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Sanat Öze Ulaşmaktır, 

Sözde Kaybolmak Değil!

Sanatçı, kendisine ihsanda bulunulmuş insandır. Lütuf ehli 

olarak, üretmekle mükelleftir.  Görevi yola koyulmak ve o 

yolda ilerlemektir. Ürettiği eseri yegâne azığıdır, bu uğurda 

çektiği çile ise can suyu.

Üretmek, bir şeyler ortaya koyarak yola revân olmayı 

gerektirir. Yolcuların vakti az olur. "Öz"ün peşinde olanlar 

"söz"de kaybolmayı istemezler. "Gayrı"dan sıyrılınca kemale 

ulaşacaklarını ve kendilerine kapıların aralanacağını iyi bilirler. 

İSMEK El Sanatları Dergisi olarak 22. sayımız ile 

huzurlarınızdayız. Sizlere her sayımızda bir öncekinden daha 

da iyi bir dergi hazırlayabilmek gayretiyle  gayrıdan sıyrılarak 

“öze ulaşma” yolculuğumuzu sürdürüyoruz. 

Umarız bu sayımızı da tıpkı diğerleri gibi beğenirsiniz.

Sanat tadında yaşanmış, her anı üretimle zenginleşmiş bir 

ömür dileklerimizle…

Muhammet ALTINTAŞ
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Kıtaları buluşturan, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin pek çok açıdan 
da lokomotifidir. Ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel her alanda ülkemiz için öncü olan İstanbul’umuz, pek çok 
penceresi olan bir şehir... Bu pencerelerden hangisini açsanız, bir başka alemi, bir başka güzelliği serer önünüze. 
İstanbul yüzyıllar boyunca tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle nice sanatkara ilham kaynağı olmuştur. Adına 
nice mısralar yazılmış, methiyeler düzülmüş, nice besteler yapılmış, fırça tutan nice ellere ilham vermiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın fiziksel ihtiyaçları kadar kültürel 
ve sanatsal ihtiyaçlarını da karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sanatsal aktivitelerin düzenlendiği kültür 
merkezlerimizle, tiyatro salonlarımızla, müzelerimizle ve tüm sanatsal etkinlik mekânlarımızla halkımıza kültür 
hizmeti verme çabası içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki, eğitimle bilinçlenen kentli insanımızın, çağı yakalamak için 
kültür ve sanatla da beslenmesi gerekmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde faaliyete geçirdiği  İSMEK de 
bu hususta önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Halkımız İSMEK’te hem istedikleri alanda eğitim alıyor 
hem de sanatsal becerilerini geliştirebiliyor. 

Elinizde bulunan El Sanatları Dergisi de İSMEK’in önemli çalışmalarından biri. Her sayısında, kültürümüzü, 
değerlerimizi yansıtan kıymetli makalelere yer veren bu dergi, sizlerin beğenisi ve ilgisi sayesinde 22. sayısına 
ulaşmıştır. Bundan öncekilerde olduğu gibi bu sayıda da değerli sanatkârların kaleminden makaleleri, birbirinden 
kıymetli sanatkârlarla yapılan röportajları bulacaksınız.

Sanatla güzelleşmiş, mutlu ve huzurlu bir gelecek dileklerimle…

Başkan'dan...

www.ismek.istanbul

İSMEK ARASTA Tel: (0212) 638 61 67  /  Şişhane Metro Satış Ofisi Tel: (0212) 250 90 35
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Diyarbekir’de dünyaya gözlerini açtığında ailesi ona Musa Azmi adını verdi. Yazı yazma aşkı daha küçük bir çocukken gönlüne 
düştü. Onun yazıya olan aşkı, babası Zülfikâr Ağa’ya yemin bile bozdurdu. Çocukken eline aldığı ve bir daha hiç bırakmadığı 
kamış kalemiyle yollara düşüp İstanbul’a geldi. Yazı sanatıyla iştigal olmak, yegâne hayaliydi. Hiçbir şey, onu bu hayalinin peşinden 
gitmekten alıkoymadı. Harf İnkılabı’yla birlikte eski yazının yasaklanması bile. O hep azmetti, Azmi iken Hâmid oldu ve adını hat 
sanatı tarihine altın harflerle yazdırdı. Yazıyı ışık bildi, pervane misali hep etrafında döndü durdu. Hat sanatının duayenlerinden 
Hâmid Aytaç’ı talebeleri Hattat Hasan Çelebi, Hattat Savaş Çevik, Hattat Fuat Başar ve Hattat İsmail Yazıcı’dan dinledik. 

Azmi İken Azmetti, Hâmid Oldu
Semra ÜNLÜ

Şişli Camii kapısı üzerindeki aynalı istif

Eminönü iskelesinden dümdüz Cağaloğlu’na çıkarken beş yüz metre ilerideki Reşit 
Efendi Hanı’nın ikinci katındaki, çok çok sekiz metrekarelik küçük loş bir odada tavan-
dan aşağıya doğru sarkan lambanın ışığında masasının başına geçmiş, hokkasındaki 
mürekkebe daldırdığı kamış kalemini aharlı kâğıt üzerinde gezdiriyor yaşlı adam. Küçük 
odanın, boya badanadan eser olmayan duvarlarında birkaç yazı ve resim göze çarpıyor. 
Açılıp yatak olan bir koltuk, bir iki tahta tabure, bir küçük ahşap dolap… Birkaç adımlık 
odada başkaca bir şey olması eşyanın tabiatına aykırı olur diye geçiriyoruz zihnimizden. 
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Yukarıdaki satırlarda tasvir ettiğimiz oda, meyilli masasında 
harfleri adeta bir orkestra şefi edasıyla yöneten o yaşlı adamı 
ziyaretimizden aklımda kalanlar olsaydı keşke. Fakat bütün 
hayatını yazıya vakfetmiş olan sanatkârın talebeleriyle yap-
tığımız söyleşiler ışığında zihnimizde canlandırdıklarımızdan 
başka bir şey değil ne yazık ki. Talebeleri Hattat Hasan Çe-
lebi, Hattat Savaş Çevik, Hattat Fuat Başar ve Hattat İsmail 
Yazıcı, bize Hâmid Aytaç’ı anlattı. 

Abdülhamid Tuğrası Yemin Bozdurdu 
1891 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelir Hâmid Aytaç. Doğ-
duğunda ailesinin ona verdiği isim Musa Azmi idi. Hâmid 
ismini almasına, yazının ilerleyen kısımlarında değineceğiz. 
İlk tahsilini Diyarbakır Ulu Cami Haziresi’ndeki sıbyan mekte-
binde tamamlar. Sonradan hayatını vakfedeceği yazı aşkına 
da burada tutulur. Daha oyun çağında küçük bir çocuktur 
ama yazıya duyduğu aşk, onu sokaktaki tüm seslere karşı 
sağır eder. Yazı yazmayı, hayatının merkezine alır. Vaktinin 
neredeyse tamamını bu işe ayırdığı için derslerini ihmal eder. 
Bu ihmal ona, tahsil hayatında bir kayıp seneye mal olur. Bu-
nun üzerine babası Zülfikar Ağa, yazıyla uğraşmasını yasak 
eder. Onun da gönlünde, oğlunu asker olarak görmek var-
dır. Babası tarafından yeminle yasak konsa da Musa Azmi; 
hokkayla, mürekkeple, aharlı kâğıtlarla ve o kâğıtların üzerini 
bezediği harflerle arasına bir türlü mesafe koyamaz. Hayalin-
de İstanbul’a gitmek ve orada yazı sanatının ustalarıyla meşk 
etmek vardır. 
 
