ama
genç öğrencisi tutkusundan vazgeçmez ve Amcazade yalısından başlayarak, Boğaz’daki yalıları resmetmeye başlar.
Günseli Kato, Süheyl Ünver’in sanatta gelenekçi tutumundan bahsederken, ayrıca şunları da söylüyor: “Geleneksel sanatlar konusunda Süheyl Hoca muhafazakârdır, ama bu işin de
Mekke’sidir kendisi. Sanatı sevdiren, aşkı yaşatan insandır. Onu
hiçbir zaman yadsıyamam. Beyefendiliğiyle, İstanbulluluğu ile
tam bir saray nakkaşı gibiydi.”
Japonya’daki Burs Altın Tepside Sunulmadı
Günseli Kato, minyatür sanatını çağdaş bir forma dönüştürebilmenin formülünü aradığı sırada, çok uzak diyarlardaki bir üniversiteden burs kazanır. Uzak Doğu ülkesi Japonya’daki Tokyo Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden gelen burs teklifi, Kato’nun hayatının akışını değiştiren ikinci
fırsattır. Keza kendisi de kaderine yön veren iki önemli fırsatı, “Birincisi Süheyl Hoca ile tanışmam ise ikincisi Japonya’ya gitmemdir.” diye anlatıyor.
‘Zahmetsiz rahmet olmaz’ derler ya; Japonya’dan gelen burs teklifi de Günseli Kato
için, altın bir tepside sunulan hazır lokma değildir. Japonya’ya gitmeden önce hocası Süheyl Ünver’in “Ne
işin var oralarda. Kal burada, kariyerini yap güzel güzel.” tepkisiyle karşılaşan genç Günseli, Boğaz yalılarını
resmetmek konusunda gösterdiği ısrarlı tutumunu Japonya’ya gitmek hususunda da gösterir ve 1981 yılında bavulunu toplar ve Japonya’ya gider.
Japonya’daki burs, altın tepsideki hazır lokma değildi, demiştik. Yirmi iki yaşında ayak bastığı, dilini, kültürünü bilmediği bir ülkenin başkentinde, Tokyo’da zor günler bekler onu. Aşırı milliyetçi, kendisinin deyimiyle tutucu olan Japonlar, bölüme yabancı bir öğrenci istemez. “Osmanlı’ya, geleneğe çok büyük saygıları
vardı. Osmanlıya ve minyatür sanatına olan hayranlığımla, eserlerimle kendimi kabul ettirdim. Buradan
eserlerimi ve birçok röprodüksiyonumu götürmüştüm oraya. Çağdaş Boğaz yalılarım da dahildi götürdüklerime.” diyor Kato.
Birlikte eğitim aldığı Japon öğrencilerin, tutuculuğun da ötesinde acımasız olduklarını söyleyen sanatçı, ilk
yıllarda yaşadığı zorlukları şöyle anlatıyor; “Benimle iki sene görüşmediler, selam bile vermediler. Ne kadar
uzak davranırlarsa, sen de o kadar hırs yapıyorsun. Çok büyük bir terbiye oldu bu, o dönemde benim
için. Çünkü her şeyin bir ritüeli var ve resim ibadet gibi yapılıyor
orüda. İki dizinin üzerinde çöküp eldivenler, maskeler
takıyorsun. Toz boyaları saatlerce eziyorsun, parmaklarında yaralar açılıyor.”
Kendisini yeteneğiyle kabul ettiren Günseli
Kato, iki seneliğine gittiği Tokyo’da 20 senesini geçirir. Zira kendisinin de söylediği
üzere, “Bir kültürü öğrenmek için, öyle
turist gibi iki sene bir yerde kalmak yetmez. Bilhassa Doğu sanatlarında bu hiç
mümkün değil, sanat ve kültür iki senede
öğrenilmez.”
“Bu Dönemde Minyatür Yapılmaz”
O güne kadar yabancı öğrenci kabul etmeyen Tokyo Güzel Sanatlar
Akademisi’ne girmeyi başaran genç
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Günseli için burada aldığı eğitim, ona yeni kapılar açar. İki yıl geleneksel sanatlar bölümde
okuyan sanatçı, okuldaki hocaları sayesinde
seramik hocası Takoi Kato ile tanışır. Takoi
Kato’nun yaptığı işlere, sanatına ve bilgiliğine
deyim yerindeyse âşık olan genç Günseli, hocasının seramik sanatçısı olan oğlu ile tanışır ve
iki genç bir süre sonra evlenir.
Anlaşıldığı üzere Günseli Kato’nun soyadı, Japon eşinden geliyor. Sanatçının kendisinden bir
kız çocuğu sahibi olduğu Japon eşi ile kaç yıl evli
kaldığı, Türkiye’ye neden döndüğü gibi hikâyenin
magazinsel yönü elbette bu yazının konusu değil.
Biz kendisinin orada sanatçı kimliği ile neler yaptığına
değinelim. Günseli Kato, yeteneğiyle kendisini kabul ettirdiği o
Uzak Doğu ülkesinde adını sanatıyla, ülkenin dört bir yanında
açtığı sergiler, verdiği konferanslar ve seminerlerle duyurur.
Tokyo’daki 17. yılında, kendi adıyla bir minyatür okulu bile
açar.
Hayatını sanata, minyatür sanatına yepyeni bir kimlik,
boyut kazandırmaya, özgün eserler üretmeye adayan
Kato için minyatürün ne anlam ifade ettiğini soruyoruz.
Öncelikle ‘minyatür’ sözcüğünden hiç hazzetmediğini ifade
ederek, “Çünkü bu, yabancıların koyduğu bir isim. Minyatür
denilen şey nakış resim. Süslemenin haricinde olan, hayatı anlatan,
sadece padişahlara, saraya mahsus bir resim sanatı.” diyor.
Minyatürün çok ayrı bir şey,
çok derin bir konu olduğunu
söyleyen sanatçı, “Minyatür,
dönemi içerisinde minyatürdü. Bu dönemde minyatür
yapılmaz. Çünkü fotoğraf var artık,
teknoloji var. Hat için ve tezhip için söylemiyorum
bunu, minyatür için söylüyorum. Figüratif ve o dönemin yaşam biçimini anlatan bir resim tarzıydı.”
sözleriyle aktarıyor dokümanter resim sanatı olarak nitelendirdiği minyatür sanatına bakışını.
“Türk Minyatürü Daha Naif”
Döneminde minyatür sanatında çok iyi eserler vermiş
olan İran, Suriye, Mısır, Japonya gibi ülkelerde de günümüzde bildik
anlamda, geleneksel minyatürün ötesinde, bu sanatı daha ileriye götüren başka türlü resimler yapıldığını belirten Kato, bu sebeple Türkiye’de
de sanatçıların geleneksel minyatür sanatını daha ileriye taşıyacak türde
eserler vermek üzere çalışması gerektiğini vurguluyor..
Yıllarca içinde yaşayıp öğrendiği Japon kültürü ile bizim kültürümüzü karşılaştırmasını istiyoruz. Kato, tarihi açıdan bakıldığında Asya kültürüne bağlı
bir kültür olduğumuzu, Osmanlı oluncaya kadar bir kültür aşamasından geçtiğimizi söylüyor. Kültürümüzün pek çok medeniyetten izler taşıdığını anlatan
sanatçı, “Osmanlı'yı çalışarak Doğu’yu öğrenemezsin ama Doğu’yu çalışarak Osmanlıyı öğrenebilirsin. Doğu ile irtibatını kestiğin anda Osmanlı çok kısır gelir
sana. Ama Doğu’yu bilirsen Osmanlı çok zengin gelir.” diyor ve en büyük
şansının Doğu’ya, Doğu’nun doğusuna gitmek olduğunu belirtiyor.
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tim veriyor olurdum herhalde. Belki zengin biriyle evlenirdim ve
şimdi sanatla uğraşmıyor olabilirdim. Daha şişmanlamış bir ev
kızı olabilirdim. (Gülüyor) Yahut yine sanatçı olurdum ama Boğaz yalılarının ötesine geçemezdim.” diye yanıtlıyor bu soruyu
minyatür sanatının aykırı ustası.
Sözünü ettiği Boğaz yalılarının ötesine geçmek için dünyayı tanımak gerektiğini belirten Günseli Kato, “Vizyon lazım, insanı
tanımak, kültürün içinde yaşamak lazım. Her şeyden önce acı
çekmek, parasızlık lazım. Para insanı hiçbir zaman yukarı taşımaz sanatta. Parasızlık, acılar ve ıstıraplar sanatçıyı bir yerlere
taşır.” diyor. Sanatın her dalı için durumun böyle olduğunu
savunan sanatçı, sanatın bir çeşit çile olduğunu çünkü doğurmanın, üretmenin çile olduğunu söylüyor.

Türk minyatür sanatını değerlendirmesini istediğimizde
ise, İran minyatürü ile mukayese edildiğinde Türk minyatürünün çok daha sade, dokümanter özelliği daha fazla ve çok daha naif olduğunu belirtiyor. Günseli Kato ve
Türk minyatürlerinin fazla süsü olmayan, gerçeği yansıtan
minyatürler olduğunu ifade ediyor. “Bunun üzerine bir tek
taş koyuldu mu, diye sorarsanız hayır konulmadı, sadece
süslendi.” diyen Kato da minyatür sanatının yıldızının, bir
daha altın çağını yaşadığı 16. yüzyıldaki gibi parlamadığını,
parlamayacağını savunuyor.
Minyatürün, nakkaşhane kültürünün dışına çıkamadığını, bu
yüzden de sanata adım atamayıp zanaatta kaldığını öne süren
sanatçı, “Bu devirde hâlâ padişah portresi yapmanın anlamı
yok. Biz padişahlık döneminde yaşamıyoruz artık. Nakkaşhane
kültürünü çekiştirip duruyoruz hâlâ. Sürekli hazırdan yemek
gibi bir şey bu.” diye konuşuyor.
Kato’nun Minyatürleri Üç Boyutlu
Söz, geliyor kendisinin icra ettiği şekliyle minyatür sanatına… Geleneksel anlamda minyatürün bir kitap sanatı olduğunu ileri süren
Günseli Kato, senelerce kaldığı Japonya’da o kültürün kendisine
kattıkları ile Türk kültürünü sentezliyor çalışmalarında. Ürettikleri,
deyim yerindeyse, dev minyatür eserler. Atları mesela… Geleneksel minyatür sanatımızda görmeye alışık olduğumuz atlardan çok
farklı, hatta kendi deyişiyle “Bizim atlarla hiç alâkası yok” çünkü
Kato’nun, kimi peçeli, kimi zırhlı olan atları üç boyutlu.
Japonya’dan Türkiye’ye dönüşte yaptığı ve geleneksel minyatürü apayrı bir boyuta taşıdığı “Cenk ahenk” gösterisi,
Kato’nun minyatür anlayışının en somut örneklerinden biri
olsa gerek. Sanatçı, bu performans için, “Minyatürün üç boyutlu haliydi.” diyor. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan
mehter ile Japon davullarını buluşturduğu çağdaş bir müzik
eşliğinde, yaptırdığı 8 saat süren makyajıyla kendisi de yaşayan
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minyatür çalışmasının bir parçasıydı. “Orada Fatih’i de yaşattım, Shoun’u da.” dediği performansın çok büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen sanatçı, minyatürü sadece kâğıt üzerinde sınırlı tutmadığının altını çizerek, “Eğer kendimi, sanatımı
sınırlasaydım Günseli Kato olamazdım.” şeklinde konuşuyor.
Bazı filmlerde ve kimi romanlarda yönetmen veya eserin müellifi, izleyiciye, okura iki farklı final sunar. Bizim de hayatımızla
ilgili muhasebeye gittiğimizde, yaşadığımız bir durumu baz
alarak “Öyle olmasaydı kader bizi nereye götürürdü?” diye
sorduğumuz anlar olur.
Peki genç Günseli, kendisine teklif edilen Japonya bursunu kabul etmeseydi ve hocası Süheyl Ünver’i dinleyip
Türkiye’de kalsaydı ne olurdu? “Topkapı Sarayı’nda eği-

“Öğrenciler Sanatımı Değil,
Mavi Saçlarımı Merak Ediyor”
Geleneksel sanatlarda duayen Süheyl Ünver’in bilgi ve deneyimiyle yoğrulan, öğrendiklerini kendi yeteneği ve sanat anlayışıyla sentezleyen usta sanatçı Günseli Kato, eserlerini çoğunlukla
büyük boyutlarda üretmeyi tercih ediyor. Dev minyatürler üretiyor
çünkü bu şekilde ortaya göze görünen şeylerin çıktığını düşünüyor. Ürettiklerini de ‘minyatürden efsunlanmış ama minyatür değil,
minyatür imgesi taşıyan şeyler’ diye nitelendiriyor.
Kato’nun, büyük ve çoğu 2 metreye 1,5 ölçüsünde olan çalışmaları,
son olarak Ankara’da “Evvel Zaman İçinde” adlı sergide sanatseverlerle buluştu. Başkentli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği serginin
ilki daha önce de İstanbul Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. Her iki sergide de sanatçının hayal gücünün ürünleri olan hayat
ağaçları, atlar, boğalar ve kadınlar vardı. Gelecekte minyatürü kendisinin taşıdığı boyuttan daha başka boyutlara taşıyacak sanatçıları
yetiştirip yetiştirmediğini merak ediyoruz.
Sanatsal birikimini aktardığı, bildiklerini öğrettiği öğrencisi olmadığını
söyleyen Kato, biraz da sitemle şunları söylüyor: “Çünkü böyle bir talep yok. Talebe olarak gelenlerin merak ettiği sanatım değil, saçımım
neden mavi olduğu. İki çizgi çizen, ‘ben oldum’ sanıyor. ‘Bana başka
bir tezhip tekniği öğretsene’ diyor. Ben 40 senedir bu işin içindeyim ve
daha olmadım. Her sabah kalkıyorum ve ‘Yapmak istediğim ne çok şey
var ve daha yolun başındayım diyorum.’ Her eserimi yaptıktan sonra,
ondan daha güzelini yapmaya çalışıyorum. Sanat benim 24 saati kaplayan bir yaşam biçimi.”
Sanatını icra ederken nelerden ihlam alıyor acaba, diye düşünmeden
edemiyoruz. “Öyle ilham perim filan yok. Eğer ilham arıyorsan zaten üretemezsin. Televizyon açıkken, hatta evde misafir varken bile çalışabiliyorum. İlham üretemeyenlerin bahanesi bence.” sözleriyle gideriyor merakımızı. Söyleşimizde son olarak Günseli Kato’ya, yapmayı hayal ettiği ama
bugüne kadar gerçekleştiremediği ya da buna fırsat bulamadığı bir şeyin
olup olmadığını soruyoruz. O da bütün samimiyetiyle yanıtlıyor sorumuzu. Söylediğine göre, şarkı söylemeyi çok istemiş. Öğrenmeye tutkulu olan
Kato, tiyatro öğrenmek istiyor şimdilerde. Sergilerinde canlı performanslar
sergileyen sanatçı, beden lisanını geliştirmek için tiyatro eğitiminin iyi olacağını düşünüyor. Söyleşimizi bitirirken, Kato’nun önümüzdeki yıl İzmir’de
bir sergi açmayı düşündüğünü belirtelim.
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Bin Yıllık Sazın
Bugünkü Can Yoldaşı
Refik-i Rebab
Murat Gökhan GÜREL
Bugünkü kemanın atasının, hatta dünyanın ilk yaylı müzik aletinin 9. yüzyıl Uygur Türkleri tarafından yapılan rebab olduğunu
söylesek ne dersiniz? Klasik musikimizin çok fazla bilinmeyen bu kadim enstrümanının yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan
hikâyesine, bir rüya vesilesi ile yolları kesiştiği günden beri onun en vefalı yoldaşlarından biri olan Refik Kaya’nın penceresinden
bakmak istedik. Sizi, Refik Bey’in rehberliğinde, bugün hem icracısının, hem de ustasının yok denecek kadar az olduğu rebaba
ve sayısız denemeler neticesinde geliştirdiği enstrümanı ‘refik-i rebab’a doğru bir yolculuğa davet ediyoruz.
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Otuz yıl önce, gördüğü bir rüyada, o zamana kadar adını bile bilmediği bir müzik
aleti kendisine verilerek “Çal!” denir. Rüyasında, tanımadığı bu enstrümanı ustaca çaldığında
duyduğu ses ruhunun iliklerine işler. Bu sese aşık
olur ve bu rüyadan sonra o enstrümanı aramaya başlar. Gün gelir o enstrümanı bulur. Enstrüman rebabtır,
fakat ses, rüyasındaki ses değildir.
Aradığı ses Hazreti Mevlana’nın, Sultan Veled’in çaldığı
rebabın ilahi neşve veren sesidir. Bulduğu ise perdesiz,
tiz sesiyle her eseri çalmaya imkan tanımayan ve doğal
malzemesi sebebiyle günümüz şartlarında çok çabuk
akord bırakan, standart sesleri yakalamanın rastlantılara
kaldığı, zayıf sesli bir sazdır. Rüyasındaki sesi bulmak ve
bu otantik sazın adaptasyonunu gerçekleştirmek üzere
kafa yormaya başlar. Mikronluk hesaplara dalarak gece
gündüz yıllarca çalışır ve sonunda revize edilmiş bir rebab
ortaya çıkar. Adı artık “Refik-i Rebab”tır. Dr. Mehmet Refik Kaya’nın, bugün hem Mevlevî Âyin-i Şeriflerine katıldığı, hem solo konçerto çaldığı rebabının hikayesini,
hızlıca sardığımızda böyle okunuyor. Şimdi başa alıyor ve
hikâyeyi normal seyrinde dinliyoruz.
Çocukken, ud yapımcısı olan babasının yanında müzik
aletleri tamir etmeyi öğrenen ve çeşitli enstrümanlara
aşinalık kazanan Refik Kaya, müzikal kabiliyetini de keş-

feder. İlk ciddi müzik eğitimini askerden sonra
TRT İstanbul Radyosu’nda Zeki Onaran’dan
alır. Dönem dönem aranjörlük yapar, senfonik
piyano partileri yazar, Eurovision için büyük orkestrayla çalışır, reklam müzikleri yapar, heykel
yapar, resim sergisi açar, bir ara şirket kurar ve
iflas eder…
Her Şey Bir Kitapla Başlar
Refik Bey, çocukluğunda ve ilk gençliğinde Mevlana’nın
muhabbetiyle yoğrulmuştur: “Küçüklüğümden beri bir
kutsal kitabı okur gibi döne döne okuduğum Asaf Halet
Çelebi’nin çevirdiği ‘Rubailer’ diye bir kitap vardı babamın
kütüphanesinde. Hazret-i Mevlana’nın gönlü, aklı, ruhu
okşayıcı sözleri beni benden alırdı, hep benim yanımdaydı.” Daha sonraki yıllarda okuduğu onca kitapta sorularına çözüm bulamayan ve iç huzuruna kavuşamayan Refik
Kaya, bir tavsiye vesilesi ile Tahir’ül-Mevlevî’nin Mesnevî
Şerhi’ni okumaya başladığı gece, hayatındaki en büyük
dönüm noktasını yaşar. Mesnevi’nin sayfaları hatta satırları arasından dökülen hikmet denizi, dalga dalga gönlünün
kıyılarına vurdukça iştiyakı gittikçe artar ve sonunda can
simidi yaptığı dipnotlara sarılarak atar kendini bu denize.
Hz. Mevlânâ’nın “Dalgadır coşup köpüren, denizse hep
sakin durur” kelamı zihninin serlevhasıdır. Onu bir enstrümanın peşinden sürükleyen o uzun hikaye de böyle bir
iklimde başlar. Kendisinden dinliyoruz:
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nin de bir Türk çalgısı olduğunu ortaya koymaktadır. Kemençenin Orta Asya’da ıklıg ve kıyak isimleri ile bilindiği,
kemençe kelimesinin ise Anadolu’da ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Çağatay Türk kültür çevresinde ise iklıg veya
iklig “kemençe” biçiminde geçtiğini Bahaeddin Ögel
söylemektedir… Kelime, Türkiye Türkçesi ağızlarında,
Malatya İsmetpaşa'da “ıhlığ” biçiminde tespit edilmiş ve

“Arkadaşlarla beraber Hz. Mevlana’nın sohbetlerine yöneldik. Günlerce, sabahlara kadar süren sohbetler yapıyorduk,
benim ev tekkeye dönmüştü. Divan-ı Kebir’i, Mesnevi’yi
okuyup Hazreti Pir’in ‘Yemekten uzak dur, uykudan uzak
dur!’ gibi öğütlerine de kulak veriyordum. İşte o aşkın içinde iken bir gün yakaza ile rüya arasında, kendimden geçtiğim bir anda manevi zatlar geldi gözümün önüne bana
rebab verdiler ‘Al bunu çal!’ dediler. Bilmediğimi söyledim, ‘Al bunu çal artık.’ dediler, Sazı elime aldım ve çalmaya başladım. Sanki cennetten gelen bir sesti ve çaldığım
o kadar enstrüman içinde ben sanki hep onu aramışım,
bu sesi duymak istemişim.”
Hazreti Pir’in eserlerindeki gazellerde rebab adını gören
ama nasıl bir enstrüman olduğunu henüz bilmeyen Refik
Bey, 1980’lerde yaşadığı bu yakaza halinden sonra aramaya
koyulduğu rebabına Kütahya’da kavuşur. Ancak rüyasındaki sesle karşılaşmayı beklerken hayal kırıklığına uğrar. Rüyasında duyduğu o sesi bulmak için, yeni bulduğu bu müzik
aletiyle uzun süre hemdem olur. Hikayenin burasında Refik
Bey o sesi bulmak için yıllar sürecek çalışmasına koyulurken
biz de bu sazın yüz yıllar içindeki tarihine uzanalım:
Rebabın Hikâyesi
Alman bilim adamı Curt Sachs (1881-1959)’a göre yeryüzünde ilk yaylı çalgı 9. yüzyılda Orta Asya’da kullanılmış.
Rivayet o ki bir Uygur Türkü mutadı üzre oku fırlatmak yerine, can yoldaşı yayının kirişine sürttüğü zaman yaylı çalgının ilk prototipi ortaya çıkar ve çıkan sesten “Iklamak”
kelimesi, bunu çıkaran alete de “ıklık / ıklığ” adı verilir. Iklığ,
kopuzla birlikte Türklerin geleneksel yaylı çalgıları olmuş.
Selçuklu Türkleriyle beraber Anadolu’ya gelmiş, Selçuklu ve
Osmanlı’ya bin yıl hizmet etmiş.
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"bir çeşit saz" manası verilmiştir… Kayseri'de ise ıklık biçiminde "bülbül" manasıyla bilinmektedir… Türkiye'de
kaleme alınmış metinlerde ıklık ve ıklığ biçiminde, "kemençe, rebap, ayaklı kemani" manasıyla 14. yüzyıldan
beri pek çok eserde geçmiştir…”2 Eserde, bu tespitleri
destekleyen başka bilgiler de ıklığın daha sonra kemençe olarak anılmaya başlandığı bilgisine hizmet ediyor.

Tarihe doğduğu andaki haliyle Iklığ 2 telli, bugün kullanılan rebab 3 telli, Mevlana’nın kullandığı rebab ise 4
telli. 2 telin ne zaman 3’e çıkarıldığı da bilinmiyor ama
silindirik konik sapı, hindistan cevizi gövdesi ve armudi
imamesi ile morfolojileri aynı. Diğer bir konu ise isimlendirmeyle ilgili. Çünkü ıklığın daha sonra kemençe ya da
rebab isimlerini almış olması söz konusu. Çünkü İranlılar
bütün yaylı çalgılara kemençe, Araplar ise rebab diyor.
14. yüzyılda Türkler kültür dili olarak Farsça'yı, bilim dili
olarak da Arapça'yı benimsemişler. Dünyanın ilk yaylı
müzik aletinin Türklerin kullandığı ıklığ olmasında şüphe
olmamakla birlikte, ıklığın, rebab ya da kemençe ismine
dönüşmesi konusunda farklı noktalara işaret eden hatta
birbiriyle çelişen anekdotlar var. İşte birincisi:
Eski Türk Çalgısı Iklığ, Rebab mı Oldu?
1475-1524 yılları arasında yaşayan Revânî mahlaslı bir Türk
şairi olan İlyas Şüca’ Çelebi döneminin mûsîkî çalgılarını tasvir ettiği “İşaret-nâme”adlı mesnevisinde, Çeng, Tanbur, Ud,
Kanun, Def, Kemençe, Ney, Kopuz adlı sazlardan bahsetmiştir.”1 Dolayısıyla bu eserin çizdiği çerçeveye göre 15. yüzyılın
başlarında Anadolu’da “ıklığ” ya da “rebab” adı verilen bir
müzik aletinin kullanılmadığını, buna karşılık kemençenin var
olduğunu görüyoruz ki Mehmet Refik Bey’in de aktardığına
göre 17. yüzyıl yabancı gezginleri bugünkü rebaptan, ‘uzun
boyunlu Osmanlı Kemençeleri’ diye bahsetmişlerdir.
Yine ıklığ ile kemençenin aynı enstrüman olduğuna dair
ikinci görüşü Necati Demir’in “Türk Yaylı Sazı Kemençe ve
Dünya Kültürüne Etkisi” isimli makalesinden alıntılarla aktarıyoruz: ”Tespit edebildiğimiz otuz sekiz kemençe teriminden, birkaç Arapça ve Farsça kelime hariç, tamamına yakını
Türkçedir. Onunla ilgili terimlerin Türkçe olması kemençe-
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Ömer devrinde İran’ın fethiyle Arap Yarımadası’na, daha
sonra da Tarık bin Ziyad’ın komutasındaki İslam ordusunun
İspanya’yı fethiyle Endülüs’e gittiği zaman, rebab Avrupa’ya
transfer oluyor ve bugünkü kemanın atası olma macerası
da başlamış oluyordu. Çünkü Batılı kaynaklarda rebek veya
rubebe diye geçen bu müzik aleti, Orta Çağ'da İspanyol ve
Fransız halk şairi ve bir tür kültür aktarıcısı gezginler olan trubadorların köy köy, şehir şehir gezerek aşk ve kahramanlık
şiirleri söylerken kullandıkları gözde çalgısı haline gelmişti.
Kimi müzik bilimciler, rebabı dünyadaki tüm yaylı çalgıların,
kemanın, kemençenin ve rebekin atası olarak kabul eder ve
yaylı çalgılar sınıflandırmasının rebab başlığı altında toplar.
Çünkü Endülüs Emevileri, rebabı getirdiklerinde Avrupa’daki
müzik aletleri içinde yaylı bir çalgı yoktur. Keman 14. yüzyılda
İberya yarımadasında, İtalya’da ortaya çıkıp bir çok süreçten
ve modellerin gelişiminden sonra keman ailesine dönüşür.

Levnî’nin Iklıkçı Kız Minyatürü
Ancak eski Türk sazı ıklığın daha sonra rebaba evrildiğini ve
bu ismi aldığını destekleyen anekdotlar da vardır. Osmanlı musiki alimlerinden Ahmetoğlu Şükrullah (1388-1489),
otuz beş fasıldan oluşan Edvâr-ı Mûsıkî isimli eserinin on sekizinci faslında rebabın yapım tekniklerini anlatmış, zerdâli
ağacından teknesinin yapılıp teknenin süt içerisinde kaynatılırsa ağacı işlerken kolaylık sağlayacağını belirtmiştir. Ayrıca
rebabın ikişerli üç gurup teli olduğu, zîr, hâd, mesnâ diye
isimleri ve bu tellerin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.3

‘Refik-i Rebab’ın Ortaya Çıkışı
Orta Asya’da yolculuğa başlayıp İran, Arabistan, Avrupa ve
Anadolu’yu gezen, her gittiği coğrafyada o milletin müzikal temayüllerine göre şekillenip çeşitlenen ve tekamül
eden rebab, yaklaşık 30 yıl kadar önce bu topraklarda kendisinin kadrini ve kıymetini bilen bir ‘refik’ bulur: Dr. Mehmet Refik Kaya. Refik Bey’in ve rebabanın hikayelerini kısaca aktardıktan sonra artık ikisinin buluşmasına, ‘refik-i
rebab’a yani rebabın yoldaşına gelebiliriz.

Refik Bey, rüyasında çalıp Kütahya’da bulduğu rebabı,
yukarıdaki özet hikayede belirttiğimiz olumsuz özelliklerinden dolayı günümüz şartlarına adapte edebilmek için
çalışmaya başlar. Çaldığı bütün enstrümanları bir kenara
bırakarak hayatını rebaba adar ve telden eşiğe, perdeden
arşeye kadar bütün bir rebabı sıfırdan yapmak durumunda kalır. Uzun zaman sonra klasik rebabı yüzlerce yıllık ana
karakterine sadık kalarak geliştirmeyi başarır. Önünde bir
model ve bir usta olmadan mikronluk hesaplara dalarak
sonuçta alnının akıyla çıktığı bu süreci dilerseniz kendisinden dinleyelim:
“Allah Bana Rebabtan Bir Kapı Açtı”
“Rebabta temiz tuşe, temiz entonasyon
çok zor; çünkü perdesi yok, oktav araları çok geniş. Bu şartlarda on asır
boyunca nasıl çalındığına dair
hiçbir kayıt da yok; belki pedal tuttular, belki bataklı4
çaldılar, belki her şeyi
çalmadılar.

Osmanlı’da “şenlikleri anlatan kitaplar” olan “Surnâme”
geleneğinden bir ürün de Şair Seyyid Vehbi’nin Sürnâme-i
Vehbi isimli Surname'sidir ki III. Ahmet'in şehzadelerinin
sünnet düğününü anlatan bu eseri süsleyen minyatürler,
dünyaca ünlü nakkaşımız Levnî’nin en meşhur eserleri arasındadır. Bu minyatürler arasında çok meşhur bir “Iklıkçı
Kız” minyatürü vardır ki orada resmedilen ıklığ, bugünkü
rebabtır. İşin ilginç yanı, sünnet düğünü 1720’de gerçekleşmiştir. Türkler ıklığ’a 14. yüzyılda kemençe demeye başlamışlarsa 1720’de hala ıklığ kelimesinin kullanılması ise
ıklığ isminin 18. yüzyıl başlarında hâlâ kullanıldığını ortaya
koyuyor ki her iki görüşe de hizmet etmiyor.
“Iklığ Tanzimat’la Rebab Adını Aldı”
Orta Asya’dan kopup gelen ıklığın rebab ismine kavuşmasının Tanzimat aristokratları eliyle olduğu görüşünü de Refik
Bey’den dinleyelim: “Bu dönemde Tanzimat şairleri, Batılı
şairlerin sevgiliye iltifat dolu şiirlerinde güzel sesli “lir” enstrümanını sembol olarak kullandıklarını görüp bunun yerine biz
ne kullanabiliriz diye düşünmeye başlarlar. Udu, kanunu Arap
çalgısı olduğu için, neyi antik Mısır’dan geldiği için beğenmezler! ‘Bizde bir tek ıklığ var ama onun adı da kemençe, kemençe ise avamca bir kelime. Bunun yerine şiirlerimizi süslemek
için Arapça olan “rebab” kelimesini kullanalım’ derler!”
Yine Refik Bey’den öğrendiğimize göre bugün çalınan
ve Orta Asya Uygurları’ndan gelen ıklığın kamil hali olan
rebab, önce Uygur Türkler'inden İran’a geçti. Sonra Hz.
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Hal böyleyken, II. Mahmut döneminde kemanın bir önceki modeli olan, altı telli ‘Viola de amor’ gelince onu
kullanmaya başlamışız çünkü bu özellikte bir enstrümanla geniş entervalleri çalmak zor. Bugünkü Türk mûsıkîsini
çalabilecek şekilde nasıl geliştirebilirim diye düşündüm.
Eskilerin vermiş olduğu tarifler var ancak bunların içinde rebabın yapımını detaylı olarak anlatan bir eser yok.
Önce yüzlerce tel içinde nihayet uygun bir tel buldum
dedim, ertesi günü teller zayıf geldi. Telin imalatçısına
gittim tel yaptırdım, o zaman tamam oldu. Çok değişik
eserler çalarak test ettim. Bu kez baktım baskılar sert
oldu, daha yumuşak tel olması lazım ki sesler net çıksın.
Sonra perde taktım, bu perdeyi neye göre taktım, kaç
perdeye ihtiyacım var, bunların hepsinin mikron mikron,
herz herz matematik hesabı var, kaç herzde kaç mikron
tınlıyor bunlar deneye yanıla tespit edilecek şeyler. Bir
de arşe var. Batı'da kemandan pahalıdır. Bunun eğiminin de bir matematiği vardır. Açının sese etkisi var çünkü. Barok ve rönesans yaylarını, hangi enstrümanda ne
ölçü ile kullanıldığını inceledim. Boyu, kalınlığı hep birer
parametre, öyle ‘Yonttum, yay oldu!’ demekle olmaz.
Sonra eşik süs için değildir, sesin tınısına etki eder. Hatta
malzemesi ve modeli de önemlidir. Sadece eşik için en
az on tane model çizdim, bu modellerin hepsinde ayrı
ses çıkıyor, eşik deyip geçilemez...”
Refik Bey, enstrümanı refk-i rebabın oluşma sürecini
daha uzun uzun anlatıyor. İşte böylesine detaylı ve hummalı bir çalışma içine giren Refik Bey, o kadar detaya
iniyor ki bu süreç içinde Hz. Mevlana’nın dört telli olan
rebabı altı telli yaptırdığı ve bunu çok sevdiği bilgisinden
hareketle, sadece kendisi için altı telli bir rebab bile yapıyor. Allah’ın kendisine rebabtan kapı açtığına inanan
Refik Bey, “Teslim olduğumuz işin hakkını vereyim diye
onlarca rebab yaptım.” diyor.
Orijinal konusunda şekil merkezli düşünme taraftarı değil Refik Bey. Çünkü özü kaybettikten sonra şeklin orijinal olmasının yarar getirmediğini düşünüyor.
Buna pek çok haklı örnek de sunuyor. Neyin orjinalinde
başpâresinin olmaması ve 19. yüzyıla kadar böyle kullanılması, yine 19. yüzyıla kadar kanunun mandalsız
olarak kullanılması, deriden yapılan bendirin akort tutmaması sebebiyle organik deriden vazgeçilip suni deriye
geçilmesi verdiği örnekler arasında. Refik Bey, bu örnekleri verdikten sonra biraz esefle gülümseyerek ekliyor:
“Ancak bunlar ve bunlar gibi zaman içinde yeni biçimler
kazanan enstrümanlara gösterilen hoşgörü maalesef
refik-i rebaba nasip olmadı.”
Enstrüman Tekamül Eder, Orijinali Müzede Durur!
Hem rebabtan hem başka enstrümanlardan örnekler vererek her enstrümanın zaman içinde olgunlaşıp tekamül
ettiğini, değiştiğini anlatan Refik Bey, bunun normal olduğunu belirtiyor ve “Enstrümanın orjinali olur ama müzede durur.” diyor. İslamiyetin kabulünün ardından Ahmet
Yesevi Hazretleri’nin tasavvuf yoluna rağbeti arttırmak
için ilk defa tekkede musikiyi bir araç olarak kullanmaya
başladığını; fakat musikinin de müzik aletinin de amaç
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olmayıp araç olduğunu söyleyen Refik Bey, bu konudaki
düşüncelerini şöyle açıyor: “Çalgıda kudsiyet olmaz. Nasıl
olsun ki bu insan yapısıdır, Allah yapısı değil! Kutsiyet
insandadır. İnsan olmasa enstrüman sadece bir maddedir; ancak insanla hayat bulur. Ney senin nefesinle hayat
bulur, arşeyi sen çekmesen rebab ne işe yarar. Dolayısıyla
ben bu kadar aşık olduğum, neredeyse bir ömür verdiğim
bu çalgıya kutsi özellik yüklememe taraftarıyım.” Refik
Bey bu minvalde, Hz. Mevlana’nın Mesnevi’sinde neye
kutsiyet atfettiği için değil, anlatmak istediğine örnek
teşkil ettiği için neyi kullandığını, Bahaeddin Sultan Veled Hazretleri’nin bin küsur beyitlik “Rebabnâme”sinde
de aynı gayenin güdüldüğünü belirtiyor ve sözünü şöyle
tamamlıyor: “Bu durumda müzik de enstrüman da bize
hizmet eder ve hizmet için vardır. Ne ki hizmet ediyor ona
hürmet eder, muhabbet duyarsın.”

Hem Türk Müziği Çalınıyor Hem Batı Müziği
Refik Bey’in, armudi imamesi, silindirik konik sapı, hindistan cevizi gövdesi ile klasik rebab ile aynı temel şekli özellikler taşıyan,
sadece günümüz şartlarına ayak uydurabilecek şekilde revize
ederek icra tekniğini geliştirdiği ve “Bu haliyle Rönesans da, Bach
da, Motzart da ve tabii Türk müziği de çalabilirsiniz.” dediği refik-i
rebabı, kimi çevrelerce benimsenmese de işin ehli tarafından çok
geçmeden fark edilir. 1994 yılında Ahmet Özhan’ın davetiyle
Kültür Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’na kendi
geliştirdiği enstrümanında yetişmiş rebab sanatçısı olarak kabul
edilir. Halen bu toplulukta icracı olarak hizmet veren Refik Bey’in
enstrümanıyla çeşitli Batı müziği topluluklarında Rönesans ve Barok eserlerin icrasına katılması, İlyas Mirzayev’in yazdığı dünyanın
ilk rebab konçertosunu Tekfen Flarmoni Orkestrası eşliğinde icra
etmesi ise, refik-i rebab adını verdiği eserinin ulusal ve uluslararası
platformlarda fiilen tescil edildiğinin bir göstergesi...