Bir gün yine yazıyla meşgul iken, babası Zülfikâr Ağa, cebin-
den çıkardığı parayı oğluna uzatır ve “Oğlum al şu parayı, 
git karpuz al.” der. Parayı alıp karpuz almak için evden çıkar 
çıkmasına ancak aklı yarım bıraktığı yazıdadır. Hâmid Aytaç, 
sonradan şöyle anlatacaktır hikâyenin devamını; “Babam da 
tam zamanını buldu, dedim. Çünkü aklım, yazmakta oldu-
ğum yazıda kaldı. Parayı aldım yolun yarısında, para elim-
de olduğu halde, zihnim yazıyla meşgul olduğundan parayı 
kaybettim zannıyla geri döndüm. Tam evin kapısı önünde 
paranın avucumda olduğunu hatırladım. Tekrar dönüp, kar-
puzu alıp eve geldiğimde, peder bana çıkışarak. ‘Niçin bu 
kadar geç kaldın?’ dedi. Ben de ‘Efendim, parayı düşürdüm 
de, aramak için geri döndüm ve yarı yolda parayı buldum, 
bunun için geç kaldım’ dedim.”

Yıl 1904… Musa Azmi 13 yaşındadır. Sultan 2. Abdülhamid 
tahttadır. Belediyede çalışan amcazadesi vesilesiyle padi-
şahın cülus yıldönümü için tuğra yazıldığını öğrenir. Kola-
lı büyük tahta çerçeveli bir bez üzerine 2. Abdülhamid’in 
tuğrasını yazar. Buna mukabil, bir altın lira kazanır. Sevinç 
içerisinde babasına gelir ve kazandığı altın lirayı gösterir. 
Zülfikâr Ağa, ilkin inanmaz çıkışır, “Parayı nerden buldun?” 
diye sorar. Sonradan belediyede görevli yeğeninden duru-
mu teyit edince, oğluna koyduğu yazı yasağından vazgeçer, 
yemin kefaretini de öder. 

Nuruosmaniye’de İlk Yazı Evini Açtı
İki yıl sonra, babasının tüm itirazlarına rağmen İstanbul’a ge-
lir. Henüz 15 yaşındadır. Sanayi-i Nefise Mektebi’ne kaydolur. 
Bir süre sonra babasının ölüm haberini alır ve hattat olmak 
için geldiği iki yakalı şehirde geçim derdine düşer. Akademi-

8 9

Hâmid Aytaç'ın yazdığı kubbe 
yazılarından. İç kısımda Fatır Suresi 
41. ayetinin kubbeye nakşedilmiş hali 
ile  Nur Suresi 35. ayetinin işlenmek 
üzere kubbeye yerleştirilmiş şekli.



1110

den ayrılır. Sıkıntılı günler geçirir, ancak yazıyı hiçbir şekilde 
ihmal etmez. Bir gün gazetede Maarif Nezareti’nin (şimdiki 
Milli Eğitim Bakanlığı) ilk mektepte yazı hocalığı yapacak 
personel ilanını görür. Açılan imtihana başvurur, başarılı 
da olur, ancak 20 yaş kriteri engeliyle karşılaşır. Zira kendisi 
daha 18 yaşındadır. İmtihanı kazandığını öğrendikten sonra 
gerekli evrakı teslim etmek üzere gittiği Maarif Nezareti’nde 
kendisiyle ilgilenen yetkiliyle, yaş engeli yüzünden münaka-
şaya girişir.  O sırada yaşlı bir zat, bu münakaşaya tanık olur 
ve genç Azmi’ye, “Al şu kâğıdı yarın Haseki’deki Gülşen-i 
Maarif mektebine gel.” der, küçük bir not tutuşturur eline. 
Delikanlının fevri çıkışına tanıklık eden yaşlı zat, Gülşen-i 
Maarif Mektebi’nin müdürü, Abdülhamid’in de özel kâtibi 
Süreyyâ Bey’den başkası değildir. 

Eline tutuşturulan notla ertesi gün mektebe gider Musa 
Azmi ve orada hocalığa başlar. Bu mektep, ona, Osmanlı 
Erkan-ı Harbiye Harita Dairesi hattatı Hacı Mehmet Nazif 

Efendi ile meşkin yolunu açar. Musa Azmi, 1912’de Harp 
Okulu Matbaası hattatlığına, 1913’te ise hocası Nazif 
Efendi’nin vefatı üzerine Erkan-ı Harbiye Harita Dairesi 
hattatlığına atanır. I. Dünya Savaşı başlayınca Erkan-ı 
Harbiye memuru olarak Almanya’ya gönderilir Musa 
Azmi. Savaş sonunda, bir yıl kaldığı Berlin’den 

İstanbul’a döndüğünde, kendisini, Mütareke 
sonrası baş gösteren sıkıntıların, darlık-

ların, zorlukların içinde buluverir. 

Harita Dairesi'ndeki me-
murluğuna devam eder-

ken, ikinci bir iş olarak 
da Nuruosmaniye’de 
bir yazı evi açmaya 
karar verir. Memu-
riyetteyken başka 
bir işte çalışmak 
yasak olduğun-
dan Musa Azmi, 
dükkâna “Hattat 
Hâmid Yazı Evi” 

tabelası asar. Ak-
şam olup da mesaisi 

sona erer ermez, so-
luğu dükkânında alır 

Musa Azmi. Hat tarihine 
imzasını attığı Hâmid is-

minin doğuşunu bakın nasıl 
anlatıyor sanatkâr; “Erkan-ı Har-

biye Dairesi hattatı olarak çalıştığım 
esnada akşamları boşta kalan zamanlarımı 

değerlendirmek düşüncesiyle Nuruosmaniye’ye giden 
yol üzerinde ufak bir dükkân vardı. Orayı tuttum. Akşam-
ları mesai biter bitmez elbisemi değişip doğruca dükkâna 
gelip çalışmaya başlıyordum. Tabii şimdi olduğu gibi o za-
man da devlet memurlarının ikinci bir işte çalışmaları ya-
saktı. Bu yüzden, asıl adımı kullanamadığım uçun ‘Hâmid’ 
müstear adını seçtim ve dükkânıma ‘Hattat Hâmid Yazı 
Evi’ diye bir tabela astım. Müşteriler fazlalaşmaya başladı. 
Hatta matbaa müdürü bir gün bana bu durumdan bahis-
le ‘Musa Bey, Cağaloğlu’nda Hâmid isimli bir hattat var, 
güzel yazı yazıyor. Tahkik et de onu matbaaya alalım.’ de-
mişti. Fakat çok geçmeden mesele anlaşılmaya başlandı. 
Çalıştığım müessese, beni mahkemeye verdi. Bu yüzden 
hâkim huzuruna çıktım. Neticede beraat ettim. Fakat ça-
lıştığım daire sıkıştırmaya başlayınca, istifa etmek mec-
buriyetinde kaldım. ‘Hâmid’ ismi umumileşince bir daha 
değiştirmek istemedim. Nüfusa tescil ettirdim. Asıl adım 
Azmi iken azmettim, Hâmid oldum. Şimdi Allah’a hamde-
diyorum. Bu imzaya çok şey borçluyum.” 

Yazı Evinin Matbaaya Dönüşümü 
Memuriyetten istifasının ardından “Çok şey borçluyum.” 
dediği ‘Hâmid’ imzasını, ustaca hazırladığı tüm işlerin altına 
artık gönül rahatlığıyla atar. Takvimler 1920’yi gösterdiğin-

İsmail Yazıcı

Fuat Başar

Hasan Çelebi

de, doğduğu topraklara veda edip, hat öğrenmek için sa-
nat aşkıyla yollara düşmesinin üzerinden 14 yıl geçmiştir. 
Azimle ve sabırla, kendinden önceki değerli hat ustaları-
nın yazı örneklerini inceler ve hat sanatının başta celi sü-
lüs olmak üzere celi, nesih ve ta’lik çeşitlerinde yeteneğini 
geliştirir. Diğer geleneksel sanatlarımızda olduğu gibi hat 
sanatında da gelenek olduğu üzere bir hocanın önünde 
diz kırıp rahle-i tedrisinden geçmiş, sonunda da icazet al-
mış değildir. O, pek çok kimseden istifade etse de daha 
çok kendi kendisini yetiştirir. Hat sanatının başta celi sülüs 
olmak üzere celi, nesih ve ta’lik çeşitlerinde aynı ustalıkla 
kullanır kalemini Hattat Hâmid. 

İstanbul’a gelişinden itibaren o dönemin meşhur hat-
tatlarından istifade ettiğini belirtmiştik. Reisü’l-Hattatin 
Hacı Kâmil Akdik, Erkan-ı Harbiye Matbaası Serhatta-
tı Hacı Nazif Bey, Hulusi Yazgan, Tuğrakeş İsmail Hakkı 
Altunbezer, Neyzen Emin Dede bu hattatlardan bazıları. 

Nitekim kendisi de, “Ben, sülüsü Hacı Nazif Efendi’den, 
celi sülüsü Hacı Kamil Akdik’ten, tuğrayı Tuğrakeş İsmail 
Hakkı Altunbezer’den, talik’i biraz kendi gayretimle biraz 
da Hattat Hulusi Efendi’den öğrendim. En çok hayranlık 
duyduğum Rakım’dı. Esasen hepsine hürmetim sonsuz-
dur. Her ne kadar birinin yolunu tutmamış olsam da onları 
tenkit etme etmezdim. Onlar olmasaydı biz olmazdık.” 
der. Rakım’a hayranlık duysa da, o sülüs yazılarına kendisi-
ne has bir üslup oluşturur. 

Hattat Rakım’ın adını zikredince, Hâmid Aytaç’ın Rakım 
taklidi Fatiha’sından bahsetmeden geçmek olmaz. 18 yıl-
lık talebesi olan ve günümüz hattatlarınca serhattat olarak 
kabul edilen Hasan Çelebi’den dinlediğimiz hikâyeyi anla-
talım dilimiz döndüğünce. Sık sık ziyaretine gelen Hattat 
Necmeddin Okyay, bir gün yine Üsküdar’dan Eminönü’ne 
geçtiğinde Hattat Hâmid’in yazı evine uğrar. Bakar ki yazı 
aşığı, aharlı kâğıda Rakım’ın Fatiha’sını yazıyor. Sonraki ziya-

10 11
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retlerinde sık sık “Hâmid artık bitir şu Fatiha’yı” der. Nihayet 
yazı altı ayın sonunda biter ve Okyay, Aytaç’a, “Medreset-ül 
Hattatin’e gidelim” der bu kez de. Medreset-ül Hattatin’de 
de o dönemin Kamil Efendi, Hasan Rıza, Tuğrakeş İsmail 
Hakkı gibi meşhur hattatları vardır. Okyay, “Şuna bir bakın” 
deyip Aytaç’ın Rakım taklidi Fatiha’sını ustaların önlerine ko-
yar. Rakım’ın yazısı olduğunu düşünüp Okyay’ın beklediği 
ilgiyi göstermez hiçbiri. Necmettin Hoca tatlı sert bir şekil-
de, “Yahu şuna bir bakın!” diye çıkışır, Fatiha’nın, Rakım’ın 
Fatiha’sı olmadığını, Hâmid Aytaç’ın kaleminden çıktığını 
söyler ve yazı üstatlarını hayrete düşürür. Hocası Aytaç’ı ko-
nuşmak için ziyaret ettiğimiz Hasan Çelebi, bu hikâye için, 
“Bizzat Necmettin Hoca’dan dinledim bu meseleyi.” diyor. 

1928’deki Harf İnkılabı’na kadar yüzlerce ilan, kartvizit, bro-
şür ve tabela gibi matbuatın çoğu onun kaleminden çıkar. 
Yanı sıra yüzlerce kitap, gazete ve mecmuanın kapak yazı-
larında da Hâmid Bey’in imzası vardır. Her geçen gün ço-
ğalan müşterilerinin çeşitli stil ve karakterdeki istekleri, hat 
sanatkârının yazı ve sanat kabiliyetini kuvvetlendirmeye ve-
sile olur. Hattat Hâmid Yazı Evi, Cağaloğlu’nun en önemli, 
en çok iş yapan yazı evlerinden biridir. Ta ki 1928’e kadar. 
Harf İnkılabı’ndan sonra hat sanatının yasaklanması yüzün-
den Bâbıali’de birçok yazı evi kepenk kapatır. Hâmid Ay-
taç, ileriki yıllarda bu süreci şu sözlerle anlatır: “Sirkeci’den 
Cağaloğlu’na kadar sağ kolda 150, sol kolda 150 hattat 
dükkânı vardı. Gece gündüz çalışıyordu. Hepsi dükkânlarını 
kapattı. Bir tek ben kapatmadım. Allah bana yardım etti, 

muhafaza etti ve Osmanlı’dan kalan bu sanatı Cumhuriyet’e 
taşıma vazifesini bana yükledi. Ömür boyu hem sanatımı 
icra etmeye, hem de öğretmeye yemin ettim.” Hayatını 
hat sanatına adayan sanatkâr, 1930’lu yıllara gelindiğinde 
Hattat Hâmid Yazı Evi’ni matbaaya dönüştürmek zorunda 
kalır. Burada çinkografi, çelik üzerine resim ve yazı hakket-
me, kabartma ve lüks baskı tekniklerini kullanarak etiket ve 
kartvizit basımı yaparak rızkını kazanır. Hayatını bu işlerden 
kazanıyor olsa da aklı da, gönlü de hat sanatındadır hep. 