Refik Bey’in ömrü boyunca verdiği bu çabasının iki kapak
arasına girmiş bir meyvesi daha var. Refik-i Rebab örneğinden hareketle, Türk sazlarının teknik yönden geliştirilip zamana uyarlanması gerektiği yönündeki temel iddiasını teorik
bir çerçevede anlattığı, İTÜ Devlet Konservatuarı tarafından
da sanatta yeterlilik tezi olarak kabul edilen yaklaşık 400 sayfalık bir eseri… Refik Bey’in, 30 yıllık birikiminin ve iki yıllık
çabasının ürünü olan “Dünden Bugüne Rebab ve Yeniden
Ele Alınması” adlı bu çalışması da kitap olarak basılıp ilgilisine
sunulmayı tıpkı sahibi gibi sabır ve vakarla bekliyor.
DİPNOTLAR 1) Farmer, Henry George, çev. İlhãmi Gökçen, “17. Yüzyılda Türk Çalgıları”, 1999, Ankara 2) Türk Yaylı Sazı Kemençe ve
Dünya Kültürüne Etkisi Necati Demir 3) Kamiloğlu, Ramazan. “Ahmedoğlu Şükrullah ve Edvâr-ı Mûsıkî Adlı Eser”, Ankara Üniv. Sos. Bil.
Ens. İslam Tarih ve Sanatları Ana Bil. Dal. Doktora Tezi, Ankara 2007
4) Müziğin bir bölümünde bir enstrümanın susup diğerinin başlaması
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Celi divanî hatla Euzu Besmele. Hat: Savaş evik. Tezhib: Emel Türkmen

Harflerin Divanı
Dîvân-ı Hurufât
Ömer Faruk DERE*
Dîvanî yazıya Cumhuriyet'le birlikte -aslî amacıyla kullanılma imkanı kalmadığından- çok az emek verilmiş,
estetik yönü çok güçlü olan celî divanî yazı ise hattatlara kompozisyonda sağladığı geniş imkanlar nedeniyle
hayli ilgi görmüş ve günümüzde eser verilen bir yazı karakteri olarak öne çıkmıştır. Yazının aynı musiki gibi insan
ruhunda belirli tesirleri vardır. İslam yazılarından bazıları kararlılığı, vakarı, sevimliliği, huşûyu, teslimiyeti ifade
ederken bazıları da haşmet ve hükümranlığı ifade etmektedir.
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İslam devletlerinde dîvan, devlet idaresindeki muhtelif
idarî, askerî ve malî hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılan defterlere, mecaz olarak da bu defter ve ilgili memurların bulundukları yere verilen isimdir. İslam devlet teşkilatları içinde bulunan ve tarih boyunca önemli bir görev
ifa eden dîvan teşkilatı, gerçek manasıyla ilk defa Halife
Hz. Ömer tarafından kullanılmıştır. Hz. Ömer'den sonra
değişik şekil ve isimlerle gelişip devam eden dîvan teşkilatı
Osmanlı döneminde de vardı. Osmanlı'da Orhan Gazi döneminden itibaren özel bir yere sahip olan dîvan teşkilatı,
daha sonra gelen hükümdarlar eliyle bir hayli geliştirilerek
devletin en önemli organları arasında yer almıştır.
Osmanlı'da bir devlet teşkilatı olarak dîvan, "bizzat padişahın bulunmadığı takdirde, vezirin başkanlığında veya
hükümdarın bulunduğu yerde kurulan bakanlar kurulu"

demektir. Osmanlı'da Dîvan hangi din ve milletten olursa olsun hangi sınıf ve tabakadan bulunursa bulunsun,
kadın erkek herkese açıktı. Osmanlı Devleti'nin en yüksek karar alma makamı konumundaki dîvanın kararlarına başta padişah olmak üzere herkesin uyması mecburi
idi. İşte devletin bu en yüksek organının adına nispetle
Osmanlı'da Devlet-i Aliyye'nin resmî yazısı olarak ortaya
çıkan ve zaman içinde muazzam bir sanat yazısına dönüşen yazıya "Divânî" (dîvana ait) yazı denilmiştir.
Divanî yazının basitleştirilmiş "kırma"sı ve daha geliştirilmiş "celî"si vardır. Buradaki celîlik irilik anlamında olmayıp açık, seçiklik anlamında kullanılmıştır. Celî divâni yazı,
dîvanî yazının celîsi değildir. Celî divanî, divanî yazıya göre
nispeten daha geniş kalemle yazılır. Harfler daha süslü, kıvrımlı ve harekelidir. İstifli ve çok girift bir görünümü vardır.
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Fatih Sultan Mehmed devrinde diğer İslam yazıları gibi divanî
de önemsenmiş ve geliştirilmiştir. Fatih devrinde divanî yazının bugünkü şeklinin usul ve kaidelerini ortaya koyan
Taceddin'dir. Kaynaklara göre İsmail Çelebi, Saf Muslî Çelebi, Ayn Ali Çelebi, Hüdhüd Ali Çelebi, Tacizade Cafer
Çelebi, Matrakçı Nasuh divanî hattının önemli hattatlarıdır. Divanî yazıda ideal nispet ve formlara XVII. yüzyılda
ulaşılmış, XIX. yüzyılda ise en güzel örnekleri yazılmıştır.
Padişah iradeleri altında, yazanın imzası olmadığı için
bu yazıya hizmet eden hattalar hakkında fazla bir
malumata sahip değiliz. XX. yüzyılda en güzel divanî
ve celî divanî yazan hattatlar arasında Sami, Nâsih,
Hacı Kâmil Akdik, Recâi ve Aziz efendiler ile Hakkı, Ferid ve Süreyya beyler, Halim Özyazıcı, Hamid Aytaç, Emin Barın adı geçmektedir.
Divanî yazıda diğer yazılara nazaran yuvarlak kısımlar azaltılmış, düzümsü kısımlar bırakılmış, fakat dönüşler ve
kavislerde çabuk kırılma ve yumulmaya yer verilmiş, böylece yazıda
sürat temin edilmiştir. Bazen kalemin akış hızını göstermek maksadıyla yapılan geniş kavisli çekilişler, yazıda hüküm ve kararlılığı arttırmıştır.
Divanî yazıda satır sonlarında sıkışarak üst üste binen yazı yukarı doğru
yükselerek genel görüntüde azamet
sağlanmıştır.

Divanî hatla Ferman.
Tuğra yanında
Sultan II. Ahmed hatt-ı hümayunu.
Evâsıt-ı Ramazan
1100/Haziran sonu 1689.
(SSM.150-0033-SIA)
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Celî divanî yazı ise tam bir haşmet âbidesidir. Divanî yazıda hareke kullanılmazken celî divanî yazıda harekeyle beraber yazı
alanındaki boşlukları tamamen dolduracak tirfil, tırnak,
cezim ve küçük noktalar kullanılır. Yazı son derece
girift halde istiflenir. Bu haliyle tüm satır yekpare
halde algılanır. Celî divanîde leke etkisi o kadar
yoğunlaşmıştır ki, artık satırın tamamı başlı
başına bir form oluşturmaktadır.
Celî divanî hattında yazı, dış sınırları belirlenmiş bir alana istiflenmesi gerektiğinden sanatkâr grafik sanatların temel
plastik değerleri olan nokta, çizgi, leke
ve renk ile bunların birbiriyle olan ilişkileri konusunda ileri bir bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır.

XIX. yüzyıl celî divanî hattıyla Menşur. Hattatı Nâsıh Efendi. Sultan II. Abdulhamid tuğralı. 1300/1883. (SSM.170-0014-SAB)

Padişah fermanları, menşurları, şikayet, mühimme
ve ahkâm defterleri ile devletin resmi kararları Dîvan-ı
Hümayûn'da bu hatla yazılmıştır. Tevkî ve ta'lik hususiyetleri
taşıyan divanî hat Türkler tarafından geliştirilmiş ve kurallara
bağlanmış bir yazıdır. Akkoyunlular döneminde Osmanlı'ya
geçen ta'lik yazı kısa sürede Osmanlı hattatları elinde esaslı
değişikliğe uğrayarak dîvanda kullanılır hale geldiği için dîvanî
adını almıştır. Osmanlı Devleti'nin kurduğu düzenin azametini,
vakarını ihtişamını ve gücünü sembolize eder.

55

Etkili ve hayranlık uyandıran celî divanî yazılara baktığımızda
şu hususların öne çıktığını görmekteyiz
Bir kanal şeklinde sona doğru yukarıya yükselen bir kompozisyon oluşturulmuştur.
Kanal içinde yoğunlaşan lekeler uzaktan bakıldığında doku halini almaktadır.
Kompozisyonun leke dağılımında tam bir homojenlik sağlanmıştır.
Harf ve kelimeler okunma sırasına (teşrifata) riayet edilerek istiflenmiştir.
Çizgilerin, istif içinde uyumlu tekrarıyla ritim duygusu yakalanmaya çalışılmıştır.
Hareke ve işaretler kalem kalınlığının 1/3'ü kalınlığında kullanılmıştır.
Tek düzelik, kef serenleri, mim kuyruk kıvrımları ve keşidelerle kırılmaya çalışılmıştır.
Kanal içinde dengenin her türlüsü kullanılmıştır. Simetrik, asimetrik, merkezi ya da serbest.
Celî divanîde yön zıtlıkları diğer tüm yazılara nazaran daha fazla vurgulanmıştır.

Hamid Aytaç celî divanî hattıyla âyet-i kerime. 1370/1951

Harf ve kelimelerin kalem kalınlığı ile hareke ve işaretlerin kalem kalınlıkları arasındaki kontrast seyir zevkini artırmaktadır.

Dîvanî yazıya Cumhuriyet'le birlikte -aslî amacıyla kullanılma imkanı
kalmadığından- çok az emek verilmiş, estetik yönü çok güçlü olan celî
divanî yazı ise hattatlara kompozisyonda sağladığı geniş imkanlar nedeniyle hayli ilgi görmüş ve günümüzde eser verilen bir yazı karakteri
olarak öne çıkmıştır.
Yazının aynı musiki gibi insan ruhunda belirli tesirleri vardır. İslam yazılarından bazıları kararlılığı, vakarı, sevimliliği, huşûyu, teslimiyeti ifade
ederken bazıları da haşmet ve hükümranlığı ifade etmektedir. Kadim
medeniyetimizde metinlerin ifade ettikleri manaya göre yazı çeşitleri
belirlenmiştir. Kur’ân-ı Kerim yazımında kullanılan nesih yazı, kararlılığı
ve huşuyu hissettirirken, edebi metinlerde asalet ve nezaketi ifade eden
ta'lik yazı tercih edilmiştir. Divanî yazı ile yazılmış tuğralı bir fermana
baktığımızda devletin bütün gücünü hissetmemek mümkün müdür?
Medeniyetlerin şifresi sanatla çözülür. Bir kültürün estetik, tarihi, sosyal ve
ekonomik olarak hangi evrelerden geçerek bir medeniyet haline dönüştüğünü, ortaya koydukları sanat eserlerinden anlayabiliriz. Zira sanat, üretildiği zamanın hüznünü, coşkusunu, tutkusunu yansıtır. Dîvanî ve celî divanî
yazıyı da kronolojik olarak takip ettiğimizde devletin yükselme, duraklama
ve gerileme dönemlerinin etkilerini müşahede etmekteyiz. Erken dönem
divanî yazılarda tevazu, vakar ve güç hissedilirken ilerleyen dönemlerde
tedricen daha müzeyyen daha gösterişli ve daha mutantan bir hal aldığı
rahatlıkla görülebilmektedir.
Dîvanî ve celî divanî yazı, kreasyona son derece müsait bir yazı türüdür.
Günümüz hattatları klasiğin yanında yeni yorumlarla yazı eserleri üretecekse, divanî ve celî divanîden her zamankinden daha fazla istifade
etmelidirler. Yeni ve özgün yorum yapmak, klasik ve ölçülü enstrümanlarla sanat üretmekten çok daha fazla cesaret ister. Yeter ki cahil cesareti olmasın.
Dîvan'ın harfleri dün devlet hükmünü yazarken bugün Hakk'ın hükmünü insanlığa tebliğ etmekte. Kim bilir yarın bu bürokrasi yazısından
günümüz insanını temsil eden başka yorumlar zuhur eder.
XVII. yüzyıl celî divanî hattıyla Berat. Sultan II. Süleyman
tuğralı. 1099/1688. (SSM.160-0036-SSU)
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Divani hatla âyet-i kerime. Hat: Ali Toy

*Hattat, Sanat Tarihçisi, İSMEK Ebru-Kaligrafi Zümre Başkanı KAYNAKLAR: 1) Âlî Mustafa Efendi, Menâkıb-ı Hünerverân, (Nşr. İbnülemin Mahmud Kemal), İstanbul 1926. 2) Hat ve Tezhip Sanatı, (Editör Ali Rıza Özcan), Ankara 2009. 3) İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Türklerde Yazı Sanatı,
Ankara 1958. 4) Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul 1994. 5) Muhittin Serin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul 2010. 6) Mahmud Bedrettin Yazır, Eski Yazıları Okuma Anahtarı, İstanbul 1942. 7) Ziya Kazıcı, İslam Müesseseleri Tarihi, İstanbul 1991.
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Ahşapta Dantel Zarafeti:
Naht Sanatı
Ayçe ÇAL
Gönül vermek yetmez; emek ister, sabır ister, zaman ister naht sanatı. Hepsinden de
öte ağacın dilinden anlamayı ister… Kısaca ahşap oyma sanatının hattatlık ve tezyinat
sanatları ile bir araya gelmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz naht sanatını, kendi
sözcükleriyle “Usta ile ağacın hem hal olduğu, neticede güzel ve kalıcı şeylerin ortaya
çıktığı bir sanat” olarak ifade eden sanatkar Abdullah Şanlı ile konuştuk.

Kelime anlamı olarak ‘oyma ya da kabartma yöntemi ile taş
ve ağaca şekil verme’ şeklinde tanımlanan naht sanatı, esas
olarak ahşap oyma sanatının hattatlık ve tezyinat sanatları
ile bir araya gelmesiyle doğmuş bir başka sanat dalıdır. Naht
sanatı, hat sanatıyla yazılmış yazıların oyma, kakma, kabartma ve yakma usulleri yerine getirilerek ahşaba işlenmesiyle
meydana gelir. Ahşabın üzerine yapılan hatlar, daha sonra
ahşap oymacılığı ve işlemeciliğinde kullanılan malzemelerle
ayrıştırılır. Adeta üç boyutlu hale gelen hat, ahşap veya kumaş zemin üzerine oturtularak sanat eseri ortaya çıkarılır. Bu
sanat dalı uygulandığı ahşaba, hassas dokunuşlarla işlenerek
adeta bir dantel zarafeti katar.
Naht sanatı, Selçuklu ve Beylikler döneminde genellikle mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari eserlerde kendini
gösterirken, ağaç oyma sanatının en yüksek seviyesine ulaştığı
Osmanlı döneminde ise cami ve türbelerin mihrap ve minberleri, kapı, pencere, dolap kapakları, kiriş, konsol, tavan göbeği
ve sanduka gibi mimarî eserlerin yanı sıra biraz daha sadeleşerek sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht,
kayık, rahle, Kur'an muhafazası gibi günlük hayatta kullanılan
eşyalar üzerine uygulanmış örneklerine de rastlanır.
Osmanlı döneminde icra edilen eserlerde sanatçılar imza belirtmediği için dönemin usta sanatkârları çok fazla bilinmezken
oldukça zahmetli olan ve büyük emek ve sabır isteyen bir sanat dalı olan naht sanatını icra edenlerin sayısı günümüzde ise
neredeyse bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az.
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Dergimizin bu sayısında naht sanatın günümüzdeki temsilcilerinden Abdullah Şanlı’yı konuk ederek bir nebze de olsa bu
eski sanatımızla ilgili bilginin, yeni kuşaklara aktarılmasında
payımız olsun istedik.
“Naht, Sanatkâr ile Ağacın Muhabbetinden Doğar”
Naht sanatının günümüzde uygulanan haliyle, Selçuklu’da
ve Osmanlı’da yapılan ve naht olarak adlandırılan sanatla,
hammaddenin ağaç olmasının dışında çok fazla bir ilgisinin
olmadığını belirterek söze başlıyor Abdullah Şanlı ve hemen
ekliyor: “Selçuklu ve Osmanlı’da daha çok kündekâri ve ahşap oyma sanatı yaygın idi. Günümüzde değişen şartlar ve
gereksinimlere baktığımızda hat ve tezhip sanatları sadece
görsellik olarak devam etmekte. Dolayısıyla bizler
de bundan hareketle kıl testere ile keserek
yapmakta olduğumuz uğraşı aynı gruba
dahil ederek naht ismi ile adlandırmaktayız.” Sanatların
herkesçe bilinen yaygın
tanımlarının yanı sıra,
o sanatla uğraşan
ustaları tarafından ortaya
konmuş tanımları da
vardır.

Bu
tanımlar,
o ustanın
emek verdiği
sanatına bakışının, onu nasıl icra
ettiğinin ve ona yüklediği anlamın ipuçlarını verir bize. Abdullah
Şanlı’ya sanatını tanımlamasını istediğimizde verdiği cevap
da öyle oluyor: “Ağaç; suyuna gidildiği
sürece her şekle girebilen, eğer onunla gerekli muhabbeti kurabilirseniz ve kıymetli bir levha
olup yıllar, belki de yüzyıllar boyunca can bulacağını ona anlatabilirseniz, size hiç itiraz etmeyen bir materyaldir. Mühim olan
bu muhabbeti kurabilmektir onunla. Dolayısıyla naht, böyle
bir muhabbetin sonunda usta ile ağacın hemhâl olduğu ve
neticede güzel ve kalıcı şeylerin ortaya çıktığı bir sanattır.”
Sanatkarın, sanatına başlama, o sanatla tanışma hikayesi
de o sanatçının sanatına dahildir. Şanlı’nın icra ettiği sanatını
daha iyi anlamak için hikayesini merak ediyor ve kendisine;
gönül, emek, sabır ve zaman gerektiren bu meşakkatli sürece, naht sanatına götüren yola nasıl çıktığını soruyoruz. Orta-
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okul yıllarında kağıt, mukavva ve tekstil türü işlerle ya da ağaç
işleriyle uğraşılan iki dersten birini seçmesi gerekmiş Abdullah
Bey’in. O da rahmetli babasının mobilyacı olması dolayısıyla
kendisini daha yakın hissetmesi ve biraz da diğer dersi genellikle kız öğrencilerin tercih etmesi nedeniyle ağaç işleri ile ilgili
olan derse yönelmiş. Kıl testere ile tanışması da bu vesile ile
olan Şanlı, o yılları “Tabii bu arada babamın atölyesi sebebiyle
bütün eğitim hayatımız boyunca hafta sonlarında ve yaz tatillerinde devam edegeldi ağaç ile olan ilişkimiz. Bu da zaman
içerisinde bize topraktan gelen ağaç ile hemhal olabilirseniz,
onu her şekle sokabileceğimizi öğretti. Ve ağaç ile aramızdaki
ilişki, seviyeli bir muhabbete dönüşmüş oldu.” sözleriyle anlatıyor bizlere.

“Kendi Kendimin Ustası Oldum”
Daha sonra farklı bir alanda eğitim hayatını devam ettiren
ve yaşam gailesi içerisinde ahşapla muhabbetine ara veren Şanlı, 1993 senesinin Eylül ayında gazetede okuduğu
bir haber ile Konyalı hattat Doç. Dr. Hüseyin Öksüz’ün hat
dersi verdiğini öğrenmiş ve heyecanla giderek eskiden beri
ilgi duyduğu bu sanat dalını öğrenmek üzere meşk etmeye
başlamış. “Böylece hat ile de aramızda seviyeli bir muhabbet
kurulmuş oldu.” diyor Abdullah Bey.
Birkaç sene sonra, İstanbullu sanatçıların Konya’da açmış
olduğu bir sergide naht sanatçısı Süleyman Şenol Bey’in
renkli ağaç kaplamalar kullanarak yapmış olduğu eserleri
gördüğünde, ortaokul yıllarına dönmüş A bdullah Bey ve
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içinde, ağaç ile olan muhabbetini hat ile olan muhabbetiyle birleştirme isteği uyanmış. “Hat sanatı ile naht sanatı
arasında, çocuğun anneye olan muhtaçlığı gibi birbirinden
ayıramayacağımız bir bağ var.” diyen Abdullah Bey, büyük
bir heyecanla işyerinde küçük bir atölye oluşturmuş ve bugünlere kadar uzanan yolda ilerlemeye başlamış.
2004 senesinin Şubat ayında çökerek 93 kişiye mezar olan
Zümrüt Apartmanı’nda vefat eden müzehhip Sami Öksüz,
Abdullah Bey’in en büyük destekçilerinden biri olmuş. “Kesip levha yapmaya başladığımda, o kadar çok eksiğim ve
bilmediğim şey vardı ki; bunları zaman içerisinde, sorduk,
istişare ettik, fikir aldık, bozup yaptık ve öylece kendimizi geliştirdik. Bir anlamda kendi kendimizin ustası olduk.”
diye anlatıyor geçirdiği süreci Abdulah Şanlı.
“Hüsn-i Hat Bilmiyorsanız Yazı Kesmeyin”
Eserlerini icra ederken çok titiz davrandığını bunun sebebinin
ise her şeyden öte ustalara duyduğu saygıdan kaynaklandığını belirtiyor Abdullah Bey ve şöyle devam ediyor: “Hüsn-i
hat meşk ederken, hat kamışının bir milimlik dahi kuralsız
hareketinin olmadığını öğrenmem, özellikle bir yazıyı keserken çok daha fazla titiz olmam gerektiği şuurunu verdi bana.
Çarşıda pazarda o kadar çok bilmeden, bilinçsizce kesilmiş
yazı var ki bu bile bir yazıyı keserken beni ürkütmeye yetiyor.
Belki onlarca yüzlerce sene sonraya bir üstadın eserini kötü
bir şekilde aktarma korkusunu taşıyorum içimde. Güzel bir
istif gördüğüm zaman ister istemez ilgimi çekiyor. ‘Bunu kesmeliyim’ diyorum ve hemen onun resmini, kopyalarını arşive
saklıyorum. ‘Hadi başlayalım’ diye bir esere karar verdiğim
zaman önce izin istiyorum. Bir levhayı kesmeye karar verdiğim zaman öncelikle yaşayan bir sanatçı ise bir şekilde ulaşıp
kesmek için izin istiyorum. Ve izini alabildiysem yazı ile ağacı
bir an önce kavuşturabilmenin heyecanı bütün benliğimi sarıyor ve bitene kadar o levhaya kilitleniyorum. Plan yapmak,
ebatlandırmak, kalıbı çıkarmak, sonra da ahşap zemini hazırlayarak başlamak, doyumsuz bir muhabbete başlamak demek benim için. Artık uyku mecburiyetten, işe gitmek mecburiyetten, yemek yemek bile mecburiyetten… Keyif veren,
zevk veren yegâne şey muhabbete koşmak. Yani tezgahın
başına oturmak. Ondan sonrası sabır ile kesmek, kesmek,
kesmek ve birleştirmek…”
“Eser Bittikten Sonraki Hali Anlatmak İçin
Şair Olmak Gerek”
Abdullah Bey, keseceği yazı için izin alma konusunda bir
anısını da paylaşıyor bizlerle. Yıllar önce bir sergi kataloğunda görmüş olduğu Zehra Çekin Hanımefendi'ye ait,
lale formunda bir esma-ül hüsna tablo görmüş. Kendisine
bir şekilde telefon ile ulaşmış ve izin istemiş. Zehra Çekin
de ona “Herkes nerelerde ne şekillerde kullandı bir bilseniz. İlk kez siz izin istemek için aradınız, size hayır mı
diyeceğim.“ demiş ve teşekkür etmiş. Abdullah Bey, daha
sonraki süreci şu sözlerle anlatıyor: “Şimdi bakıyorum da
Zehra Hanımefendi’nin o çalışması bir klasik halini almış.
İmsakiyeden tutun, şeker kutusu kapağına kadar her yerde kullanılmış. Daha ilginci o eser, Suriye’de karşıma çık-
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tı, tabii görselliğin dışında, eserle hiçbir alâkası kalmamış
vaziyette. Bu da bir kul hakkını ihlaldir ve yapılan iş ile
örtüşen bir şey değildir diye düşünüyorum. Bu yüzden bizi
arayıp soran herkese, ‘Eğer yazıyı bilmiyorsanız yazı kesmeyin, kesmek ayrı bir şey, yazı ayrı bir şey’ diyoruz.”
Abdullah Bey'den, naht sanatını icra ederken yaşadığı süreci, geçirilen evreleri anlatmasını istediğimizde, “İzin konusu halloldu ise ebatlara karar verip eskizleri hazırlayıp
levhanın ana zeminini yapmaya başlıyorum.” diye başlıyor
anlatmaya. Bu aşamada, mobilya bilgisi en büyük yardımcısı oluyormuş. Zemin kaplamalarından sonra pres ve vernik işlemlerini hallediyor, mobilya kısmını kısmen tamamlamış oluyormuş. Ondan sonra ise kıl testere ile dostluk ve
ağaçla muhabbet başlıyormuş artık. Levhanın durumuna,
vakit ayırıp çalışabilme durumuna göre aylar süren bir
muhabbet oluyormuş bu. Bıkmadan, sabır ile sabırsızlık
arasında gidip gelerek, ama sonu merakla beklenen bir
muhabbet... Bu uzun süreçten sonra gelen mutlu finali ise
şu cümlelerle aktarıyor: “Parçaları monte ettikten sonra
vernik işlemleri başlar. O kadar çok emek verdiğiniz işe
son kat verniği attıktan sonra hem heyecan hem sıkıntı
yaşayabilirsiniz. Kullandığımız renklerin son kat vernikten
sonra gerçek tonlarının ortaya çıkması ile heyecanlanırsınız. Eğer bu olmazsa büyük bir sıkıntı bekler sizi. Verniğin
tabiatı gereği, simsiyah rengi bile zamanla sarartmasından
tutun da altta kalan bir yapıştırıcının olduğu yerin kabarmasına kadar yaşayacağınız bir aksilik, size nazire yapar
gibi, 3-4 aylık emeğinizi ortadan kaldırabilir. Ufacık bir
dikkatsizliğin ya da boş vermenin bedeli o saatten sonra
çok ağır olur. Eğer böyle bir şey gelmediyse başınıza; vernik işleminden sonra varak altınlarını çalışıp, çerçevesini
yapıp da karşısına geçip seyretmek… O anı anlatmak kolay değil, belki şair olmak gerek.”
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Ruh, Beden ve Nefis, Naht ile Terbiye Oluyor
Sabırsız ve tez canlı bir kişiliğe sahip olmasına rağmen yapımı aylar süren bir levhaya gösterdiği sabrını, hat ve naht
sanatlarına duyduğu muhabbetin yanı sıra bu sanatların
ruhunu terbiye etmesi ile açıklıyor Abdullah Şanlı. Kestiği
yazıların ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler olması dolayısıyla,
bu sanatları icra ederken ayrı bir özen göstermesi gerektiğini
düşünen Şanlı, sanatın insanı terbiye edişini kendi tecrübesini aktararak şu cümlelerle açıyor: “Yani abdest olmadan
tezgahın başına geçmemek de bir beden terbiyesi. Naht ile
uğraşmaya başladıktan sonra daha önce de bahsettiğim gibi
sabrım arttı, kendi kendimi kontrol edebilme yeteneğim gelişti. Birine veya bir şeye mi kızdım; oturup tezgâhın başına,
kesmeye başlıyorum kızdığım şeyi. Bir süre sonra bir de bakıyorum hem sinirim geçmiş hem de bir sürü iş çıkmış. Sabreder, üzerine biraz da emek koyarsan ağaç nasıl şekilleniyorsa
insanlar da öyle şekillenebilir. Alın size, bu da nefis terbiyesi.”

Yaşanan bunca güzelliğin arasında onu üzen bir başka şey
de levhaların birileri tarafından alındıktan sonra yaşadığı
ayrılıkmış. Bunda nasıl teselli bulduğunu ise şöyle açıklıyor
bize Şanlı: “Ama güzel yerlerde olduğunu bilmek, ona güzel gözlerin baktığını bilmek, gittikleri yerlerde de değer
bulacaklarını bilmek ayrılmanın zorluklarını buruk bir keyfe çeviriyor. Bir zaman sonra bir yerde, yaptığım bir levha
ile karşılaştığımda, ‘Bunu ben mi yapmışım’ duygusunu
yaşadığım oldu zaman zaman. Hamdetmenin bir sebebini
daha yaşıyorsunuz o sabrı görünce yeniden. Düşünsenize,
hem meşru bir şeyler ile zaman geçireceksiniz, hem yaparken çok büyük bir heyecan duyup keyif alacaksınız… Hem
nefsinizi hoş tutacaksınız, hem sabır ile enaniyet ile terbiye
edeceksiniz nefsinizi. Bitince güzel duygular hissedeceksiniz, ufak tefek bir maddi kazanç elde edeceksiniz, insanlar
teveccüh edecekler size. İşte bu duygular da ayrılığın burukluğunu hafifletiyor.”

Zaman zaman katıldığı sergilerde insanların eserlerine merakla ve hayranlıkla bakmalarının, eserlerin nasıl yapıldığı ile
ilgili sorular sormalarının, bir sanatkar olarak kendisini onore
eden sözler söylemelerinin, sahibimiz olan Allah’ın bize verdiği nimetlerden dolayı bir hamd ve şükür sebebi olduğunu
belirtiyor Abdullah Bey. Eserlerdeki emeğin çok yoğun oluşu
ve levhaların bir çoğunda 23 ayar varak altın kullanılmasından dolayı fiyatların biraz yüksek olması dolayısıyla meraklıların yüzündeki ifadenin ise kendileri için üzüntü kaynağı
olduğunu ifade ediyor.

Naht sanatını geniş kitlelere tanıtabilmek ve insanlara yaptığı levhaları gösterebilmek için kişisel web sayfası hazırladığını ve bu vasıta ile dünyanın birçok yerinden kendisine
ulaşan meraklı insanlarla tanışma imkanı yakaladığını ifade
eden Abdullah Bey, bu vesile ile yaşadığı deneyimleri de
paylaşıyor bizlerle: “Sorularına cevap verebilmek, ihtiyaçlarını bir şekilde giderebilmek velhasıl insanlara yardım edebilmek çok keyifli bir duygu. Şunu çok iyi biliyorum ki bilgi,
paylaştıkça bereketlenip çoğalan bir nimettir. Başladığımız
zaman sadece birkaç kişiymişiz gibi düşünürdüm ama şimdi
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kişisel web sayfam, sosyal paylaşım siteleri ve forum siteleri
vasıtasıyla pek çok insanın bu işe ilgi duyduğunu biliyorum.
İnsanlar yaptıkları eserleri burada paylaşıyorlar, yorumlar yapıyorlar, bilmediklerini soruyorlar. Yüz yüze görüşmediğimiz
insanlarla o kadar seviyeli ve gönül dolusu muhabbetler var
ki tarifi mümkün değil. İnsanlar sitemizdeki levhaları görünce, ‘Zor şeyler bunları yapan da zordur herhalde’ diye mi
düşünüyorlar bilmiyorum. Sordukları bir soruya cevap yazınca o kadar çok şaşırıyorlar ki gösterilen ilgiye.”
Bilginin de paylaşılarak bereketlenip çoğalacağına inandığı
için elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığını söyleyen
Abdullah Şanlı, kendisine de hocası tarafından aynı şekilde mukabelede bulunulduğunu şu sözlerle aktarıyor: “Hü-

seyin Hoca’mdan hüsn-i hat meşk etmeye başladığımdan
beri hocamızın bizden hiçbir şey esirgemeden öğretmeye,
vermeye çalıştığını aynel yakîn yaşadık ve yaşamaya devam
ediyoruz.”
Çalışmak için ayrı bir mekân oluşturmaya, gerek işi gerekse
içinde bulunduğu sosyal faaliyetlerden dolayı müsait olmadığını, bu yüzden sanatsal faaliyetlerini evinin bir köşesinde
oluşturduğu atölyesinde sürdürdüğünü belirten Şanlı’nın
niyeti müstakil bir atölye kurmak. “Çünkü o kadar çok meraklı ve ilgili insan var ki, onlara da bildiklerimizi aktarabilmek için böyle bir yer şart.” diyor ve ekliyor: “Tezgâhımla
baş başa kalmayı, ağaçla muhabbet ederken tüm meşgalelerden uzaklaşmayı öyle istiyorum ki…”

Abdullah Şanlı Kimdir?
1966 yılında Konya’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Konya’da yaptıktan sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yüksek tahsiline devam etti. 1993 senesinde Hattat Yrd.
Doç. Dr. Hüseyin Öksüz’den hat meşk etmeye başladı. Rika, divani ve cel-i divani meşklerini tamamladı. Halen ta’lik meşklerine devam etmektedir. Ortaokul yıllarında tanıştığı
ahşap kesme işini 90’lı yıllarda hat sanatına başladıktan sonra; Mobilyacı olan babasından da gördüklerini birleştirerek farklı bir boyuta taşıdı. Gündelik hayatından arta kalan
zamanlarında yeni eserler üretmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar çeşitli karma sergilere
katılmış; yurt içinde ve yurtdışında olmak üzere birçok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır. Abdullah Şanlı halen ticaretle uğraşmakta olup iki dönemdir Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmaktadır. Şanlı, evli ve dört çocuk babasıdır.
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kısa tabiriyle hayatına bir anlam katmak ve kazandırmak ihtiyacındadır. Bu anlam yukarıda sözünü ettiğimiz üç donanımda da bulunmuyor. Bunun ötesinde seçme, değiştirme
ve biriktirme özelliklerine sahip olan insan aynı zamanda toplumsal yaşamak zorunda da
olduğundan bu yetenekleri belli bir hedefe yöneltilmediğinde kaosa ya da bize ait bir tabirle fitneye sebep olmaktadır. Dolayısıyla bireylere toplumsal yaşama düzenini sağlamak
için belli bir hedef, ideal ya da mefkûre göstermek gerekiyor. Bu iki açıdan bakıldığında
yani hayatın anlamı ve toplumsal düzen açılarından ele alındığında medeniyet tasavvuru
toplum için vazgeçilmez bir mecburiyettir.

Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN
Sözcüklerle san’at neyi ifade etmektedir veya yeni yönler kazanarak zenginleşen şey nedir? Yahut en alttaki
ortak katman hangi içeriğe sahiptir? Bu soruların tek bir cevabı vardır. San’atın ifade ettiği şey, kazandığı yeni

Bir medeniyet tasavvuru muhteva itibariyle değerler sistemidir. Hayatı anlamlı kılan ve
toplumsal düzeni sağlayan değer adını verdiğimiz bazı kavramlar ve varlıklardır. Bu kavram ve varlıklar olmaksızın ve bunlar bir sisteme bağlanmaksızın toplumsal hayat dolayısıyla bireysel hayat mümkün olamıyor. Bir medeniyet tasavvurunun ilk kademesi olan
değerler sistemi hiyerarşik bir yapıdadır. Yani en üstte temel değer, ona dayanan ve ona
bağlı olan ikincil değerler ve sonra bunların yardımcısı olan ayrıntıdaki değerler yer almaktadır. Bu sistem kendi içinde tutarlı ve çelişkisiz bir sistemdir. Değerler arasındaki ilişkiler birbirlerini olumsuzlamaz tam aksine destekler mahiyettedir. Değerler sistemi
toplum tarafından hayata geçirildiği zaman canlılık kazanır, güçlenir ve işlevini
ifa eder. Esasında bu sistem yaşanmak için oluşturulmuş ya da tebliğ edilmiştir.
Hayata geçmeyen bir değerler sistemi sadece bir bilgi konusu olduğu halde
hayata geçen bir değerler sistemi hem bir bilgi konusu ama ondan daha ileri
manada bir inanç alanıdır. Çünkü insanlar inanmadıkları bir değeri hayata
geçirmezler, geçirmek istemezler. Yukarıda da belirtildiği gibi değerler sistemi kendi içinde ahenkli ve bütüncül bir kompozisyondur.

yönler ve en alt kattaki ortak katman o toplumun malik olduğu medeniyet tasavvurundan başka bir şey
değildir. Kısaca söylemek gerekirse san’at bir toplumun medeniyet tasavvurunun estetik alandaki aksi,
yankısı, görüntüsü ve tezahürüdür diyebiliriz.

1. Bölüm San’at ve Toplum
San’at bir toplumun veya aynı medeniyet tasavvuruna sahip toplumların hayatın estetik alanında ortaya koyduğu ya
da koydukları ürünlerin toplamını ifade eder. Bir medeniyet
tasavvuru çoğu kez birçok toplum tarafından paylaşıldığında san’at sahasında daha verimli ve zengin bir ürünler
skalası elde edilir. Diğer bir deyişle san’at toplumun estetik
alanda kendini ifade gücü ve kudretidir. Toplum bu güç ve
kudretle yeni ve zengin yönler kazanabilir ve yine bu güç
sayesinde toplumsal varlığın belki en alt katmanında ortak
bir temel, müşterek bir duygudaşlık ve herkesçe paylaşılan
bir zevk sistemi oluşur. Bu açıdan bakıldığında san’at aklın ürünü olan bilim ve düşüncenin erişemediği derinliklere
erişmektedir. Çünkü insan varlığında duygular alanı, akıl
alanından çok daha gizemli ve derinde yer alan bir katmandır. Bu katmandaki etkiler ve yönlenmeler çoğu kez itiraf
edilemese bile büyük ölçüde hayatı etkilemektedir.

Bu sistem hayata intikal ederken davranış biçimlerini oluşturur. Burada insanın seçme ve değiştirme yeteneklerini gündeme getirmek
gerekiyor. Diğer canlılarda olmayan bir özellik insanlarda vardır. İnsan inandığı bir değerler sistemine göre kendi davranış biçimlerini
oluşturabilir. Bir başka insan da eğer bir başka değerler sistemine inanıyorsa bir başka davranış biçimi oluşturmaktadır. Neticede toplum ve toplumun bir ögesi olan birey değerler sistemine
göre oluşturduğu davranış biçimleriyle zamana, mekâna ve
eşyaya tasarruf eder. Davranış biçimleri de aynı değerler sistemi gibi hiyerarşik, tutarlı, çelişkisiz, bütüncül ve ahenklidir. Başka kelimelerle ifade edersek; değerler sisteminin bu
sözünü ettiğimiz özellikleri davranış biçimlerine de aynen
yansır. Toplumsal hayat bu davranış biçimleriyle şekillendiğinde orada medeniyet tasavvurunun tezahürleri canlanır, görünür
hale gelir. Bu özgün bir
medeniyet

San’atın ifade gücü, toplumu yönlendirmesi ve en alt katmanda ortak bir zemin oluşturması, olguları hangi ölçüte
ya da kritere göre değerlendirilmelidir? Bu soruyu
sorarak san’at ile yukarıda sözü geçen
medeniyet tasavvuru arasındaki ilişkiyi kurmaya
çalışıyoruz.

Ya da başka sözcüklerle san’at neyi ifade etmektedir veya
yeni yönler kazanarak zenginleşen şey nedir? Yahut en alttaki ortak katman hangi içeriğe sahiptir? Bu soruların tek
bir cevabı vardır. San’atın ifade ettiği şey, kazandığı yeni
yönler ve en alt kattaki ortak katman o toplumun malik
olduğu medeniyet tasavvurundan başka bir şey değildir.
Kısaca söylemek gerekirse san’at bir toplumun medeniyet
tasavvurunun estetik alandaki aksi, yankısı, görüntüsü ve
tezahürüdür diyebiliriz.
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tasavvurunun hayata yansımasıdır. Bu tasavvurun ürettiği davranış biçimlerinin yansıdığı alanlarda da aynı özgün ve görkemli ürünleri görmek
mümkündür.
2. Bölüm Medeniyet Tasavvuru ve Toplum
Birey ve bireylerin oluşturduğu toplum bir medeniyet tasavvuruna sahip olmadan yaşayamaz. Bireyin malik olduğu
donanımlar yani içgüdü, akıl ve duygu alanı hayatı yaşamak
için yetersiz kalır. Çünkü insan dediğimiz varlık en genel ve

Hat: Aydın Ergün

3. Bölüm Durum Tespiti
Şu anda toplumumuza baktığımız zaman gördüğümüz manzarayı aşağıda özetlemek
istiyoruz. Ancak daha önce burada toplum kelimesiyle ne ifade etmek istediğimizi açıklamamız gerekir. Buradaki toplum sözcüğü kendi değerlerine sadık kalarak yani kendi
olarak var olmak ve yaşamak isteyen kitleyi temsil etmektedir. Kanaatimize göre bu istek
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son derece gerçekçi ve doğru bir istektir. Şunu çok iyi bilmekteyiz ki kendinden feragat eden bir başka kimliğe girmek isteyen bir toplum için bu
geçiş mümkün olmayacak kadar zor ve imkânsız bir harekettir. Böyle bir
geçişe teşebbüs edildiğinde ortaya ne olduğu belirsiz bir toplumsal yapı
çıkmaktadır. Yukarıda tanımını verdiğimiz toplumsal yapıya baktığımızda
yani kendi olarak yaşamak isteyen toplumsal yapıyı göz önüne aldığımızda bu toplumda değerler sisteminin hiyerarşik yapısı ve tutarlı durumu ile
özgünlüğünü koruduğunu görüyoruz. Şüphesiz buradaki hükümler çok
genel tespit ve gözlemlere dayanıyor. Bunun böyle olduğunu toplumun
genel ifadesinden anlıyoruz. Toplum hayatın farklı alanlarında ve azımsanmayacak bir çoğunlukta kendini kadim medeniyetimizin değerler sistemine mensup ve müntesip olarak görmektedir. Buradaki ifadesi net,
açık ve vâzıhtır. Konunun daha iyi anlaşılması için dikkatlerimizi 20.yüzyılın ilk yarısına çeviriyoruz. Bu dönemde kendisini değerler sistemine inanç
açısından bu kadar net ve açık ifade eden aydın bir kesim mevcut değildi.
Kadim medeniyetimizden gelen münevverler kimi zaman ümitli, kimi zaman ümitsiz medeniyet fırtınasının geçmesini bekliyorlardı. Belki bu sebeple belki de diğer imkânsızlıklar dolayısıyla dünya ile olan temaslarını
kesmiş idiler. Buna karşılık toplumda mevcut olan genel hava bize ait özgün değerler sistemiyle artık yaşanamayacağı yolunda idi. Bu dönemde
özgün medeniyet tasavvurumuzu gölgeli, sisli ve demode görenlerin sesi
baskın bir şekilde çıkmaktaydı. Bununla beraber yine genel manada ifade
edersek özgün değerler sistemi kuşkuyla karşılandığı halde hatta zaman
zaman reddedildiği halde davranış biçimleri yine bu değerler sistemine
dayalı olarak sürüp gitmekteydi. Çünkü o bir biçimdi ve biçim olmadan
yaşamak mümkün değildi. Ülkenin dünyaya kapalı oluşu da modernizmin içimize sokulamaması gibi olumlu bir sonuç doğurmuştu. Neticede
değerler sistemindeki kuşku toplumsal davranış biçimlerine henüz yansımamıştı. Başka bir şekilde söylersek; Osmanlı edebi toplumsal hayatta
hâlâ câri idi ancak adına Osmanlı denmiyordu.
Bu yapı 1950 sonrasında yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Çünkü
toplum dışarıya açılmış, dünyayı tanımış, bu sayede kendisini hissetmeye başlamıştı. Bu süreç önceleri çok küçük kıpırtılarla ortaya
çıktı. İnsanlar artık dünyayı elitlerin nakillerinden değil bizzat kendi
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tecrübelerinden tanımaya başlamışlardı. Bu sürecin akışı içersinde ülke büyük toplumsal sarsıntılarla zedelendi.
Bu sarsıntılar davranış biçimlerini de değerler sistemini de
olumsuz anlamda etkilemiştir. Sürecin devamındaki kritik
zaman eşiği 1980 sonrasıdır. Ülkenin dünyayı tanıma süreci bu dönemde eskisi ile kıyaslanmayacak şekilde hızlanmış ve genişlemiştir. Bu olgular günümüzde de hız kesmeden devam etmektedir. 1980 sonrasında toplumumuzun
dünyayı tanıma süreci sadece o aşamada kalmamış buna
bir de dünyaya katılma faaliyeti eklenmiştir. Toplum artık
dünyada tanımayı bilen ve katılmayı beceren bir aktör hüviyetini kazanmıştır.
Bu gelişmeler toplumda zihinleri netleştirmiş, önceki yarım yüzyılın sisleri, belirsizlikleri ortadan kalkmıştır. Kadim
ve özgün değerler sistemimiz üzerinde tartışılmaz bir mutabakat oluşmuştur. Bu mutabakata göre toplum bu değerler
sistemi ile yaşayabilir, gelişebilir ve dünyaya katkıda bulunabilir. Bu değerler sistemi bir lütuf, bir imkân, bir avantaj ve
bir üstünlüktür. Bugün toplumumuzda böyle düşünen yeni
bir aydın kesim mevcuttur.
Buna karşılık yukarıda sözünü ettiğimiz dünyayı tanıma ve
dünyaya katılma süreci toplumumuza yeni davranış biçimleri de getirmiştir. Bu biçimler modernizme ait değerlerin
modernist toplumlarda oluşan güncel uygulamalarının
bizdeki yansımalarıdır. Aynı zamanda bize ait değerler sistemine temel kabulleri itibariyle yabancı ve karşıdır. Kitle
modernizmin bu biçimlerinden geniş ve derin bir surette
etkilenmiştir. Buradan derin ve sarsıcı bir çelişki doğuyor.
Aynı toplumsal yapı kadim ve özgün değerler sistemi ile
yaşamak istediği halde uygulamada onun ürettiği davranış
biçimlerini değil, modernizmle karışmış ve ondan çok etkilenmiş davranış biçimlerini tercih etmektedir. Bu sebeple
kendi kalarak var olmak ve yaşamak isteyen geniş kitle bir
gerilim ve çelişki yaşamaktadır. Zira inandığı değerler sistemine dayanan bir davranış biçimleri bütünlüğü yaşamadığı
için farkına varsın ya da varmasın huzursuz ve mutsuzdur.
Bir başka değerler sistemine bağlı davranış biçimlerinin müdahil olduğu ve giderek ağırlık kazandığı hayatı bir açmaz
haline gelmiştir. San’at da yukarıda ifade edildiği gibi toplumun estetik alandaki davranış biçimi olduğundan bu maceraya, sürece ya da açmaza dâhildir.
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olarak san’atta genel olarak hayatın tümünde işte böyle bir yerdeyiz. Değerler sistemi itibariyle net ve açık bir
şekilde kadim ve özgün değerlerimize sahibiz ve onlara
inanıyoruz. Ancak iş uygulamaya geldiğinde yani davranış

biçimlerimizde modernizmin bize tamamiyle yabancı ve
karşı değerler sisteminden kaynaklanan davranış biçimlerinin ağır bir müdahalesi altındayız. Şu andaki hayatımız
ifadesiz, gerilimli, çelişkili ve çaresizdir.