O yıllar, sanatçı için tam bir çile dönemidir. Hat sanatının 
koruyucu meşalesinin ışığı, istemeye istemeye de olsa cı-
lızlaşmıştır. Hattat Hâmid’in 1930’lu yıllar ile 1940’lı yılla-
rın başlarında, hat sanatına kazandırdıkları hayli sınırlıdır. 
Kendisine gelen az sayıdaki siparişe gizliden gizliye cevap 
vermeye çalışır. Bazen de eşe, dosta hediye için oynatırdı 
kalemini. Müzehhip Muhsin Demironat’a 1939 yılında evli-
lik hediyesi olarak yaptığı levha da bunlardan biridir. 

Şişli Camii’ndeki Aynalı İstifin Sırrı
Yıl 1945… Güzel yazı üstadı Hâmid Aytaç, 54 yaşındadır. 
Çektiği çilelere, yaşadığı sıkıntılara rağmen, uğruna memle-
ketinden kopup İstanbul’a geldiği hat sanatının taşıyıcı neferi 
olmaya devam etmektedir. Şöhreti, Şişli Camii’nin eşsiz gü-
zellikteki yazıları ile zirveye ulaşır. Hattat Talip Mert, Aytaç’ın 
yaşamının son dönemlerinde kendisini hiç yalnız bırakmayan 
talebesi İsmail Yazıcı’ın, usta sanatkâr hakkında hazırladığı 
kitapta şöyle diyor bu konuda; “Hâmid Bey’in, Rakım taklidi 

olarak altı ayda yazdığını söylediği Fatiha-i Şerife ile başlayan 
şöhreti Şişli Camii şerife celileleri ile zirveye oturmuştur. Onun 
eserleri, tarihin sinesinde takdir ve tevkirle yerini almış pek 
çok gönül erbabının hayranlığını kazanmıştır.” 

Söz Şişli Camii’nin yazılarına gelmişken, İsmail Yazıcı’dan din-
lediğimiz, hazırladığı “Hattat Hâmid Aytaç Kitabı”nda da 
hocasının ağzından yer verdiği şu anekdotu paylaşalım isti-
yoruz. Üstat, kapı üstündeki müselles biçimli müsenna istifini 
evvela kurşun kalemle tasarlar. Kamış kalemle yazmaya baş-
ladığında ise kompozisyonun tam orta kısmına denk gelen 
lam-elif’leri bir türlü yerleştiremez. Bu sırada bir yorgunluk 
çöker üzerine. Hikâyenin gerisini üstadın ağzından dinle-
yelim, “Yorgunluk duyunca ışığı söndürdüm. Oturduğum 
yerde ellerim kenetli, gözlerimi kapadım, dalmışım. Beyne’n-
nevm ve’l-yakaza (uyku ile uyanıklık arasında) bütün istif gö-
zümün önünden geçti. Lam-elif’ler ortada yerini bulmuştu. 
Heyecanla uyanıp lambayı yaktım ve istifi tamamladım, ka-
pının üstünde taşa hakk olunarak konuldu. Daha sonra aynı 
istifi levha olarak da birkaç farklı ebatta yazdım.” 

Şişli Camii kapısı üzerindeki dünyaca ünlü celi sülüs aynalı 
istifi bir yana, Söğütlüçeşme Camii ile Sirkeci Hobyar Mesci-
di’ndeki yazıları, İstanbul Eyüp Camii’nin kubbe yazıları, An-
kara Kocatepe Camii’nin mihrap üstü ve ana kubbe göbeği 
yazıları, Kasımpaşa Camii dış revakları üzerindeki Nebe’ 
Sûresi ile Kadıköy Moda, Kartal, Pendik, Paşabahçe, Fın-

dıklı, Hacıküçük, Çanakkale Çan ve Denizli Tavas camileri 
yazılarının yanı sıra mezar taşlarına hakkedilmiş hatları, 
Hattat Hâmid’in celi yazıdaki dehasını ortaya koyar nite-
liktedir. Üstadın eserlerinden bahsederken “Allah” lafızla-
rını alt alta getirerek yazdığı Kur’an-ı Kerim ile Hasan Rıza 
Efendi’nin mushaf-ı şerifini esas alarak yazdığı Kur’an-ı 
Kerim’leri anmamak olmaz. İlk bahsettiğimiz, 1974 yılında 
ve daha sonraki yıllarda İstanbul, Almanya ve Beyrut’ta, 
diğeri ise 1986 yılında İstanbul’da basıldı. 

Kur’an cüzü, Enâm-ı Şerif, Yâsin-i Şerif, dua ve evrâd mec-
muası, elifbâ gibi eserlerinin yanı sıra hilye, kıta, murakka’ vb. 
levha boyutlarında sayısız esere imza atan Hâmid Aytaç’ın 
pek çok eseri Türk ve dünya koleksiyonlarında yer alır. Bir ve-
sileyle ziyaret ettiğimiz Sakıp Sabancı Müzesi Müzesi’nde hat 
üstadının eserlerine tanık olduğumuzu belirtelim. 

Peki, üstat bu her biri birer şaheser olan bu eserlerini vücu-
da getirirken nasıl çalışırdı? Talebelerinden Talip Mert, me-
sai diye bir kavramı olmayan ve uyumadığı her dakikanın 
onun için mesai saati olduğunu söylediği hocası Hâmid 
Aytaç’ın, yazı kalıplarını çoğu zaman eskiz kâğıtlarına 
çıkarttığını belirtiyor. İsmail Yazıcı’nın kitabında yer alan 
makalesinde Talip Mert, üstadın çalışma biçimi bahsine 
şöyle devam ediyor; “Kalıptan esas kâğıda ise kalıbın 
arkasını kurşun kalemle karalamak suretiyle geçirirdi. Bu 
geçirme anındaki kaymaları önlemek için de esas kâğıda 
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Arap zamkı ile tuttururdu. Bu iş için kopya kâğıdı kullan-
dığını görmedim. Işıklı masa ise onun için zaten lükstü. 
Hâmid Aytaç üstadımızın ahar yapma usulü de farklıydı. 
O, yumurta akına bicromont d’aminyum karıştırır, kâğıda 
o şekilde sürer, ince gözenekli nemli bir süngerle de tesvi-
ye ederdi. Hâmid Bey’in yıllanmış aharlı kâğıt kullandığına 
pek şahit olmadım ama ahar yapar yapmaz yazı yazdığını 
çok gördüm. Taze aharlı kâğıda yazı yazmanın ne bela şey 
olduğunu her hattat bilir. Buna rağmen o yazardı. Hâmid 
Aytaç mürekkebini bir lastik fabrikasından temin ettiği isle 
yapardı. İsi, Büyük Postane karşısında mağazası olan lastik 
fabrikatörü bir dostundan alırdı. Hâmid Aytaç, isi porselen 
havanda ezerek mürekkep yapardı.” 