4. Bölüm ve San’at
Bir önceki bölümde sözünü ettiğimiz değerler sistemi ve
ona yabancı davranış biçimi arasındaki gerilim açısından
san’ata baktığımızda ana hatlarıyla iki büyük akım görmekteyiz. Bunlardan birincisi; böyle bir gerilim, çelişki ve
ruhsal yük yokmuş gibi devam eden ve eski zamanlardaki
huzurlu ve mutlu birlikteliği yansıtan bir akım. Bu akımda
eski yüzyıllarda değerler sistemi ile davranış biçimleri arasındaki uyumun san’ata yansıyan huzurlu, sakin, dengeli
ve mesut yüzünü görüyoruz. Söz konusu akım değerler
sistemi ve ondan doğan davranış biçimleri bütünlüğü varmışçasına kadim zamanlardaki mutlu birlikteliği tekrarlıyor. Bu tekrar bugüne ait, bize ait, yukarıda tanımladığımız toplumsal yapıya ait bir hayat tecrübesinin san’atı
değildir. Bu san’ata bizden yüz yıl sonra bakanlar buradan
bugün yaşanan hayat macerasına dair herhangi bir ipucu elde edemezler ya da bir gerçeklik okuyamazlar. Buna
karşılık yine bir yüzyıl sonra bugünkü ekonomiye, mesela
tüketim tarzımıza, mesela şehirlerimize ya da muaşeretimize bakanlar bugünkü gerilim ve çelişkimizi çok rahat bir
şekilde görebilirler. Kısacası burada sözünü ettiğimiz akım
bugünkü hayatımızın estetik alandaki yansıması değildir.
Diğer yanda bir başka akımla karşı karşıyayız. Bu akım
toplumsal yapının kabul edip inandığı değerler sistemi
ile hiçbir ilgisi olmayan fantezilerden ibarettir ve yine aynı
toplumsal yapı içersinde varlığını sürdürüyor. Bu san’at
akımı modernist değerlere ait güncel davranış biçimlerinin içimizdeki yansımaları ya da öykünmeleridir. Ardında
kendisini besleyecek ve kendisine hayat verecek bir değerler sistemi olmadığı için yapay ve gösterişten ibaret
kalmaktadır. Ayrıca toplum bu san’at akımıyla kendisine
ait değerler sistemini estetik alanda gerçekleştirip temsil
etmediği için belki gizli gizli kendi özgün değerler sisteminin de erimesine ya da buharlaşmasına yol açmaktadır. Kısacası bu akım da kendi kalarak ve yaşamak ve var
olmak isteyen bir yaşanmışlığı temsil etmemektedir. Özel
Tezhip: Şenay Şengül
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Baskı Sanatının Yenilikçi Ruhu;
Süleyman Saim Tekcan
Semra ÜNLÜ

Türkiye’de baskı sanatının önde gelen isimlerinden biri Süleyman
Saim Tekcan. O, her yeni güne en iyi eserini vermek için başlıyor.
Kâşif bir ruha sahip olan Tekcan, sanatsal üretim yapılırken her
defasında üzerine yeni bir şeyler konulması gerektiğini düşünüyor.
Sanatını geliştirmek arzusu ve hep canlı tutttuğu kâşif ruhu, onu,
baskı sanatında yepyeni bir tekniğin icadına götürmüş. Kendi adıyla
dünya literatürüne girmiş olan “yaş üstüne yaş baskı tekniği”ni
geliştiren Tekcan ile bu tekniğin özellikleri ve at figürünün önemli
bir yer tuttuğu gravür çalışmaları hakkında konuştuk.

Çocukların yorulana kadar sokakta oyun oynadığı, hava
kararıncaya kadar eve girmek istemedikleri yıllardı daha.
O da her çocuk gibi arkadaşlarıyla birlikte saatlerce vakit
geçirmekten, şimdiki çocukların adını bile duymadığı pek
çok oyunu oynamaktan büyük keyif duyardı. Top, misket, saklambaç, körebe daha nice oyunlar… Hele bir de
yağmur yağıp da sokakta çukurlara su dolup, iyice çamur
oldu mu keyfine diyecek olmazdı.
Doğduğu, çocukluğunu geçirdiği Karadeniz şehrinde kızıl çamur bereketliydi. Çömlekçilerin bol olduğu mahallelerinde yağmur sularının çukurlara birikip balçık haline
gelmesi, o ve arkadaşları için eğlenceli saatler geçirmek
demekti. Üstünü başını kirletme telaşı olmadan ellerini
çukura daldırır, çamurları avuçlardı. Minik elleriyle çamuru
iyice yumuşatıp şekil verilebilir hale getirince, artık gerisi hayal gücünün zenginliğine kalırdı. İnsan figürleri de
olurdu yaptıkları, çevresinde gördüğü hayvanların figürleri
de… Ama ille de atlar… Arkadaşları çamurdan arabalar,
at arabaları yaparken, onun ellerinde at figürleri vücut
bulurdu.

Atölyesi Tanınmış Sanatçıların Uğrak Yeriydi
Tekcan’ı ziyaret ettiğimiz yer, esasında atölyenin çok ötesinde bir mekân. Türkiye’nin ilk çağdaş özgün baskı resim
müzesi burası. Üsküdar’da bulunan dört katlı binanın girişine gelir gelmez, sıradan bir atölyeye konuk olmayacağımızı
anlıyoruz. Kabartmalı harflerle IMOGA (Istanbul Museum
of Graphic Arts), İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi yazısı
karşılıyor bizi. Dört katlı binanın giriş katı müze bölümüne ayrılmış. ‘Burayı görmeden olmaz’ deyip adımımızı içeri
atar atmaz âdeta renk sağanağına tutuluyoruz. Süleyman
Saim Tekcan’ın ilk kurduğu atölyesinin müdavimlerinin, ki
her biri Türk sanatında isim yapmış kişiler, eserleri duvarları
süslüyor. Emin Barın, Nurullah Berk, Erol Akyavaş, Burhan
Doğançay, Adnan Çoker ve daha niceleri…
Müze bahsine, Süleyman Saim Tekcan ile yaptığımız söyleşide yeri geldiğinde devam etmek üzere sanatçının, bugüne kadarki serüvenini paylaşalım. Tekcan’ın, zihninde

Yukarıdaki satırlarda bahsi geçen çocuk, bugün
gravür sanatının Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olan Süleyman Saim Tekcan’dan
başkası değil. Türkiye’de baskı sanatları denince
akla ilk gelen isimlerden biri olan Tekcan’ı, Üskadar’daki atölyesinde ziyaret ettik.
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olan ilgisi öğrencilik yıllarında da kendisini göstermiş. Çocukluğunun geçtiği mahallede arkadaşlarının hepsinin çok yetenekli olduğunu
söylüyor Tekcan. Ressam Alaaddin Aksoy da bunlardan biri.
Her Türk kadar memleket milliyetçiliği var Saim Tekcan’ın da.
Kendi mahallesinin çocuklarının pek çoğunun bugün ünlü birer ressam olduğunu gururla ifade ediyor Tekcan. Trabzonlu
sanatçılar olarak bir ara “Yolu Trabzon’dan Geçenler” diye
bir sergi düzenlediklerini de eklemeden geçmiyor. Sergide
150’ye yakın Trabzonlu sanatçının eserine yer verilmiş.
Tesadüfler Hayatına Yön Verdi
Sanatta 52 yılı geride bırakan Süleyman Saim Tekcan, kendi deyimiyle, yirmili yaşlardan bu yana
bilinçli sanat yapıyor. Tahsil hayatı boyunca hep
iyi hocalarla karşılaşan Tekcan, ilk ve orta eğitimi İskender Paşa Okulu’nda, liseyi de Trabzon Lisesi’nde tamamlamış. Sanata olan yatkınlığı çocukluk yıllarından itibaren kendisini
belli etmiş olsa da Süleyman Saim Tekcan, resim dersinin dışında diğer derslerde de başarılı
bir öğrenciymiş. Bilhassa matematik ve beden
eğitimi derslerinde… Anlattığı şu anekdot, başımıza gelen şeylerin, bizi kaderimize götürecek
yolun kilometre taşlarını oluşturduğu gerçeğini bir
kez daha görmemize sebep oluyor; Beden eğitimi
hocası genç öğrencisinin spor akademisine girmesini
ister. Öğretilen tüm sporlarda çok başarılı olan genç
Süleyman, tam akademiye girmek üzeredir ki, apandisit ameliyatı olur.
Bu ameliyatla hayatı başka bir yöne doğru akan Tekcan,
lise eğitimi sonrası Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş
Bölümü’ne kaydolmuş. Burada aldığı lisans eğitiminin ardından
şimdiki adı Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanatta
yeterlilik eğitimini tamamlamış. 1970-71 yılları arasında
Almanya’da Münih Akademisi başta olmak üzere birçok sanat kurumunda özgün baskı üzerine çalışmalar yapmış.

filizlenip yüreğinden süzülen duygularını ifade etmek için tuvalin başına
oturduğu atölye bölümüne geçiyoruz. Söyleşiyi yaptığımız günden kısa
süre sonra açılacak olan sergisi için hummalı bir çalışma içinde olduğunu
öğreniyoruz sanatçıdan. Çalışma masasının üzerinde, gravür baskıları için
hazırladığı karakalem çizimler ve elbette bu çizimlerdeki baskın at figürleri
gözümüze çarpıyor. Zaten hazırlığı içerisinde olduğu serginin adının da
“At Nağme” olacağını söylüyor.
Yazının girişinde de değindiğimiz gibi Süleyman Saim Tekcan’ın sanatçı
kişiliği, daha çocuk yaşlarında filizlenmeye başlamış. Tekcan, 1940 Trabzon doğumlu. Kızıl çamur, onun ilk sanat gereci olmuş. Plastik sanatlara
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Resimde baskı boyutuna yönelmesinin özel bir
sebebi olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.
Süleyman Saim Tekcan, hayatında pek çok
alanda olduğu gibi bu konuda da tesadüflerin etkili oluşuna dikkat çekerek, çocukluğunda bir mürettiphanede çalıştığını, bir yerel gazetenin yazılarını dizdiğini anlatıyor. Dizgisine
emeğini kattığı gazete basılır, sonra o gazeteden bir topu koltuğunun altına sıkıştırıp abonelere dağıtırmış. “Gazetenin hazırlanması bir
tasarım meselesi, orda da bir sanat var aslında. Belki bu da benim geleceğimi yönlendiren
şeylerden biri olabilir.” diyor Tekcan. Ankara’da
Gazi’deki eğitim yıllarında çok sevdiği hocası Şinasi Barutçu’yu, ki kendisi Türk fotoğraf sanatının
öncülerindendir, anıyor. Baskı konusuna ilgisinin biraz da Barutçu sayesinde geliştiğini ifade ederek,
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“Gazi Eğitim Enstitüsü’nde derslere girdiğim zaman
çok sevdiğim bir hocam vardı; Şinasi Barutçu. Onun
grafik atölyelerinde baskı yapmaya başladım. Baskı
benim ilgimi ordan çekti. Enstitüde sadece baskı değil,
sanatsal olgunun bütün evreleriyle ilgili çok iyi eğitim
aldım.” şeklinde konuşuyor.
Atölyesi Sanatçıların Buluşma Noktasıydı
Gravür sanatçısı Süleyman Saim Tekcan’ın enstitü yıllarında üzerinde durduğu ve sonrasında Almanya’da
bilgi ve tecrübesini arttırdığı baskı sanatı, Türkiye’de
1970’li yıllardan itibaren diğer sanat dalları arasında
önem kazanmış. Tekcan’ın ilk baskı atölyesini kurması
da bu döneme rastlıyor. Sanatçı, ilk baskı atölyesini,
1974 yılında kurup kendi baskılarını üretmeye başlamış. Atölyeyi ilk kurarken gravür presi, serigrafi makinesi, kurutma rafları gibi tüm makine donanımını
kendisi yapmış. Bunu yaparken de Almanya’da edindiği bir yıllık tecrübe ve oradan getirdiği örnek projeler ona kılavuz olmuş. Tekcan, binbir emekle kurduğu
atölyede yalnızca kendi çalışmalarını basmamış, bizzat
kendisinin tasarladığı preslerle baskı üretimine geçen
Süleyman Saim Tekcan, atölyeyi başka sanatçıların da
hizmetine sunmuş. Nurullah Berk, Tekcan’ın atölyesinde ilk özgün baskı yapan sanatçı olmuş. Gündüz
Gölönü, Ferruh Başağa, Neşet Günal da baskılarını
Tekcan’ın atölyesinde gerçekleştirmiş.
Süleyman Saim Tekcan’ın baskı atölyesi kendisinden
başka sanatçıları da ağırlamış ağırlamasına fakat bir
süre sonra daha geniş bir mekân ihtiyacı hasıl olmuş ve
Kuyubaşı’ndaki atölye 1977 yılında Söğütlüçeşme’ye
taşınmış. Bu yeni mekânda atölye artık sadece sanatçıların baskılarını yaptıkları bir yer olmaktan çok, sıcak
ve samimi atmosferi ile sanatçıların uğrak yeri olmuş.
Sanatçılar atölyede bir yandan çalışmalarını üretirken,
bir yandan da sanatsal sohbet toplantıları yapıyormuş.
Bu toplantılara kimler katılmamış ki… Emin Barın’dan
tutun da Ali Teoman Germaner, Devrim Erbil, Cihat
Burak, Avni Arbaş, Nedim Günsur, Elif Naci, Zühtü
Müridoğlu, Semih Balcıoğlu, Mehmet Güleryüz, Özer
Kabaş, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün’e kadar birçok
sanatçı Tekcan’ın atölyesinde sanat sohbetlerine dahil
olmuş.
Avni Arbaş, Elif Naci, Nurullah Berk, Cihat Burak, Veysel Erüstün, Ergin İnan, Erol Akyavaş gibi sanatçıların
baskılarını gerçekleştirmek için geldikleri Söğütlüçeşme’deki atölyede sohbetlerin de başlıca konusunun,
çağdaş Türk sanatının nasıl olması gerektiği hakkında
olduğunu belirtiyor Süleyman Saim Tekcan. “Belirli bir
gün yoktu, her gün toplanırdık atölyede. Çünkü bizim
atölye her gün çalışan bir atölyeydi. Her gün farklı insanlar gelirdi, bazılarının her gün geldikleri de olurdu.
Orada biz Türk sanatını tartışırdık. Türk sanatının kendi kültürümüz üzerinde inşa olması gerektiği en çok
tartışılan konulardan biriydi.” diye konuşuyor Tekcan.
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Süleyman Saim Tekcan, 1984 yılında Artess Çamlıca
Sanat Evi adıyla yeni bir atölye daha açmış. Anlattığına göre burası Söğütlüçeşme’deki atölyeden daha
geniş imkanlara sahipmiş. Sanatçı burasının; serigrafi,
litografi, gravür gibi baskı tekniklerinin aynı anda yapılabileceği bir atölye olduğunu söylüyor. Halen çalışmalarını sürdürdüğü İMOGA’nın ise 2004’te açıldığını
hatırlatıyor Tekcan.
Tekniği Kendi Adıyla Dünya Literatürüne Girmiş
Usta gravür sanatçısı Süleyman Saim Tekcan, kaşif ruha
sahip bir sanatçı. “Benim için geçmişte yaptığım eserler, en iyi eserlerim değil.” diyen sanatçı, her yeni güne
en iyi eserini vermek üzere uyandığını ifade ederek,
sanatının tekrarlardan ibaret olmadığını belirtiyor. Ona
göre, sanatsal üretim yapılırken her defasında üzerine
yeni bir şeyler konulmalı. Bunca yıllık sanat hayatı boyunca hep canlı tuttuğu aşkla üretme tutkusunun, hiç
bitmeyen heyecanın, dinamizminin kaynağı onun bu
kâşif ruhu olmalı, diye düşünüyoruz.
Kendisini sürekli yenilemeyi ilke edinen sanatçı, kendi
adıyla dünya literatürüne girmiş olan bir tekniği, “yaş
üstüne yaş baskı tekniği”ni geliştirmiş. Tekcan’dan bu
konuya değinmesini istiyoruz. Anlattığına göre, elek
baskı yahut diğer adıyla yaş baskı tekniği her desen
veya renk için ayrı kalıpların kullanılmasını gerektiren bir teknik. Sanatçı bu tekniği başka bir boyuta
taşıyarak, yaş üstüne yaş baskı yöntemini geliştirmiş.
Uluslararası literatüre giren bu teknikte baskı, 4 veya
5 serigrafi makinesi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Yaş
üstüne yaş baskı tekniği ile yapılan baskı çalışmasında
renkler daha dokuya nüfuz etmeden, üst üste süratli olarak basılıyor. Ana renkler bir araya gelerek ara
renkleri oluşturuyor. Saim Tekcan, tekniği için “Geliştirdiğim teknik, renklerin buluşmasından çıkan ara
renkler sayesinde büyük bir renk zenginliği elde etmeye yarıyor. Benden önce hiç yapılmamış bir şeydi.”
diye konuşuyor.
Süleyman Saim Tekcan, ilk defa kendisinin uyguladığı
yöntemle, 1985 yılında, grafik sanatlarında dünyadaki en önemli sergilerden biri olan Yugoslavya Grafik
Bienali’nde dikkatleri üzerine çekmiş. Dağılmasından
önce Yugoslavya’nın baskı sanatlarında ileri bir ülke
olduğunu söyleyen Tekcan, bienale gönderdiği eserlerinin oradaki baskı sanatçıları tarafından incelendiğini anlatıyor. Tekniği öğretmek üzere 1987 yılında
Saraybosna Sanat Akademisi’ne davet edildiğini söyleyen sanatçı, burada iki ay ders vermiş. Kanada’dan
bazı baskı sanatçıları da Tekcan ile görüşerek teknik
hakkında bilgi almak istemiş, bunlardan Amerikalı sanatçı Bonnie Baxter, İstanbul’a gelip, yaş üstüne yaş
baskı yöntemini öğrenmiş. Süleyman Saim Tekcan
bunları anlatırken, geliştirdiği bir yöntemin uluslararası alanda kabul görüp takdir edildiğini öğrenmek,
bizi de gururlandırıyor.
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Hat ile At Aynı Çerçevede Buluşuyor
Hayatını özgün baskı sanatının Türkiye’de tanınması ve
yaygınlaşmasına adayan Süleyman Saim Tekcan’la söyleşimiz sürerken, masanın üzerinde açık duran albümdeki
at figürleri ile hat sanatının buluşması çekiyor dikkatimizi.
Tekcan, resimlerinin oturduğu temelin Anadolu uygarlıkları olduğunu söylüyor ilk olarak. “Hitit, Selçuklu, Asur,
Osmanlı, kısacası Anadolu’daki bütün medeniyetler benim ilgi alanım oldu.” diyen sanatçının at binme merakı
genlerinden geliyor olmalı. Zira babasının ona anlattığı hikâyelere göre babaannesi iyi at binen bir kadınmış.
Süleyman Saim Tekcan da daha küçüklükten itibaren at
binmeye başlamış. Atların insan yaşamında önemli bir
yere sahip olduğunu vurgulayan Tekcan, “Hatta dünya
tarihinde çok önemli bir yere sahip atlar. Tarihteki hiçbir
imparatorluk at olmadan kurulmamıştır.” sözleriyle de bu
düşüncesini perçinliyor.
At figürü ile hat sanatını buluşturmasını anlatırken, babasının vaktiyle Trabzon’un en ünlü hocalarından biri olduğunu söylüyor Tekcan. 'Hoca Temel Efendi' diye anılırmış
babası. Arapça ve Farsça’yı bilen iyi bir din alimi olan
babasının aynı zamanda iyi bir hattat olduğunu belirten
sanatçı, hat sanatına ilgisinin babasından geldiğini ifade
ediyor. “Benim sanatçı olmamın en büyük nedenlerin-

den biridir belki de babam. Beni keşfeden, benim sanatla
buluşmama vesile olan, destek verenlerden biridir.” diye de
ekliyor.
Sanat yaşamı boyunca pekçok seriler üreten Tekcan’ın,
“Atlar ve Hatlar” serisinde, minyatür sanatını hatırlatan at
figürlerine, hat istifleri eşlik etmiş. Hat yazılarının, din dışı,
günlük yaşamla ilgili güzel sözlerden oluştuğunu ifade
ediyor Tekcan. Renkleri özgürce kullandığı sergide Tekcan,
atlara eşlik eden yazılar için; Anadolu uygarlıklarına ait kitabeler, mezar taşları ve Osmanlı hat sanatı örneklerinden
yararlanmış. Sanatçının bu seride renkleri özgürce kullandığını görünce, çalışmalarında kullanmayı en çok tercih
ettiği rengin hangisi olduğunu soruyoruz. Bütün renkleri severek kullandığını dile getiren Tekcan, birbirleriyle
uyumlu kullanıldığı zaman tüm renklerin kaliteli olduğunu
belirtiyor. Her rengin kendine özgü bir cazibesi olduğunu
vurgulayan gravür sanatçısı için yine de turkuvaz ve kırmızının yeri ayrı. “Bu iki renk önemli benim için.” diyor.

Sanatsal Yaratı, Zekâ
ve Kültürle Birleşmeli
At figürlerinin, minyatür sanatında resmedilenlere benzetilmesi konusuna
da değinen Tekcan, “Belki alt yapısında minyatür vardır çünkü
insanın düşüncesi kültür üzerine kuruludur. Minyatürden
etkilendiğimiz
söylenebilir,
zira minyatürü bilen biriyim.
Ama benim atlarım birebir
minyatür değil.
Benim atlarım Süleyman Saim Tekcan atlarıdır. Çünkü sanatçı kendi
olan kişidir.” şeklinde konuşuyor.
Son cümlesinin altını çizmek için
sözlerine şöyle devam ediyor Tekcan; “Beethoven bir kompozitördür. O, icra edilecek bir eseri her şeyiyle tasarlar, meydana getirir. Fakat
yeryüzünde Beethoven’ın eserlerini
icra eden on binler, belki de yüz
binlerle ifade edilen icracılar vardır.
Söylemeye çalıştığım ben icracı değilim.”
Süleyman Saim Tekcan, sanatta
özgün olunmasıyla ilgili konuşurken, söz dönüp dolaşıp Türk
sanatının Batı sanatları ile etkileşimine geliyor. Nurullah Berk’le
ilgili
bir anekdotu anlatıyor hemen. Nurullah Berk,
vaktiyle Paris’te “Türk Sanatı” isminde bir sergi
açar. Sergiyi gezen bir Fransız sanat eleştirmeni, Berk’in yanına gelir ve “Mösyö, Türk sanatı
nerede sergileniyor?” diye sorar. Berk, kendi
eserlerini gösterince de Fransız eleştirmen,
“İyi ama bir kısmı Picasso’ya benziyor, bir
kısmı Matis’e…” Fransız eleştirmen örnekleri çoğaltınca Nurullah Berk, o anda “Biz,
Türk sanatçılar olarak ne yapıyoruz?” diye
düşünmeye başlar. Süleyman Saim Tekcan,
atölyedeki dost sohbetlerinin zaten hep
Türk sanatının nasıl olması gerektiği, nereye
gittiği etrafında döndüğünü hatırlatıyor.
Geleneksel Türk sanatlarının, modernize edilerek, sanatçının da kendisinden bir şeyler ilave ederek icra edilmesi
gerektiği düşüncesinde olan Tekcan, sanatsal yaratı denilen şeyin, Allah vergisi olsa da, alt yapısı kültür olan bir
zekâyla buluşup yeniden biçimlenmesi gerektiğine vurgu
yapıyor. “Zekâ ve kültür olmadan sanatçı olunmuyor. Hatta zeki olmak tek başına yeterli değil. Orta Çağ’da skolastik düşüncenin Rönesans’a ulaşmasını sağlayanlar sanatçılar olmuş. Bence sanatçı deha olmalı ayrıca, sanat dahisi
diyelim…” diye konuşuyor.
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Tüm sanatsal yaşamı boyunca sanatın her dalıyla ilgilendiğini ifade ediyor Süleyman Saim Tekcan. Resim,
serigrafi, litografi, gravür ve heykel çalışmaları bulunan
Tekcan, gençlik yıllarında tiyatro ve sinemayla da ilgilenmiş. Hatta Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahip
olan, 1965 yapımı Sevmek Zamanı adlı filmde başrolü
oynamış. Metin Erksan’ın yönetmenliğini yaptığı filmden
sonra Saim Tekcan, daha pek çok film için teklif almış.
Yaşamına sinema sanatçısı olarak mı, ressam olarak mı
devam edeceğiyle ilgili karar aşamasına geldiğinde ise
tercihini resimden yana kullanmış.

79

Süleyman Saim Tekcan’ın sanatında Anadolu uygarlıklarının önemli olduğunu belirtmiştik. Hollandalı ressam ve baskı ustası Rembrant da Tekcan
için önemli olacak ki, “Uygarlıklar”, “Atlar ve Hatlar” serilerinin yanı
sıra bir dönem “Rembrant’a Saygı” serisi de hazırlamış. Tekcan, ışık
ve gölge ustası Rembrant’a saygı olarak geliştirdiği seriyi anlatırken,
“Rembrant beni çok etkileyen bir ressam. Çocukluğumda ilk aldığım sanatçı kitaplarından biriydi Rembrant’ınki. Oradaki kahverengi
tonlarından oluşan renk yelpazesi çok ilgimi çekiyordu. Sonraki yıllarda Rembrant Müzesi’nde sanatçının orijinal eserlerini gördüğüm
zaman çok etkilendim. Bunlar Rembrant’ın işlerine benzeyen işler
değildir, fakat kullandığı ışığın, rengin ve onun görsel bir yansımasıdır.” diyor.
Tekcan’ın serilerinden bahsetmişken; Uygarlıklar, Atlar ve Hatlar,
Rembrant’a Saygı serilerinden başka bir de Objeler serisi hazırlamış
olduğunu da söyleyelim. Sanatçı, bu seriyi de tabiatta var olan şeylerden, sözgelimi meşe palamutlarından yola çıkarak üretmiş.

Metnin içinde bazen beni anlatan sözler de var, ama
‘Hüve’l Baki’ gibi güzel sözler de var. Bazen iki- üç
sözü üst üste kullanıyorum, onları okunmaz hale
getiriyorum. Arapça ve Osmanlıca okumayı bilenler
bakıyor bir türlü ne yazıldığını çözemiyorlar.” diyor
ve gülümseyerek, “Sanat öyle kolay çözülebilen bir
şey değildir” diye de ekliyor. Kitapta yer alan metinler Ahmet Ünver’e ait. İSMEK’te Hat Zümre Başkanı
olan hattat Savaş Çevik’in de iki sayfalık bir yazısı var
Tekcan’ın Süleymanname’sinde.
Ziyaretimiz sırasında hummalı bir şekilde düzenleyeceği sergiye hazırlandığını anlatan Süleyman Saim
Tekcan, sergide Süleymanname’nin bir kitabının yanı
sıra yağlıboya eserleri, gravür ve heykel çalışmalarının da bulunacağını ifade ediyor.

Saim Tekcan’ın ‘Süleymanname’si
Usta sanatçı Süleyman Saim Tekcan, sergilerine baskı çalışmalarının
yanı sıra çok özel bir çalışmayı daha dahil ediyor; Süleymannâme…
Tekcan’ın yaklaşık 35x50 cm boyutlarındaki Süleymannâme’si 8 kitaptan oluşuyor. Süleymannâme fikri, usta sanatçı Emin Barın’ın,
Tekcan için yazdığı tuğradan ilhamla ortaya çıkıyor. Her bir kitapta
sanatçının 30 gravürü yer alıyor. Kitapta yer alan gravürler, tezhiplerle bezenmiş. Gravürleri süsleyen tezhipler, Tekcan’ın Mimar Sinan
Üniversitesi’nden öğrencileri tarafından yapılmış.
Süleymanname’nin ciltleri, cilt sanatının duayeni İslam Seçen ve öğrencilerinin elinden çıkmış. Sanatçı, İslam Hoca ile arasında, fakültede dekanlık yaptığı dönemde başlayan bir dostluk olduğunu belirterek, “Mimar Sinan’da benim dekanlık dönemimde okulun en iyi
hocalarından biriydi. Güzel bir hukukumuz vardır kendisiyle.” diyor.
Emin Barın tarafından yazılan tuğranın ilham verdiği ve 8 kitaptan
oluşan Süleymanname’de, at desenleriyle tanınan sanatçı, kitabında yer verdiği atları da hat ile buluşturmuş. Süleymanname’deki hatlar için, “Çoğu dini bir anlam taşımıyor, hatta okunmayan hatlar onlar.
Birkaç yazının süperpozesinden (karışımından) meydana gelen okunmayan yazılar diyorum ben bunlara.

Söyleşimizin sonuna doğru usta sanatçıya, bundan
sonraki sanat yaşamında neler yapmak istediğini soruyoruz. Fakültelerde dekanlık yapan, birçok baskı
atölyesi kuran sanatçı, artık eğitim verme sürecini
tamamladığını, sadece üretmek istediğini belirtiyor.
Tekcan, eserlerini meydana getirirken, düşünce aşamasından üretim aşamasına geçtiğinde çok farklı
sonuçlarla karşılaştığına da değiniyor. “Bence sanat
eseri, yapılıyor olduğu anda kurgulanan bir şey. Sanatçı, düşüncesiyle üretmez bir resmi. Bir şeyler düşünerek başlıyorsunuz ama yapım aşamasında o kadar çok artılar ilave ediyorsunuz ki, sonuçta başbaşka
şeyler çıkıyor ortaya. Uygulama içerisinde tesadüfler,
düşünmediğiniz şeyler resmin içerisine dahil oluyor.”
diye konuşuyor.
Süleyman Saim Tekcan ile yaptığımız hoş söyleşinin
ardından, atölyede kendisine ait eserler ve binanın
giriş katında bulunan müzedeki pek çok ünlüye ait
eserler sayesinde gözlerimzin pası silinmiş bir halde
ayrılıyoruz sanatçının yanından.
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SÜLEYMAN SAİM TEKCAN KİMDİR?
1940'ta Trabzon’da doğdu. 1960-1961'de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden
mezun oldu. 1963'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden lisans diploması aldı.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar
Sinan Üniversitesi) Resim Bölümü’nden lisans
ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamladı. 1964-1965 yıllarında Işık Lisesi Müdür Yardımcılığı yaptı. 1968-1975 yılları arasında Atatürk
Eğitim Fakültesi’nde eğitim görevlisi olarak çalıştı.1970-1971 yıllarında Almanya’da baskı eğitimi
üzerine araştırmalarda bulundu.
1975'te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim kadrosuna girdi. 1985'te
profesör oldu ve aynı yıl Grafik Sanat Dalı Başkanlığı görevine atandı. 1987'de Yugoslavya’da
Saraybosna Sanat Akademisi’nde iki aylık özgün baskı semineri 1991'de Ankara’da Bilkent
Üniversitesi’nde Özgün Baskı Semineri gibi çalışmalar yaptı. 1991 yılında Almanya’da, Bonn’da
Türk Grafik Sanatı’nda 12 Sanatçı ve Çağdaş
Türk Resmi’nden Bir Kesit başlıklı iki ayrı konferans verdi. 1994-1995'te Mimar Sinan Üniversitesi dekanlık görevini, Grafik Bölümü Başkanlığı
ile beraber yürüttü. 1996'da Büyükada’da eğitime başlayan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’ni kurdu ve ilk eğitim yılı süresince dekanlık görevini yürüttü. 2006'da İMOGA-İstanbul
Grafik Sanatlar Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu
Başkanlığı 2007'de Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kurucu Dekanlığı 2008 yılında 1.
Uluslararası Özgün Baskıresim Bienali Jüri Üyeliği
görevlerinde bulundu.
Kurduğu Atölyeler
1) İstanbul Atatürk Eğitim Fakültesi Gravür, Litografi, Serigrafi Atölyelerini 2) İstanbul Teknik
Üniversitesi Gravür, Serigrafi Atölyeleri 3) İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Gravür, Serigrafi
Atölyeri’ni 4) Çamlıca Sanat Evi Gravür, Serigrafi,
Litografi, Özgün Baskı Atölyeleri’ni kurdu.
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Hocam
Rikkat Kunt Hanım (1903-1986)
Prof. Dr. Çiçek DERMAN
“Rikkat Kunt Hanım, yaşadığı devir gereği, gelenekli sanatlarımızın îtibar ve alâka görmediği yıllarda
tezhip sanatına ömrünün tam elli yılını, bu sanatı öğrenmek ve öğretmek için adamış bir müzehhibedir.
Bu uzun zaman dilimi içinde, değil mükâfatla taltif edilmek, öğrenci bulmakta ve sipariş almakta dahi
zorluklar yaşamıştır. Karşılaştığı güçlükler onu hiçbir zaman yıldırmamış ve inandığı yolda azimle
yürümesi sâyesinde bu sanat asıl kaideleriyle korunarak günümüze kadar gelebilmiştir.” Prof. Dr. Çiçek
DERMAN, kendi deyişiyle, tam on yıl evinin kapısını aşındırdığı ve vefatından 27 yıl sonra anısına
bir kitap yazdığı hocası Rikkat Kunt’u dergimize anlattı.

30 Temmuz 2013 günü Bayezid Kitap Fuarı’nda bir konferans ile basına tanıtılan ve aynı gün imza günü tertip
edilerek meraklılarına dağıtılan “Rikkat Kunt Hoca Hanım” kitabı, benim uzun zamandır yazmayı arzu ettiğim,
ama idâri görevler sebebiyle bir türlü gerçekleştiremediğim eserdir. Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı tarafından
Mas matbaasında bastırılan ve Ersu Pekin tasarımıyla
hazırlanan kitabın tezhip sanatında bir döneme ışık tutacağını umuyorum.
Kitabın, Edebiyat, Kültür ve Sanat Araştırmaları (ESKADER) Derneği tarafından 2013 yılı Klasik Türk Sanatları
dalında armağana lâyık görüldüğü haberi beni hem sevindirmiş hem de düşündürmüştü. 26 Nisan 2014 tarihinde Ali Emîrî Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen
merasimde yaptığım teşekkür konuşmama şu cümlelerle
başladım: “Vefatından 27 yıl sonra, onu anlatan bu kitap ile, asıl ödüle lâyık görülen hocamdır. Vesîle olmanın
şükrü içindeyim. “Bir neslin ektiğini, bir nesil biçer” derler; hocamın ektiği sanat tohumlarının semeresini bugün
bizler topluyoruz. Mekânı cennet olsun.”
Çünkü Rikkat Kunt Hanım, yaşadığı devir gereği, gelenekli sanatlarımızın îtibar ve alâka görmediği yıllarda tezhip sanatına ömrünün tam elli yılını, bu sanatı öğrenmek
ve öğretmek için adamış bir müzehhibedir. Bu uzun zaman dilimi içinde, değil mükâfatla taltif edilmek, öğrenci bulmakta ve sipariş almakta dahi zorluklar yaşamıştır.
Karşılaştığı güçlükler onu hiçbir zaman yıldırmamış ve
inandığı yolda azimle yürümesi sâyesinde bu sanat asıl
kaideleriyle korunarak günümüze kadar gelebilmiştir.
Bir sanat erbabının sanat kudretini ve ulaştığı seviyeyi en
güzel anlatan, o sanatkârın tasarımları, denemeleri ve
farklı çizim eskizleridir. Bitmiş, çerçevelenmiş bir eserden
daha önemli olan ve hazırlık safhasını gösteren düşünce ve arayışları inceleyerek o sanatkâr hakkında sağlam
fikirlere sahip olabiliriz. İşte bu kitapda da Rikkat Kunt
Hocamın iğneli kalıblarını, farklı renk denemelerini ve
sayfa tasarımlarını bulmak ve tezhibe nasıl hazırlandığını
görmek, düşüncelerini anlamak mümkün olmaktadır.

Necmeddin Okyay'ın celî muhakkak Besmelesi
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Hulusi Yazgan'ın celî ta'lîk levhası

Rikkat Hanım, devlete vâli, nâzır ve âyan âzalığı yapmış
olan, fikir ve ilim adamı bir babanın kızı olarak dünyaya
gelmiş ve aristokrat bir Tanzimat âilesinde büyümüştür.
Hüseyin Kâzım Bey veya müstear adıyla Şeyh Muhsin-i
Fâni, yazdığı kitapları dışında en ziyâde dört büyük cildlik
Türk Lugati ile tanınır. Kendisi aslında İzmir İngiliz Ticaret
Mektebi’nden mezun olmakla beraber, klasik Osmanlı
kültürüne son derecede vâkıftır. İngilizce ve Fransızca’yı
bu mektepde, Arapça ve Farsça’yı babasından, Latince
ile Yunanca’yı da çalışmalarını Türk Lugatı’na yoğunlaştırdıktan sonra öğrenmiştir. İdâre adamı olarak İstanbul
Şehreminliği (belediye reisliği), mutasarrıflık ve valilik vazifelerinde bulunmuştur. Ancak prensip sahibi bir kişi olduğundan bu makamlarda uzun zaman oturamamıştır.
Kendi kanaatleri dışında bir teklifle karşılaştığı vakit hemen istifa edecek kadar da haysiyet sahibi bir zattır. Hatır
için konuşmayan Hüseyin Kâzım Bey, kendisine: “Memleketi nasıl idâre ediyoruz?” diye soran Tal’at Paşa’ya
“Altı yüz senelik memleketi altı senede bitirdiniz” diyecek kadar da sözünü esirgemez biridir.
Çevresi, görüştüğü kişiler ve bulunduğu sohbet meclisleri Fatma Rikkat’in küçük yaştan itibaren zengin bir
kültüre sahip olmasını sağlamıştır. Babaannesi tarafından
200 yıllık Beylerbeyli bir âilede yetişmesi, dadılı, mürebbiyeli, zengin yardımcı kadrosuyla Boğaziçi’nde bir yalıda gençlik yıllarını yaşaması, dokuz lisana vâkıf varlıklı
ve nüfuzlu bir baba himâyesinde büyümesi Rikkat hocamın her hâlinde ve davranışında hissedilirdi. Hakîkaten
bir İstanbul Hanımefendisi idi. Hele o âhenkli telaffuzuyla kullandığı İstanbul Türkçesi…Şiir gibi, dinlemeye
doyamazdınız. Üç yabancı lisana sahip olmasına rağmen
Türkçesine bu dillerden hiçbir kelime katmazdı. Bir gün:
“Sizi dinlemek ayrı bir zevk, şiir gibi âhenkli konuşuyorsunuz” dediğimde bana şunları anlatmıştı: “Mütâreke
olduktan altı ay sonra 1919 yılında İstanbul’a döndük.
O zaman İstanbul işgal altında, feci bir durumdaydı. Ben
onaltı yaşıma gelmiştim. Amerikan Mektebi’ne gitmek
istedim. Babam: ‘Yok kızım, yeter artık. Fransızcan, Almancan var. Türkçeni de burada daha ilerletirsin’ dedi.
Ben de: ‘Pekâlâ’ dedim. Babamla çok iyi dost olan Şâir
Mehmed Âkif Bey (1873-1936), o esnada Çengelköy’de
vhası
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Necmeddin Okyay'ın celî ta'lîk Besmelesi

Yazıda yayınlanan dört levha da Rikkat Kunt fırçasıyla bezenmiş olup Derman koleksiyonunda bulunmaktadır.

oturduğu cihetle, bize sık sık gelirdi. Bana edebiyat dersleri vermeğe başladı. Türkçemi ona medyûnum. En ince
teferruatına kadar, arûzu ve şiirleri vezinle okumasını
bana o öğretti.”
Rikkat Hanım’ın babası Hüseyin Kazım Kadri Bey, kızının
hayatında çok önemli bir yeri olan değerli bir ilim adamı
idi. Babaya olan bu düşkünlük ve hayranlık dolu muhabbet, hayatı boyunca eksilmeden devam etmiştir. Babasının
1934 yılında Tarsus’a giderken trende vefat ettiğini öğrenen Rikkat Hanım’ın bir tutam saçı, bu büyük acı sebebiyle o tarihlerde ağarmıştır. Kendi ifâdesiyle o günlerini: “
Asıl o zaman dünya başıma yıkıldı. Perişan bir halde içime
kapandım, kaldım.” sözleriyle anlatırdı. Hazırladığım kitapda Hüseyin Kazım Kadri Bey’e neden biraz daha geniş
yer vermediğim sorulduğu zaman şöyle cevap vermiştim:
“Bunu ben de isterdim, ama Hüseyin Kâzım Bey’in sanatla pek yakınlığı ve alâkası olmamış. Kızının 1936 yılında
Akademi’ye girip müzehhibe olması da onun vefatından
sonradır. Aslında, Hüseyin Kâzım Bey Evkaf Nâzırı iken

(1921) tahsisat yokluğu sebebiyle Medresetü’l-Hattâtîn’in
kapanması için karar çıkartmış. Bunu haber alan Medresenin ebrû ve âhar hocası Necmeddin Efendi (Okyay), İstanbul medreselerinin vakfiyelerinde mevcud hat muallimliği
tahsisatının toplanmasıyla, Evkaf İdâresi’nin gelirlerine dokunmadan Medresetü’l-Hattâtîn’in açıldığını ve hoca maaşlarının bu fasıldan ödendiğini ispat ederek kararı önlemiş. Zaten Hüseyin Kâzım Bey’in nâzırlık vazifesi de iki ay
sonra bitince kapanma tahakkuk etmemiş. Kitapta Rikkat
Hanımın babasına düşkünlüğü ve hayranlığı belirtilirken
bu bahse girmek istemedim.”
Rikkat Kunt Hoca Hanım kitabında bolca yer alan bezemeli eserlerin bugün hangi koleksiyonlarda bulunduğu
tam olarak bilinmemektedir. Farklı tarihlerde düzenlenen
müzayedelerde el değiştiren levhaların yeri belli olanlar belirtilmiştir. Bu resimler dikkatlice incelendiği zaman, kendi
desenlerini bile tekrar etmekden kaçınan ve her eseri için
yeni desen çizmeyi tercih eden Rikkat Hanım’ın sağlam
desen bilgisi hemen fark edilir.

Hayatta iken kendisiyle yapılan mülâkatlar, tarih sırasıyla
metne sadık kalınarak bu kitapda yer almıştır. Farklı şahıslar tarafından hazırlanan sorulara hocamın kelimeleriyle
cevaplarını bulmak mümkündür. Meselâ: “Tezhib sanatının istikbali hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna
şöyle cevap vermişti: -“İstikbali Allah bilir, mâlûmunuz.
Ama benim düşüncem şu: Eski yükseliş devrine ulaşmak
ve hele onu aşmak mümkün değildir artık…”
1981 yılında yapılan bu görüşmede hocamın gelecek hakkındaki bu düşünceleri şükürler olsun ki bugün çok farklı
bir noktaya ulaştı. Artık Milletlerarası Yarışmalarda Türk
sanatkârları birincilik kazanarak sanat seviyesini eserleriyle
ispât ediyorlar.
Tam on yıl evinin kapısını aşındırdığım, rahle-i tedrîsinde
bulunduğum, bitmez tükenmez sorularımla yorduğum ve
sonunda: “Elimi size bırakıyorum” sözünü kendisinden
duymak bahtiyarlığına eriştiğim hocama rahmetler diliyorum, mekanı cennet olsun.

Prof. Dr. Çiçek Derman, hocası Rikkat Kunt ile
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Geçmiş dönemleri anlamlandırmak, kişisel gelişime ve yaşadığımız kültüre katkı sağlayan ve farkındalığımızı arttıran bir
bilme biçimidir. Özellikle günümüzde geçmiş dönem bilgilerinin ve doğal çekim yasalarının yerini alan baskın unsurların
dayatması, olumsuz etkiler ve tehditler oluşturmaktadır. Çağımızı tehdit eden felaketler küresel ısınma, ekonomik sorunlar,
mutsuz ve tatminsiz kitleler doğurmakta, bu durum da şiddeti
ve endişe duygularını beslemektedir. İnsanın bilincini ve aklını
duygu alanına aktaran bir insanlık yaşam organı olan sanat,
şüphesiz bu küresel sorundan etkilenmektedir. İnsanlığın dayattığı sorunlardan kaçmak isteği duyan insan için sanat bir

sığınak olabilir mi? Bu soruya cevap aramak yazımızın konusu
olamaz. Ancak I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında sanat ve savaş
etkileşiminin o günlerde nasıl yaşandığını gözden geçirmek, günümüzü etkileyen derin izlerin görünmesine katkı sağlayabilir.
Savaştan Önceki Sanat Ortamı
1909’a kadar Fütürizm (Gelecekçilik) Tanrıbilim (Teoloji) ile
ilgili bir kavramdı ve Kutsal Kitap’ın olacağını haber verdiği
olayların henüz gerçekleşmediği inancını içeriyordu. 1909 yılında ise bir kültür akımının adı oldu. Kısa bir süre sonra da,
sokaktaki insanın sanat ve tasarımda ileri saydığı her şey için

Savaş ve Sanat
Mukadder Özdemir*
İnsanlığın maddi ve manevi olarak ağır bedeller ödediği 1. ve 2.
Dünya Savaşları, resim sanatını da derinden etkilemiştir. Savaşın
Avrupa’yı sarsmasıyla sanat dünyasında patlayan bir fırtına
olmuştur söz gelimi Dadaizm. Geleceğe inancını tümüyle yitiren
sanatçılar, her şeyin anlamsızlığını, gereksizliğini vurgulamışlardır
eserlerinde. Daha sonra görülen sürrealizm ise savaşla birlikte
kararan dünyanın alternatifini ve tahammül edilebilecek yanını
bilinçaltında aramıştır ve metafizik dünyaya kapı aramıştır. Bu iki
büyük savaşın arasındaki dönemde sanat ve savaş etkileşiminin
o günlere nasıl yaşandığını gözden geçirdik ve bu dönemdeki
yönelimlerin daha sonrasını ve günümüzü nasıl etkilediğinin derin
izleri yakalamaya çalıştık.

Giorgio de Chirico
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Francis Bacon
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kullanılan bir gazetecilik deyimi olarak kullanılmaya başladı. Fütürizm akımı Paris’te yayımlanan Figaro Gazetesi'nin
20 Şubat 1909 tarihli sayısında, ilk sayfada, İtalyan şairi ve
oyun yazarı Marinetti’nin kaleme aldığı bir bildiriyle dünyaya
tanıtıldı. Marinetti etkili ve coşkulu bir dille, mekanik güçlerle
donanmış bir dünyayı alkışlıyor, geçmişle bütün bağlarını koparıyordu. Hızı ve saldırganlığı, yurtseverliği ve Savaşı yüceltiyor
(Bunun dünyanın sağlığa kavuşması için tek çare olduğu görüşü
1917’ye kadar şaşırtıcı sayıda çok kişinin paylaştığı bir görüştü), geçmişin kutsal kalıntılarının saklandığı yerler saydığı kitapları ve müzeleri
yıkacağına dair söz veriyordu.
Fütürizm’in çok geniş manifestosu gelişmeyi; makinaya, harekete ve
devinime bağlayan eski değerleri yok edip yeni değerleri yücelten bir
yaklaşım ve tutum içinde oldu. Fütüristler savaş propagandası yapıp ülkelerinin bu savaşa girmesine yardım etmişlerdir. Savaş
ise öncü sanat hareketi Fütürizm’e belirli bir gevşeme getirmişti. Birçoklarının beklediği canlılık,
korkusuzluk ve hız yerine, savaşın hareketsizlik, ahmaklık ve onur kırıcı bir yaşama biçimi getirdiği görüldü. 1911
yılında Almanya’da kurulan Der
Blaue Reiter sanat hareketinin dağılmasına da I. Dünya Savaşı’nın
başlaması sebep olmuştur. Mark
ve Maxke’nin savaşta yaşamlarını yitirmeleri, yine savaş nedeniyle Kandinsky’nin Almanya’dan
ayrılması grubun dağılmasında
etkili olmuştur.
Savaş öncesi sanat ortamına
göz attığımızda Der Blauer
Reiter sanat hareketindeki
yenilikçilerin ve Fütürizm’in
kışkırtıcılığının etkili varlık alanları oluşturduğunu
görüyoruz. Adeta savaş
çılgınlığı, o dönemin ardındaki sanat hareketlerini ve
insanlığın isyanını tetiklemiş,
kültür ve sanat ortamına
önemli etkileri olduğu gibi,
sanat anlayışının bugünkü
oluşumunda arayışa ve yenilikçiliğe dönük olmasında da
etkileri olmuştur.

Paintings Rene Magritte
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Umberto Boccioni

Sanatçıların Bir Araya Gelişi
ve Dadaizm’in Doğuşu
1914’ün büyük olayı savaştı. Her yandan bir sürü adam
neşeyle silahlanıyor, anaları-babaları, kadınları tarafından
cepheye gönderiliyorlardı. Savaşın ulusal yaşantıyı güçlendirip pekiştireceğinden pek az kimsenin kuşkusu vardı.
Gene de bu kan dökücü çatışmayı kapitalist düzenin başarısızlığının bir kanıtı olarak görenler de yok değildi. Kısa
ve kesin bir çekişme olarak başlayan savaş, yıllarca süren
utanç verici bir kırıma dönüşünce, bunların sayısı daha da
arttı. Tarafsız İsviçre kaçabilenlere bir sığınak oldu. Hugo
Ball, Cabaret Voltaire adlı gece kulübünü 1916’da orada
açtı. Şair, oyun yazarı ve sol görüşlü bir siyasal yorumcu
olan Ball, aynı zamanda müzisyendi. Açılışta kendisiyle işbirliği yapan arkadaşları arasında ressam ve şair Hans Arp
ve Romen şairi Tristan Tzara vardı. Başka sanatçıların da
katılmaları için çağrıda bulunulmuştu.
Romanyalı şair Tristan Tzara’nın, Alman şair Richard Huelsenbeck, Hans Richter’in ve ressam Janco, Arp ve TaeuberArp’ın katıldığı toplantılarda ağırlık edebiyattaydı. Garip
giysiler içinde anlamsız söz ve oyunlardan oluşan şiirler
okunuyor, gonglarla bu şiirler seslendiriliyor ve bu olaylardaki gülünç anlamsızlıklar vurgulanıyordu. Grubun aldığı
“Dada” adı bile böyle anlamsız bir biçimde, bir sözlükten
gelişigüzel seçilmişti. Bu gösteriler için Janco ve TaeuberArp masklar yapıyor, Arp’sa beğenmediği resimleri yırtarak, parçaları gelişigüzel yere atıyor ve onları yere düştükleri düzen içinde yapıştırıyordu. “Rastlantısal Düzen”
olarak adlandırılan bu yöntemi Tzara da edebiyata uygulayarak gazete ve dergilerden gelişigüzel kestiği sözcüklerle “rastlantısal şiirler” gerçekleştiriyordu. Aynı yıllarda
New York’ta PICABIA, Duchamp ve RAY benzer deneyler
yapıyorlardı. Duchamp’ın 1917’de Çeşme adıyla sergilediği pisuar hazır-nesnelere bir örnek oluşturmaktaydı ve
bunların tümü Karşı-Sanat kavramı içinde yer alıyordu.

Dada Hiçbir Anlama Gelmez
Dada’nın anlamını ve ruhunu anlamak için Tristan
Tzara’nın hayli ilginç olan aynı adlı makalesinden yaptığımız alıntı özetle şöyledir; Gazetelerden Krou zencilerinin
kutsal bir ineğin kuyruğunu dada olarak adlandırdıklarını öğreniyoruz. İtalya’nın kimi bölgelerinde anneye dada
denir. Rusça'da ve Rumence'de de dada, tahta at ve sütanne (dadı) anlamlarında kullanılır. Sanat yapıtı, kendi
içinde güzellik olmamalıdır, çünkü ölmüştür; ne neşeli ne
üzgün, ne ışıklı ne karanlık (…). Bir sanat yapıtı hiçbir
zaman nesnel olarak herkes için karar yoluyla güzel olamaz. Öyleyse eleştiri yararsızdır, her kişi için öznel olarak
ve en küçük bir genellik izi taşımaksızın vardır. Bütün insanlığa ilişkin ortak psişik temelin bulunmuş olduğuna
mı inanılmaktadır? İsa ve Kutsal Kitap deneyimi, geniş ve
iyiliksever kanatları altında pisliği, hayvanları ve günleri
gizler. İnsanı oluşturan kaos nasıl düzene konmak isteniyor ki? “Yakınını sev“ ilkesi bir aldatmacadır. “Kendini
tanı” bir ütopyadır ama daha kabul edilebilir bir şeydir,
çünkü kötülüğü içerir.1 Tzara’nın açıklamasından düşünce biçimini anlayacak kadar aldığımız alıntı bize Dada’nın
nihilizmi hakkında fikir vermektedir.
Birinci Dünya Savaşı ve Dada
Dada sanat hareketi I. Dünya Savaşı’nın yarattığı karamsarlık ve umutsuzluk içinde Avrupa’da (Zürih) ve Amerika’da
hemen hemen aynı zamanda ortaya çıkmıştır. Birbirinden
bağımsız yerlerde eş zamanlı ortaya çıkması, tüm dünyadaki kaygı verici ortam ve gelişmelere sanatçıların tepkisinin benzerliği, sanatsal duyarlılığın evrenselliği açısından
da ilgi çekicidir. New York’ta da 1923’te Armory Show
adıyla bilinen ünlü serginin açılmasıyla bu sergideki modern yapıtlar, Amerikan sanat dünyasını sarsmış, basını ve
kamuoyunu öfkelendirmişti.2 Geleceğe inancını tümüyle
yitiren sanatçılar her şeyin anlamsızlığını, gereksizliğini
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vurgular. Bir bakıma hiçliğin ve vazgeçmişliğin egemen
olduğu bir tutum sergileyen sanatçıların oluşturduğu bir
akımdır Dada. Savaşın yarattığı akıl dışı olaylar adeta sanatçıların mantıklarının ortadan kaldırmalarına anlamsız
olanın peşinde sürüklenmelerine sebep olmuştur. Daha
sonra sürrealistlerin de kullanacağı Otomatizm3 kavramı
ilk defa bilinçli olarak Dadalar tarafından kullanılmıştır.
Dadacılar savaş öncesinde Gelecekçiler’in (Fütürizm)
toplumların gelenekselliklerine saldıran kızgınlık dolu ve
kışkırtıcı tavırlarını abartarak kullanmışlardır.
Berlin’de Dada 1917’de Richard Huelsenbeck tarafından başlatılmış, ilkeleri bir dizi konuşma ve
bildirgeyle duyurulmuş; ayrıca kısa süreli yayınlar da yapılmıştır. Raoul Hausmann, Helmut
Herzfelde, Grosz ve yazar Franz Jung gibi
sanatçıların sürdürdüğü bu eylemler
daha çok politik ve devrimci bir
içerik taşıyordu.

İlişkiler koptuğunda, iletişim kesildiğinde, kendi içine doğ- de belirlemiştir. Dada akımının akılcılığa gösterdiği bütün
ru dalış, dingin-kopuş, yalnızlık gelişecektir. 3. Sözcükleri düşmanlığı benimsemekle birlikte, Freud’un psikanaliz kutükürmek: Toplumun boş, aksayan, sıkıcı dili. Kara suratlı ramlarına dayanan bir edebiyat ve görsel sanat akımı olarak
alçakgönüllülüğü ya da deliliği oynamak. İçindeki ger- Gerçeküstücülük, insan ruhunun bilinçdışı derinliklerindeki
ginliği korumak. Anlaşılmaz erişilmez bir küreye ulaş- öğeleri yakalamaya ve bu çabaya uygun düşen bir simgesel
aygıt içinde dile getirmeye çalıştı. Soyutlama eğiliminmak. 1917’den başlayarak sanatçılar Avrupa’nın
den çok uzak bir akım olan Gerçeküstücüöteki kentlerine dağılmaya başladılar.
lük, temel bakımdan, bir “imge dünya1918’de Paris’te Breton, Louis Arası” kurmaya yönelmişti.4
gon, Philippe Soupault ve Georges Ribemont-Dessaignes gibi
şairler Dada akımına katılmışGerçeküstücülük, normal bilinlar, yayınladıkları dergilerde
ce sunulmuş sıradan nesnebu akımın ilkelerine koşut
lerin yapay dünyasının geriolarak dönemin toplum
sinde gerçek bir dünyanın
ve edebiyat geleneklerine
var olduğunu savunarak,
karşı çıkmışlardır. 1919’da
bu gerçek dünyaya ulaşTzara ve Picabia’nın Paris’e
maya çalışmıştır. Genellikle
gelmeleriyle güç kazanan
bilinçdışı otomatizme dayaakım daha çok edebiyat alanan teknikleri benimseyerek,
nında etkili olmuştur. Breton
yerleşmiş değerlerle bağını kove Tzara arasında artan görüş
paran, mantıksal, ahlaki ve topayrılıkları grubun dağılmasına nelumsal her tür kalıplaşma ve düzeden olmuş, Dada’nın nihilist tavrına
ne karşı çıkan, rüyanın, içgüdünün,
katılmayan Breton, 1920’lerin başında
arzunun ve başkaldırının üstün bir güç
Yves Tanguy
Sürrealizm’in oluşmasında önemli rol oynaolduğunu savunarak, geleneksel değerleri yıkmışlardır.
maya ya da aşmaya çalışan bir anlayış içinde olmuşlardır. 5
Dadacılık belli bir üslup ya da örgüt birliği olmaksızın benimsenen yeni sanat değerleri içinde yeni anlatımlar arama
ve oluşturma çabasında idiler. Aslında Dadacılık, ressam ve
film yapımcısı Hans Richter’in değerlendirdiği gibi, bir akım
değil, savaşın Avrupa’yı sarsmasıyla sanat dünyasında patlayan bir fırtına gibidir. Geçtiğinde arkasında yeni düşünceler, yeni yönler ve yeni insanlar bırakmıştır. 1922’de dağıldığında sanatçıların pek çoğu Gerçeküstücülük (Sürrealizm)
akımını oluşturmuştur.

Sanat alanındaysa, özellikle Grosz ve Dix’in yapıtlarında izlenen, politik içerikli toplumsal yergi egemendi. Ernst, Arp’ın “Rastlantısal Düzen”
ilkesinden kaynaklanan kolajlar yapmıştır. Hannover’deyse Schwitters tarafından uygulanmış ve Merz
adını almıştır. Sözlük anlamı yoktur; iki sözcükle (Commerz-Privatsbank) yapılan bir kolaj sonunda rastlantısal
olarak elde edilmiştir. Amacı, sanatı geleneksel teknik ve
gereçlerden kurtarmaktır. Paket kağıdı, bilet, gazete, çivi gibi
kent yaşamını günlük gereçleri ve artıkları, kolaj yöntemi ile
bir araya getirilerek oluşturuluyordu.
Akımın gerçek düşünürü 1926’dan itibaren Hugo Ball olacaktır.
Bugün bize temel öğeler olarak görünen kimi kavramlar, ilk kez
onun güncesinde dile getirilmiştir. 1. Dil tek ifade aracı değildir.
İçimizin en derinlerindeki deneyimleri iletemez. 2. Konuşma örgeninin tahribi kişisel bir disiplin aracı haline gelebilir.
Alberto Giacometti
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İki Dünya Savaşı Arasında
Sürrealist Akım (Gerçeküstü), adeta Dada ile iç içe geçmiş
gibidir. Dada sanat hareketi Sürrealizm’in doğmasına sebep
olmuştur. Her ikisi de reel dünyaya ve gerçeğin dayanılmaz
ağırlığına bir tavır alıştır. Dada hareketi gerçeğin yerine hiçliği koyarken Sürrealizm, gerçeğin alternatifini ve tahammül
edilebilecek dünyayı bilinçaltında arar. Bilimsel gelişmeler
ve özellikle Freud’un psikanalizde bilinçaltının anlaşılmasının bilince olan etkileriyle ilgili bulguları, sanatta gerçeğin
alternatifini bulma çabaları gibi yansıma bulmuştur. Gerçek
dünyayı sıradan görmesi ve değer vermemesi yönüyle metafizik bir dünyaya girişin de kapısını aralamıştır.
Andre Breton 1922’de Louis Aragon gibi başka şairlerle birlikte Dadacılık akımının nihilist tavrına karşı, olumlu yönde
yaratıcılığı savunan gerçeküstü sanatın ilkelerini oluşturmaya başlamıştır. Ancak, akımın gelişmesinde Dada’nın etkileri yadsınamaz. Pastik sanatların dışında edebiyat, müzik
ve sinema gibi öteki sanat dallarını da içeren Gerçeküstücülük, iki dünya savaşı arsında bir felsefe ve yaşam biçimini

Sürrealizmin Gelişmesi
Breton, Sigmund Freud’un, özellikle düşler ve bilinçaltı
kuramlarıyla yakından ilgiliydi. Gerçeküstücü sanatta bu
kurumların etkisi büyük olmuştur. Mantıksal düzeni yok
ederek bilinçaltına, sınırsızlığa ve gerçeğe varılacağına inanan sanatçılar resmi, görülen cismin betimlemesi değil,
usun betimlemesi olarak değerlendiriyor ve bu noktadan
hareket ederek mantık dışı uygulamalarla çevreler yaratılıyordu. Breton, Sürrealizm’i şöyle tanımlıyor: “Gerçeküstü,
düşünme sürecini mantık ve us kurallarıyla sınırlamadan,
estetik ve töre önyargılarından arıtarak, salt ruhsal istemsizliği (Otomatizm) aktarmaktadır.“ Breton, akıma adını, yazar ve sanat eleştirmeni Apolinaire’in, 1927’de sahnelenen
Les Mamellesde Tirésias (Tresias’ın Memeleri) adlı yapıtı için
kullandığı “gerçeküstücü” sözünden etkilenerek verilmiştir.
1924’te Manifeste du Surrélisme (Gerçeküstücülük Bildirgesi) yayımlandığında grup ARP, ERNST, MASSON, MİRO
ve TANGUY’dan oluşmaktaydı. 1929’da Dali gruba katılmış, onu Delvaux, Giacometti ve Magritte izlemiştir. Öteki Gerçeküstücü sanatçılar arasında F. Bacon, Duchamp,
Matta, Lam, Picabia, Ray sayılabilirler. Akımın fikir babası
kendisi de edebiyatçı olan Andre Breton’dur. Hem coşkuyla
Sürrealizm’i tanıtmış ve savunmuş, sanatçıların çalışmalarını
coşkuyla desteklemiştir. Çalışmalarını Sürrealist bulmadığı
Salvador Dali’yi gruptan ihraç ettiği de bazı kaynaklarda
işlenmektedir.
Gerçeküstücü sanatçılar, yaratıcı bilinçaltını irdelemek ve
özgür kılmakla toplumu geliştirici bir politika belirlemek
gibi aslında birbiriyle ilintisi pek olmayan iki konuyu bir-

93

leştirebilmiş, 1927-35 arsında, bu amaçları
doğrultusunda Fransız Komünist Partisi’yle
işbirliği yapmışlardır. Temelde bu sanatçılar
kendilerine özgü yöntem ve teknikler kullanmışlar, ortak bir üslup geliştirmemişlerdir. Ancak şok
yaratma amacıyla, nesneleri us ve mantık dışı biçim ve ortamlarda sunma konusunda görüş birliği içinde olmuşlardır. Akımda iki
farklı eğilim gelişmiştir. Soyut Gerçeküstü (Abstract Surrealism) olarak adlandırılabilecek ilk eğilim, ruh çözümüne (psikoanaliz)
dayanmakta ve salt istemsizliklerle yönetilmekteydi; bilinçaltındaki duyguların simgelerle betimlenmesiydi. Ernst’in Frotaj’ları6,
Oscar Dominguez’in Dekalkomani’leri7 bu gruba girer. Ayrıca Gorky, Hantai gibi sanatçılar da bu tür örnekler vermişlerdir.
Doğrucu gerçeküstücülük (Veristic Surrealism) olarak adlandırılabilecek ve Dali, Magritte, Tanguy gibi sanatçıların yapıtlarının
oluşturduğu ikinci eğilimdeyse De Chirico’nun yapıtlarını anımsatan öğeler göze
çarpar. Nesnelerin ayrıntılı bir biçimde betimlenmesi, ancak düş ya da karabasanı
anımsatan us dışı ortamların içinde verilmeleri söz konusudur. Bu eğilimin bir çeşitlemesi olarak, birbiriyle ilintili olmayan nesnelerin, birlikte, düşsel değilse bile günlük

George Grosz
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yaşamın dışında bir gerçeği çağrıştıran biçimde
verildiği görülür: Ameliyat masası üstündeki
dikiş makinası ve şemsiye gibi.
Gerçeküstücülük 1930’ların sonların
doğru uluslararası bir nitelik kazanmaya başlamıştır. II. Dünya Savaşı’nın
başlamasıyla ABD’ye göç eden Breton, Chagall, Ernst, Masson, Matta
ve Tanguy bu ülkede gelişmekte
olan Soyut-Dışavurumcular’ı etkilemişlerdir.8

tim anlayışında ciddi bir yenilenme,
savaş sonrası dönemin sanatını
değerlendirebilme gibi konularda beklentileri karşılayamayan
bir kadro söz konusudur.

Akademizme karşı bir duruş
gerektiren Batı'daki sanat
hareketleri Kurtuluş Savaşı'yla
bağımsızlığını kazanan bir
ülkede, Batı'daki eğilimlerle
paralellik arz edecek durumda
değildi. Yeni bir devlet kurma çaMetafiziği Gerçeküstücülükle Birleştibaları ve sürdürülen kalkınma savaşı
ren Sanatçı: De Chirico
Yves Tanguy
programları içinde, devlet desteği ile yurt
Giorgio Chirico, Carra ile birlikte metafizik resmi
gezileri yapılıyor, yöresel, ulusal değerler oluştukurmuştu. Sürrelistler Chirco’nun ilk resimlerini beğendiler. Chirco’nun resimlerinde Jules Verne’nin hayal ürünleri rulmaya çalışılıyordu.
hem modern bir nitelik taşırlar hem de yürürlükten kalkmışlardır; onun öngördükleri gerçekleşmiştir ama tam olarak aynı Değerlendirme veya Sonuç
biçimde değil; bu da onun gelecekteki bir dünyaya ait olağa- Dünyanın gördüğü iki büyük savaş arasındaki sanat hareketleri
nüstü vizyonlarına bir fosil görünümü kazandırmıştır: Bir kez en genel biçimiyle Dada ve hemen onun ardından Sürrealizm
daha insan zamanın sarhoşluğuna kaptırmıştır kendini. (…). çevresinde temellenmiş olduğundan, bu çerçevede ele alın1913’teki yapıtlarında birdenbire beliriveren hayali kulelere yer mış ve anlatılmaya çalışılmıştır. Zira günümüzde de yeni sanatı
vermiştir. Bunların tepesinde çoğunlukla akşam rüzgarlarında destekleme amacı güden görüşler muhtemeldir ki, kaynağını
dalgalanan bayraklar vardır, sonra almaşık olarak çok yüksek Dada ve Sürrealizm’den almıştır. Dünya savaşında ağır bedelfabrika bacaları vardır, geniş bir alanın sessizlik ve boşluğun üs- ler ödeyen insanlığın temsilcileri olarak değerlendirebileceğitünde yükselirler; taştan oturtmalığı üstündeki redingotlu bir miz sanatçılar II. Dünya savaşı sonrasında hatta günümüzdeki
erkek heykelinin gölgesi de alana düşer. (…). Tablolarında an- oluşumlarda da etkileri süren birikimler bırakmıştır. Kendinden
tik yaşamın hayaletiyle modern yaşamın işaretleri alışılmamış sonraki tüm dönemlerde etkileyici, tetikleyici, ilham verici ve
amblemlerin ortaya çıktığı boş mekanlarda yan yana gelirler: yön verici olmuştur.
Bunlar yumurta, eldiven, enginar ya da düşsel bir matematiğin anlaşılmaz figürleridir. Bu gibi kompozisyonlar kesin de- Dadacı tutumda benimsenen Karşı-Sanat tutumu 1950’lerde
senleri aracılığıyla (…). bizleri uzaklara sürüklerler. Magritte’nin tekrar ortaya çıkmıştır. Dadacılık ve benzeri sanat akımları, geleçok sevdiği bir anlatımla söylersek, “Onlar bizim ruhumuzu neksel sanat kavramlarını yıkma çabalarının izlerini taşımaktadır.
dünyanın gizine açarlar.”9 Sonradan Giorgio Morandi me- Çağdaş yapıtlara uygulandığında yeniliği ve tutucu olmayanı
tafizik okulun üçüncü önemli öncüsü oldu. (…). Denebilir ki vurgulamış; ancak terim esnek bir biçimde kullanılmış, kesin
De Chirco’nun resmi, Max Ernst, Réne Magritte, Yves Tanguy, anlamı ve belirtileri tanımlanmamıştır. 1960’larda oluşan pop
Salvador Dali’nin, yaşamlarının belli bir anında, onların düşün- sanat ve oluşumlar da Dadacılık'tan büyük ölçüde etkilenmiştir.
ce biçimlerini etkilemiştir. (…). Magritte, De Chirico’ya kesin
bir atılım borçludur: Onun sayesinde, resim dünyasının gizine Dada hareketi 20. yüzyıl avangar okullardan, öncelikle doğumuna neden olan koşular bakımından ayrılır. Sürrealist akım,
açılmıştır.10
örgütsel niteliğini II. Dünya Savaşı’yla yitirmiş, etkileri değişik
ülkelerde pek çok sanatçıda uzun süre izlenmiştir. İkinci Dünya
Dünya Savaşları ve Türkiye Ortamı
Günümüz dünyasında her türlü gelişimin küresel etkileri ol- Savaşı'ndan sonra yerini soyut Ekpresyonizm’e bırakmıştır.
maktadır. Geriye dönük değerlendirme yaptığımız bu çalışma*Sanat Tarihçisi DİPNOTLAR 1) E. Batur, Modernizmin Serüveni, Tristan Tzara çev. S.R. YKY, İsda, yukarıda anlattığımız olaylar ve olgular gerçekleşirken ül- tanbul, 1999, s.317 2) Norbert Liynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991,
kemizdeki sanat ortamında neler olduğu sorusu akla gelebilir. s.126 3) Otomatizm; üst bilincin etkisinden kurtulmak, bilinçaltını açığa çıkarmak amacıyla; bedenin ritmik tepkileriyle hiçbir anlam yüklemeden oluşturulan plastik öğelerle sanatsal üretim yapma
Osmanlı İmparatorluğu Batılı eğitime geçişe kapılarını 1883 yolu. 4) G. Bazin, Sanat Tarihi, Çev. S. Hilav, Sosyal yay. İstanbul, 1998, 531 5) A. Cevizci, Felsefe
Sözlüğü, Paradigma Yay. İstanbul, 2002, 450 6)Frotaj: (Fr. Frottage’den) OTOMATİZM doğrultuyılında Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılmasıyla aralamıştı. Bu sunda çalışan Gerçeküstücü sanatçıların uyguladığı “sürtme” tekniği. ERNST tarafından geliştirilen
mektepten Avrupa’ya eğitim için gönderilen ve resim sanatı bu teknikte ahşap, taş ya da dokuma gibi dokulu bir yüzey üstüne yerleştirilen kağıda, siyah yada
renkli bir malzeme sürterek dokunun kağıda geçmesi sağlanır. Böyle elde edilen rastlantısal desentarihimizde 1914 kuşağı olarak anılan sanatçılar savaşın baş- ler resimsel tasarımın temelini oluşturur. 7) Dekalkomani; (Fr. Décalcomanie’den) 1930’larda Oscar
GERÇEKÜSTÜCÜLÜK akımının OTOMATİZM kavramından yola çıkarak oluşturlamasıyla yurda döndüler. Bu sanatçılarımızla estetik yaklaşımı Dominguez’in
duğu teknik. Bu teknikte boya kalın bir fırçayla ince bir kağıdın üstüne sıçratılır ve kurumadan
değiştirmeye yönelik çabalar önem kazanır. Cumhuriyet'in ilk ikinci bir kağıtla yavaşça sürtülerek gelişigüzel dağılması sağlanır. Daha sonraları ERNST tarafından
YAĞLIBOYA’ya uygulanan bu tekniğin en önemli özelliği, yapıtın ön tasarımsız oluşturulmasıdır.
on yılını takip eden süreçte de, plastik sanatlar alanı, moder- 8) Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Z. Rona, YEM yay, İstanbul, 1997, c.I, s.671 9) E. Batur, MoSerüveni, Parick Waldberg çev. S.R. YKY, İstanbul, 1999, s.334 10)E. Batur, a.g.e s.337
nizmi benimseyen ve sanatı daha dinamik ve yenilikçi bir olgu dernizmin
KAYNAKÇA 1) Enis Batur, Modern Sanatın Öyküsü, YKY, İstanbul 1999 2) G. Bazin, Sanat Tarihi,
şeklinde kavrayan Sanayi-i Nefise Mektebi (Akademi) mezun- Çev. S. Hilav, Sosyal yay. İstanbul, 1998 3) A. Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay. İstanbul,2002 4) Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Z. Rona, YEM yay. İstanbul, 1997 5) Norbert Liynton,
larının kontrolü altındadır. Ama artık Akademi’de eğitim öğre- Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1991
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Murassa Kelime-i Tevhid, Osmanlı, 19. yy

Peygamber Aşkı
Gönülleri Fethetti
İrem GÜVEN
İki cihan güneşi Hz. Peygamber’in doğumunun 1143. yılında Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle “Hicaz’dan İstanbul’a
Hz. Peygamber Sevgisi; Aşk-ı Nebi Sergisi” adıyla bir sergi düzenlendi. Ayasoyfa Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde
iki kısımdan oluşan sergide bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış olan eserler de yer aldı. Serginin Topkapı Sarayı’ndaki
kısmında, Hz. Peygamber’e duyulan muhabbetin yansıdığı eserler yer alırken, Ayasofya’daki ayağında, günümüz
hattatlarının bu muhabbetle ortaya koyduğu eserleri sergilendi.

Hiç tanımadan sevdik O’nu, hiç görmeden… Yeryüzündeki
hiç kimseye, hiçbir şeye duymadığımız kadar büyük bir sevgi
duyduk O’na. Adı her anıldığında içimiz titredi, elimiz kalbimizde “Salat ve selam sana olsun” dedik. Nasıl sevmeyelim
ki… Kâinatın şeref kaynağı, insanların en güzeli O. Yüce
Allah’ın “Habibim” hitabına mazhar olan, sevgililer sevgilisi O. Üzerinde yaşadığımız toprak, başımızın üstündeki şu gökkubbe, nefes aldığımız hava, hepsi O’nun
yüzü suyu hürmetine var edilmedi mi?...

Kur'ân-ı Kerîm, Osmanlı, 16. yy
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Yüce Allah, “Levlâke levlâke Lema halaktü’l eflâk”
(Sen olmasaydın, Sen olmasaydın, Ben âlemi
yaratmazdım) demedi mi? Allah, O’nu yaratıp,
sevgisini önce sema ehli melaike arasına, sonra
yeryüzüne indirmedi mi? Uhud Dağı bile sevmedi mi O’nu, biz nasıl sevmeyelim. Doğduğu
andan, vefatına kadar hep ümmetini düşünen, bütün insanlığın kurtuluşu için çabalayan
bir peygamberdi. O, zamanındaki ve gelecekteki ümmetini sevdi, biz de O’nu…
Mineli, altın kaplı Kur'ân-ı Kerîm, Osmanlı, 16. yy
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İlk Defa Gün Yüzüne Çıkan Eserler
Sevgililer sevgilisi, doğumunun 1443. yılında, resmi ve resmi
olmayan pek çok kurum ve kuruluş tarafından düzenlenen
etkinliklerle anıldı. Kutlu Doğum Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlikler arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen bir sergi, içeriği
itibarıyla öne çıkanlar arasındaydı. “Hicaz’dan İstanbul’a Hz.
Peygamber Sevgisi; Aşk-ı Nebi Sergisi” adıyla düzenlenen
sergide, Türk hattatların yanı sıra yurt dışından yabancı hattatların eserleri ve ilk kez gün yüzüne çıkan eserler yer aldı.
Biri Ayasofya Müzesi, diğeri de Topkapı Sarayı Müzesi olmak üzere iki kısımdan oluşan serginin açılışı Topkapı Sarayı
Babüssade’de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Topkapı
Sarayı Enderun Hazine Koğuşu ile Ayasofya Müzesi olmak
üzere iki ayrı mekanda gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Haluk Dursun, sanat
danışmanlığını ise Prof. Dr. Mustafa Uğur Derman ve Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç.