Hattat Hasan Çelebi’nin Gözünden Hâmid Aytaç
Hâmid Aytaç’la ilgili bunca kelamı edip de talebelerini 
anmazsak yazı eksik kalır dedik. Talebelerinin gözünden 
Hattat Hâmid’i tanıyalım, talebe yetiştirme usulünü an-
layalım istedik. Evvela üstadın yanında 18 yılını geçiren 
Hasan Çelebi’ye kulak verelim. Hattat Çelebi, 23 yaşın-
dayken Aytaç’ın rahle-i tedrisine talip olur. Hoca kabul 
etmez, “Meşgulüm, talebeyle uğraşamam.” der ve eski 
talebelerinden Halim Özyazıcı’ya gönderir Çelebi’yi. Ha-
san Çelebi, Hattat Halim’in derslerine üç ay kadar devam 
eder ve hoca vefat edince, kendisinin deyimiyle, meydan-
da kalır. Aytaç’ın kapısını yeniden çalmaktan gayrı çaresi 
yoktur. Her ne kadar bir Anadolu insanı olarak kovulduğu 
kapıya yeniden gitmek istemese de, bir tanıdığı vasıta-
sıyla Aytaç’ın derslerine yeniden talip olur. Hoca bu kez, 
“Halim’in yolu, bizim yolumuzdur. Gel, yardımcı olayım. 
Cumartesi günlerinin dışında gelme, meşgulüm.” der. Ha-
san Çelebi’nin, Hâmid Aytaç’ın ışığının etrafında bir per-
vane gibi dönüşü böylece başlar. 

Hat sanatında gelenek olduğu üzere “Rabbiyessir” ile 
başlar talimler. Geleneğe göre iyi bir talebe altı ayda 
Rabbiyessir’i geçer. Hoca iki yıl boyunca Çelebi’nin her ça-
lışmasını hiç konuşmadan tashih eder, kendisine iade eder. 
Hocanın, diğer tüm talebelerince de bilinen ders verme 
tavır ve tarzı bu şekildedir. İki yıl geçip de üstat, tabir yerin-
deyse hattat aşığı gence geçer not vermeyince, Çelebi’nin 
umudu kırılır ve hocasına “İki senedir Rabbiyessir’i geçe-

medim, herhalde bu işi yapamayacağım. Üstadım, ben 
izin istiyorum.” der. O güne kadar bırakın muhabbet et-
meyi yüzüne bile dahi bakmayan Hâmid Aytaç şaşırır, iki 
üç dakikalık bir suskunluğun ardından talebesine dönüp 
şöyle der; “Doğru, sen de usandın yaza yaza.” 

Hasan Çelebi, Rabbiyessir’i böylece geçer geçmesine 
ama sonraki günlerde bir başka zorlukla karşılaşır. Hâmid 
Hoca, kendisi meşk usulünden gelmediğinden Çelebi’nin 
çalışmalarına tashih yaptıktan sonraki derste talebesinin 
dersi geçip geçmediği hususunda da herhangi bir yorum 
yapmaz. Geçip geçmediğini bilemediği için Çelebi de sü-
rekli aynı dersi yazar durur. Çelebi, bir gün, hocanın tale-
belerinden bankacı Ali Rüştü Efendi’ye konuyu açar. Çe-
lebi, rahmetle andığı Ali Rüştü Efendi ile o gün aralarında 
geçen konuşmaya değiniyor. Çelebi, Ali Rüştü Efendi’ye, 
“Hoca geç demiyor, ben de geçeyim, devam mı edeyim 
karar veremiyorum. Ne yapayım?” diye sorar. O da, “Ho-
caya bunu yeniden öğretecek değiliz ama yapacağımız bir 
şey var. Sen kendine göre bir ölçü tut. Hoca dersten üç 
tane harfi çıkarırsa o dersi tekrar yaz, iki tane çıkarırsa o 
dersi geç. Böyle bir dene bakalım.” der. 

Hasan Çelebi bu cümlelerle, sohbeti, Aytaç ile aralarında 
geçen “sin” harfi meselesine getiriyor. Hâmid Hoca’yı din-
leyelim: “Sin’de hocanın tashihlerini bir türlü beşin altına 
düşüremiyorum. Çıkarma denir hatta bu tashihe. Tek bir 
noktada hata oluyormuş, onu da izah etmiyor hoca. Şura-
da şöyle yap, dese yapacağım. Hatta o meşkleri saklarım. 
Demek ki o da usanmıştı iki-iki buçuk ay aynı şeyi yap-
mamdan. Dedim ki ‘Usta, ben bir türlü burayı geçemiyo-
rum. Neresinde kusurum var?’ Kıl kadar bir yeri gösterip, 
‘Burada kalemi ters kavis yapacaksın’ dedi. Onu yapınca 
dersi geçmiş olduk.” Çelebi’nin ‘sin’ harfiyle mücadelesi, 
tesadüf eseri o gün orada bulunan birinin çektiği fotoğraf 
karesine de yansır. 

Yazı Evine Veda
Hasan Çelebi’nin Hâmid Aytaç ile beraberliği 18 yıl bo-
yunca sürer. Hattat Çelebi, talebeliğinin onuncu yılında 
icazetini alır üstattan. Fakat icazet de Çelebi için öyle tere-
yağından kıl çeker gibi kolay yoldan olmaz. İlk olarak ye-

dinci yılda Necmeddin Hoca’yla birlikte lafı açılır Çelebi’nin 
icazet hususu. Aytaç, “Bakarız.” der ve konu orada kapa-
nır. Aradan üç yıl geçer, onuncu senede alabilir ancak Çe-
lebi icazetini. Hâmid Aytaç ile sülüs ve nesih yazı çeşitlerini 
meşk eden Hasan Çelebi, icazetten sonra da ta vefatına 
kadar terk etmez hocasını. 