Dr. Ali Rıza Özcan yaptı. Sergiyi her iki yerinde de gezip Hz.
Peygamber sevgisini, ziyaret edenlerin gözlerinde gördükten
sonra, sergi hakkında bilgi almak üzere hem Haluk Dursun
ile hem de Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Özcan ile konuştuk.
Haluk Dursun, Topkapı Sarayı Enderun Hazine Koğuşu’ndaki
serginin hazırlığının yaklaşık altı ay sürdüğünü anlattı. Öncesinde depo olan alanın boşaltılıp sergi salonu haline getirildiğini anlatan Topkapı Sarayı Müze Müdürü Dursun, sergi için
kondisyon bakımından uygun olan eserlerin seçilip, gerekli
restorasyonlarının titizlikle yapıldığını belirtti.
Dursun, Enderun Hazine Koğuşu’ndaki sergide; Topkapı Sarayı Müzesi’nin Yazma Eserler Kütüphanesi başta olmak üzere
Hırka-i Saadet, Hazine, Avadancılar, Padişah Elbiseleri ve Resim
Galerisi bölümlerinden 92, Türbeler Müzesi Müdürlüğü’nden
5, Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürlüğü’nden 1 ve Uğur Derman Koleksiyonu’ndan 1 adet olmak üzere toplam 99 eserin
ziyaretçilerle buluştuğunu anlattı.
Tâlik levha, Hatta Ali Rıza Özcan,

Ravza-i Mutahhara örtüsü, Osmanlı, 16. yy başı.
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Hazine Koğuşu Yıl Boyu Ziyaret Edilebilecek
Haluk Dursun, Ayasofya’daki kısımdan farklı olarak Ramazan ayı boyunca devam edecek olan sergideki eserlerden bir
kısmının ilk kez gün yüzüne çıkarıldığını da ifade etti. Ziyaretçilerin ilk kez görebildikleri eserler arasında, en son Medine
müdafii olan Osmanlı komutanı Fahrettin Paşa’nın dönüşte
getirmiş olduğu eserlerin yer aldığını belirten Dursun’dan,
bunların, Osmanlı hanedanı tarafından Mekke ve Medine’ye
gönderilen hediyeler olduğunu öğrendik. Padişahların ve
hanedan üyelerinin kutsal topraklara göndermiş oldukları
hediyeler arasında şamdanlardan gülabdanlara, sanduka örtülerinden namaz takkelerine kadar pek çok parça yer alıyor.
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Haluk Dursun, Kutlu Doğum
Haftası münasebetiyle ziyarete açtıkları sergi alanıyla ilgili İstanbullulara ve müze ziyaretçilerine bir müjde de verdi. Müzenin en çok ziyaretçi kabul eden seksiyonlarından biri olan
Kutsal Emanetler’e ek bir seksiyon olması düşüncesiyle bu
sergi alanını hayata geçirdiklerini söyleyen Dursun, “Bu bölümü, Aşk-ı Nebi sergisi dışında devam ettirmek düşüncesindeyiz.” dedi. Haluk Dursun’un anlattığına göre, Has Oda’nın
yanında yer alan Hazine Koğuşu da aynı kutsal tema ile yıl
boyu ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve bu şekilde Kutsal Emanetler bölümündeki yoğunluk azaltılmış olacak.
Peygamber Sevgisi Ziyaretçileri Kucaklıyor
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Haluk Dursun’dan, Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen Aşk-ı Nebi sergisinin
müzedeki bölümünde sergilenen eserlerle ilgili bilgi vermesini
istedik. Belirttiğine göre sergi; Hz. Peygamberin (S.A.V.) doğumu, peygamberliği, miraç, hicret, gazveler, Mekke’nin fethi,

Hücre-i Saadet’e takdim edilen buğday, altın buhurdan,
hilye-i şerif ve mücevherli örtüsü gibi eserler yer alıyor.

Destimal Kalıbı, Osmanlı, 18. yy

Hz. Peygamber’in vefatı, Ravz a-i Mutahhara, Osmanlı sarayında Hz. Peygamber sevgisi bölümlerinden oluşuyor.
İlk bölümde Süleyman Çelebi’nin ‘Mevlid’ adlı eseri ve Hz.
Peygamber’in hayatının minyatürlerle resmedildiği Siyer-i
Nebi’den Peygamberin doğumunun betimlendiği minyatür ve nübüvvet mührünün resmedildiği levhalar yer alıyor. Yine Siyer-i Nebi’den ilk vahyin gelişinin betimlendiği
minyatür ile hilye-i şerifler, insanlığın son peygamberi Hz.
Muhammed’in (S.A.V.) peygamberliğinin anlatıldığı bölümde sergileniyor. Şeyh Hamdullah’ın göreni hayran bırakacak
hattı ile yazılan Kur’an-ı Kerim’den Hz. Muhammed’in miracını anlatan İsra Suresi ile Kadem-i Saadet motifli takkeler, İsmail Hakkı Bursevi’nin 18. yüzyılda yazdığı ‘Miraciye’
de serginin Miraç bölümünün göze çarpan eserlerinden.
Hicret bölümünde; Dürretü’t-Tâc fi Siret-i Sahibü’l-Mirac ve
Zeylleri adlı eserden Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ile
başlayan Medine bölümü ve Mescid-i
Nebi’nin resimleri ziyaretçilerle buluşuyor. Sakal-ı Şerf mahfazaları, Medine-i Münevvere toprağı, hilye-i şerifler Mekke’nin
Fethi bölümünde sergilenirken, Ravza-i Mutahhara bölümünde ise Ravza-i Mutahhara örtüleri, feraşet beratları,

Serginin son bölümü olan Osmanlı sarayında Hz. Peygamber
sevgisi bölümünde de Silsilename, Ehl-i Beyt ile ilgili hadis levhaları, murakkalar, destimal ve destimal kalıpları
bulunuyor. Son olarak sergide yer alan erken tarihli
hilye-i şerifin, Hafız Osman’ın Miladi 1673 tarihli eseri
olduğunu belirten Dursun, ayrıca Yesarizade, Mehmet Hulusi, Kamil Akdik ve kadın hattatlarımızdan
Fatma Şerife Mevhibe Hanım’ın hilye-i şeriflerinin
de sergideki eserler arasında yer aldığını sözlerine
ekliyor.
42 Hattatın Eserinde
Hz. Peygamber Aşkı
Aşk-ı Nebi sergisinin Ayasofya ayağına
sanat danışmanlığı yapan Yrd. Doç. Dr.
Ali Rıza Özcan, serginin bugüne kadar gerçekleştirilen en önemli ‘klasik İslam sanatları’
çalışması olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.
Özcan, Ayasofya Müzesi’ndeki serginin, günümüzde yaşayan hattatların, “Hz. Peygamber” temalı
eserlerinden oluştuğunu ifade etti.

man, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Ömer Faruk Özoğul,
Seyit Ahmed Depeler, Tahsin Kurt, Yılmaz Turan, Nuria Garcia Masip gibi isimler de vardı.
Hz. Peygamberin her yaşı için bir eser düşünülerek hazırlanan sergide, birbirinden güzel 63 eser sanatseverlerle
buluştu. Sergide 30’u ülkemiz hattatlarından, 12’si de
yabancı hattatlardan olmak üzere 42 hattatın eserinin
gösterildiği sergide, iki cihan güneşi Hz. Muhammed’in
(S.A.V) şemal-i şerifini anlatan hilye-i şeriflerin yanı
sıra, hadisler ve Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber ile
alâkalı ayetlerin yazıldığı levhalar yer aldı. Yrd. Doç.
Dr. Ali Rıza Özcan’a, sergide en beğendiği eseri
sorduk. Sergide hem yazı tekniği bakımından hem de ibare olarak güzel eserlerin yer
aldığını söyleyen Özcan, “Kayırmak maksadıyla söylemiyorum ama Türk hattatların
eserleri öne çıkıyor sergide. Türkler, geçmişte
olduğu gibi bugün de hat sanatının bayraktarı
bana göre.” dedi.

Ayasofya Müzesi’nde yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken
sergide Özcan’ın iki eseri vardı.
İlki, Allah’ın 99 ismi olan Esmaül
Hüsna’dan “El Mü’min, El MüheyAltın Buhurdan, Osmanlı, 19. yy
min, El Aziz”in yer aldığı levhaydı. Özcan,
Yrd. Doç. Ali Rıza Özcan’ın da iki hat çalışmasının yer aldığı sergiye eserleriyle katkı sağlayan sanatçılar levhayı, celi ta’lik hatla çalışmış. Diğeri ise Kur’an-ı Kerim’den
arasında Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu, Fuad Başar, Hüseyin İsra Suresi’nin 88. ayetiydi. “Herkes yaradılışına göre davraÖksüz, Abdurrahman Depeler, Adem Sakal, Ali Toy, Cevad nır.” ayeti kerimesini Özcan, yine celi ta’lik hatla kaleme alHoran, Davud Bektaş, Erol Dönmez, Fatih Özkafa, Ferhat mış. Ayasofya’daki sergi, 8 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında
Kurlu, Mehmed Özçay, Mehmet Memiş, Muhammed Ya- ziyaretçilerini ağırladı.

Hazret-i Peygamber'in sanduka örtüsü,
Osmanlı, 19. yy

Nar-I İstanbul

Takke, Osmanlı, 18. yy.
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Kadriye Tabak

İhtiyaçtan Doğup Sanata Evrilişin
’Kırkyama’lı Hikâyesi

Tek başlarına bir anlam ifade etmeyen kumaş parçalarının, maharetli ellerde sabır ve sevgiyle bir araya gelmesiyle ortaya

Ayşe ÇAL

bakımından önemli bir örnek oluşturdu.
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çıkar kırkyama. Kimi zaman eşsiz bir doğa manzarasını, kimi zaman tarihi bir olayı betimler ve duygularımızı dillendirdiğimiz
bir el sanatına dönüşür. Bir zamanlar tasarruf amacıyla atık kumaşlardan elde edilen kırkyamalar günümüzde, her ülkenin
kendi geleneklerine ve yaşam tarzlarına uygun farklı yorumlar katmasıyla sanatsal bir kimliğe kavuşmuş durumda. Bu yıl
‘İSMEK’in Ustaları’ üst başlığı altında düzenlenen “Kübizm Bakışıyla Kırkyama” adlı sergi, hem kırkyamanın bugün geldiği
noktayı yansıtması bakımından, hem de ev tekstili içinde yer alan bir branşın sanat boyutuna nasıl yükseleceğini göstermesi
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Kırkpare, yamalı bohça, parça bohça veya hanım dilendi bey beğendi, ya da İngilizcedeki adıyla ‘patchwork’…
Yaygın adıyla kırkyama, bir kırlent, bir minder ya da belki
bir çanta olarak hayatınızda var olmuştur. Yahut büyüklerinizin küçülen kıyafetlerinizin sağlam yerlerinden veya sizin
için dikilen bir kıyafetin artan parçalarından oluşturduğu
kırkyama bir minderin üzerine oturup pek çok anıyla birlikte sizi çocukluk günlerinize dalıp gitmişliğiniz vardır.
Tasarruf amacıyla eskiden hanımların küçük kumaş parçalarını birleştirip dikerek ortaya çıkardıkları bu uygulama,
zamanla sadece tasarruf amacından çıkıp işin içine renkler,
desenler, motifler ve tabii ki tasarım katılarak bir el sanatına dönüştürülmüştür.
Bugünkü şekliyle kırkyama sanatının, 1600'lerin başında
ticari yollarla Hindistan'dan Avrupa'ya getirilen ve çok pahalı olduğu için en ufak bir parçasının dahi ziyan olmaması
için artık parçalarının kırkyama yöntemiyle değerlendirilerek
doğduğu ve üretilmiş en eski kırkyama örtünün 1708'de
Kuzey İngiltere'de yapıldığı söylenir. Ancak kırkyamaya ait
ilk izlere bir İskit Kabile Reisi’nin mezarında rastlanmıştır ve
üzerinde hayvan motifleri bulunan bu örneğin M.Ö. 100 ilâ
M.S. 100 yılları arasına ait olduğu sanılmaktadır.

Nilüfer Tezcanlı

Anadolu’daki İzler Selçuklulara Dayanıyor
İpek Yolu ile Avrupa’ya, buradan da göç eden insanlar aracılığıyla Amerika’ya kadar uzanan bu sanatın Anadolu kültüründeki kökleri ise Selçuklular dönemine kadar dayanır.
O dönemde çeşitli kumaş parçalarının yan yana getirilerek
dikilmesi suretiyle teknik açıdan tipik ahşap işine benzerlik
gösteren bir takım motifler oluşturulmuştur. Selçuklu’da
geçme işi olarak adlandırılan ve aslında birer kırkyama örneği olan bu çalışmalar daha sonraları Osmanlı toprakları
içerisinde yer alan Bosna bölgesinde gelişim göstermiştir.
Osmanlı döneminde, Bosna’nın başkenti Banja Luka’da;
güneş, yıldız, çiçek vb. merkezi kompozisyonlu kırk pare
örnekleri ünlüydü ve yapıldığı yere atfen ‘baraluka’ adıyla
tanınıyordu. Bu adı taşıyan el işi elbiselerin yapımı, uzunca
bir süre sanat olarak icra edilmiş olup bugün hala Trakya ve
özellikle Balkanlar'da bu adla bilinir. Yine aynı dönemlerde
devrin sanat akımları doğrultusunda aplike desenlerle süslenen çadırlar; saray ve köşklerin dış mekâna taşınmış örnekleri olduğundan epeyce detaylıdırlar. Bugün tüm dünyada
“patchwork” adıyla anılan bu sanat için Anadolu’da ise
“yamalı bohça”, “kırkyama” ve “kırkpare” gibi adlar kullanılmıştır. Kırk pare, Anadolu’da bugün de yapılan bir halk
sanatı ürünüdür. Giysi kesiminden artan parçalar geometrik
biçimlerde kesilir ve geometrik bir düzenlemeyle bir araya
getirilip birleştirilerek arkası tek parça bir kumaşla astarlanır.
Kırkpare daha çok bohça yapımında kullanıldığından halk
arasında “yamalı bohça” şeklinde de adlandırılır.
Kırkyama Ev Tekstili Olmaktan Çıkıyor
Bugün sadece ülkemizde değil farklı sentezlerle tüm dünyada çok yaygın olarak uygulanan ve birbirinden güzel ör-

neklerini görebileceğimiz bir iğne işi olan kırkyama, kişinin
tamamen kendi zevkine ve beğenisine göre farklı renk ve
değişik türde kumaşlar kullanılarak yapılabildiği gibi herhangi bir tasarımın geometrik veya simetrik şekiller oluşturacak biçimde birleştirilmesiyle de elde ediliyor. Kırkyama
ile genellikle kesilmiş kumaş parçaları ya da örgü parçalarının birleştirilmesi ile yorgan, yatak örtüsü, minder, nevresim takımları, battaniye, yastık kılıfı, şapka, atkı, bere, çanta gibi çeşitli tekstil ürünleri ya da aksesuarlar gibi günlük
hayatta kullanım amaçlı objeler elde edilebiliyor.
Oldukça popüler olan kırkyama sanatı tabii ki artık günümüzde sadece atık ya da eski kumaş parçaları kullanılarak
yapılmıyor. Artık bir sanat eseri olarak nitelendirilen ve sanatçısının hayal gücünü, tasarımdaki ustalığını ve kişisel zevklerini yansıtan kırkyamalar, bu el sanatı için üretilmiş renk
renk, çeşit çeşit kumaşlar, iplikler, boncuklar ve daha pek
çok malzeme kullanılarak özenle meydana geliyor. Belki tek
tek bir anlam ifade etmiyor o küçük parçalar ama sabırla
ve sevgiyle bir araya geldiklerinde kimi zaman bir kültürün
izlerini, kimi zaman eşsiz bir doğa manzarasını, kimi zaman
tarihi bir olayı, kimi zaman ise duygularımızı dillendirdiğimiz, somutlaştırdığımız bir bütünü meydana getiriyor.
Her ülke değişik tasarımlarla kendi geleneklerine ve yaşam
tarzlarına uygun yorumluyor kırkyamayı. Farklılıklar genellikle seçilen konular, kullanılan motifler ve süslemelerde kendini gösteriyor. Bu sanat dalı, doğasındaki tasarruf anlayışı,
sabır ve el emeği nedeniyle uygulandığı her yerde barışın
ve dayanışmanın sembolü oluyor. Hindistan ve Pakistan’da
minik aynalar, Afrika’da ise sade ve geometrik şekiller öne
çıkıyor. Kırkyamanın ticari boyutta en üst seviyede olduğu
Amerika’da ise genç kızların çeyizleri çift alyans modeli ile
zenginleşirken Baltimore’da ise albüm aplikeleri, yoyolar,
ipek ve kadifeli örnekleriyle karşımız çıkıyor kırkyamalar.

Kadriye Kehribarcıoğlu

Her Kumaş Parçası Kırkyamaya Girmiyor
Bunca malzeme bolluğu içerisinde en güzel kırkyamalar nasıl bir malzemeyle ortaya çıkar derseniz işte bu
noktada, kullanılacak kumaşta bazı özellikler aranıyor
elbette. Örneğin yapılacak bir objede kullanılacak kumaşların aynı tür olması ve dokumasının çok sıkı ya da
çok seyrek olmaması çalışmada kolaylık sağlaması ve
dayanıklılık açısından önem taşıyor. Bu yüzden tamamen sentetik ya da pamuklu kumaşlar tercih ediliyor.
Bu arada kumaşların kalınlık ve esnekliklerinin birbirine
yakın olması da önemli bir husus. Çünkü bu, deformasyonu engelliyor. Kumaşların dikilmeden evvel yıkanması
ve aprelerinin alınması ise eğer yıkama gerektirecek bir
obje ise renk solması ve çekme gibi istenmeyen durumları önlüyor. Bunun yanında ince ve kaygan kumaşlar
tercih edildiğinde bunları tela ile kalınlaştırmak, çalışırken kullanılan kumaşların atkı-çözgü yönüne dikkat
etmek ve parçaların birbirine uymama ihtimaline karşı
daima yedek kumaşlar hazır bulundurmak gibi basit
hususlar da kırkyama da başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor.
Gönül Öztüllü
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Kırkyamada, kumaş seçimi kadar günlük hayatımızda
çok önemli yer tutan renklerin seçimi de önemli derecede rol oynuyor. Güzel hazırlanmış bir kırkyama çalışmasında hayranlık uyandıran ilk faktör, genellikle kullanılan
renklerdir. Çünkü ilk olarak renk uyumu dikkat çeker.
Sanatın diğer kollarında olduğu gibi kırkyamada da iyi
bir sonuç elde edebilmenin yolu renklerin iyi planlanmasından geçer. Çeşitli renkleri bir arada kullanmak ve
birbiriyle uyumlu renklerin ahengini yakalayarak bir desen oluşturmak, en az deseni yerinde kullanmak kadar
gerçek bir beceri ve sanatsal bir hayal gücü ister.
İSMEK’te Eğitimi Veriliyor
Kırkyama, bizim kültürümüzde yakın zamana kadar bir
el sanatı dalı olarak kabul edilmese de bugün gelinen
noktada bu işi sanat boyutuyla ele alan sanatçılar yetiş-
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meye, insanların bu sanata ilgi duymasıyla birlikte çeşitli kurslar açılmaya başladı. Bugün modern bir el sanatı
olarak kabul gören kırkyama ile ilgili eğitim verilen kurumlardan biri de İSMEK…
İSMEK’te El Sanatları Teknolojisi alanında eğitimi verilen
44 branştan biri olan kırkyama branşında kursiyerlere, bu
el sanatından yetkin usta öğreticiler tarafından eğitim veriliyor. Mesleki hesaplamaları yapabilme, kırkyama temel
tekniklerini kavrayabilme, kırkyama parçalarını tekniğine
uygun birleştirebilme, kırkyama sanatında kullanılan düz
dikiş, ev tekstili kumaşları, overlok, ütüleme, kesim, basit nakış, temel iğne teknikleri, kenar bordürü, dekoratif kırkyama gibi konuları kapsayan kırkyama branşında,
toplam 552 saatlik bir eğitim veriliyor. Teorik ve uygulamalı eğitimleri alan kursiyerlerin kırkyama sanatında nasıl

ilerleyecekleri ise tamamen kendilerine kalıyor. Kimileri bu
işi sadece bir hobi olarak sürdürürken, kimileri tekstil alanında çalışmaya yöneliyor. Bir farkındalık oluşturmak ya
da kendini sanatla ifade etmek isteyenler ise hayal güçleriyle besleyip şekillendirdikleri özgün fikirlerini kırkyamayla buluşturarak sanata ve sanatsal çalışmalara yöneliyor.
Eski Kumaşlar Değil, Picasso Kırkyamada!
Sürdürdüğü eğitim hizmetleri dışında adeta yol gösterici
bir kılavuz gibi kursiyerlerinin ufkunu açacak, onlara farklı
bakış açıları kazandıracak farklı faaliyetlere de imza atan
İSMEK, 2013-2014 eğitim dönemi içerisinde gerçekleştirdiği “İSMEK’in Ustaları” üst başlığıyla düzenlediği on sergi
içinde kırkyama sanatına da yer verdi. “Kübizm Bakışıyla
Kırkyama” adını taşıyan kırkyama sergisiyle, her ne kadar
kendi içinde, kendine özgü teknikler barındırsa da kırk-

yamanın; bugün geldiği noktayı yansıtması ve ev tekstili
içinde yer alan bir branşın sanat boyutuna nasıl yükseleceğini göstermesi bakımından önemli bir örnek oluşturdu.
Pablo Picasso ve Georges Braque gibi sanatçıların da öncüleri arasında yer aldığı ve plastik sanatlarda 20. yüzyılın en
etkili yenilikçi akımlarından biri olan kübizm akımına mensup sanatçılar, Paul Cezanne’nin, “Doğadaki her şey küreye, koniye ve silindire dayanır.” sözünden hareketle çevrelerindeki her şeyi geometrik biçimler olarak görüyorlardı.
Sanatın gelişiminde bir devrim olarak nitelendirilen kübizm, geleneksel perspektife, ışık- gölge kullanımlarına
ve sanatı, doğanın taklit edilmesi olarak gören kuramlara
karşı çıkarak; doğadaki biçim, doku, renk ve mekânları
taklit etmek yerine, parçalara ayrılmış nesneleri çeşitli
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yönlerden aynı anda algılanabilecek biçimde yan yana getirerek yeni bir gerçeklik oluşturmaya çalışmıştır. Bu akımı
benimseyen sanatçılar, resimde renk oyunlarının yankılarını,
güneş ışınlarının tabiat içinde uyandırdığı parıltıları bir yana
bırakarak eşyanın geometrik yapısına önem vermişlerdir.

tici ve çok sayıda İSMEK kırkyama kursiyerlerinin eserlerini
içeren sergide; Pablo Picasso, Joan Miro, Maide Arel, Georges Braque, Stephanine Clair, Juan Gris, Tomas C. Fedro, Samantha Clair, Augute Herbin, Kazimir Malevich gibi,
Kübizm akımına öncülük etmiş ünlü ressam ve sanatçıların
eserlerinden esinlenerek oluşturulan 106 çalışma ortaya
kondu. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kampüsü’nün
sergi salonunda İstanbullu sanatseverlerle buluşan sergi,
sanat çevreleri tarafından ilgi ile takip edildi.

Sergideki eserlerin yaklaşık iki buçuk aylık bir emek sonucu ortaya çıktığını söyleyen İSMEK Kırkyama Branşı
Zümre Başkanı Nermin Yıldırım, “Kübizm Bakışıyla Kırkyama” sergisiyle bir anlamda kırkyamanın; faydaya yönelik kullanımından kurtarılarak tamamen sanatsal boyutuyla ele alındığını belirtiyor. Kursiyerlere bu işin eğitimleri
verilirken teknik bilginin yanı sıra sanatsal bir bakış açısı
kazandırma gayesiyle hareket ettiklerini özellikle vurgu-

layan Nermin Yıldırım, sergi fikrinin de aslında buradan
doğduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Kırkyama denildiğinde insanların zihninde yatak örtüsü, minder, yastık kılıfı
gibi ev tekstili ürünler canlanıyor. Bu sergiyle insanların
kafasından bu olguyu silmek istedik ve bunda da başarılı olduk. Eminim bundan sonra kırkyamaları sadece örtü
olarak değil duvarları süsleyen tablolar olarak da sık sık
görmek mümkün olacak.” diyor.

Neşe Özder
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Kırkyama Artık Tablolarda
İSMEK kırkyama zümre başkanları Nermin Yıldırım ve Rabia Özdemir’in küratörlüğünde hazırlanan, 19 usta öğre-

Nursel Erçetin
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El Yapımı
Minyatür Bahçeler
Z. Ece ERGENE

Mimar Emre Özberk, modern şehir insanının yeşile olan hasretine, bir avuç toprağa el sürme
özlemine, tasarladığı tamamı el yapımı olan canlı minyatür bahçelerle çare olmaya çalışıyor.
Özberk’in “Paspas’ın Bahçeleri” adını verdiği minyatür bahçelerde doğal olmayan hiçbir
malzemeye yer yok. Üstelik ağacından çimlerine kadar her şey gerçek. Bitkilerin sulanması,
ağaç dallarının budanması, çimlerin düzenli olarak biçilmesi gerekiyor. Japon Penjing
ve Bonsai sanatlarından esinlenen Özberk'in tasarımları mimarların proje maketlerini
andırmasına rağmen sanatsal değer olarak çalışmasını çok daha ötelere taşıyor.

Son yüzyıl içerisinde ne çok şey yaşandı insanlık tarihinde. İki dünya savaşı çıktı mesela. Bu savaştan kimi ülkeler
heybelerinde zaferle döndü, kimi ülkeler ise ağır kayıplardan başka bir şey görmedi. Savaşlar bitti, sonra insanlık ilerlemek için adımlarını hızlandırdı. Ay’a ilk kez ayak
basıldı, astronotlar uzaydan Dünya’ya selam gönderdiler.
Sovyetler Birliği dağıldı, atom parçalandı, yeni bir milenyuma girildi. Saymaya kalksak sayfalar alacak daha pek çok
gelişme yaşandı son yüzyıl içinde.
Kuşkusuz en büyük gelişme teknoloji alanında oldu. Ve
bu alandaki gelişmelerin çoğu da insan hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir. İletişimden, çalışma hayatına, sağlıktan gündelik hayatın pratiklerine kadar giren teknoloji,
işimizi kolaylaştırdı kolaylaştırmasına; ancak doğrudan
ya da dolaylı bir şekilde, hayatımız kolaylaştıkça yaşam
alanlarımız daraldı. Özellikle de giderek birer beton yığınına dönen büyük metropollerde yaşayan bizler, bir
parça yeşile bile hasret kaldık. Evimizdeki, ofisimizdeki
küçük saksılarda yetiştirdiğimiz birkaç dal çiçekle yeşile
hasretimizi gidermeye çalıştık.
Emre Özberk, modern şehir insanının yeşile hasretini,
bir avuç toprağa el sürme özlemini fark etmiş olacak ki,
çimleriyle, ağaçlarıyla, hatta ahşap masa ve sandalyeleriyle minyatür bahçeler tasarlama işine girişmiş. Tasarladığı bahçelerde, şehrin gürültüsünden, o insanı yoran
hengâmesinden, kirli havasından bir nebze de olsa uzaklaşabiliyor, nefes alabileceğiniz bir dünyaya yolculuk edebiliyorsunuz. Emre Özberk, “Paspas’ın Bahçeleri” adını
verdiği minyatür bahçelerini dergimize anlattı.
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Minyatür Bahçeler Kedi Paspas’ın
Mama Kaplarında Doğmuş
Doğaya, özellikle de bitkilere karşı büyük bir hayranlık
duyduğunu belirten Özberk, son 5-6 senedir de Uzakdoğu kökenli bitki sanatlarıyla ilgilendiğini söylüyor.
Anlattığına göre “Paspas’ın Bahçeleri” de hem doğaya
olan ilgisinin, hem de sahip olduğu mimarlık ve tasarım formasyonunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan
bir proje. Emre Özberk’in, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olduğunu ve 14 yıldır mimarlık
yaptığını hatırlatalım.
“Minyatür bahçe tamam da, Paspas ne ola ki?” diye
merak ediyoruz. Ve öğreniyoruz ki, Özberk’in minyatür bahçeleri, ismini, kedisi Paspas’tan almış. İlk minyatür bahçeler de zaten artık hayatta olmayan Paspas’ın
mama kaplarında doğmuş. Paspas, minyatür bahçelere
isim koyarken Özberk’e ilham vermekle kalmamış, bahçelerin tanıtımında modellik yaparak, ilk zamanlarda
projenin en önemli destekçilerinden de biri olmuş.
Kedi Paspas’ın mama kapları, mini bahçelerin doğmasına vesile olmuş olmasına ya, mimar Emre Özberk’in bu
işe kalkışmasındaki asıl sebep mama kapları değil elbette. Özberk, kendi minyatür ağaçlarını yetiştirmeye başladıktan sonra, bu ağaçlar etrafındaki minik mekânların
büyüleyici olduğunu fark etmiş ve hazırladığı ahşap
mobilyalar ve doğru ölçekteki ek bitkilerle bu mekânları
görünür kılmaya çalışmış. Tasarladığı birbirinden güzel
mini bahçelerde, Emre Özberk’in bu çabasının sonuç
verdiğini görebiliyoruz.
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Size Ait Minik Bir Dünya
Uzakdoğu’da sanat çok güçlü bir şekilde Budizm ve de halkın
doğaya olan sevgisinin etkisi altında kalmış. Çiçek düzenleme
sanatı olan “ikebana” gibi, “bonsai” denilen minyatür ağaç
yetiştirme sanatı da Uzakdoğu’da bu şekilde ortaya çıkmış.
Sözünü ettiğimiz her iki sanat da Çin’de doğmuş, Japonya’da
geliştirilmiş. Yüksek mimar Emre Özberk de bonsai ve penjing
sanatlarından ilham alarak başlamış bahçe tasarlama işine.
Konunun yabancıları için küçük bir bilgi notu vermekte yarar
var; penjing, bonsai sanatına ilham veren ve anavatanı yine
Çin olan bir sanat. Kaynaklarda, günümüz mimarlarının proje
maketlerine benzer yönleri olduğu yazıyor. Bu sanatta doğal
manzaralar, gerçek materyaller kullanılarak oluşturulur ve boyutlar çok önemlidir. İmgeler, kullanılan ağaçlarla orantılı olmalıdır. Bu gerçeklik hissini daha da arttırır. Tıpkı Emre Özberk’in
minyatür bahçeleri gibi.

Özberk, bonsai sanatında temel öğenin tek bir minyatür ağaç
olduğunu belirterek, “Burada tüm gayret, o bitkiyi en mükemmel forma kavuşturmak içindir. Ve minyatürleştirilen bitki neredeyse bir heykel gibi sergilenir. Dokunulmaz ve sadece uzaktan hayranlıkla bakılan bir obje gibidir.” diyor. Emre Özberk,
tasarladığı minyatür bahçelerde ise esas unsurun, minyatür
ağaçların etrafındaki mekân olduğunu vurgulayarak, “Benim
gayretim bu minik mekânı ortaya çıkaracak doğru dokunuşları yapabilmek. Sonuçta ortaya çıkan; çimlerini biçeceğiniz,
sulayacağınız, budayacağınız size ait minik bir dünyadır.” diye
konuşuyor.
Kendisinin de belirttiği gibi Emre Özberk’in 15 ilâ 40 cm. arasında değişen boyutlardaki minyatür bahçelerinde yalnızca
bonsai ağaçlar değil, kompozisyonda yer verdiği tüm bitkiler
canlı. Genellikle dairesel olan bu mini bahçelerin bakımı konusuna da değinmesini istediğimiz doğa tutkunu mimar Özberk,
titizlikle tasarladığı mini bahçeleri yeni sahiplerine verirken,
yanına bahçelerin bakımıyla ilgili detaylı tavsiyeler içeren bir
bakım kılavuzu da eklediğini anlatıyor. Bahçeler gibi, bu bakım kılavuzlarının da minyatür boyutlarda olduğunu ekliyor.
Özberk, minyatür bahçelerin uzun süre canlı tutulabilmesi için
de şu tavsiyelerde bulunuyor: “Bahçelerin bakımı, diğer pek
çok bitkiyle benzer özellikler taşıyor. Doğru bir konum, yeterli
miktarda sulama gibi temel hususlar, minik bahçeler için de
önemli. Bunlara ilave olarak özellikle çimlerin uzun süre yeşil
kalabilmesi için nemli tutulmaları ve sulamanın hassas yapılması önemli. Bu hususlara ne kadar dikkat edilirse bahçelerin
ömrü de o kadar uzun oluyor.”
Özberk, mini bahçelerin, sıradan saksı bitkilerine göre daha
özenli bir bakım gerektirdiğine dikkat çekerek, “Sığ kaplarda
toprak daha hızlı kuruduğu için, özellikle toprağın nem durumu takip edilmeli. Çimlerin uzun ömürlü olması için de dikkatli
bir bakım önemli.” diyor.
Minik Salıncaklı Bahçeler Revaçta
Minyatür bahçe bakımının bir parçası olan sulama, budama
ve çim biçme gibi uğraşların, bahçe ile ona sahip olan kişi
arasındaki ilişkiyi canlı tuttuğunu da anlatıyor Emre Özberk
ve ekliyor: “Bütün bu işleri yaparken, gerçek bir bahçe ile sahibi arasındaki ilişkiyi daha küçük bir ölçekte yaşayabilmenizi
sağlıyor Paspas’ın Bahçeleri. Çünkü bahçelerdeki her ağacın
etrafında minik bir dünya var. Bahçenizle ilgilenirken kısa bir
süre için gerçek dünyadan kopup, bu minik dünyanın parçası
olabiliyorsunuz. Bu da insanı çok mutlu ediyor.” Özberk, bu

mutluluğu yaşamak isteyen herkesin, Türkiye’nin minyatür
bahçelere adanmış ilk web sitesi olan www.paspasinbahceleri.
com adresinden siparişle mini bir bahçeye sahip olabileceğini
hatırlatıyor.
Emre Özberk, internet üzerinden bahçe siparişi verenlerin,
bahçelerini kendilerine özel kılmak için bazı taleplerde bulunduklarına değiniyor. Anlattığına göre kimi müşteriler, mobilyaların üzerine isimlerinin baş harflerinin yazılmasını, bahçelere
farklı objeler eklenmesini, minyatür zarfların içinde özel notların yazılmasını talep edebiliyor. Emre Özberk’ten, bahçelerde
en çok ne tür kompozisyonların ilgi gördüğünü öğrenmek istiyoruz. Hemen hemen tüm tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü söyleyen Özberk, ancak içinde minik salıncakların bulunduğu bahçelerin biraz daha fazla öne çıktığını vurguluyor.
Mimar Emre Özberk’e, minyatür bahçeleri tasarlarken ne tür
bitkiler kullandığını soruyoruz. Özberk, minyatür ağaçlar için
ardıç, şimşir, berberis ve mazı başta olmak üzere genellikle
Türkiye’de yetişen ve bonsai için uygun özelliklere sahip, bakımı nispeten kolay olan bitki türlerini tercih ettiğini belirtiyor.
Özberk, prensip olarak, minyatür bahçelerinde doğal olmayan
hiçbir objeyi kullanmıyor. Söylediğine göre kullandığı mobilyaların tamamını, ahşap malzemeden, el işçiliği ile kendisi üretiyor. Tasarım yaparken mümkün olduğunca yalın, türlerinin
minik arketipleri gibi görünen mobilyalar elde etmeyi hedefliyor. Özberk’in mini bahçelerinde tüm tasarım kendisine ait.
Hatta hazırladığı tüm tasarımlar, Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılan müracaat ile koruma altına alınmış.