Hattat Hasan Çelebi’nin, Aytaç’ın kapısını on sekiz yıl bo-
yunca çaldığını belirtmiştik. İcazetinden sonraki sekiz yılda 
da yine haftada bir ziyaretine gider üstadın. Bir ziyaretinde 
Aytaç’ı perişan bir halde bulduğunu anlatıyor Çelebi. “Has-
taneye götüreyim, dedim kabul etmedi. O küçük yerde ha-
vasız kalmış, rengi benzi solmuş, bembeyaz olmuştu. ‘Eve 
götüreyim’ dedim, ‘Beni hastaneye götür’ dedi. Sırtlandım, 
götürdüm arabaya bindirdim.” Bundan bir süre sonra Çe-
lebi yine Üsküdar’dan Eminönü tarafında geçmeye hazır-
lanırken araştırmacı-yazar Uğur Derman’dan bir telefon 
alır, üstadın kayıp olduğunu öğrenir. Meğerse hastalanmış, 
hastaneye kaldırılmıştır yazı aşığı Hâmid Aytaç. O vakitten 
sonra bir daha kendisini toparlayamaz. Reşit Efendi Ha-
nı’ndaki o mütevazı, “Benim için dünyanın hiçbir yeriyle de-
ğişilmeyecek kadar kıymetidir. Bugün şu hastane köşesinde 
bile hep hayalimde orası var.” dediği yazıhanesine de, hat 

sanatına adadığı hayatına da veda vakti gelir ve hastanede 
geçirdiği bir buçuk yılın sonunda 18 Mayıs 1982’de Hakk’ın 
rahmetine kavuşur Hattat Hâmid Aytaç. Cenaze namazı, 
eserleriyle bezeli Şişli Camii’nde kılınır. 

Hocasını rahmetle anan Hattat Çelebi, onun hastanedeki 
son zamanlarında yazı evindeki metrukatını IRCICA’ya bağış-
ladığını ve Karacaahmet Mezarlığı’nda Şeyh Hamdullah’ın 
yanına defnedilmek istediğini anlatıyor. Vefatından sonra 
bazı bürokratik engeller nedeniyle bu vasiyeti yerine getiri-
lemese de kabri yıllar sonra Şeyh’in yanına nakledilir. Hasan 
Çelebi, talebeleriyle birlikte her yıl üstadın vefatının sene-i 
devriyesinde kabrini ziyaret edip hatim duasını yaptıklarını 
ifade ediyor. Yolu Karacaahmet’e her düştüğünde hocasını 
ziyaret edip Fatiha okuduğunu da söylüyor Hasan Çelebi. 
Hâmid Aytaç’ın vasiyeti üzerine IRCICA’ya bağışlanan onca 
belgenin, olması gerektiği gibi değerlendirilemediğini dü-
şünüyor Çelebi. IRCICA yetkililerine, tasnif hususunda yar-
dım etmeyi teklif ettiği halde o belgelerin akıbetinin bir mu-
amma olduğunu söylüyor. 

Hâmid Aytaç’la İstanbul Edebiyat Fakültesi Arap-Fars 
Filolojisi’nde öğrenciyken tanışan İsmail Yazıcı’dan da üsta-
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dı dinleyelim istedik. Öğrencilik yıllarında cumartesi günle-
rinde öğleden önce hocayı ziyaret ettiğini söylüyor Yazıcı. 
“Hamit Bey’in son dönemlerine rastladığım için hoca-ta-
lebe münasebetleri, hasta-hasta bakıcı münasebetlerine 
kaydı biraz.” diyen Yazıcı, Hattat Hasan Çelebi’nin de vur-
guladığı üzere son döneminde üstatla en çok ilgilenen ta-
lebelerinden biri olarak bilinir. Yorulmadan, yüksünmeden 
her derdinde, müşkülünde yanındadır. Hastanede yattığı 
dönemde haftada iki-üç kez ziyaretine giden Yazıcı, “Zi-
yaretine gitmediğimiz zamanlar darılır, mazeret beyan 
edince de gönlümüzü almaya çalışırdı.” diyor. Yazıcı’nın 
anlattığına göre üstat son zamanlarında hayli çökmüş, iki 
adım atacak hali bile kalmamıştır. Üç aylık maaşını almak 
için artık Haydarpaşa Numune’den Ziraat Bankası’nın Emi-
nönü şubesine, Yazıcı’nın tuttuğu arabayla bile gidecek 
gücü yoktur. İsmail Bey de bunun üzerine bankanın şube 
müdürü ile görüşüp, üstadın maaşının hastanede kendisi-
ne teslim edilmesini talep eder. 

İsmail Yazıcı Minnet Borcunu Vefasıyla Ödedi
Üstadın, talebesi Çelebi’ye tabiri caizse kök söktüren icazet 
meselesini soruyoruz İsmail Yazıcı’ya da. Hocanın derslerine 
devam etmiş olmakla birlikte, ondan bir icazetnamesinin 
olmadığını belirtiyor Yazıcı. “İcazet alıp almamak benim 
için mühim bir mesele değil aslında. Hep söylüyorum, ben 
amatör bir hattatım. Hocaya ‘Bana icazet ver’ demedim, o 
da ‘Getir icazet vereyim’ demedi. Zaten usul olarak hocanın 
inisiyatifine bırakılır icazet meselesi. Pek talebe tarafından 
dile getirilmez.” diye konuşuyor. 

Elinde bir icazetnamesi bulunmasa bile İsmail Yazıcı, ho-
casının rahle-i tedrisinden geçmiş olmayı büyük nimet bil-
miş, bu nimete şükrünü de vefasıyla göstermiş biri. Yazının 
başlarında da zikretmiştik. İsmail Yazıcı, hocasına duyduğu 
minnet ve vefayı, hazırladığı “Hattat Hamid Aytaç Kitabı” 

ile taçlandırır. 2008 yılında yayımlanan kitap için hayli emek 
sarf ettiği, kitabın muhteviyatına bakınca anlaşılıyor. Üsta-
dın hayatını büyüteç altına alan satırların yanı sıra talebe-
lerinin, sanatına gönül verenlerin ve hatta yaşamının son 
bir buçuk yılını geçirdiği hastanedeki doktorunun, onu 
anlatan satırlarına da yer veriliyor kitapta. Okuduğunuz 
yazıyı hazırlarken, İsmail Yazıcı’nın, büyük bir nezaket gös-
tererek, bize ulaştırdığı bu kitaptan epey istifade ettiğimizi 
belirtmeden, kendisine teşekkür etmeden geçmeyelim. 

Fuat Başar: “Onun Öğrencisi Olmak Şeref”
Hattat ve ebru sanatçısı Fuat Başar da Hâmid Aytaç’ın tale-
belerinden biri. Üstadı dinlemek için onu da Sultanahmet-
Küçükayasofya’da ziyaret ettik. “Hâmid Bey olmasaydı, 
bugün yazı diye bir şey olmazdı.” diyerek başlıyor söze 
Başar. İslam sanatlarıyla uğraşan zatların rehberlerinin hep 
büyük zatlar olduğunu belirterek, “Hamit Bey de büyük 
zatlardan birisidir. Yanında Peygamberimizin ismi anıldı-
ğında, çocuk gibi ağlardı sevgisinden. Çektiği çile, yokluk, 
sefalet, yazıya olan aşkı ile o kendisini yazıya görevli nefer 
bilirdi. Bunun için çilelere katlandı, yazıyı bugünkü kuşak-
lara aktardı.” diye konuşuyor. 

Hâmid Ataç’ın o hiç kopmak istemediği, hastane oda-
sındayken gözünde tüten yazıhanesini, “Uzanıp istirahat 
ettiği bir divan, hemen onun yanında bir masa, dışarıya 
açılan boşluğu gören bir pencere… Ahşaptı bina, kaç se-
fer yangın tehlikesi geçirmiş. Farelerin cirit attığı bir yerdi. 
Koparamadık onu oradan bir türlü. Bir yer tutalım, hizme-
tinize biz girelim, adam tutalım dedik kabul etmedi. ‘Ev-
ladım beni buradan koparmayın burada çok aziz hatıralar 
var’ dedi.” sözleriyle anlatıyor. 

“Yazı gibi dev bir sanatı sırtlanmış ve Osmanlı ile Cumhu-
riyet arasında köprü olmuş bir sanatkâr” olarak nitelen-
dirdiği, sülüs ve nesih öğrendiği Aytaç’tan, 1980 yılında 
icazet aldığını ifade ediyor Fuat Başar. Merhum Necmettin 
Okyay’ın icazet kıtasıyla aynı olan metni yazdığını Başar ve 
üstada götürdüğünü, hocanın da icazeti tasdik ettiğini an-
latıyor. Hattat ve ebru sanatkârı, bugün minnet ve rahmetle 
yâd ettiği hocasının adını, oğlunda yaşatıyor. Genç Hâmid 
Aytaç’ın isminin hikâyesine de kısaca değiniyor Başar. Oğlu 
dünyaya geldiğinde ona hocasının adını vermek ister. Ne 
büyük tesadüftür ki, 1986 yılında evlendiği eşinin kızlık so-
yadı da Aytaç’tır. Böylece oğluna Hâmid Aytaç adını verir. 

Üstadın vefatında yanında bulunamadığından büyük üzün-
tü duyduğunu dile getiren Başar, “Erzurum’daydım o sıra. 
19:00 ana haberlerinde radyodan duydum. Öyle eseflenmi-
şimdir ki… Hastanedeyken ziyaretine giderdim. Gittiğimde 
beni çok duygulandıran bir şey oldu. Eskiden kartpostal 
atılırdı. Hocaya, İstanbul’un fethiyle ilgili yazdığı kendi yazı-
sıyla bir kartpostal gönderdim bir defasında. Arkasına ucu 
kesik dolmakalemle bir bayram tebriği yazdım. Hastanede 
ziyaret ettiğimde bu kartpostalı bana gösterdi. Öyle duygu-
landım ki… Son görüşüm o oldu zaten, bir müddet sonra 
vefat etti. Oğlumda da isim, soy isim olarak yaşıyor hocam. 
Üstümüzdeki haklarını ödeyebilmişizdir inşallah.” diyor ve 
ekliyor: “Hoca hakkı ödenmez.” 

Şişli Camii'ndeki aynalı istifin eskizi

Hâmid Hocamı 1975 yılında tanıdım. Esasen 
daha önceleri de tanıyordum ancak ilk 
karşılaşmam ve ders almaya başla-
mam bu yılda olmuştur. O yıllar 
İstanbul Devlet Güzel Sanat-
lar Akademisi’nde Gra-
fik Bölümünde öğrenci 
idim. Hoca ile ilk meşk 
çalışmama başlama-
dan 8 ay kadar önce 
de ilk hat hocam 
Hafız Kemal Batanay 
ile hat derslerime 
başlamıştım. Kemal 
Hocamdan rik’a ve 
tâlîk dersleri alıyor-
dum. Hamid Hoca’yı 
gıyaben tanıyordum 
ancak karşılaşmaya 
fırsat olmamıştı. Hat ça-
lışmaya başlayınca Hamid 
Hoca’ya ilgim arttı. Çok yaş-
lı olduğunu biliyordum. Kemal 
Batanay Hocamdan, akademideki 
yazı hocam olan Prof. Emin Barın’ın atöl-
yesinde ders alıyordum. Emin Hocam’la da sık 
sık yazı konularında görüşüp fikir danışırdım. Bir gün Emin 
Hocam’a; “Hocam,” dedim, “Kemal Hocam’la meşklerime 
devam ediyorum ama Hâmid Hoca'nın da çok yaşlı olduğu 
malum. Maymun iştahlılık yapmak istemiyorum ama Allah 
geçinden versin Hâmid Hoca'ya yetişemezsem çok üzülü-
rüm. İzin verirseniz bu arada Hâmid Hocama da devam edip 
sülüs-nesih yazıya başlamak istiyorum.” Emin Hocam bu is-
teğimi makul karşıladı. Böylece aynı anda hem ilk hat hocam 
Kemal Batanay’a hem de Hamid Aytaç hocalarıma birlikte 
derse devam etmeye başladım. Hocaya derse başladığımda 
hoca 83-84 yaşlarında idi. Vefatı olan 1982 yılına kadar ara-
lıksız derslerine devam ettim.

Hâmid Hoca, çok yaşlıydı ve meşklerde oldukça yoruluyor-
du. Meşk sırasında hocama acıyor ona kıyamıyordum ama 
kendisinden istifade etme iştiyakımı da yenemiyordum. Ca-
ğaloğlu’ndaki Reşit Paşa Hanı’ndaki küçük ve hizbe atölye-
sinde çalışıyor ve ders veriyordu. Bu küçük atölye hocadan 
başka ancak iki veya üç kişiyi alabiliyor, bir kişi eski şezlonga 
oturuyor diğerleri de ayakta bekliyordu. Hocanın atölyesi 
derme çatma bir yerdi. Doğru dürüst aydınlatma bile yoktu. 
Zaman zaman hoca geceleri de bu atölyenin şezlongunda 
kalıyormuş. Hâmid Hocanın son yıllardaki yaşantısı tam bir 
sefillik içerisinde geçmiştir. Fakat hemen belirtelim ki, gerek 
IRCICA’nın (İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merke-
zi) gerekse şahsi dostlarının ve sanatseverlerinin kendisine 
ikamet noktasında sağladıkları ve teklif ettikleri imkânları 
reddetmiş ve kendi özel yaşamının basitliğini tercih etmiştir. 
Bu noktada, sanatçıların özel ruh dünyalarını anlamak ve 
onların alışkanlıklarına, hür yaşama biçimlerine saygı gös-
termek gerekliliğine inanıyorum. Bu hizbe atölye hoca ile 
bütünleşmiş ve onu son derece mutlu eden bir mekân ha-
line dönüşmüştü.