Bu arada değinmeden geçmek olmaz… Avuç içi kadar bir
alanda, insana koskocaman bir dünyanın kapılarını aralayan
Paspas’ın Bahçeleri’nin namı ta Amerika’ya kadar ulaşmış.
Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli gazetelerinden biri
olan The New York Times gazetesi, sayfalarında, Özberk’in
minyatür bahçelerine yer vermiş. Gazetenin haberinden sonra
Paspas’ın Bahçeleri, ABD ve İngiltere’de başka birçok yayın or-
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ganında haber olmuş. Emre Özberk, “Böylece ölümünden 1yıl
sonra sevgili kedimiz Paspas’ı tüm dünya tanımış oldu.” diyor.
Maliyet Ağacın Cinsine Göre Değişiyor
Emre Özberk, haftanın altı günü bir mimarlık ofisinde çalışıyor
ve işten arta kalan zamanlarda minyatür bahçelere vakit ayırabiliyor. Özberk, boş vakitlerinin büyük bir kısmını büyük keyif
aldığı bu işe ayırdığını belirterek, “Bu, son derece keyif alarak
yaptığım ve beni mutlu eden bir uğraş. O nedenle boş vakitlerimin büyük kısmını bahçelerime ayırıyorum. Ağırlıklı olarak da
hafta sonlarında Paspas’ın Bahçeleri’yle ilgili çalışmalar yapıyorum.” diye konuşuyor.
Kedisi Paspas’ın mama kabından mülhem minyatür bahçelerin bir tanesini 1 ilâ 3 gün arasında tamamlayabiliyor Özberk.
Yani minyatür bir bahçenin sahibine teslim edilinceye kadarki
süre, kullanılan ağacın cinsine ve mobilyaların çeşitliliğine bağlı
olarak değişebiliyor. Tabii bu sürenin öncesinde ciddi bir hazırlık evresi ve sonrasında da haftalar alan bir bakım sürecinin
olduğunu hatırlatmakta da yarar var. İşin maliyet kısmını soruyoruz Emre Özberk’e. Çoğunlukla sevdiklerine sıra dışı hediye
vermek isteyenlerin internet üzerinden minyatür bahçe siparişi
verdiğini anlatan Özberk, fiyatların ise 75-320 TL arasında değiştiğini ifade ediyor.
Emre Özberk son olarak mini bahçe yapımını öğrenmek isteyenlere bazı tavsiyelerde bulunuyor: “Öncelikle bitkilere farklı
bir ölçekten bakabilmek gerekiyor. Doğadaki çok güzel bir
ağacın gövdesi, dalları yaprakları arasındaki ilişkiyi ve orantıyı
iyi gözlemlemek ve bu oranları kullanacağınız bitkilerde aramak, aynı güzelliği ortaya çıkarmaya gayret etmek önemli. Bunun dışında bonsai teknikleri, genel bitki bakımı konularında
bilgi ve tecrübe edinmek gerekiyor.” Yeni bitki türleri ve bahçe
tasarımları üzerinde çalıştığını da ekleyen Özberk’in hedefi,
mini bahçelerini yurt içinde ve yurt dışında daha fazla insana
ulaştırmak. Söyleşimizin sonunda, avuç içi kadar bahçelerle,
bize yemyeşil dünyalar sunan Özberk’e teşekkür ederek yanından ayrılıyoruz.
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Nadide Eserlerin Mütevazı Ev Sahipleri
Aharlı Kâğıtlar
Uğur SEZEN
Kâğıt… Binlerce medeniyetin ev sahibi… Hattatlar, bu medeniyetlerin reçetelerini göz nuruyla kâğıda yazdı, müzehhipler
bu kâğıdı tezyin etti, mücellitler ciltledi… Binlerce medeniyet öğesi olan nadide eserler nesilden nesile intikal ederken,
belki de bu maceranın çıkış noktası olan “kâğıt” biraz yabanda kaldı. Kâğıdın hatırını sormak ve halini dinlemek için,
kâğıt ustası Yavuz Tiryaki’nin Fatih’teki Murakka Kâğıt Atölyesi’ne misafir olduk.
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Birbirinden değerli binlerce esere, sanatkarların göz nuru
ve maharetine ev sahipliği yaptı. Üzerinde kıvrılan harflerle, açan çiçeklere ve istiflenen motiflere, haklı olarak o kadar dikkat kesiliyoruz ki bütün bu güzelliklere zemin olan
kağıdı gözden kaçırıyoruz. Oysa klasik tezyini sanatlarımız
söz konusu olduğunda kağıt da üzerindeki sanat kadar
olmasa da, ondan hemen sonra söz konusu edilmeye değer bir nitelik taşıyor. Çünkü bir tezhibe bir hatta zemin
olacak bir kağıt çok uzun bir süreçten ve pek çok işlemden
geçerek hazırlanabiliyor.
Son yıllarda geleneksel tezyini sanatlara yönelik ilgi, bu
sanatların icra edilmesinde kullanılacak malzeme ve ekipman sağlayan usta ve atölyeleri de artırdı. Söz gelimi hattatlara ve müzehhiplere aharlanmış ve mührelenmiş kağıt

üreten ustaların ve atölyelerin sayısında son yıllarda ciddi
oranda bir artış gözleniyor. Fatih'te açtığı kağıt atölyesinde üretime başlayan sanat tarihçisi Yavuz Tiryaki de bu
isimlerden biri.
Yavuz Tiryaki, 1984 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü’nde başlar
üniversite hayatına. Üniversite tercih listesinde ilk sırada
yer alan sanat tarihi, esasında Yavuz Tiryaki için 4 yıllık
eğitim sisteminden çok farklı bir yerdedir. “Çocukluktan
gelen bir sevgi benim için.” sözüyle, bilhassa Türk sanatları ile arasındaki ünsiyetin altını çizen Tiryaki, bu süre
zarfında Oktay Aslanapa, Semavi Eyice, Nurhan Atasoy,
Yıldız Demiriz, Şelale Yetkin gibi alanında uzman isimlerle
çalışma imkânı yakalar.
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Yavuz Tiryaki, Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra,
Türk sanatı araştırmaları üzerine yüksek lisansını da tamamlar
ve 5 sene kadar İstanbul Üniversitesi’nin değişik birimlerinde
güzel sanatlar dersleri verir. Türbeler Müze Müdürlüğü’nde,
İstanbul türbelerindeki çini envanterleri üzerine araştırmalar yapar. Hoca Ahmet Yesevi Vakfı’nda, gelenekli sanatlarla uğraşanlara mekân ve imkân tanır. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nda da uzun zaman mesai harcar. 45 yıl sürecek
Türk Kültür Atlası çalışmalarını başlatır. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak 6 yıl çalıştıktan sonra
ise ticarete atılır.
“Türk Sanatlarından Kopamadım”
Yavuz Tiryaki ticarete atılır fakat kendi ifadesi ile Türk sanatlarından bir türlü kopamaz. Bu vesile ile her yıl akademik dergilerde makale yayımladığını, çeşitli
ansiklopedilerde muhtelif maddeleri yazdığını belirten Tiryaki’nin, usta hattat
ve ebrucu Fuad Başar ile birlikte hazırladığı bir de Türk Ebru Sanatı
kitabı var. Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü’nün hazırlık çalışmalarına ise halen devam etmekte. Fakat Tiryaki’nin asıl
sevdası, her haliyle kâğıt…
Yavuz Tiryaki ile yakın zamanda Fatih’te açtığı Murakka Kâğıt Atölyesi’nde kâğıdın
her halini konuştuk. Kâğıdın
yapısını, kalitesini, mahiyetini
ve tezyinata imkân sağlaması için
hangi işlemlerden geçtiğini ehlinden dinledik.
“Kâğıt, yapısı itibariyle liflerden oluşur. Bu
lifler, ince ve uzun borulardır. Bunlar peş peşe ve
yan yana geldiği andan itibaren kağıdı oluştururlar.” diyerek
söze başlıyor kağıt sevdalısı Yavuz Tiryaki. Genelde ağaçtan,
bitkiden elde edilen, selüloz ağırlıklı kağıt kullandıklarını da ilave ediyor.
Tiryaki’den öğrendiğimize göre kâğıt suyu yediği andan itibaren, kendisini oluşturan borular yani lifler şişer. Sonrasında
ise bu kâğıt, liflerin dizilişi doğrultusunda esner ve uzar. İş bu
aşamaya gelmesin diye, tam bu noktada devreye Yavuz Tiryaki giriyor ve bu uzama esnasında kağıtta bir bozulma meydana gelmemesi, kağıdın daha uzun süre yaşayabilmesi için
muhtelif koruma yöntemleriyle kağıt üzerinde çeşitli işlemler
yapıyor. Bu işlemlerden ilki kağıdın aharlanması.
Tiryaki’ye göre, Mısır’da cenazenin bozulmasını önleyen mumyalama işlemine
benziyor kâğıt aharlamak. Çünkü
bu ahar sayesinde kağıdın bozulması önleniyor ve üzerine
yapılan her işlem uzun yıllar
kalabiliyor.
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Her Ustanın Reçetesi Tecrübesidir
Kâğıt aharlamanın birçok reçetesi
mevcut. Tiryaki’nin tecrübe ve araştırmalarına göre, kağıt aharlamada
uzun yıllardır nişasta kullanılmış.
Geçmiş dönemlerde bu işlem için
kitrenin de kullanıldığı olmuş ama
genelde nişasta tercih edilmiş.
Tiryaki’nin tarifine göre aharlanacak
kâğıdın hafif ıslatılarak esnemesi sağlanır
ve bu esneme esnasında kâğıda, daha evvel
çeşitli işlemlerle tutkal haline getirilen nişasta
sürülür. Bu nişasta, kağıdı oluşturan liflerin arasını
doldurarak tıkar, kağıdın esneme ve uzamasını sabit bir
noktada bırakır.
Tiryaki’den dinlediğimize göre nişasta, kaynatılarak bir tutkal
haline getirilir. “Geçmiş dönemlerde bu işlem için kitre de
kullanılmış ama ağırlıklı olarak nişasta kullanılmakta. Kâğıdın
önüne ve arkasına nişasta sürüldüğü zaman, kâğıdın bütün
boşlukları doluyor ve kâğıt daha tok bir hale geliyor.” diyen
Tiryaki, nişastayı nasıl hazırladığını da şu sözlerle anlatıyor:
“Bir su bardağına, bir tatlı kaşığı kadar nişasta kullanıyoruz. Genelde de buğday nişastası kullanırız. Ateş üzerinde
kaynayıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Bir litre başına da
bir nohut tanesinden biraz daha küçük şap konur. Bunun
nedeni, şapın bakteri önleyici olmasıdır. Şap, bütün mikrop,
bakteri ve mantarları öldürür. Kağıdın hastalıktan kurtulmasını sağlar. Nişasta fokur fokur kaynadığında, kısık ateşte
birkaç dakika daha bırakılır. Yenilebilir bir malzemedir ve
insan sağlığına bir zararı yoktur. Hazırladığımız bu nişasta
soğuduktan sonra tülbentten geçirilir. Daha sonra fırça ya
da süngerle kağıda sürülebilir bir kıvam alır.”
Bir sonraki işlem ise, tutkal kıvamına gelen bu nişastanın, yediği kadarı ile kağıda sürülmesi. Bunun için de bir fırça ya da sünger kullanıldığını belirten Tiryaki’nin tercihi, hanımların mutfak
işlerinde kullandıkları temizlik süngerinin yumuşak kısmı.
“Nişastaya batırdığım süngerle, tarla sürer gibi önce tek bir
yönde ilk katı sürüyorum. İkinci katı ise ters istikamette sürüyorum. Ve bu kâğıdı kurumaya bırakıyorum.” sözleri eşliğinde
tezgâhtaki kâğıdı aharlamaya başlayan Yavuz Bey, kuruma işlemi tamamlandıktan sonra, eğer gerek varsa kâğıdın arka yüzüne de aynı işlemi uyguluyor. Söylediğine göre aharlanan kağıt
eğer çok kalınsa, kağıdın ön yüzüne sürdüğü nişasta diğer yüze
ulaşmayacağı için tekrar sürmek gerekiyor. Aharlanan kağıt kitap için kullanılacaksa, kağıdın iki yüzüne de yazı yazılacağı
için, önlü arkalı aharlanması şart.
Her Yiğidin Nişasta Sürüşü Farklıdır
Her ustanın kendi kıvamı ve uyguladığı usûl bir diğer ustadan farklıdır. Bu
kâğıt aharlarken de böyle. Eğer ki
nişastanın yoğunluğu kâğıdın ih-

tiyacından daha koyu ya da daha
sıvı ise, bu kâğıdın ömrü için ve
ileriki zamanda kâğıda yazılacak
yazı için pek sıhhatli olmuyor.
Eğer ki nişastanın kıvamı koyu ise,
kâğıdın üzerinde kalın bir tabaka
oluşturacağı için çatlar. Nişastanın
kıvamı çok ince ise, kâğıdı oluşturan lifler arasında istenilen dolguyu
gerçekleştirememiş olur. Tiryaki’nin de
ısrarla üzerinde durduğu gibi, her usta,
kendi çalıştığı ortamda bunun ölçü ve ayarını
kendi bilir. Kendi ifadesi ile, “Her ustanın kendi
eli ile ilgili bir tecrübesi vardır.”
Mühre, Kâğıdın Nefsini Dizginler
Nişasta aharı yapılan ve liflerinin arası doldurulan, gözle görülmese de düz bir satıh haline getirilen kâğıt, en az bir gün
kurumaya bırakıldıktan sonra, mühre denilen bir sistemle ezilir.
Bir cam olan mühre, kâğıdın üzerinde rahat kaysın ve kâğıda
parlaklık versin diye, üzerine yağ damlatılarak kullanılabilir.
“Ben, mühre rahat kaysın ve parlatsın diye fındık yağı kullanıyorum. Ebru mührelerken genelde sabun sürülür mesela.” diyen Tiryaki, bu işlemin bir altlığın üstünde yapılması gerektiğini
de belirtiyor. Tiryaki, “Eskiden bu altlık meşin olurmuş. Fakat
günümüzde maddi olanaklardan dolayı meşin altlık pek tercih
edilmiyor.” dedikten sonra, kâğıt mühreleme esnasında altlık
olarak paspartu kartonu kullandığını söylüyor.
Nişasta aharında olduğu gibi, mühreleme de ‘yeterince’ ve ustanın göz kararı miktarınca yapılmalı. Kimi ustanın gücü bir
kâğıdı 3 seferde mühreleyebilirken, bir başka usta 10 seferde
bu işlemi tamamlayabiliyor. Esas olan ise, kâğıdın düz bir satıh
haline gelinceye kadar mührelenmesi gerektiği. Tiryaki’nin tabirine göreyse, “Kâğıt ölünceye kadar.”
Kâğıdın ölmesi, ona yazı yazacak hattat için, o yazıyı tezyin
edecek müzehhip için nefsini feda etmesi aslında. Bu inceliği
bilenler, kâğıdı sevgi ile mührelerler, adeta şefkat tokatı atarlar.
Önemsemeyenler ise, mührelerken kırarlar kâğıdı…
İkinci Kat Ahar,
Yumurta ile Yapılıyor
Mührelemeden sonra kâğıda ikinci bir kat sürülür. Buna da
yumurta aharı denir. Yumurtanın beyazı sarısından ayrılır
ve şapla, su kıvamına gelinceye kadar çırpılır. Yüzeyinde bir
köpük tabakası oluşan bu sıvı, bir gün dinlendirilir ve sonra
üzerindeki köpük atılarak altta kalan sıvı kâğıda sürmeye
hazır hale getirilir.
Tiryaki, aynen nişasta aharında uyguladığı usulü yumurta aharında da uyguladığını söylüyor. Yani bir sünger
yardımıyla, şapla çırpılmış bu
yumurtayı kâğıda şu şekilde

yediriyor:“Nişasta sürme işleminde olduğu gibi, yumurtayı da
sünger yardımıyla kâğıdın yüzeyine sürer ve bir gün kurumaya
bırakırım. Bu işlemden sonra, bir hafta içinde mutlaka son kat
mühreyi kâğıda vurmak gerekir. Eğer bu yapılmazsa, yumurta
ileriki zamanda çatlayabilir. Mühreyi bir haftadan önce yaparsak bu kez de yumurta tam olarak kurumadığı için, mühre
kâğıdı sıyırır ve çizik içerisinde bırakır. Bu işlemlerden sonra,
eğer kâğıt üst düzey seviyede kaliteli değilse, yazı yazılması için
en az bir sene bekletilmesini tavsiye ederim.”
Yazı, Aharlanmış Kâğıda Yazılır
Aharlanmış kâğıdın yüzeyine, eski yöntemlerle hazırlanan mürekkeplerle yazı yazılır. Dolayısıyla mürekkebin içerisinde hiçbir
sentetik malzeme bulunmaz. Bu da mürekkebin silinebilir ve
tashihe müsait olduğunu gösterir. Klasik mürekkepler, is ve
Arap zamkı denilen bir yapıştırıcı ile harmanlanarak hazırlanır. Yazılı kâğıt, daha
sonra murakka yapılırsa, tekrar
ıslanmış olur. Fakat öncesinde kâğıt aharlandığı için,
bir esneme söz konusu olmaz. Dolayısıyla
yazı da bozulmaz.
Ama mürekkebin
içerisinde sentetik
malzemeler varsa, bunlar nişastanın içerisinde
yürür ve yazının
bozulmasına sebebiyet verir. Bu
yüzden gelenekli sanatlarda asla sentetik
malzeme kullanılmaz.
Artık Standart Kâğıt Kullanılsın
Yıllardır kâğıtla hemhal olan ve onun
her halini bilen Tiryaki, bir tavsiyede de bulunmayı ihmal etmiyor. Avrupa standartlarında 9706 kâğıtların,
bir kâğıdın içerisinde olması gereken her maddeyi iyi bir oranda içerdiğini söyleyen Tiryaki, asit-baz dengesi açısından da bu
kâğıtları öneriyor.
“Bir kâğıdın uzun yaşayabilmesi için, ph değerinin mümkün
olduğunca yüksek olması gerekir. 9706 kâğıtlarda bu değer
ortalama 8,5’tur. Geri dönüşümden elde edilen kâğıtlarda, lifler kısadır. Bu da kâğıdın ıslandığı andan itibaren bozulmasını
hızlandırır.” diyen Tiryaki, gelenekli sanatlarımızda standart
kâğıtların kullanılması gerektiğinin altını şu cümlelerle çiziyor:
“Standart kâğıtlarda, hem yaşlanma daha geç
olur, hem de işlem yaparken kolay ve kaliteli sonuç alırız. Biz de adına gelenekli
dediğimiz sanatlarda, kâğıdın en kalitelisini kullanmak durumundayız.”
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Halılarda Anadolu Kültürüne
Işık Tutan Motifler

Türklerin insanlığa armağan ettiği bir sanat ve Anadolu kültürünün
ayrılmaz bir parçasıdır halı dokuma sanatı. Binlerce yıldır temel yapısı
değişmeden, önemini yitirmeden günümüze kadar gelen halı sanatının
en güzel örnekleri Sultanahmet’teki Halı Müzesi’nde bulunuyor. Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Ayasofya İmareti’nde açılan
müze, Türk halı sanatının dünü ve bugününe ışık tutuyor.

Semra ÇELİK
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Kimi zaman değerli bir sanat eseri olarak sarayların, şatoların süsü olmuş; sultanların, şahların, kralların haşmetinden nasiplenmiş. Kimi zaman mabetleri süslemiş; üzerinde secde edenin, diz çökenin yakarışlarına, göğe yükselen
dualarına tanıklık etmiş. Kimi zaman da umutla kurulan
sıcacık yuvalara serilip sevince, kedere, hüzne velhasıl ev
hayatında ne varsa şahitlik etmiş… Zamanın kendisine tanıklık eden, birkaç cümleyle anlatmaya çalıştığımız şey, el
dokuması halılardan başka bir şey değil.
Anadolu kadınının sevincine, umuduna, gelecek hayallerine, diliyle anlatamadığı nice duygularına ayna tutan ilmek
ilmek dokunmuş halılar, Türk el sanatları içerisinde ayrı bir
yere sahip. Geçmişi çok eskilere dayanan Türk el sanatlarından biri olan halı ve kilim dokumacılığı, binlerce yıldır temel
yapısı değişmeden, önemini yitirmeden günümüze kadar
gelebilmiş. Gelişen teknoloji, kolay üretim açısından makine dokumacılığını öne çıkarsa da, günümüzde el dokuması
halı ve kilimlerin yıldızı hâlâ parlamaya devam ediyor.
En Eski Türk Halısı St. Petersburg’da
Doğal kök boyalarla renklendirilmiş yün veya ipek ipliklerle tezgâhlarda dokunan halının, ilk kez Türkler tarafından dokunduğu biliniyor. Tarihi kaynaklara göre, Türklerde halı ve kilim dokumacılığı, göçebe kavimlerin çadır
yaşantısının bir gereği olarak doğmuş ve zamanla yaşam
biçimlerini sembollerle ifade eden bir anlatım şekli halini
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almış. İlk örnekleri, M.Ö. 5. - 4. yüzyıllar arasında Türklerin
yoğun olarak yaşadığı Altay dağlarının eteğinde bulunan
Pazırık kurganlarında bulunmuş. Bu halılar bugün, St.
Petersburg’da Hermitage Müzesi’nde sergileniyor.
Anadolu’da 13. yüzyılda Selçuklular ile başlayan halı sanatı,
15. ve 16. yüzyılda gelişme göstermiş. Bilhassa 16. yüzyıl,
Osmanlı halı sanatı için altın çağ olmuş. Uşak, halı sanatında klasik dönemin yaşandığı o yüzyılda en önemli merkez olarak öne çıkıyor. Büyük atölyelerde, saray nakkaşları
tarafından oluşturulan desenlerle dokunan seccadeler ve
çok büyük ebatlı halılar, devrin büyük camilerinde, saray ve
konaklarda kullanılmış. Uşak halılarında, kitap ciltlerinden
esinlenen madalyonlu geometrik kompozisyonların yanı
sıra kuşlu ve çintemanili motifler de dikkat çekiyor.
17. yüzyıl, Uşak halıları için âdeta bir Rönesans çağı olarak kabul ediliyor. Bu dönemde başta Uşak olmak üzere
Bergama, Gördes, Demirci, Batı Anadolu’da Çanakkale
ve İç Anadolu’da Konya, Aksaray ve Niğde, önemli halı
dokuma merkezleri olmuş. 18. yüzyılda ise Konya, Ladik,
Gördes, Kula, Mucur, Bergama, Milas, Çanakkale, Kırşehir
ve Sivas halıları önem kazanmış.
Eserlerin Korunması İçin Üst Düzey Tedbirler
Türk halı sanatının en iyi örnekleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halı Müzesi’nde mevcut. Vakıflar ta-

rafından iki yılda restore edilen Ayasofya İmareti, bir süre
önce Halı Müzesi olarak kültür turizmine kazandırıldı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve üst düzey bürokratların
katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Halı Müzesi’nde birbirinden kıymetli halılar, Türk halı sanatının dünü ve bugününe
ışık tutuyor. Restore edilerek yeniden açılan Halı Müzesi
hakkında müze yetkilisi Serpil Özçelik ile görüştük.
Özçelik’in anlattığına göre, müze ilk olarak 1979 yılında
Sultanahmet Camii Hünkâr Kasrı’nda kurulmuş. Müze,
Türkiye’nin sadece halı sergilenen tek müzesi olarak
2006 yılına kadar ziyaretçilerini ağırlamış. Halı Müzesi,
2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, müzeleri
yeniden yapılandırma projesi kapsamında kapatılarak,
halılar, zamanın yıpratıcı etkisine karşı bakıma alınmış.
Müzenin Hünkâr Kasrı’ndaki eski binası bir rampa çıkışında olması ve müze için elverişli bir mekân olmaması
nedeniyle, Ayasofya’nın arka cephesinde kalan bu yeni
binada açılmasına karar verilmiş. Binanın restorasyonu
2007 yılında tamamlanmış.
Müze bünyesindeki halı ve kilimlerin bakımı için bir konservasyon atölyesi kurulduğunu söyleyen Serpil Özçelik,
yıkama havuzu kurdurduklarını ve kondisyonu iyi olan
halıların temizliğini yaptırdıklarını belirtiyor. Vitrinler dahil olmak üzere müzenin yapılandırılması için bir bilimsel
danışma kurulu oluşturulduğunu söyleyen müze sorum-

lusu Özçelik, bu kurulun danışmanlığında eserlerin korunmasına yönelik alınması gereken tüm tedbirler alınarak
müzecilik kriterlerine uygun şartların yerine getirildiğini şu
sözlerle ifade ediyor; “Müzenin ışıklandırmasında 50 lüks
şiddetini bulmanız gerekiyor. Ultra viyole ışınların, halılara
kesinlikle filtreli olarak yansıması lazım. Tüm bu koşullar
sağlandı. Vitrinler hazırlanırken ahşabından içinde kullanılan keçeye, üzerindeki boyaya kadar tamamen organik
olan, kimyasal salınım yapmayan malzemeler kullanıldı.
Müzeye nem ayar sistemleri, ısıtma soğutma sistemleri
kuruldu. Nem cihazlarımız son derece hassas.”
Halı Müzesi sorumlusu Serpil Özçelik, müzede bilhassa
iki galeriye, ziyaretçi giriş çıkışlarında yaşanabilecek sıcaklık değişimini engellemek için çift sensörlü kapı konulduğunu da vurguluyor.
Gereken tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra müze teşhir
tanzim ihalesinin 2010 yılında gerçekleştiğini belirten
Özçelik, “İhale bitti ve müzemiz nihayet 15 Kasım 2013
günü, Başbakan Yardımcımız Sayın Bülent Arınç’ın da
katılımıyla açıldı.” diyor. Serpil Özçelik’e, binanın restorasyonundan halıların konservasyonuna kadar tüm
müze tanzim uygulamalarının toplamda nasıl bir maliyeti olduğunu soruyoruz. Özçelik, müze açılana kadar
yapılan bütün çalışmaların yaklaşık 4 buçuk milyon TL’yi
bulduğunu ifade ediyor.
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Koleksiyondaki 394 Halıdan 46’sı Sergileniyor
Serpil Özçelik, Türk halı sanatının dünden bugüne gelişimini âdeta zamanda yolculuk eder gibi gözler önüne
seren Halı Müzesi’nin, alanında Türkiye’de tek müze
olduğunu ifade ediyor. Uşak’ta yakın zamanda açılan
bir halı müzesi olduğuna değinen Özçelik, ancak o müzede daha çok yerel halı ve kilimlerin sergilendiğini kaydediyor.
Özçelik’in belirttiğine göre, Sultanahmet’te açılan Halı Müzesi’nde 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar
Anadolu’nun her yöresine ait halı örnekleri bulunuyor.
Serpil Özçelik, “Türk halı sanatının gelişimini bu müzede görebilirsiniz. Türk halı sanatı, nerede ve nasıl başlamış, hangi yüzyılda neler yapılmış bu müzede görmek
mümkün. Müzemizde Selçuklu dönemine ait halılarımız da mevcut” diye konuştu.
Türk kültür turizmine yeniden kazandırılan Halı
Müzesi’nin koleksiyonunda kaç halı bulunduğuna da
değiniyor Serpil Özçelik. “Bizim müze koleksiyonumuzda tarihi değeri haiz 394 adet halı var. Elbette mekânsal
açıdan hepsini aynı anda sergileyecek bir durum söz konusu değil. Zaten müzecilikte de elinizdeki her şeyi aynı
anda sergilemeniz doğru bir şey değil. Halıları altı ay-bir
sene sergiledikten sonra biraz dinlendirmek gerekiyor.
Halıları dinlendirdikten sonra sergi değişikliği yapmak
yerinde olur. Müze koleksiyonlarına eser kazandırmak
çok kolay bir iş değil. O nedenle doğru olan, elinizdekileri peyderpey sergilemek, hepsini bir anda görücüye
çıkarmamak.”
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Müze koleksiyonundaki halılardan halen 46 tanesinin sergilendiğini belirten Özçelik, bu halıların yaklaşık bir sene kadar sergileneceğini, sonra onlar bakıma alınırken, koleksiyondaki diğer
halıların ziyaretçilere sunulacağını anlatıyor. Fakat bu 46 halı
içerisinde müzenin olmazsa olmazı bazı halılar olduğuna dikkat
çeken Özçelik, “Koleksiyonda, her sergide bulunması gereken
bazı halılar var. Onları da belki zaman içinde belli sürelerde dinlendirebilmek mümkün olabilir. Mesela, Orta Anadolu bölgesinden 15. yüzyıla ait hayvan figürlü bir halımız var. Bugün orijinal
kalmış üç beş halıdan biri bu halı.” diye konuşuyor.
Batı Anadolu Uşak, Manisa, Gördes, Kula, Kırşehir, Demirci,
Doğu Anadolu, Batı Anadolu, kısacası Anadolu’nun her yöresine ait halıların bulunduğu koleksiyondaki en eski halının
14. yüzyıldan kalma 700 yıllık bir halı olduğunu da belirtiyor
Serpil Özçelik.
Motiflerin Dili Var
Samimiyetine sığınarak, koleksiyonda kendisinin en çok
beğendiği halının hangisi olduğunu soruyoruz Özçelik’e.
“Benim için hepsi çok gözde. Her birinin kendi yöresine ait
özellikleri var. Birini diğerinden ayırmam mümkün değil. Bir
Gördes halısı var mesela. Türk düğümüne adını veren ilçemiz Gördes. Lacivert zeminli bir halı var ki son derece güzel
bir halı seccade…
Sonra Hereke’ye geçiyorsunuz, tamamen natüralist bitki
motifleri var ki, görenleri kendine âşık edecek kadar güzel kompozisyonlara, motiflere sahip.” diyen müze sorumlusu halılardaki motiflerin her birinin ayrı bir anlamı
olduğunu da hatırlatıyor.
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Halılardaki Hangi Motif Ne Anlama Geliyor?
Eli belinde motifi: Doğurganlığı, bereketi ve anneliğin
kutsallığını sembolize eder. Antik çağlara kadar uzanan
bir geçmişi var. Koç boynuzu: Güç, kudret ve Anadolu’da
ataerkil aileleri sembolize eden bir motiftir. Çintemani:
Uzak Doğu kökenli bir motiftir ama Osmanlı’da daha çok
padişah kaftanlarında kullanılır, güç ve kudreti ifade eder.
Üç pars beneği: Bu motif de güç ve kuvveti simgeler. Koç
boynuzu: Asaletin ve kuvvetin simgesi. Ev motifi: Özellikle Konya halılarının bordürlerinde kullanılan bir motiftir.
Ev hayali veya bir evlilik isteyen genç kızların motifi ol-

muştur. Gaga gagaya vermiş kuş motifi: Kara sevdalı
gençlerin birbirine olan sevdasını anlatır. Hayat ağacı: Bu
motif, ölümsüzlüğü ve ölümden sonraki hayata duyulan
umudu simgeler. Aynı zamanda yaşadığımız hayatın güzelliğini ve mutluluğu sembolize eder. Sandıklı: Evlenme
ve çocuk sahibi olma arzusunda olan genç kızın çeyiz sandığını sembolize eder. Göz: Bu motif, nazara karşı koruyucu bir motiftir. Su yolu: İnsanlık tarihinde suyun önemini
ve bereketini anlatır. Saç bağı: Gelinin düğünlerde başına
taktığı süsü sembolize eden motif, genç kızların evlenme
arzusunu sembolize eder. Yıldız: Mutluluk ve bereketi

simgeleyen motiftir. İbrik: Saflığı ve temizliği
sembolize eden motif, aynı zamanda hamileliği de simgeler. Çiçek: Genellikle bordürde
kullanılan, stilize edilmiş gül, karanfil, lale ve
sümbülden oluşan motif, Adem ile Havva’nın
bahçesine benzetilir. Lale motifi aynı zamanda erkek çocuk beklentisi için kullanılır. Bukağı: Aile kurumunun sürekliliğini, aşıkların
birbirine olan bağını ve her zaman bir arada
olmaları gerektiğini anlatır. Küpe: Vazgeçilmez bir düğün hediyesi olması gereken küpenin görüntüsüne benzeyen motif, evliliğe
duyulan arzuyu ifade eder. Mihrabiyeden
sarkan kandil: İlahi ışığı anlatır. Selvi: Bu
motif, öteki dünyayı sembolize eder.

Halı Müzesi sorumlusu Serpil Özçelik, motiflerin dilinden bahsederken, anlamlarının yörelere göre değişiklik
gösterdiğini de ifade ediyor. Özçelik’e, her biri diğerinden kıymetli, dokuyan ellerin ruhundan izler taşıyan
halıların yer aldığı müze koleksiyonunun zenginleştirilmesi için ne gibi çalışmalar yaptıklarını soruyoruz.
Koleksiyonu daha zengin kılmak adına Vakıflar Genel
Müdürlüğü’ne bağlı camilerin gezildiğini söyleyen Özçelik, “İl Müftülüğü’nün talebiyle gittiğimiz camiler var,
onları geziyoruz. Koleksiyon bu şekilde genişleyecek.
Müze kurulduğu ilk zamanlarda 155 civarında olan halı

sayısı bugün 394’e kadar yükseldi. Daha ileride ne olur
bilemiyorum.” diye konuşuyor. Koleksiyona dahil edilmek
istenen özel bir halı olup olmadığını merak ediyoruz. Özçelik, “Bir Selçuklu halısı dahil etmek isterdim doğrusu.
Yahut bir ipek halı…” diyerek gideriyor merakımızı.
Özçelik, Kanuni Sultan Süleyman’ın Süleymaniye Camii
için bir fermanla dokunmasını emrettiği saf halı seccadesinin de müze koleksiyonunda yer aldığını belirtmeden geçmiyor. 16. yüzyıla ait saf halısının, yalnızca 4050 metrekaresi günümüze kadar gelebilmiş. Halı Müzesi
sorumlusu Serpil Özçelik’le söyleşimiz sona ererken, halı
sanatının hak ettiği ilgiyi görüp görmediğini de sormak
istiyoruz. Özçelik, derin bir iç çekip, şöyle cevaplıyor sorumuzu; “Hayır, maalesef görmüyor. Avrupalıların gösterdi-

ği ilgiyi biz gösteremiyoruz ne yazık ki. Batılıların birçoğu
halı sanatını, kilim dokuma sanatını biliyor. Belki zaten bu
kültürün içinde yetiştiğimiz için ilginç gelmiyor bize.”
Serpil Özçelik, son olarak, müze koleksiyonunu genişletme
çabalarının yanı sıra müzeyi daha çok insanın ziyaret etmesini
sağlamak için de çalışacaklarını ifade ediyor. Müzeyi gezerken ilgimizi çeken interaktif sistem de, bu çabanın bir parçası
olsa gerek diye düşünüyoruz. Zemine yansıyan halı dokuma
tezgâhının üzerinde yürüdükçe, her adımda ayaklarınızın altında halı motifleri beliriyor yavaş yavaş. Görsel olarak hayli
ilgi çekici bir unsur müze için. Bunun dışında müzenin internet sitesinin de yapım aşamasında olduğunu öğreniyoruz
Serpil Özçelik’ten. Söyleşimiz sona ererken, ziyaretçisi bol olsun, dileklerimizi sunarak ayrılıyoruz müzeden.

Düzeltme Notu: Dergimizin matbu nüshasında sehven halı müzesinde bir Selçuklu halısı olmadığı belirtilmiştir. Düzeltir okurlarımıza hoşgörülerinden dolayı teşekkür ederiz.
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Müberra Akçay

Anadolu’nun Eşsiz Bezemeleri
Tezhip Sanatçılarıyla
Yeniden Hayat Buldu
Semiramis DOĞAN

İnsanlık tarihinin ta en başından bu yana var olan mabetler, bulundukları toplumlardaki inanç sistemini ve kültürünü
yansıtan birer örnek oluşturur. Yüzyıllardır sayısız medeniyete
beşiklik etmiş Anadolu topraklarının üzerinde yükselen İslam
mabetleri, camilerimiz ve medreselerimiz de bu topraklarda
hâkim olan inancın hüviyetidir. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, Fatih Camii, Divriği Ulu Camii, Erzurum Çifte Minareli
Medrese, Kılıç Ali Paşa Camii ve daha pek çoğu…
İnananların toplu halde yahut tek başlarına Allah’ın huzuruna vardıkları, ibadet ettikleri, ellerini açıp
yakardıkları yerlerdir bu
mekânlar. Her biri bir
tarih hazinesi olan
bu yapılar, bezemeleri ile Anadolu kültürünün
alametifarikalarıdır. Mimaride
bezeme geleneği elbette
yalnızca cami
ve medreselerle sınırlı kalmamıştır. Çeşmeler, türbeler
ve mezar taşları
da estetik anlayıştan mahrum bırakılmamıştır.
Anadolu’daki pek çok cami,
medrese ve çeşmelerdeki bezemeler, müzehhibe Dr. Hatice Aksu’nun
küratörlüğünde düzenlenen bir sergiye konu
oldu. Tezhip sanatının usta isimleri, “26 Eser
26 Metin, Göz Nuru Gönül Aydınlığı” adlı sergi için, her biri birer tarih hazinesi olan cami,
medrese, türbe, çeşme ve mezar taşlarındaki süslemeleri yeniden yorumladı.

Tarih boyunca çeşitli uygarlıklara sahne olan Anadolu topraklarındaki mimari
yapılardan bazıları,müzehhibe Dr.HaticeAksu’nun küratörlüğünü yaptığı sergide
ve tamamı İSMEK tezhip usta ögreticilerinin eserlerinden oluşan yeniden hayat
buldu.Yüzlerce yıllık geçmişe sahip,her biri birer tarih hazinesi olan cami,medrese,
türbe,çeşme ve mezar taşlarındaki süslemeler,“26 Eser 26 Metin,Göz Nuru Gönül
Aydınlığı” adlı sergi için tezhip sanatının ustaları tarafından kâğıda nakşedildi.
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Divriği Ulu Camii’nin Kapıları Sonsuza Açılıyor
Sergi kataloğunda 25’i kadın olmak üzere 26 tezhip sanatçısının imzası var. Müberra Akçay, Meral Cantürk, Meltem Cantürk, İlkay Büyükdede Uçkun, Hülya Dönmez,
Handan General, Hacer Sönmez, Gülsüm Çilek, Feyza
Yıldırım, Fatma Aydoğan, Emine Sağman Şirvan, Emine Nurhan Akın, Elif Öztürk, Büşra Keleş, Deniz Gelişli,
Berna Karabulut, Aysun Mert, Nezahat Savaş, Nurdanur
Ünal, Senem Tüfekçi, Serap Bostancı, Sibel
Ak, Songül Sümen Ak, Yonca Bacak
Eracar, Yavuz Albayrak ve Zühre Vatansever’den oluşan
26 ismin, bezemelerini
yeniden
yorumladığı
mimari eserler hakkında kaleme aldıkları metinler de
yer alıyor.
Müzehhibe
Emine Sağman
Şirvan’ın Divriği Ulu Camii
Darüşşifası’nı
anlattığı
yazı
bunlardan biri.
Mimarisinde
kullanılan
motifleri tezhip sanatıyla yorumlayan
Şirvan yazıda, Divriği
Ulu Camii Şifahanesi’nin,
Anadolu’daki en eski ve en
bozulmamış darüşşifa olduğunu
belirtiyor.
Divriği Ulu Camii Şifahanesi, 18. yüzyılda
medrese haline getirildiği için Şifahiye Medresesi olarak da anılıyor. Mimarisindeki üç
boyutlu geometrik stiller ve bitki bezemeleri, bu yapının en dikkat çekici
özelliği.

Serginin adıyla müsenna 26
Kapı ve duvarlara işlenen
müzehhibe, aralarında Kılıç Ali
bütün motifler asimetriktir.
Paşa Camii, Divriği Ulu Camii
Bezemeyi gerçekleştiren usDarüşşifası, Sokollu Mehmet
tanın, tekrardan kaçındığı
Paşa Camii, Rüstempaşa Cave hiçbir motifte bir diğerine
mii, Sivas Gök Medrese, Hürbağlı
kalmadığı göze çarpıyor.
rem Sultan Türbesi, Erzurum ÇifHer biri farklı motiflerle bezeli
te Minareli Medrese, Ahlat Mezar
Yonca
Bacak
Eracar
olan
ve çok ince detaylarla süslenTaşları’nın da bulunduğu 26 mimari
diği görülen cami kapılarında üçgen,
yapıdaki süslemeleri kâğıda nakşetti.
kare,
dikdörtgen, prizmatik taşların iç içe
Sergiyle ilgili bir de katalog yayınlandı. Katalogeçmiş görüntüsü hayranlık uyandıracak bir güzellik
ğun girişinde, serginin küratörü olan müzehhibe Dr. Hatisergiliyor.
Taşların iç içe geçmiş oluşu, Divriği Camii’nin kace Aksu’nun, geleneksel sanatlarımızın Osmanlı döneminde
kaydettiği yükselişe ve nakkaşhane geleneğine ve tezhip sa- pılarındaki işlemeleri, bilinen taş işlemelerinden ayıran en
belirgin özellik.
natına değindiği sunuş yazısı yer alıyor.
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Emine Sağman ŞİRVAN

Emine Sağman Şirvan’ın, Divriği Ulu Camii’ni konu alan
çalışmasında, şifahane kapısı ortadan bölünüp, zıt yönlere açılmış. Eserde, gök ve yer ehli hatırlatılmış ve onların konuşmalarını anlatan bir beyite yer verilmiş. Sezai
Gülşeni’nin beyiti şöyledir: Yere teşrifin haber verdikte ey
Al-i cenâb/ Dedi hasretle felek ya leyteni küntü türab.
Şirvan’ın göz nuru döktüğü eserin orta kısmındaki bu beyitin çevrelediği etrafı motiflerle bezeli altı köşeli yıldızın
içinde Muhammed (S.A.V.) yazısı dikkat çekiyor. Levhanın
üst bölümde gökyüzünde yıldızları, gezegenleri hatırlatan
motifler kullanılmıştır. Bu motifler cami içinden alınmış
ahşap üstüne işlenmiş desenlerdir. Aşağı kısımda ise Hz.
Peygamberi öven şu kutsi hadise yer verilmiş: Sen olmasaydın, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım. Bu yazının
etrafı şifahane kapısı üstündeki desenlerle süslenmiş. Levhanın bütününde Divriği desenleri tanıtılırken, bir yandan
da Peygamberimiz övülmek istenmiş. Levhanın boş kalan
zemin kısmı, Divriği desenleri kullanılarak kompozisyon
oluşturulmuş ve bir bütünlük sağlanmış.

le oturan bir kadını andıran yapısıyla Üsküdar İskelesi’ne
kurulan Mihrimah Sultan Camii’nin simetriği olarak bir
cami de Edirnekapı’da yine Mimar Sinan’a yaptırılmış. Bu
iki cami de güneşin doğuş ve batış yerleri tespit edilerek
konumlandırılmış. Gün ve gecenin eşit olduğu Mihrimah
Sultan’ın doğum günü olan 21 Mart’ta ve 23 Eylül'de
cami eşsiz bir manzaraya şahit oluyor. Güneş, Edirnekapı’daki caminin minaresi ardından kıpkırmızı bir tepsi gibi
batarken, Üsküdar’daki caminin ardından da ay doğar. Bu
simetrik yapıların, Mihrimah Sultan’ın, ayrı ayrı güneş ve
ay manasına gelen ismine atıfla yaptırıldığı rivayet ediliyor.
İlkay Büyükdede Uçkun, sergide yer alan eserinde Mihrimah Sultan’ın doğumgünü olan 21 Mart’taki gün gece
eşitliğine atfen, yılın 12 ayını temsilen 12 gen içerisine,
mimari yapının iç bezemelerindeki rumi motifleri birebir
kullanmış. Uçkun, bu çalışmasında ay ve güneşi temsil

Tarihi Yapılardaki Motifler Geleceğe Taşınıyor
Tarihi yapılarda yer alan motiflerin geleceğe taşınmasına
vesile olma gayesiyle gerçekleştirilen “26 Eser 26 Metin”
çalışmasında emeği geçenlerden biri de müzehhibe Emine
Nurhan Akın. Akın, büyük bir emek verilerek yürütülen
çalışmaya Kılıç Ali Paşa Külliyesi’ndeki motiflerden yola
çıkarak hazırladığı levha ve cami hakkındaki yazısıyla eşlik ediyor. Emine Nurhan Akın’a esin kaynağı olan külliye,
Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a
yaptırılmış. 1581 yılında Tophane Meydanı’nda inşa edilen
ve cami, türbe, medrese, sebil ve hamamdan müteşekkil
Kılıç Ali Paşa Külliyesi, denizin doldurulması suretiyle elde
edilen zemine oturtulmuş. Külliye, 430 yıllık geçmişiyle,
dünya kültür mirasının en önemli eserlerinden biri. Mimar
Sinan, Kılıç Ali Paşa Külliyesi için, “Deryalar kudursa ve
azgın dalgalar kubbenin tepesinden aşsa, yine bu mabet
kıyamete dek Allah’ın izniyle ayakta kalacak!” demiş.
Tezhip sanatçısı Emine Nurhan Akın, Kılıç Ali Paşa
Camii’nde hat sanatıyla yazılı olan Allah’ın “Ya Hannan
Ya Mennan” isimlerini, güneş olarak nakşetmiş. Caminin
gökkuşağı altında gölgelendiği çalışmada, gökkuşağı zeminine motifler yerleştirilmiş ve çinilerdeki rumi desenler
ile levhaya kenar geçilmiş.
Üsküdar’da bütün zaraferiyle İstanbul Boğazı’nı seyreden
Mihrimah Sultan Camii de, “26 Eser 26 Metin” sergisine konu oldu. Tezhip sanatçısı İlkay Büyükdede Uçkun’un
sergi kataloğu için kaleme aldığı yazıda caminin mimari
özelliklerine değinilmiş. Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma kızı Mihrimah Sultan için Mimar
Sinan’a yaptırılan yapının inşasına 1542’de başlanmış,
1548 yılında tamamlanmış. Cami, medrese, sıbyan mektebi, hamam, tabhâne, imaret ve handan müteşekkil bir
külliye olarak inşa edilen yapıdan sadece cami, medrese ve
sıbyan mektebi üçlüsü günümüze dek gelebilmiş. Eteğiy-

128

Meltem Cantürk

eden motifi tasarlayarak tezyin etmiş. Uçkun, eserinin
tam orta bölümünde ay ve güneşi temsil eden bir motif
tasarlayıp, tezyin etmiş. Ortasında ise hat çalışması Fuat
Başer tarafından yapılan, Yasin Suresi’ndeki ay ve güneşle
alakalı bölüme yer verilmiş.
Ayrı Yüzyıllarda Aynı Gönül Zenginliği
Müzehhibe Handan General de sergiye Sivas Gök
Medrese’den esinlenerek meydana getirdiği eserle katıldı. Tezhip sanatçısı General’in çalışmasına konu olan Gök
Medrese, 1271 yılında Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmış. Selçulu medreselerinden
günümüze iyi durumda gelebilmiş bir yapı olan Gök
Medrese’nin mimarı Konyalı Kaluyan’dır. Dikdörtgen bir
plan üzerine inşa edilen medresenin 14 odası ve 1 mescidi
bulunuyor.
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“26 Eser 26 Metin” adlı sergi için müzehhibe Meral Cantürk de Fatih Sultan Mehmet’in kılıcındaki süslemeleri
murakkaya aktarmış. Katalog metninde, çağ açıp çağ kapayan Sultan Fatih’in kılıcının özelliklerine değinmiş Cantürk. Yedi cihana hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun
yedinci padişahı olan Sultan Mehmet’in savaşlarda kullandığı kılıcı, çelik, som (balık dişi), demir ve altından mamul.
Müzehhibe Meral Cantürk’ün, bezemelerini kâğıda aktardığı 125 cm boyundaki ve 8 kg ağırlığındaki kılıcın üzerinde, ustasının yazdığı şu dua yer alıyor:
“Bismillahirrahmanirrahim. Hak dinin bağlarını parıltılı ve
açık harfli ayetlerle ve keskin ve parlak kılıçlarla güçlendiren yüce Allah’a hamd olsun. Salat ve selam,
en güzel fasih sözlerle vasfedilen Hazret-i Muhammed ve ehli beytine olsun. Allahı’m! Dinin
erkanlarını yüceltmek için mücadele eden gazi ve
mücahitlerin sultanı, cihat için çekilen keskin kılıç
olan Sultan Murad Han’ın oğlu Mehmed Han’a
güç kuvvet ver ve kılıcının kınını şeriat düşmanlarının boynunda, kaleminin mürekkebini de alemlerin rabbinin inayetinde eyle. O, Sultan Osman
Han’ın oğlu Orhan Han’ın oğlu Murat Han’ın oğlu
Bayezid Han’ın oğlu Mehmed Han’dır. Allah onların mezarlarının toprağını, gazilerin kılıçlarından
akan saf su ile sulasın ve kılıçların gölgesi altında
olan cenneti de mekanları eylesin, amin ya rabbelalemin.”

edilmiş. Akçay’ın çalışmasında, üç farklı perspektif aynı
anda verilmiş. İlk perspektifte, ardına kadar açılmış kapılardan şehre ve medreseye ileri doğru genel bir bakış açısı
bulunuyor.
İkincisi ise medresenin ön cephesinde, taçkapının önünde
aşağıdan yukarı doğrudur. Diğer perspektif ise taçkapıdaki iki minarenin arasında durup, yukarıdan aşağıya doğru
medresenin iç avlusunun görünümüdür.
Akçay’ın tasarladığı iki kanatlı kapı ve yer zemininde süsleme olarak Medrese’nin taç kapısı ve sütunlarında bulunan
taş kabartmalar, geometrik, bitkisel ve rumi formunda

Erzurum’un Simgesine Tezhip Yorumu
Adını taç kapısı üzerindeki iki minaresinden alan
Çifte Minareli Medrese’nin süslemeleri de Dr. Hatice Aksu’nun küratörlüğünü üstlendiği sergi için
tezhibe uyarlandı. Tezhip sanatçısı Müberra Akçay
da, sergi kataloğu için, süslemelerini murakkaya
aktardığı bu tarihi yapının mimari özelliklerini,
önemini anlatan bir metin kaleme almış.

Handan General

Giriş kısmının üzeri dört kollu yıldız şeklinde bir tonoz örtülmüştür. Gök Medrese’nin mermer portalı Erzurum Çifte Minareli Medrese’ye benzer şekilde iki yanına kabartma
bezemeli kuleler üzerine yükselen iki minare ilave edilmiştir. Portalın üst kısmında “Kılıçarslan’ın oğlu Gıyaseddin
Keyhüsrev’in saltanat günlerinde imar edildi” yazılı bir kitabe bulunuyor.
Göz kamaştırıcı çini süslemeleri dolayısıyla Gök Medrese
adını alan yapı, zengin süslemeleriyle dönemin en önemli
yapıları arasında yer alıyor. Kapı kemerinin iki yanına 12
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hayvan başı yerleştirilmiş. İri yıldız motifleri, hayat ağacı
ve kuş motifleri, bitkisel motifler arasında dikkat çekiyor.
Müzehhibe Handan General, sergi için yaptığı çalışmada
yapının taş işçiliğinden oldukça etkilenmiş. Anadolu insanının kültürü ve yaşam tarzının, gönül zenginliğinin bir
yansıması olan motiflerini murakkasına aktarmak istemiş.
Sanatçı, katalogdaki metninde, “Tezhip sanatının bu yüzyıldaki icracı sanatkârı olarak, Gök Medrese taç kapısına
desen tasarlayan, taş işçiliğini uygulayan sanatkârlar ile
ayrı yüzyıllarda fakat aynı gönül zenginliğinde buluşmanın
mutluluğunu yaşıyorum.” diyor.

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın kızı
Hüdâvent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılmış olan bu tarihi yapı, Anadolu’nun en büyük sanat şaheserlerinden biri olarak görülüyor.
Hüdâvent Hatun’dan dolayı “Hatuniye Medresesi” olarak da adlandırılır. Kümbeti Erzurum’da
bulunan kümbetlerin en büyüğü. Her biri 26 metre yüksekliğindeki rengarenk çinilerle süslü çift minare, bu tarihi esere ismini vermiş. Dört eyvanlı yapı, Anadolu’daki ilk
çifte minaleri portala sahip. Portal (taç kapı), minarelerin
tabanına kadar yükselen muhteşem bir dikdörtgenden
ibaret olup, üsluplaşmış süsleme şeritleriyle bezenmiş.
“26 Eser 26 Metin” sergisine Erzurum Çifte Minareli
Medrese çalışmasıyla katılan müzehhibe Müberra Akçay,
eserinde medresenin taç kapısının minyatürüne yer vermiş. Eserde, bir duvardan sonuna kadar açılmış iki kanatlı kapının ardından görünen Çifte Minareli Medrese ve
Erzurum’un genel bir görünüşü minyatür tekniği ile tasvir

Meral Cantürk

motifler kullanılmış. Kapının alnına kitabe olarak Hattat
Fuat Başar’ın sülüs hattı ile Besmele ve Tevbe Suresi’nin
18. ayetinin bir kısmına yer verilmiş. (Bismillahirrahmanirrahim. Allah’ın mescitlerini ancak O’na ve ahiret gününe
iman edenler imar ederler.) Ayrıca medresenin çevresi, üç
kümbetler ve Erzurum’dan bir kare minyatür tekniği ile
resmedilmiş.
Yukarıda bir kısmının ismine ve çalışmalarını zikredebildiğimiz 26 tezhip sanatçısının elinden çıkan birbirinden
güzel çalışmalar, her biri Anadolu’nun tarihi dokusunun
ayrılmaz birer yapı taşı olan o mimari eserlerdeki motifleri
gelecek kuşaklara taşıyacak birer meşale niteliğinde.
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Muradiye Camii kıble cephesinden genel görünüş

Serhat İlinden Birkaç Hatıra

Muradiye Camii haziresinden Selimiye Camii'nin görünüşü

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ*

Edirne, tarihimizin önemli dönemlerinden izler taşıyan bir
vatan toprağıdır. Anadolu’yu Avrupa coğrafyasına bağlayan
şehir, daha Osmanlı’nın ilk devrelerinde, Sultan I. Murad zamanında sınırlarımıza dâhil olmuştu. Bu tarihten sonra bir
payitaht oldu ve giderek gelişti.

Edirne, bir serhat şehri olarak Osmanlı’nın Rumeli’ye ayak basmasından itibaren değerli görevler
üslendi. Tarih boyunca Rumeli’ye giden Osmanlı padişahlarının en mühim stratejik merkezlerinden
birisi oldu. Sultan I. Murad’dan itibaren hayata gözlerini açan Türk Edirne’si, Sultan II. Murad zamanında
ciddi boyutlarda yapılanma yaşadı. Bu devrelerde şehrin karakteri oldukça değişmiş ve insanlık
tarihinin de iftihar sayfaları arasına girebilecek güzelliklere, insani değerlere sahip bir belde olmuştur.

Edirne, bir serhat şehri olarak Osmanlı’nın Rumeli’ye ayak
basmasından itibaren değerli görevler üstlendi. Tarih boyunca Rumeli’ye giden Osmanlı padişahlarının en mühim
stratejik merkezlerinden birisi oldu. Sultan I. Murad’dan itibaren hayata gözlerini açan Türk Edirne’si, Sultan II. Murad
zamanında ciddi boyutlarda yapılanma yaşadı. Bu devrelerde
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şehrin karakteri oldukça değişmiş ve insanlık tarihinin de iftihar sayfaları arasına girebilecek güzelliklere, insani değerlere sahip bir belde olmuştur. Onun asırlarca yaşadığı bu ihtişam maalesef son yüzyılda bir büyük felakete dönüşmüş ve
Türkiye’nin makûs talihi onunla beraber hüzne, acılara duçar
olmuştur. Bu, bizim Avrupa toprağından büyük zahmet ve
meşakkatlerle çekildiğimiz, pek çok insanımızı kaybettiğimiz
bir milli felaket dönemidir.
Edirne’ye geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum kısa bir ziyaret bende önemli izler bıraktı, geçmişin hatıralarını da tazeledi.1 Edirne’ye ilk defa 1973 yılında gittim. Liseden henüz me-

133

Caminin mihrap detayından çini desenler

Muradiye Camii iç mekânından bir görünüm

Yan duvarlardaki altıgen çini planlaması

zun olmuş çiçeği burnunda bir gençtim. Üniversite sınavına
girmek için geldiğim İstanbul’dan Edirne’ye bir arkadaşımla
birlikte geçtik. Akşam Sirkeci’den bindiğimiz kara tren ertesi günü sabah bizi Edirne’ye ulaştırmıştı. Sabah serinliğinde
kompartımanda uyandığımızda üstümüz, başımız her yerin
is olduğunu gördük. Açık olan pencereden trenin bacasından çıkan kurumlar içeri dolmuştu. Ancak bu ziyaret çevreyi tanıyamadığımız, tecrübe edinemediğimiz bir gezi idi. Bu
ziyaretten hatırımda pek bir şey kalmadığını söyleyebilirim.
Beni asıl etkileyen seyahat 1979’da İstanbul’dan bir arkadaş
gurubu ile yapmış olduğum ziyarettir. Bu esnada başta Selimiye Camii olmak üzere merkezdeki diğer camileri ve hatta
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Caminin ana kemer kavsinde ortaya çıkarılan orijinal kalem işleri

şehrin diğer farklı noktalarındaki küçük bazı camileri dahi ziyaret edebilmiştik. O sırada Muradiye Camii’ni de görüp bazı
fotoğraflar çekmiştim. Yıllardır bu mekâna ulaşmak istedim
fakat bugüne kadar tekrar görmek kısmet olmadı. İşte bu son
seferimiz bu ihtiyaçlara cevap veren mühim bir fırsat oldu.
Muradiye Camii
Ziyaretimizin ilk durağı Muradiye Camii oldu. Bu değerli eser;
cami, mevlevihane, imaret, çeşme ve mektepten oluşan bir
külliye olarak Muradiye semtinde Saray ovasına hâkim bir
tepede yer almaktadır. Günümüzde haziresiyle birlikte cami
sağlam durumdadır. Diğer yapılar ise tamamen ortadan kalkmıştır. Tabhaneli - zâviyeli planda olan cami, düzgün kesme
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Selimiye Camii iç mekanında müezzin mahfeli

taşlarla inşa edilmiş olup güney-kuzey eksenin arka arkaya
iki kubbe, yanlarda birer kubbe ile kuzeyde beş gözlü son
cemaat yeri ve kuzeybatıda tek şerefeli bir minareden meydana gelmektedir.2
Mihrap kubbesindeki kitabesine göre 1436’ya tarihlenen
bu eser Sultan II. Murad tarafından yaptırılmıştır. Kaliteli,
düz renkli sır ve mavi beyaz çinileriyle dikkati çeker. Dahilde
yan duvarların alt kısmı altıgen mavi-beyaz İznik çinileriyle
kaplanmıştır. Aralarına firuze üçgen çiniler yerleştirilmiştir.
Altıgen çinilerde beyaz üzerine mavi palmet, çiçek, şakayık,
arabeskler3 görülür4. Caminin Bursa Yeşil Cami ve Türbesi
mihraplarına benzeyen renkli sır ve mavi-beyaz tekniğinde
işlenmiş mihrabı çok başarılıdır.5
Eski Cami hariminden renkli bir kare

Bu manzume, geniş bir alanda, kıblesindeki haziresiyle, etrafındaki muhteşem ağaçları ile güzel manzara sergiler. Mezarlıktan bakıldığında Selimiye Camii uzaktan alımla kendini
gösterir. Muradiye’nin bulunduğu alan şehrin fazla ilgi görmeyen, adeta metruk bir kısmıdır. Bugün burada bir kısım
Roman vatandaşlar mekân tutmuşlar, çoluk, çocuklar da buraya gelen ziyaretçileri çeşitli taleplerle rahatsız etmektedirler.
Zamanın getirdiği etkiler Muradiye’yi yorgun düşürmüş, bakımı, onarımı uzun bir süre gecikmiştir. Neyse ki yakın zamanda ciddi bir restorasyon geçirerek yeniden ibadete, ziyarete
açılmıştır. Erken dönem Osmanlı camileri arasında sayabileceğimiz bu yapı; klasik son cemaat mekânı ile çift kubbeli iç
mekânı ve bunun iki yanındaki kubbeli ek mekânları da birlikte ziyarete gelen insanlara tevazu, sükûnet, mahviyet gibi
ulvi duyguları hissettiriyor.
Selimiye Camii
Edirne’de Selimiye Camii, Kıbrıs’ın fethi dolayısıyla II. Selim’in
emriyle Sinan tarafından 1568-1574 arasında yapılmıştır.
Caminin merkezi kubbesi sekiz köşe meydana getiren sekiz
paye üzerine oturtulmuştur.6 Edirne’nin Osmanlı kimliğindeki en mühim abide Selimiye camiidir. Bu eserin büyük mimarımız Sinan’ın Ustalık devri eseri olduğu kendi ifadesiyle de
sabittir. Selimiye’nin dünya mimarlık tarihindeki yerini tespit
için ne kadar değerlendirme yapılsa, etütler sergilense yine de
tam anlamıyla ifade edilmiş olmayacaktır. Bu seyahatimizde Selimiye Camii’ne kısa bir bölüm ayırdık.
Çünkü Selimiye, Edirne’ye her gelişimizin
adeta bir milli marşı gibi ana ziyaretgâh
olduğundan diğer eserlere daha fazla
zaman ayırmak istedik. Bu çerçevede Selimiye Camii'nin ihtişamlı
müezzin mahfelinde daha dikkatli
bakışlar atfederek kıymetli kareler
elde ettik.
Ondan evvelki tarihlerde yine burada inşa edilen Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve benzeri mimari eserler
bu şehrin geçmiş kültürüne çok anlamlı
katkılar dahi yapmıştır.

Yolumuz Muradiye’den Selimiye’ye döndü. Caminin avlusundan geçip harime ulaştık. Burada yerli, yabancı ziyaretçiler mabedin köşesini, bucağını izliyor, araştırıyor. Merkezi
kubbenin altındaki geniş lâhûti mekan insanı alıyor, götürüyor.. Yüzlerce pencereden içeri dolan gün ışığı mabedin ruhaniyetiyle etrafı nurlandırıyor. Aslında Selimiye Camii hakkında
söylenecek çok söz vardır. Ama bunun için hem nefesimiz
yetmez, hem de satırlarımız elvermez.
Caminin mihrap kısmına yöneliyor, duvar çinilerinden (teberrüken) birkaç kare fotoğraf çekip geri dönüyoruz. Buradaki
hedefimiz caminin ortasındaki müezzin mahfeli. Devrinin eseri
olup olmadığı tartışılan bu eserin kalemişi süslemeleri bir coşkun manzumedir. Kırmızı rengin hâkim olduğu dekorasyonda
üst kenar frizi mahfelin etrafını dolaşan kompozisyon tekrarından meydana gelir. Kubbenin tam altında yer alan mahfel
ahşaptan yapılmıştır ve on bir adet mermer sütuna dayanır.
Eski Cami (Ulu Cami)
Selimiye’den çıkıp arastayı geçerek, Eski Cami’ye ulaştık. Yolun hemen kenarında, çarşıya bedestene yakın bir mahaldeki
Eski Cami, dış görünüm itibariyle ilk dönemlerin sadeliği ve
ağırbaşlılığını sembolize ediyor.
Halk arasında “Ulu Cami” adıyla da bilinen Eski Cami’nin
(Cami-i Atik) yapımı 1402-1403 yılında Emir Süleyman Çelebi tarafından başlatılmış, 1413’te Çelebi Sultan
Mehmed tarafından tamamlanmıştır. Bedesten, medrese, muvakkithane ve sebilden meydana gelen yapı küçük
bir külliye olma özelliği göstermektedir. Avlusu bulunmayan
camiye üç kapı ile girilmektedir.
Batıdaki kapı üzerinde yer alan
kitabede yapının mimarı olarak
Konyalı Hacı Alaeddin ile kalfa
Ömer b. İbrahim’in adları okunmaktadır... Kesme taş malzeme
ile inşa edilen kare planlı yapının
üzeri dokuz kubbe ile örtülmüştür.
Girişteki sekiz dilimli kubbenin üzeri
aydınlık feneriyle örtülüdür.7

Selimiye Camii çinilerinde bir çiçek detayı; “çark-ı felek”
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Eski Saray'ın kalıntıları arasından
Adalet Kasrı’na bir bakış.

Edirne Eski Saray Kalıntıları
Fatih Sultan Mehmed’in babası Sultan II. Murad başarılı, hoş
görülü, insani değerlere kıymet veren bir isimdir. Sultan Fatih’e
önemli miras bırakmış olan bu hükümdar Edirne’de önemli
eserler meydana getirmiştir. Bunların başında da herhalde Edirne Sarayı (Eski Saray) geliyor. Dr. Rıfat Osman Bey’in kayıtlarına
göre8 sarayın daha temel katı inşası sırasında Sultan Murad’ın
vefatı sonucunda eseri Fatih tamamlar.
Edirne Sarayı'nın yapımına, Tunca Nehri'nin iki kolu arasında
kalan şehrin dışındaki ada üzerinde 854 (1450) yılında Sultan II.
Murad tarafından başlanır. Önce sadece bir kasır halinde yapılan
bu saray kompleksi daha sonra Fatih Sultan Mehmed zamanında genişletilmiş ve “Saray-ı Cedide-i Âmire” adını almıştır. Kanuni
zamanında arazisi genişleyen saray bünyesinde “Terazi Kasrı” ve
“Adalet Kasrı’nın yapıldığı da belirtilmektedir.9

Eski sarayın kalıntıları arasından Adalet Kasrı’na bir bakış

Eski Cami herhalde XV. yüzyıl Osmanlı Edirne’sinin kimliğini taşıyan ve kokusunu ruhun derinliklerden alan bir manevi
mekândır. Camiye girişinizde bu mana sizi kucaklar ve bütün
bedeninizi kaplar. Orada, bir kenarda oturarak yapacağınız kısa
bir tefekkür sizi nerelere götürür kim bilir? Caminin girişindeki
hayu huyu geçerek biz de bu mana denizine doğru süzüldük.
Yüzyılların yaşanmışlığı içerisindeki bu mekânda geniş kemerler, celi yazılar, nakışlar, bezemeler, ahşap, mermer, taş her
biri ayrı bir musikiyi terennüm eden renk cümbüşü ve vakar
abidesi. Şehrin çarşıları turistik alışverişlerin telaşı içerisinde
yerli yabancı ziyaretçileri ağırlayıp bir parça ulufe kapmak için
çırpınırken Eski Cami'de bir başka dünya, bir başka âlem insanın yüzüne nefes üflemektedir. Belki her Edirne ziyaretimde
uğradığım Eski Cami'nin minberi de ayrı nağmeler terennüm
ediyor. Bu eserin doğu ve batı cepheleri birbirinden çok
farklı yorumlardaki desenlerle işlenmiştir. Minber
yan üçgenlerinin tanzimi daireler halinde gelişen geçme düğümlerle hareketlenir. Bunların hemen yanında yer alan (köşk altındaki- dikdörtgen panolar bir diğer düzenle
koroya eşlik eder. Minber yan yüzeylerini
çevreleyen iri geçme zencerek formunun her bir şeridi kufi ve sülüs yazılarla
bezenmiştir.

Edirne’de Tunca Nehri sahillerinde bulunan saray 1868-73 yılları arasında tamir ve restore edilmiş daha sonra topçu ambarı ve
cephanelik yapılmıştır. 1877-1878 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus
savaşı önemli bir yıkıma sebep olur. Bu sıralarda Rusların Edirne’ye
yaklaşmaları sebebiyle durum güçleşmiştir. Osmanlı’nın son zamanlarında silah ve cephanelik deposu olarak kullanılan saray,
dönemin vali ve ordu komutanının kararıyla yakılması sonucu
tahrip olmuştur. Ayrıca 1912-1913’teki Balkan Savaşı'nın meydana getirdiği acılar Edirne üzerinde önemli hasara da neden oldu.
Eski Saray'ın kalıntılarını görmek üzere gittiğimizde ortada bir
kaç noktada görülen harabelerden başka bir şey kalmamıştı.
Yalnızca nehir kıyısında sonraki onarımlarla muhafaza edilebilmiş ihtişamlı Adalet Kasrı ile yakın zamanlarda restore edilmiş
Matbah-ı Âmire fark ediliyordu. Saray yapılarının bulunduğu
alanda binaların sadece temellerinin kaldığı izleniyordu. Sadece
yüksekçe, iki katlı olduğu fark edilen bir binadan önemli bakiyeler bulunmakta idi.

Saray-ı Cedide-i Âmire’yi bu şekilde gördüğümüze gerçekten
üzüldük, sükût-ı hayale uğradık. Yüzyıllarca bu büyük devletin
idare edildiği, bütün dünyaya hitap edilen, bu mekânlar
ne hazin hallere düşmüştür. Bu mirasın çok azı başkalarının elinde bulunsa idi; adeta her taşına bir
fanus icad eder, her binasını korumalar altına
alırdı. Bizse bugün sadece olay mahalline
hüzünle bakmakla yetiniyoruz.Tabii bu
arada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim; Eski Saray alanında Kırkpınar
güreşlerinin yapıldığı yeni bir spor alanı
var. Burası da hiç olmazsa yüzlerce yıllık
ata sporumuzun ihyası konusunda bir şeyler
yapıldığının ve en azından her yıl anıların tazeEski Cami kubbelerinde birisinin
lendiği mekânlar olmuştur.

İç mekân kubbelerinin pandantiflerinde
desenler erken dönemin şen, şakrak, coşkun
kalem işi süslemelerinden
ve zaptedilemez enerjisini nasıl da sergiliyor?
Muhtemelen geç dönemlerden intikal eden
Bu arada hoşuma giden bir nokta da, bir stat
çok iri formdaki celi yazılar; sülüsler, divaniler, ma’kılîler sıva benzeri mekân olan güreş alanının dış cephesinde ki giriş
üzerine siyah boya ile yazılmış ve zaman zaman da tashih kapılardan birisi üzerinde “Kırkpınar Ağası Girişi” ibaregörmüş. Ancak her biri bir köşede ihtişamını ilan etmiş kutsî si oldu. Malum, biz Antik Yunandan intikal eden Stadyumibareler, metinler..
ları birer kültür mirası olarak aldık da bugün insanlarımız bu
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mekânlarda kendilerini buluyor, mutlu oluyor, streslerini, sıkıntılarını atıyorlar. Tabii ki biz buna karşı değiliz. Sportif faaliyetler
desteklenmeli, toplum hareketsizlikten kurtulmalı ve sağlıklı
bireyler olarak toplum hayatına katkı yapmalıdır. Ancak
bugün bu stadyumlar bu ihtiyacın dışında insanları kamplara bölen, birbirine kast eden, hiç
olmazsa rakip taraftarı küfürlere boğan
aktivitelerin yaşandığı mekânlar haline geldiğini de unutmamak gerekiyor.

Netice-i Kelam
Bu kısa ziyaret bize geçmişin bir özeti gibi pek çok şey anlattı, hatırlattı. Bunlar, asırlarca geniş bir coğrafyada hüküm
sürmüş, prensipleriyle idaresi altındaki milletleri ezmemiş, insan ölçülerinde yönetimi
sürdürmüş bir ecdadın eserlerinin
yüzlerce yıl sonra bize ilettiği
mesajlardır. Bunlar doğru
okunmalıdır. Ne istediği,
neyi ifadeyi murad ettiği, inancı nasıl taşlara,
mermerlere kazdığı çok
dikkatle süzülmelidir.
Ve buradan çıkarılacak dersler; bilimde,
teknikte, sanat ve sosyal hayatta özümseyerek değerlendirilmesi ve
kapsamlı bir reçete çıkartılmalıdır.

Bizler, tarihen ve kültüren
kendimize ait olmayan pek
çok şeyi küreselleşen dünya
şartlarında kabul edip seve
seve yaşatırken, kendi milli
değerlerimizden, kıymetlerimizden olanlara karşı “nelere sahibiz?” diyerek bakmak
lütfunda bile bulunamıyoruz. O
bakımdan Kırkpınar meydanındaki
Başta mimarlarımız olmak üzegüreş sporumuza ait bazı mekân ifare, dekoratörlerimiz, iç mimarlarıdeleri bana anlamlı geldi. Bu dönemde
Cami minberindeki geçmeli düğümler
mız, tasarımcılarımız, restoratörlerimiz,
yaşanan istilalar, kıtaller, kan ve gözyaşı aynı
ve rumilerin anlamlı beraberliği
hattatlarımız, müzehhiplerimiz, çinicilerimiz,
zamanda Edirne’yi, Balkanlar'dan gelen muhaceretin
ahşapçılarımız ve daha pek çok sanat dalına gönül verenbir geçiş noktası haline de getirmiştir.
lerimize önemli hatırlatmalar olacaktır. Devrinde, bu deBugünün Edirne’si kendi kendine gelişmeye çalışan, özellikle rece modern ve çağdaş anlayışlarla eserler veren o günün
Üniversitesiyle, halkıyla Türkiye’mizin bir sınır kalesi olarak Bal- sanatkârlarını, mimarlarını bugün dikkatle izlemek gerekiyor.
kanlara, Avrupa’ya, bütün dünyaya olumlu mesajlar gönder- Ve çoğu yerde adı geçen “geleneksel” sözü altına sığınmamektedir. Avrupa’ya ulaşacak yollar buradan, Kapıkule’den dan, sıkışmadan; güçlü, birikimli, kararlı, karakterli ve üslup
geçerek hedefine yönelir. Bir diğer güzergâh ise Yunanistan’a sahibi sanatkârlar olmak için gayret etmek gerekiyor. Buna
kendimi de dâhil ederek söylüyorum ki; bugün yeni sözler
açılan Uzunköprü, İpsala ve Pazarkule kapılarından geçer.
söylemeden, aynı şeyleri tekrar eder durursak gelecekte bizi
Güzel, güneşli bir bahar günü yolumuzun düştüğü Edirne, bekleyen müjdeler, mutluluklar olmayacak ve hadise unutulsükûneti, tevazuu ve gayretleriyle bugünü yaşamakta, ge- mak, kenara atılmak ve gündemden düşmekle nihayete ereleceğe de ümitle bakmaktadır. Yurdun en uç noktalarından cektir. Öyleyse hemen koyulalım yola; sabır, saadet, selamet
birinde; tarihi, tabiatı, kültürel değerleri, geçmiş ihtişam sah- ve muvaffakiyetle…
neleri, batıya açılan bir kapı olarak Balkanları kucaklayan ve
Türkiye’ye gelenleri ilk olarak karşılayan bir serhat şehridir. * Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı 1) Prof. İ. Özkeçeci,
Tarihten gelen ihtişamını kaybetmiş, nüfusu oldukça azalmış, Trakya Üniversitesi Sn. Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük’ün destekleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi’nce davet edildiği “Perşembe Sohbetleri” etkinliği kapsamında 17 Nisan
idari kurumlarıyla, eğitim kurumlarıyla, üniversitesiyle halkıyla 2014 tarihinde "Klasik Türk Sanatında Temalar ve Akisler" başlıklı söyleşinin konuğu
bir başka hava, bir başka duyguya sahip Edirne. Memleketten oldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi dekan yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ercan Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Baybora Temel, öğretim üyeleri
çıkarken el sallayıp “Allah’a ısmarladık” dediğimiz, memleke- ile öğrencilerin katıldığı söyleşide klasik Türk sanatı öğeleri ele alındı. Bu programın
te dönerken selam vererek hasretle toprağını öpüp, havasını hazırlanmasında; Öğr. Gör. Ayşegül Kalkan çok gayret gösterdi, Fakülte Sekreteri Nekokladığımız Edirne.. Bütün bu halleriyle Edirne bizlere bir şey bil Ergin işlemleri yürüttü, ulaşım görevlileri Serdar Nehir ve Kamil Öz bize bu tarihi
mekânları gösterdiler. destek ve katkılarından dolayı başta Sn. Rektör olmak üzere
söylüyor mu? Evet, söylüyor. Nedir bu söylenenler? Bu bir tür- hepsine teşekkürler.. Bu makale söz konusu program vesilesiyle yapılan Edirne tarihi
küdür, bir hatıradır, bir kahramanlık tablosudur, bir evliya men- mekânlar gezisinden bir değerlendirme olarak hazırlandı. 2) N. Çiçek Akçıl, Cebe Özer,
“Muradiye Külliyesi”, DİA, C. 31, İstanbul 2006, S. 199’dan kısaltma. 3) “Arabesk”
kıbesidir, bir ayrı ruh dünyasının yansımasıdır Edirne.
kelimesi; artık modası geçmiş, batı kaynaklı oryantalist bir kavramdır. Batı düşüncesi;
Rumeli türkülerinin heyecan ve coşkusunu sinesinde barındıran,
“Dağlar dağlar viran dağlar / Yüzüm güler, kalbim ağlar /Yüreğime kanlar damlar / Bir olaydın, pir olaydın /Ne olur benim olaydın. – Edirne köprüsü taştan / Sen çıkardın beni baştan / Hem
anadan hem kardaştan / Bir olaydın, pir olaydın /Ne olur benim
olaydın.” derken bizi yıllar ötelerine götüren, milletçe yaşadığımız nice hasreti, üzüntüyü, acıyı hep birlikte hissetmedik mi?

kendi şartlarında anlayamadığı, kavrayamadığı, kendi mantığı çerçevesinde ifade edemediği zengin tezyini kompozisyonlara “Arabesk” tabirini kullanır. Bu tabiri bugüne
kadar bazı araştırmacılarımız da aynen kullanmışlardır. Aslında -kavramı icad edenlerce
manay-ı mefhumu izah edilemeyen- bu kompozisyonlar Türk ve İslam sanatının bitkisel, soyut ve geometrik motifleriyle meydana getirilmiş olgun, göz alıcı düzenlemelerdir. 4) Gönül Öney, Türk Çini Sanatı, yapı ve Kredi Bankası Yayını, baskı: Tifdruk Matbaacılık, İstanbul 1976, S. 76. 5) G. Öney, a.g.e., s.77. 6) Ernst Diez, Oktay Aslanapa,
Türk Sanatı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 1955, s. 162. 7) N. Çiçek
Akçıl, “Edirne Eski Cami”, DİA, C. 42, İstanbul 2012, S. 97’den kısaltma. 8) Dr. Rıfat
Osman, Edirne Sarayı, Yay: Dr. A.S. Ünver, Türk Tarih Kurumu Yayınları, T.T.K. Basımevi,
Ankara 1989. 9)Semavi Eyice, “Edirne Sarayı”, DİA, c. 10, s.452.
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Osmanlı Sarayı’nın
Resim Mirası
Gün Yüzüne Çıktı

Osmanlı Devleti’nden miras kalan ve TBMM Milli Saraylar’ın koleksiyonunda bulunan 202 seçme eser için bir müze kurularak
sanatseverlerin ilgisine sunuldu. “Milli Saraylar Resim Müzesi” adıyla Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nde açılan müzede,
tematik bütünlük içinde 11 ayrı bölüm ve 3 salonda sergilenen tabloların tamamı, son dönem Osmanlı sarayının resim
koleksiyonlarından oluşuyor. 1830’dan Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar, dönemine damga vurmuş yerli ve yabancı pek çok
ressamın eserinin yer alığı müze, Türkiye’de bir ilk olması bakımından da büyük önem taşıyor.

Fatma YAVUZ
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Osman Hamdi, ‘Saçını Taratan Genç Bir Kız’ tablosu

Osmanlı Devleti’nden miras kalan, daha önceki zamanlara pek çoğu çeşitli sergiler aracılığıyla sanatseverlerin
ilgisine sunulan seçme tablolar, kalıcı olarak gün yüzüne çıkarken bir müzenin hayat bulmasına da sebep oldu.
Osmanlı Sarayı’nın koleksiyonlarında yer alan tablolardan
seçilerek oluşturulan 202 seçme eser, ‘Mili Saraylar Resim
Müzesi’nde sergilenmeye başladı.
1937-2012 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi İstanbul Resim Heykel Müzesi olarak kullanılan
Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi, iki yıl süren tadilatının
tamamlanmasıyla TBMM Milli Saraylar Resim Müzesi olarak tekrar hayat buldu. Müze, mimarisi ve süslemeleri ile,
Osmanlı’nın bir dönemine ışık tutmasının yanı sıra içinde
sergilenen eserler bakımından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Kreatörlüğünü Milli Saraylar Tablo Koleksiyon Sorumlusu Gülsen Sevinç Kaya’nın yaptığı müze, daha önceki
yıllarda çeşitli sergiler vesilesi ile sınırlı bir zaman diliminde
görülebilen Osmanlı sarayının seçkin tablolarını, kalıcı ve
sürekli bir biçimde ziyaret etme imkanı sunması bakımından da büyük önem taşıyor.
Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın
ilanıyla Sultan Abdülmecit ile birlikte başlayan değişim ha-
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İbrahim Çallı’ya ait 1929 tarihli Natürmort çalışması

reketleri, Sultan Abdülaziz ve Abdülhamid dönemlerinde
de devam etti. Değişimler sosyal ve kültürel alanlarda olduğu kadar sanat dünyasında da hissedildi. Bu dönemde
resim sanatı devlet eliyle desteklenerek, yeni sanatçıların
doğmasına imkân verildi ve yurt dışından eser, sanatçılar
getirtildi. Yeni dönem Osmanlısı'nda üretilen eserler şimdi
konu bütünlüğü içinde tasnif edilerek Mili Saraylar Resim
Müzesi’nde toplandı.
11 tematik bölüm ve 3 ayrı salondan oluşan müze, “Sultan
Abdülmecid / Abdülaziz Salonu”, “Osmanlıda Batılılaşma”, “Abdülmecid Efendi / İstanbul Görünümleri”,”Goupil
Galerisi’nden Saraya Alınan Tablolar”, “Ivan Konstantinoviç
Ayvazovski Salonu”, “Saray Ressamları”, “Oryantalist Ressamlar / Doğunun Cazibesi”, “Yaver Ressamlar”, “Türk
Ressamları (1870-1890)”, “Portreler ve Tarih Konulu Kompozisyonlar / Osmanlı Sarayında Manzara”, “Türk Ressamları (1890-1930)” bölümlerinden oluşuyor.
Müzede, yerli ve yabancı çok sayıda değerli ressamın
dünyaca ünlü tabloları sergileniyor. Saray ressamı Stanislav Chlebowski'nin “Sultan Abdülaziz” adlı portresi, İtalyan sanatçı Zonaro’nun “Ertuğrul Süvari Alayı’nın Galata
Köprüsü’nden Geçişi” adlı eseri, Osman Hamdi’nin meşhur

Hikmet Onat, 1921, ‘Gergef İşleyen Kız’ tablosu

Mehmet Nuri, ‘Süvari’ adlı yağlı boya tablosu

“Saçlarını Taratan Genç Bir Kız” adlı tablosu, kendisi de ressam olan son halife Abdülmecit Efendi’nin ünlü eserleri ve
daha niceleri müzede ziyaretçilerini bekliyor.

ler üzerine eser üretmeleri, sergilerden eser satın alınması,
saray ressamlığının öneminin artması gibi kültürel anlamda
yaşanan gelişmeler bu döneme rast gelir.

Osmanlı’da Resim Sanatı
Son dönem Osmanlı padişahları için resim sanatı ayrı bir
önem arz eder. 18’inci yüzyılda Batı dünyası ile başlayan
yoğun ve sürekli ilişkiler neticesinde Osmanlı Devleti’nde
yeni bir dönem başlar. Bilimsel, teknik, sanatsal ve kültürel
açıdan yaşanan değişimler resim sanatına da yansır. Batılılaşma hareketleriyle birlikte askeri eğitimde Batılı devletlerin örnek alınması asker kökenli ressamların doğmasını
ortaya çıkarır. Özellikle 1793’te III. Selim döneminde açılan
Mühendishane-i Berr-i Hümayun ve Mühendishane-i Bahr-i
Hümayun askeri mühendislik okullarında resim derslerinin
başlamasıyla batı tarzı resim yapan ilk Türk sanatçılar yetişir
ve ‘yaver ressam’ tabiri doğar.

Osmanlı resim saray koleksiyonu ilk kez Dolmabahçe’de,
himayesinde Türk ve Batılı ressamlar çalıştıran Sultan Abdülaziz zamanında oluşturulur. Yaşanan bu gelişmelerle
19’uncu yüzyılda İstanbul merkezli bir sanat ortamı doğar.

Resimde, çığır açan bir başka önemli gelişme ise Batı’nın
Doğu’ya merak salması olarak açıklanır. Pek çok yabancı
ressamın kitaplardan tanıdığı İstanbul’u ziyaret edip, bir kısmının uzun yıllar burada yaşamını sürdürdüğü bilinir. Padişahlar tarafından sanatın gelişmesi için yurt dışına yetenekli
öğrenciler gönderilmesi, sanatçıların saraydan gelen sipariş-

Bütün bu dönemlerde üretilen ve Osmanlı sarayı koleksiyonlarına giren, tarih itibarıyla da 1830’dan 1930’lu yıllar arasında bir asır boyunca üretilen bu tabloların arasından seçilen
eserleri görmek ve “Osmanlı Resim Müzesi” olarak da adlandırılan ‘Milli Saraylar Resim Müzesi’ni sizler için dolaştık.
Eserler Kadar Bina Da Yapısıyla Dikkat Çekiyor
Müzeyi dolaşmaya başlamadan önce Dolmabahçe Sarayı
Veliaht Dairesi’nin tarihi ile ilgili daha detaylı bilgi almak
amacıyla Milli Saraylar Resim Müzesi Şefi Recep İmat ile görüştük. İmat, sergilenen eserler kadar binanın da çok değerli bir saray yapısı olduğunu belirtiyor. Sultan Abdülmecit’in,
kardeşi Abdülaziz için yaptırdığı Veliaht Dairesi’nin inşasına
1855 yılında başlandığını söyleyen İmat, binanın 3 katlı ve
11 bin metrekare üzerine kurulduğunu aktarıyor. Müze Şefi
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İmat, yapı ile ilgili şu özet bilgileri veriyor: “Dairenin ilk kullanıcısı Sultan Abdülaziz’dir. Kaynaklarda buranın ismi önce
‘Aziz Efendi Dairesi’ sonra da ‘Efendiler’ olarak geçiyor. En
son Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi adını alıyor. Osmanlı
tarihi açısından bu yapının en önemli özelliği, Tanzimat’ın
ilanıyla birlikte şehzadelerin dışa kapalı sürdürdükleri hayatın sona ermesinin mimari simgesidir.”

Döneminde, Osmanlı Devleti’nde anayasal düzenin başlangıcı kabul edilen Tanzimat Fermanı ilan edilen ve imparatorluğun 31’inci padişahı olan Sultan Abdülmecit’in resmi, padişah
tarafından Paris’e resim tahsili için gönderilen saray ressamı
Rupen Manas’a atfedilmiş. 3 metre 45 cm büyüklüğündeki
Sultan Abdülaziz’in portresi ise 1867 yılında Polonyalı ressam
Stanislaw Chlebowski tarafından tuale yansıtılmış.

Sultan Abdülaziz ve V. Murad’ın bu daireden padişah olarak
tahta çıktığını belirten İmat, Sultan II. Abdülhamit, Sultan V.
Mehmed Reşad, Yusuf İzzetin Efendi, Sultan VI. Mehmed
ve Halife Abdülmecid’in, veliahtlık dönemlerinde bu daireyi
kullandığını anlatıyor.

“Osmanlı'da Batılılaşma”
‘Sultan Abdülmecit/Sultan Abdülaziz Salonu’nun sağ tarafındaki oda “Osmanlı’da Batılılaşma” ismini taşıyan bölüme
açılıyor. Bu bölüm, 18’inci yüzyılda Batı devletleri ile artan
ilişkiler neticesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri ve
sosyal alanda görülen değişimlerin açık izlerini taşır nitelikte. “Osmanlı'da Batılılaşma” tematik bölümünde, François
Dubais, Alberto Pasini, Pierre Desire Guillement gibi ressamların eserleri yer alıyor.

“Sultan Abdülmecit /Sultan Abdülaziz”
2 katlı olan müzenin ilk bölümü üst katta yer alan tavan
ve duvar süslemeleri ile insanı büyüleyen havasıyla Osmanlı
Devleti’nin iki büyük ve önemli padişahı için ayrılmış. İki kardeş padişah “Sultan Abdülmecit / Sultan Abdülaziz” adını
taşıyan bu salonda, padişahların karşılıklı duvarlarda asılı
duran portreleri sanatseverleri karşılıyor.

Odaya ilk girişte Fransız ressam François Dubois’in
“Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin Geçit Töreni”
isimli yağlıboya tablosu dikkat çekiyor. Ressam bu eserinde, Sultan II. Mahmut’un Hz. Muhammet’in (SAV)
adına ithafen kurduğu yeni orduyu resmetmiş. Portre ve
tarihi konulu resimleriyle ünlü 1874 yılında Türkiye’nin
ilk resim okulu olan ‘Desen ve Resim Akademisi’ni açan
Guillement’in kırmızı bindallısıyla elinde tesbih olan “Saraylı Kadın” tablosu ise dönemin kadınlarının giysi ve
aksesuar tarzlarıyla ilgili ipuçları veriyor.

“Abdülmecit Efendi
/ İstanbul Görünümleri”
Abdülmecit Efendi’nin Veliaht Dairesi’ndeki kütüphanesi olan oda “Abdülmecit Efendi/İstanbul Görünümleri” konulu eserlerle sanatseverlerin beğenisine sunulmuş. Hat ve müzik olmak üzere sanatın
bütün dalları ile ilgilenen Osmanlı Devleti’nin son
veliahdı ve halifesi olan Abdülmecit Efendi odasında, yerli ve yabancı ressamların fırçasından çıkan İstanbul manzaralı 17 sanat eseri yer alıyor.

Şevki (Asitaneli)’nin ‘Bursa Hünkâr Köşkü’ isimli çalışması

144

145

Alman oryantalist sanatçı Max Friedrich Rabes’in “Küçüksu
Çeşmesi”, Theodore Van Rysselberghe’in “Galata Köprüsü”, Salvatore Valeri’nin “Kâğıthane’den Görünüm” adlı
yağlıboya resimleri bu bölümde sergilen eserler arasında. Valeri’nin, Sultan II. Mahmut dönemine ait Çağlayan
Kasrı’nı betimlediği eser, bir fotoğraf ya da gravürden yapılmış izlenimi uyandırıyor.
“Goupil Galerisi’nden Saraya Satın Alınan Tablolar”
Veliaht Dairesi’nin iki odasında sergilenen bu bölümdeki
eserler, 19’uncu yüzyılın en önemli sanat galerisi olan ve
merkezi Paris’te bulunan Goupil Galerisi’nden saraya satın
alınan tablolardan oluşuyor. Sultan Abdülaziz döneminde,
sultanın ve yaveri Şeker Ahmet Paşa’nın beğenileriyle Alman, Fransız, Belçikalı, İtalyan pek çok ressama ait eserler
getirtilip ve Dolmabahçe Sarayı’nda ilk kez batı tarzı tablolardan oluşan bir koleksiyon hazırlanıyor.
Bu bölümde sergilenen Joseph Pierre Oliver Coomans’un
1874 yılına ait “Genç Bir Kadın ile Çocuklar” isimli ahşap
üzerine yağlıboya tablosu, Alfred De Dreux’un “Şahlanmış
At” ile Alfred Wahlberg’in 1872 tarihli “İsveç Limanı’nda
Ağustos Gecesi” eseri satın alınan tablolardan bazıları.
“İvan Konstantinoviç Ayvazovski Salonu”
Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nin merasim salonu olarak kullanılan ve büyük salonlarından biri olan bölümü ise
ünlü ressam İvan Konstantinoviç Ayvazovski için ayrılmış.
Müzede, bu bölümün ayrı bir özelliği de bulunuyor. Milli Saraylar Resim Müzesi şefi Recep İmat bu durumu şöyle
açıklıyor: “Buradaki tavan ve duvar süslemeleri yapıya özeldir. Duvarları stuk kaplamalıdır. Stuk, saray yapılarında ender rastlanan, duvara mermer görünümü veren özel bir sıva
tekniğidir.”

Milli Saraylar Koleksiyonu’nda ressam Ayvazovski’ye ait doğa
ve kent görünümlerini yansıttığı toplam 31 eser bulunurken,
kendisine ayrılan kısımda 19 eseri sergileniyor. Rus ressamın
tablolarından “Fırtınalı Denizde Kaza”, “Bir Deniz Savaşı”,
“Ay Işığında Eyüp”, “Denizde Bir Yelkenli”, “Ayrılış”, “Kumsalda Öküz Arabası” adlı eserleri müzede sergileniyor.
Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit
dönemlerine tanıklık eden ve İstanbul aşığı olan Ayvazovski
manzara ve deniz ressamı olarak bilinse de Osmanlı günlük
yaşantısını konu edinen eserlere de imza atmış. Uzun yıllar
Osmanlı ile iyi ilişkiler içerisinde bulunan sanatçı ayrıca Sultan
Abdülaziz, Sultan V. Murat ile Sultan II. Abdülhamit’in portrelerini yaparak saray ressamı olarak tarihteki yerini almış.
“Saray Ressamları”
Müzenin üst kat odalarından bir tanesi de padişahların istekleri üzerine çalışan ressamlar için ayrılmış. Odada, Sultan
Abdülaziz dönemi saray ressamı olan Polonyalı Stanislaw
Chlebowski ile İtalyan ressam Fausto Zonaro gibi ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan 11 eşsiz parça yer alıyor.
1864’te Sultan Abdülaziz’in daveti ile
Dolmabahçe Sarayı’na gelen Chlebowski, sarayda kendisine tahsis edilen dairede
Türk savaş sahnelerinin resimlerini yapmış
bir sanatçı. Chlebowski’nin resim müzesinde
sergilenen bir eserinde, Mohaç Meydan Savaşı
ile “Sultan III. Mehmet’in Eğri Savaşı”nı tualine
yansıttığı görülüyor.
Yine tarihte önemli yer tutan Zonaro’ya ait, “Üsküdar”, “Salacak”, “Üsküdar Şemsi Paşa-Kızkulesi”, “Kayığa Binen Kadınlar”, “Anne Sevgisi”
isimlerinde yağlı boya resimleri müzedeki yerlerini
almış. Ressam, “Denize Giden Yolda, İstanbul’dan
Bir Görünüm”, “Kaiser II. Wilhelm’in Yıldız-Şale’ye
Gelişi” isimli sulu boya ve “İzzet Holo Paşa” pastel
çalışmaları da ün kazanmış.

Hüseyin Zekai Paşa’nın tualine yansıyan ‘Eski Türk Evleri’ adlı yağlı boya tablosu
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1901’de “Ertuğrul Süvari Alayı’nın Galata Köprüsü’nden
Geçişi” adlı tablosunu Sultan II. Abdülhamit’in isteğiyle tuale yansıtan ve Mecidi Nişanı ödüllendirilen Zonaro, eserinde Fatih Sultan Mehmet’in atından esinlenmiş olup, beyaz
atlar üstünde ilerleyen koyu renk üniformalı Ertuğrul Süvari Alayı’nı işlemiş. Sanatçı aynı zamanda “Dömeke Savaşı”
tablosuyla da Dördüncü Derece Osmanlı Nişanı’nı almış.
“Oryantalist Ressamlar; Doğu’nun Cazibesi”
Sultan Abdülmecit / Sultan Abdülaziz Salonu’nun sol tarafındaki ilk kapı ise “Oryantalist Ressamlar; Doğu’nun
Cazibesi” adını alan Doğu’nun Avrupalı gözüyle resmedildiği kompozisyonlar için ayrılmış.
Oryantalist ressamlar Doğu’yu daha yakından görmek
ve tanımak amacıyla bilimsel, askeri, diplomatik ve ticari
görevlerle Doğuya gelmişler, başta Osmanlı olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika topraklarında incelemelerde bulunarak bu dünyayı resimlerine taşımışlar.

Ressamların eserlerinde çöl, vaha ve kent görüntülerinin yer aldığı manzaralar, harem sahneleri,
yiğitliği yansıtan savaş ve av sahneleri gibi Doğu’ya
özgü konular işlenmiş. Bu bölümde de, Wictor Pierre Huguet’in 1868 yılına ait “Ağaçlar Altında Dinlenen Doğulu Çocuk”, De Feney’in 1874 yılına ait
“Mısır’da Cami nünde Alışveriş Yapanlar”, Adalphe
Schreyer’in “Arap Süvarisi” gibi tabloları yer alıyor.
“Portreler ve Tarihi Konulu Kompozisyonlar /
Osmanlı Sarayında Manzara”
Müzenin zemin katındaki en büyük salon “Portreler ve Tarihi Konulu Kompozisyonlar/ Osmanlı
Sarayında Manzara” adlı bölüm için ayrılmış. Çok
sayıda yerli ve yabancı ressama ait eserin yer aldığı
bu bölümde, kapının giriş bölümünde Abdülmecit
Efendi’ye ait “Sultan II. Abdülhamit’in Hal’i ” yağlıboya resmi canlı renkleriyle konuklarını karşılıyor.

Osman Nuri Paşa’ya ait bir peyzaj çalışması

Sultan Abdülaziz’in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu’nun
son veliahtı ve halifesi Abdülmecit Efendi, saray yaşantısını kendisinin ve aile bireylerinin portrelerine yansıtmış bir sanatçı. Salonda ressama ait pek çok portre ile
at ve insan figürlerinin kullanıldığı çalışma yer alıyor.
Eserler arasında savaş sahnelerinden manzara resimlerine, saray yaşantısından portrelere farklı konularda
pek çok tablo bulunuyor. Hippolite Berteaux’un Sultan III. Selim” yağlı boya tablosu, Zonaro’nun Fatih
Sultan Mehmet’i işlediği eserleri ve devlet dairelerine portresi asılan ilk padişah olarak bilinen Wilhem
Reuter’in imzasını taşıyan “Sultan II. Mahmut” tablosunu görmek isteyenlerin müzeyi ziyaret etmesi
gerekiyor.

Mehmet Ali Laga’nın peyzaj adlı eseri
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Zonaro’nun

Şevket Dağ’a ait ‘Ayasofya’nın İç Görünümü’nü anlatan tablo

‘Ertuğrul Sü

Köprüsü
ın Galata
vari Alayı’n

nden Geç

işi’ni anlata

n eseri

“Türk Ressamlar (1870-1890)”
Bu odada göze ilk çarpan eser kapının hemen karşısındaki duvarı süsleyen Osman Hamdi Bey’in “Saçlarını Taratan Genç Bir Kız” tablosu. Figürlü çalışmaları
Batı oryantalizmine cevap niteliği taşıyan sanatçı çalışmalarında fotoğraflardan yararlanmış. Osmanlı kadınının günlük yaşamını betimlediği bu eserinde sanatçı Foto Sebah’ın 1881 tarihli fotoğrafını kullanmış.

Ayvazovski’nin ‘Osmanlı Donanması’ adlı tablosundan bir kesit
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Fausto Zonaro’ nun ‘İstanbul’un Kuşatılması Sırasında Fatih Sultan Mehmet’in
Gemilerin Karadan Yürütülmesine Nezareti’ni anlatan 1908 tarihli tablosu

Bu bölümde, Goupil Galerisi’nden aldırdığı tablolarla saray tablo koleksiyonunun oluşmasına katkı sağlayan Şeker
Ahmet Ali Paşa’ya ait natürmort çalışmalar da yer alıyor.
Bu salonda ayrıca Süleyman Seyyid, Ahmet Emin, Osman
Nuri Paşa, Hoca Ali Rıza Efendi gibi Türk ressamların tabloları da birbiri ardınca dizilmiş.
“Yaver Ressamlar”
Yaver ressamlara ayrılan bu bölümü, Türk resim sanatının
gelişimine katkı sağlayan birinci kuşak ressamlar olarak da
adlandırmak mümkün. Çünkü Batılı anlamda Türk resminin ilk örneklerini veren asker ressamlardır. Askeri okullarda
mesleki olarak verilen topografik çizim ve resimler, resme
yeteneği olan öğrencilerin keşfedilmesini sağlamış. İlk eserlerinde manzara ve mimari betimlemeler üzerinde çalışan
temsilcilerin bir kısmı Osmanlı sarayında yaver ressam ola-

rak görev yapmış. Bu meslek Sultan Abdülmecit döneminde başlarken, Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemlerinde de devam etmiş. İlk yaver ressam, Abdülmecit
döneminde saraya alınan ve kahramanlık konusunu ilk kez
işleyen Osman Nuri Paşa’dır. Bu odada Türk resim tarihinde
önemli yer tutan Şeker Ahmet Ali Paşa, Hüseyin Zeki Paşa,
Halil Paşa gibi sanatçıların eserleri bulunuyor.
“Türk Ressamları (1890-1930)”
Müzede bir bölüm de 1890 ile 1930 yılları arasında Türk
resim tarihine damga vuran isimler için ayrılmış. Bu kısım da; Hüseyin Zekai Paşa’dan Hoca Ali Rıza’ya, Şevket
Dağ’dan İbrahim Çallı’ya, Batılı anlamda Türk resminin
üçüncü ve dördüncü kuşak ressamlarının eserleri yer alıyor.
Bu oda, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’ni oluşturan genç ressamlar arasında yer alan İbrahim Çallı’nın Askeri Müze’de

Fausto Zonaro’ nun ‘Fatih Sultan Mehmet’in
Ordusuyla Edirne’den İstanbul’a Yürüyüşü’nü isimli yağlı boya tablosu

Av konulu resimler yapan Fransız ressam
Theodore Lafitte’nin ‘At ve Köpek’ konulu çalışması

sergilenen “Silah Arkadaşlığı” tablosunun eskizlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Türk resminde manzaraları ile
ünlenen Hoca Ali Rıza’ya ait Türk-İslam eserlerinin resmedildiği tablolar ise görülmeye değer güzellikte.
Genel hatlarıyla size tanıtmaya çalıştığımız, Osmanlı
Devleti’nden miras kalan 202 eşsiz tablonun sergilendiği
Milli Saraylar Resim Müzesi, pazartesi ve perşembe günleri hariç her gün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi’nde ziyaret edebilir.
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Meşk, ‘Diz Kırmak’la Başlar
Fatma ŞAN*
Meşk, gelenekli sanatlarımızın hem eğitiminde, hem kendini koruyarak bugüne ve geleceğe taşınmasında önemli bir kurumdur.
İcra edeceği sanatı bu usül ile öğrenmiş binlerce sanatçı tekâmülünü böyle tamamlamış ve nice güzel eserler bırakmıştır
ardında. Atölyesinde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra çini usta öğreticisi olarak İSMEK’te öğrenci de yetiştiren çini sanatçısı
Fatma Şan, sanat eğitimimizdeki bu kadim geleneği kendi tecrübesinden hareketle anlattı. Fatma Şan, öğrenme eylemindeki
kutsallığın, talibin bir insanın karşısında ilminden dolayı ‘diz kırabilme’sinde gizli olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Diz kırmak,
egonun, benliğin çatırdadığı andır. Başka bir insanın hâkimiyet sınırları içine girdiğin an... ‘Meşk’in asıl başladığı nokta. Talim
ettiğin her çizgi, bir motife, her desen bir cennet bahçesine dönüşüverir.”
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Çiniye, ilk olarak klasik motiflerin öğretilmesiyle başlanır.
Yani işin “Rabbiyessir”i ile… Öğrenciliğimin ilk demlerinde hayli zaman tekrar ve tekrar aynı motifin benzerlerini
çizerken birçoğu gibi benim de içimde isyanlar kopuyordu. “Herkesin yaptığı, her yerde gördüğümüz şu motifleri
neden durmadan tekrar ediyoruz!” Hatta bir gün bu düşünce yüzünden ödevlerimi bitirip kendi başıma, derste
öğrendiğim motifleri deforme ederek farklı “bir şeyler”
çalışıp hocama gösterdim. Hiç ummayacağım kadar kızdı
bana. Önce klasik motif-kompozisyon anlayışını iyice öğrenmem gerektiğini, bu farklı olduğunu düşünerek yaptığım şeylerle uğraşmak için çok erken olduğunu söyleyip
gitti. Hocam tutucu biri değildi. Sadece sağlıklı öğrenci
yetiştirmek istediği için böyle davranmıştı. Onun için, be-

nim durumum ayan beyan ortadaydı. O, heyecanlarımı
görüyor, beni yolda tutabilmek için sert bir manevra ile
yönümü düzeltiyordu. Bunu daha sonra anlayacaktım.
Öğrenme yolculuğunda zaman içinde düşe kalka fark
etmeye başladığım şey; hocamın sözlerine, dileklerine direnç gösterdiğimde boş yere vakit kaybediyor, yok yere
enerjimi tüketiyor oluşumdu. Yolda ilerledikçe daha da
netleşti; özellikle sanat dallarında hocaya, yani öğrencisi
olduğun kişiye içten ve gönülden teslimiyet lazımdı. Neden teslimiyet? Çünkü talebe, bilmek istemediği şeyi öğrenemez. Neyi isteyip neyi istemeyeceğini bilmez. Hoca,
bilir ve öğretir. Fazla değil. Az değil. Yavaş yavaş… Ne
kadar lazımsa o kadar. Tam da bu yüzden önyargısız ve
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Sayfadaki eser fotoğrafları: Fatma Şan,
Davids Samling Koleksiyonu Müzesi, Kopenhag

tereddütsüz kendini teslim etmelidir. Tek şey için; “öğrenmek”. İşte bu yüzden sanatçıyla öğrencisi arasındaki ilişki
zaman içinde kendiliğinden manevi bir boyuta taşınır. Ve
böyle olduğunda Hakk’ın, hocadan talebeye doğru bir
kanal açtığına şahit oluruz. Öğrenci için ne lâzımsa, bu
kanaldan akıp gelir. Evet, öğrenme rahmani bir durumdur.
Hocanla mücadele halindeyken küçük bir adım bile atamaz, ilerleyemezken, kavga etmeyi bıraktığın, onun ilmine muhtaç olduğunu idrak ile kabul ettiğin
anda artık mucizevî bir şekilde kanatlanarak uçup gidebilirsin.
Kültürümüzde öğrenme geleneği
böyledir aslında. Öyle bir yabancılaşma dönemi yaşadık ki, özgürlük
adına herkese ve her şeye kafa tutabileceğimizi zannettik. Yok yere
ego savaşları yapıldı. Talebe ile
hoca arasına görülmez duvarlar
örüldü. Yara bere içerisinde fark
edebildik, ilme, sanata nasıl ulaşmamız gerektiğini… Talip yani
öğrenci, meşk yolunda benliğinden sıyrılıp egosunu bir kenara
bırakmalı değil midir? O yolda
önce muhabbeti, samimiyeti ve
çalışma şevkiyle durmalı değil
midir? Öğrenme eyleminin kutsallığı, bir “insan”ın karşısında
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ilminden dolayı “diz kırabilmek”te gizlidir. “Diz kırmak”
egonun, benliğin çatırdadığı andır. Başka bir insanın
hâkimiyet sınırları içine girdiğin an... “Meşk”in asıl başladığı nokta. Talim ettiğin her çizgi bir motife, her desen bir
cennet bahçesine dönüşüverir.
Örneğin, Anadolu’da yüzyıllarca devam eden Ahilik geleneğinde hoca-talebe, usta-çırak ilişkisi bir disiplin ve kurallar çerçevesiyle belirlenmiştir. Aslında bu anane,
kadim kültürün her sahasının temelinde mevcuttur. Talebe hocasının sözlerini adeta
ilahi bir hikmet kabul eder. Ustasının,
hocasının elinden, dilinden sadır
olanlarla kemal basamaklarını
ağır ağır tırmanır. Hocanın yükümlülüğü öğrenciyi edep dairesinde yetiştirmektir. O, talibe
evladı gibi nazar eder. Talebeyse
kan bağı olmaksızın, hocasını,
anne-babası gibi görür.
“Meşk, iki insanın, hocanın-talibin
emeği ile kurulan akrabalığın izdüşümüdür.” Ahilik geleneğinde, meşk
ettiğin ustayı-hocayı incitmek, nankörlük etmek, ebeveyne nankörlük etmek
gibidir. Toplum tarafından lanetlenmiş
gibi dışlanırsın. Meşk tek hocadan başlayıp devam eder. Yolda hoca değiştiril-

mez, terk edilmez. Ondan izinsiz esere isim konulmaz.
İsim koyma ruhsatı izin-icazete tabidir. Bir eserin kıymeti,
iş sahibinin kimin öğrencisi olduğu yani kimin rahle-i tedrisinden geçtiği ile ölçülür. Çırağın kusuru ustasından bilinir. Maharetini değerlendirirken de kimlerden meşk ettiği,
icazet aldığı sorulur önce… Hoca yoldur, yoldaştır; aynı
zamanda mihmandardır.
Biz de çini öğretirken tıpkı hocalarımız gibi öğrencimizin
temel prensipleri iyi öğrenmesi konusunda hassasiyet
gösteririz. Sadece kabuğu değil,
taşıdığı ruhu, özü, manayı kavrayabileceği bakışı kazandırmaya
gayret ederiz. Öğrencimiz meşk
sofrasına oturmaya talip olduğundan itibaren sabır imtihanları başlamıştır. Çininin yapım aşamaları
gerçekten meşakkatlidir; çilelidir.
İki defa fırınlanır. Yani ateşlere,
yüksek ısılara girip çıkar. Talebenin yol ortasında usanmasının ve
aşırı üzüntüye kapılmasının önüne geçmek için en başta disiplinli
çalışmaya alıştırılır. Talibin zora
dayanıklılığı sınanır. Hâlâ dersini,
ödevini sıkı sıkıya yapıyor, meşkine aşkını katıyorsa, yani gönlü
işine akıyorsa asıl derslere başlanır.
Tek başına istidatın yeterli gelmediğini biliyoruz.

Hatırlıyorum da öğrenciliğimde hocamın verdiği sadece lâle
motifinden oluşan tabak tasarımı ödevini defalarca tamamlayıp, defalarca sil baştan tekrar tasarlamıştım. Çünkü tashih
için her götürdüğümde artık bitmiş olduğunu düşündüğüm
tasarımın arkasını çevirip, “Şöyle daha güzel olur”, diyerek
yeni çizgilerle beni yönlendirmiş, yepyeni bir tasarım yaptırmıştı. Kâğıdı, şu an sayısını hatırlayamayacağım kadar tersyüz edip lâleli tabağı tekrar tekrar çizdim. Şimdi geriye dönüp baktığımda, sadece sabrımı, ciddiyetimi değil yaptığım
işe duyduğum sevgiyi de sınamıştı.
Bütün sanat dalları gibi çiniyi de, hakkıyla icra edebilmek için onu çok sevmeli, gönül vermeli... Ne kadar yetenekli olursak olalım gerçekten istemeden,
sevmeden çalıştığımız şey meşk olmaz.
Meşk, aşktan ayrılamaz bu yüzden.
Uğruna geceler boyu çalışıp sabahlarız. Onunla ilgili en ufak bilgi, birkaç
fotoğraf için kilometrelerce yol kat
eder, kütüphanelerde saatlerimizi,
günlerimizi geçiririz. Onun adının
anıldığı yerlere koşarız. Ve yine onunla baş başa kalacağımız anı heyecanla bekleriz. Evet, sanat icracısını aşkıyla esir eden sevgilidir. Ve her meşk,
sevgiliye yaklaşmak için birer umut...
* Çini Sanatçısı, İSMEK Çini Usta Öğreticisi
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İstiklâl Marşı’nın
İsveççe’ye Tercümesi
Talip MERT*
Milli mücadele yıllarını ve kurtuluş sevincini, kalplerdeki ortak heyecan ve coşkuyu adeta
haykırırcasına dillendiren İstiklal Marşı’mız yalnızca Türk ulusunu değil, diğer milletleri de
etkilemiştir. Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletine armağanı olan bu muazzam eser, yazıldığı
tarihte İsveç’in İstanbul Büyükelçiliği tercümanı Dr. Kolmadin tarafından İsveççe’ye çevrilerek
İsveç gazetelerinde de yayımlanmıştır.
Mehmed Akif’in bu millete en büyük armağanlarından birisi
herhalde İstiklal Marşı’dır. Bu muazzam eser yazıldığı tarihte
bu toprağın insanlarını coşturduğu gibi İsveç’in İstanbul Büyük Elçiliği tercümanı Dr. Johannes Kolmodin’i de coşturmuş.
Dr. Kolmodin İstiklal Marşı’mızın yazıldığı günleri müteakip
İsveççe'ye tercüme edip tercümesini marşın yazılmasından
altı ay sonra Dagens Nyheter adlı bir İsveç gazetesinde yayımlanmıştır.
Tercüman olması hasebiyle Türkçe'ye tam hâkim olan Kolmodin Türklere karşı sevgisi saygısı olan, Türk Edebiyatı’yla da
ilgilenen bir kimsedir. Türkiye’ye gelişi, gidişi ne kadar kaldığı
şimdilik tam belli değildir. Ama Dr. Kolmodin, diplomasinin
yanında müsteşrik olarak çalışmalar yapmış ve bu sahada
dört tane de kitap yazmıştır.

Dr. Johannes Kolmodin İstiklal Marş’ını tercüme ettiği 1921
yılının ilk aylarında İstanbul’da sefaret tercümanı, 1925’ten
sonra ise Ankara’da maslahatgüzardır. Bu arada Ankara dışında bulunduğu zamanlar büyükelçiye vekâlet etmektedir.
Dr. Kolmodin’in İstiklal Marşı’nı İsveççe'ye tercüme ederek
yayınladığı makâlesinde Celal Sahir (Erozan) ile Orhan Seyfi
(Orhon)’un şiirlerine de yer vermiştir. Mezkûr makâlede ayrıca üç tane de resim yer almaktadır. Biri İstiklal Marşı’nın o
zamanlar kartpostal olarak yayımlanan bir klişesi, Celal Sahir
Bey’in bir fotoğrafı ile Ayasofya Meydanı’nı gösteren diğer
bir fotoğraf. Bu makâlenin yayımlandığı İsveç gazetesinden
iki nüshayı o zamanki Stockholm Sefiri Galib Kemali Bey
Hâriciye Nezareti’ne göndererek Kolmodin’in ödüllendirilmesini tavsiye ve taleb etmiştir. Stockholm Sefirimiz Galip
Kemalî Bey’in söz konusu yazısı şöyledir:
Hâriciye Nazırı… Ahmed İzzet Paşa Hazretlerine, “… Türkiye
ve Türkler hakkındaki ciddi araştırmaları ve [bizim hakkımızdaki]
hayırlı hisleri sebebiyle gerçek dost ve samimi minnettarlığımıza

bihakkın layık olan İstanbul’un İsveç
Sefareti Tercümanı… Johannes Kolmodin tarafından Osmanlıların hissiyât
ve vatansever heyecanları hakkında kaleme alınmış bir mühim makâle ile Mehmed Akif Bey’in İstiklal Marşı’nın İsveç
lisanına tercümesi metnini hâvi bugünkü
Dagens Nyheter gazetesinden iki nüsha…
Takdim kılınmıştır. [Dr. Kolmodin’in] bu hayırlı hislerinden dolayı taltifi yüce makamınızın takdirine arz olunur. 25 Eylül 1921. / Stocholm Sefiri Galib Kemali
Galib Kemali Bey’in bu teklifini yerinde ve isabetli bulan
Hâriciye Nezareti 23 Aralık 1921’de durumu Babıâli’ye yazıp “… Kolmodin’in hayırhahân-ı saltanat-ı seniyyeden olmasına mebni dördüncü rütbeden nişan-ı Osmanî ile taltife
mazhariyeti…” nin sağlanmasını taleb etmiştir. Hâriciye’nin
bu tezkiresi üzerine 24 Aralık’ta Sultan Vahideddin’in iradesi
ile Kolmodin’e dördüncü rütbeden Osmanî nişanı verilmesini
uygun bulunmuştur.
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Ankara’da ölüm-kalım savaşının verildiği bir dönemde İstanbul Hükümeti’nin İstiklal Marşı’nı İsveççe’ye tercüme edip İsveç
halkına tanıtan bir kimseye nişan vermesi sıradan bir olay değildir. Aynen İsmet İnönü’ye üzerinde II. Abdülhamid’in tuğrası
ile Osmanlı devlet arması taşıyan İftihar madalyasının “harp
madalyası” olarak verilmesi gibi. TBMM Hükümeti İftihar madalyasına sadece acemi bir hattat tarafından yazılan “Sakarya
1337” künyesini eklemiştir. Bu iki hadise de 1921 yılındadır.1
* Hattat, Öğr. Gör. Marmara Ünv. FEF Bilgi ve Belge Yönetimi. DİPNOT 1) Bu bölümün kaynakları Osmanlı Arşivi’ndeki şu belgelerdir: A) Hâriciye Vekâleti İstanbul Murahhaslığı (HR. İM
4 / 43, 25 / 18, 158 / 39, 240 / 100, HR. SYS 2468 / 39, İ. DUİT 71 / 100. B)Elisabeth Özdalga,
The Last Dragoman, Swedish Reserch Institue in İstanbul.
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Zamanı Donduran Şehir
Brugge ve Dantelleri
Emine UÇAK ERDOĞAN
Belçika’nın Brugge şehri tarihi eserleri, şirin evleri, taş sokakları, birbirinden güzel köprüleriyle; zamanın durduğu bir
masal şehri hissi yaşatıyor ziyaretçilerine. Tarihi mekanlarının yanısıra rahibe işi olarak bilinen dantel işlemeler Brugge'un
ilgi çeken bir diğer zenginliği.
Brugge, tarihi dokunun günümüze hiç bozulmadan
gelebileceğinin kanıtı bir şehir… Sadece tarihi binaların değil, evlerin, köprülerin, asırlık ağaçların kısacası bir
şehri şehir yapan tüm unsurların, doku kaybedilmeden
modern zamanlara uyarlanabileceğinin güzel bir örneği
olarak önümüzde duruyor. Paris başta olmak üzere Avrupa şehirlerinin büyük çoğunluğu aslında böyle, Brugge’u
ayrı bir yere koyan ise sanki tarihin tamamen dondurulduğu bir kesit sunmuş olması. Üstelik öyle sadece turistik
veya film platosu gibi bir şehir düşünmeyin; insanların
günlük hayatlarını sürdürdüğü yani kent sakinlerinin izole edilmediği bir korunaklılık. Bunda 2. Dünya Savaşı’nda
bombalardan kurtulmasının ve UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer almasının payı var.
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Kelime olarak köprüler anlamına gelen, Amsterdam ve
Venedik’i hatırlatsa da temizlik ve sakinliğiyle bu iki kenti
de gölgede bırakacak güzellikteki Brugge’un geçmişinin
2 bin yıl öncesine dayandığı belirtiliyor. Kısa bir tarihi
bilgi vermek gerekirse; Galya-Roma yerleşim birimlerinden olan Brugge’da erken Ortaçağ'dan geçiş dönemi
izlerine rastlamak mümkün. Aziz Eligius’un yaklaşık 650
yıllarında Hıristiyanlığı yaymak için geldiği şehir Flaman
kıyı alanındaki en önemli sur kenti olmuş. Brugge adı
9. yüzyılın ortalarından itibaren belge ve sikkelerde yer
almaya başlamış. İskandinavlar’ın baskınlarında talan
edilmiş ama aynı zamanda önemli bir denizaşırı ticaret
bölgesi olmuş. Şehrin bu yönü 17 ve 18. yüzyıllarda kaybolmamış. Ancak seller ve coğrafi değişiklikler yüzünden
denizle bağlantısını bir iki kanal dışında zamanla kesilmiş
Brugge’un. Günümüzde şehir merkezinin Kuzey Denizi
kıyısında bulunmamasına rağmen, denize yakınlığı nedeniyle hâlâ bir liman kenti olarak anılmaktadır. Şehrin
içindeki kanallar ise bugün hem ulaşım hem de turistik
geziler için kullanılıyor.

Yaşayan Tarih, Yaşayan Şehir
Soğuk bir şubat günü Brüksel’den yaklaşık bir saat süren
otomobil yolculuğundan sonra ulaştığımız Brugge’da
ilk durağımız Markt Meydanı olarak da bilinen Grand
Palace oldu. Daha arabadan iner inmez taş sokakları,
birbirinden güzel evleri, şık dükkanlarıyla kendimizi, bir
zaman makinesine binip ortaçağa dönmüşüz gibi hissettik. Hangi yöne dönsek; kadrajlanmış çekilmeyi bekleyen bir fotoğraf karesiyle karşılaşıyoruz. En güzeli de
bu kadraja ne bir kablonun, ne büyük bir afişin kısacası
şehri bozan görsel kirliliklerin hiçbirinin girmeyişi.
Grand Palace, Brugge’un en ilgi gören meydanı. Bir
köşesinde Brugge’un simgelerinden olan Belfry Kulesi
bulunuyor. Belfry Kulesi, 1240 yılında yapılmış, 1280'de
çıkan bir yangın sonucu kullanılamaz hale gelmiş. Sonra
yeniden inşa edildiyse de 1493 ve 1741 yılında yeniden
yanmış. Son hali 16. yüzyıldan kalma. Gotik tarzda yapılmış olan Holly Blood Basilicası, Şehir Müzesi, bronz
Coninck Heykeli şehrin diğer simgeleri. Şehir Müzesi’nin
binasının özelliği 19. yüzyılda inşa edilmesine rağmen
meydanın tarihi dokusuna uygun olarak yapılmış olması ve bütünlüğünü hiç bozmayışı. Meydanın diğer bir
güzelliği birbirinden şirin ve renkli binaların altındaki
dükkanlar. Çikolota, bisküvi ve waffle kokuları birbirine
karışıyor. Diğer bir köşesinde ise yöresel peynirlerin sergilendiği bir açık pazar var.
Brugge’da Burg meydanının yanı sıra; Flaman ressam
Van Eyck’ın anıtının bulunduğu meydan da görülmeye değer. Burası Brugge'un en eski bölgelerinden birisi.
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Tarihi 12. yüzyıla kadar dayanıyor. Anıtın etrafındaki banklara oturduğunuzda kanalın etrafında mordan beyaza, kırmızıdan maviye birbirinden güzel evlerin sıralandığı Brugge’nin simgelerinden olan bir
manzarayı görüyorsunuz. Hediyelik eşya dükkanlarında en çok rastlayacağınız ürünler bu sokağın manzarasından oluşturulmuş.
İlgi Çekici Müzeler
Fotoğraf molasının ardından rotamız; Brugge’un birbirinden güzel,
temiz ve sakin sokakları. Reine nehrinin üzerine kurulan kanallar ve
köprülerle bu gezinti bize film platosundaymışız hissi yaşatıyor. Başta
söylediğim gibi nereye baksak; bir kartpostal güzelliği görüyoruz.
Bu güzelliğin yanı sıra tarihi eserlerin özellikle kilise ve müzelerin çok yoğun olduğu bir şehir Brugge. Meryem Ana Kilisesi (Our Lady's ChurchOLV Kerk), St. Salvator Katedrali ve Saint Gilles Kilisesi, kiliselerden sadece üçü. Meryem Ana Kilisesi hem 122 metrelik çan kulesi hem de ünlü
İtalyan sanatçı Michelangelo'nun İtalya dışında bulunan en önemli
eserlerinden birisi olan "Meryem ve Çocuk (İsa)" burada sergileniyor olmasıyla ünlü. Saint Gilles Kilisesi’nin gravür ve
tabloları da oldukça etkileyici.
Brugge’un müzeleri arasında; Belçika'nın en iyi
güzel sanatlar müzelerinden birisi olarak kabul edilen Groeninge Müzesi’ni başta saymak
gerekir. Gruuthuse ve Memling gibi önemli
müzelerin yanında dantel, çikolata, elmas
ve patates kızartma müzeleri de gezilmeye
değer. Yaşayan müze uygulamasının çok
güzel örnekleri var Belçika’nın şehirlerinde.
Her müzede çocuklar için ayrı bir bölüm
oluşturulmuş olması da başka bir güzellik.
Brüksel’de gittiğimiz Dantel Müzesi’nde o
haftaya özel olarak 70’lı yılların kıyafet sergisi
düzenlenmişti. Sergi dolayısıyla müzenin çocuklar bölümünde o yılların çocuk kıyafetleriyle
fotoğraf çektirmek etkinliği eklenmişti mesela.

Sabır Gerektiren Zarafet:
Brugge Danteli
Brugge’un başka bir ünü, rahibe işi
olarak da bilinen dantelinden geliyor.
Tahta üzerine çakılı çivi ve mekiklerle yapılan bu dantel türü bütün dünyada en zahmetli
dantel işi olarak biliniyor. Hem Brüksel’de hem
de Brugge’de dantelin tarihi örneklerinin yanı sıra
bugüne uyarlanan örneklerinin de sergilendiği müzeler yer alıyor. Brugge’deki müzenin buluduğu
bina 15’nci yüzyılda Kudüs şapeli olarak Adornes
ailesi tarafından yaptırılmış. Masa örtülerinden, ekmek kutularına, bebek kıyafetlerinden gece elbiselerine dantelin birçok
formunu hem müzede hem de
birbirinden şirin dükkanlarda
bulmak mümkün.

Başta söylediğim gibi Brugge’u güzel kılan özelliklerden birisi günlük hayatın izole edilmemiş yani sadece
turistik bir kent olmayışı. Sokak aralarında dolaşırken okul
bahçelerinden çocuk sesleri, ikindi güneşine sırtını vermiş yaşlı sakinleri; akşam yemeği için şık bir kafeye oturmuş Brugge’luları görmek
mümkün. Yıl boyunca ortaçağın canlandırıldığı festivaller başta olmak
üzere birçok büyük etkinliğe de ev sahipliği yapıyor Brugge. Brugge
Dünya Müzik Festivali her yıl kasım ayında düzenlenen ve büyük ilgi
gören uluslararası müzik organizasyonlarından biri.

Bir günlük ziyaretin kesinlikle yetmeyeceği Brugge’da görmeniz gereken önemli bir yer de Minnewater Gölü ve parkı. Flamanca'da "minne" kelimesi aşk anlamına geldiği için buraya "aşkın gölü" deniliyor.
Beyaz kuğuların yüzdüğü, küçük bir gölün de olduğu parkta 1740
yılında yapılan köprüden Brugge’un panoromik manzarasını görmek
de mümkün. Gücüne güvenenler aynı deneyimi Belfry Saat Kulesi’nde
de mutlaka yaşamalı. Parkta yaz döneminde konserlerin ve ilgi çekici
etkinliklerin gerçekleştirildiğini de öğreniyoruz. Ama hiçbir etkinliğe
denk gelmeseniz de Brugge’da yapacağınız bir kanal turu yahut sokaklardaki geçireceğiniz her dakikanın sizi iyi hissettireceği kesin.
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