Hamid Hocama meşklerimi götürdüğüm za-
man, kendisine çıkartma yapması için 

masasına koyardım. Meşkime bakıp 
çıkartma yaparken asla konuş-

maz ve tarif etmezdi. Bilmi-
yorum genç olduğu yıllarda 

da böyle mi çıkartma ya-
pardı. Kendisinden ders 
alan diğer hattat arka-
daşlar da bu konuda 
aynı ifadeleri kullan-
mışlardır. Anlaşılıyor 
ki Hâmid Hoca, meşk 
çıkartmalarında faz-
laca açıklama yap-
maz yalnızca olmayan 
kısımları tekrar yazıp 

verirdi. Meşk çıkartma-
larında hocanın el hare-

ketine dikkatlice bakmak 
gereklidir. Bu noktada göz-

lemlediğim bir hususu burada 
belirtmek isterim. Hoca çok ağır 

yazardı. Hatta bazen yazarken ka-
lemin hareket edip etmediği kuşkusuna 

bile kapılırdım. Bir defasında yine hocaya meşki-
mi uzatım ve çıkartma yapmaya başladı. Gözüm pür dikkat 
hocanın kaleminin ucunda harflere bakıyordum. Fakat yaptığı 
harften farklı bir yöne doğru kalem hareket etmeye başladı. 
Anlayamamıştım, niçin böyle yapıyordu! Sonra birden kalem 
elinden düştü. Hayretle hocanın yüzüne baktığımda kendisi-
nin uyumakta olduğunu fark ettim. Belli ki hoca, gece uykusuz 
kalmış ve kalem elinden düşmüştü. Buna benzer hadiselere 
çok sık rastlamışımdır. Hâmid Hoca bu küçük atölyesinde de-
vamlı çalışır ve yorulurdu. Bazen de çıkartma sırasında kalem 
hareketi durur ve hoca uyumaya başlardı. Elbette ki hocayı 
uyandırmak gibi bir patavatsızlık yapmaz, hocanın uyanma-
sı için birkaç dakika öylece sessizce beklerdik. Neden sonra 
uyanır, ne olup bittiğini anlamak için önündeki meşke bakar, 
çıkartma yapmakta olduğunu anlar ve yarım kalmış harfe de-
vam ederek tamamlardı. Yarı uykulu yarı uyanık yazarak meş-
ki bitirirdi. Yazıya bu kadar hâkim olan bir bilek ancak bunu 
yapabilir. Zaten, hoca bize yazdığı önemli kompozisyonların 
çıkış hikâyelerini anlatırken çoğunun yarı uykulu iken adeta bir 
ilhamın geldiğini ve sonunda kompozisyonunu tamamladığını 
anlatmıştır.

Hâmid Hocam, çok yönlü bir sanatkârdı. O hat sanatının 
son yüzyıl dev hattatlarından biri olmakla kalmamış, harf 
inkılâbından sonra Lâtin kaligrafisi de yazarak hayatını ida-
me ettirmeyi başarmış bir sanatkârdır. Çok sıklıkla söylediği, 
harf inkılâbından sonra Cağaloğlu’ndaki bütün hattatların 
dükkânlarını kapadıkları ancak kendisinin kapamayıp, Lâtin 
harfleri yazarak çalışmasını sürdürmesidir. Almanya’dan ge-
tirdiği sıcak baskı makinasıyla birçok kişinin kartvizitini Arap 
ve Latin kaligrafileriyle basmıştır. Bir defasında da konu açıl-
dığında çelik levha kazıma biçiminde yaptığı bir resmi bana 
göstermişti. Hâmid Hoca her sanat dalında başarılı gerçekten 
çok yönlü bir sanatçıydı. Allah mekânını cennet kılsın.

Savaş Çevik’in Kaleminden: “Hamid Aytaç Hocam”
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Mücellit İslam Seçen, cilt sanatında yarım asrı aşkın bir 
süreyi geride bıraktı. Sacit Okyay’dan klasik cilt, Emin 
Barın’dan ise modern cilt ve kaligrafi öğrenen Seçen, sanat 
yaşamı boyunca yüzlerce eseri, deyim yerindeyse hayata 
döndürdü. Hâlâ İSMEK'te görev yapan İslam Seçen'in 
geride bıraktığı 61 yıllık sanat geçmişinde maddiyat hiçbir 
zaman önceliği olmadı. “Aç kaldık, sefil kaldık, gün oldu 
eve gidemedik. Silgi bile bulamadığımız zamanlarımız 
oldu.” dese de onca zorluğa karşın asla pes etmedi. “Allah 
bana en büyük ödülümü vermiş zaten, sağlığımı vermiş. 
80 yaşındayım, çok şükür hâlâ ayaktayım, çalışıyorum. 
Zenginlik de bu, para da bu benim için.” diyor. 

Tezhip için hat sanatının süsüdür derler. Elif’in, lam’ın, hu’nun 
çevresini kuşatır edeple ve O’nun nurundan aldığı güzellikle. 
Cilt sanatı da hem hat, hem tezhip sanatını kucaklar, kol ka-
nat gerer. Ellerin emeği, gözlerin nuruyla vücuda gelen yazıyı 
ve dahi süsünü korur, onlarca, yüzlerce yıl sonrasına taşır gü-
venli çeperlerinin içerisinde… 

Bundan üç yıl kadar önce ilk kez ziyaret ettiğimiz Çember-
litaş’taki Emin Barın Cilt Atölyesi’ndeyiz yine. Günümüzde 
isim yapmış pek çok sanatkârın yetişmesinde büyük emeği 
olan, hat ve cilt sanatlarının duayeni Emin Barın’ın 100. do-
ğum yılı vesilesiyle hazırladığımız yazı için oradaydık bundan 
önce. Yıllarca atölye olarak kullandığı bu mekânda o gün, 
Barın’ın talebelerinden müteşekkil “Beşi bir yerdeler”den 
İslam Seçen, Savaş Çevik ve bir de Emin Hoca’nın oğlu Tev-
fik Barın konuk etmişti bizi. Söz konusu beşlinin; Ethem 
Çalışkan, İslam Seçen, İlhami Turan, Yılmaz Özbek ve Savaş 
Çevik’ten oluştuğunu ve Yılmaz Özbek’in, daha Emin Barın 
hayattayken vefat ettiğini hatırlatalım. 

Emin Hoca’nın sağlığında her ayın ilk perşembesi yaptıkları 
toplantılardan biriydi katılma şansına eriştiğimiz. Bu kez ‘Beşi 
bir yerdeler’den, Emin Hoca’nın cilt tedris ettiği günümüzün 
usta cilt sanatçısı İslam Seçen ağırlıyor bizi, yorgun duvarla-
rında dost muhabbetlerinin izi olan atölyede. 

Kesif bir kâğıt kokusunun hâkim olduğu atölyede masaların 
üzerinde kimi henüz yapım aşamasında, kimi de tamamlan-
mak üzere olan cilt örnekleri gözümüze çarpıyor ilk olarak. 
Masaların hemen önünde peş peşe yerleştirilmiş, cilt sanatı-
nın olmazsa olmazları iki ıstampa duruyor. Duvarlarda, soh-
bet esnasında öğrendiğimiz üzere, İslam Seçen’in kalemin-
den Orhan Veli’nin “İstanbul’u Dinliyorum” ve Yahya Kemal 
Beyatlı’nın “Hayal Şehir” şiirleri asılı. Çerçevelerin bulunduğu 
duvarın çaprazındaki duvarda da yine bu iki şiir asılı. Ama bu 
kez farklı bir fontla kaleme alınmış İstanbul ve Hayal Şehir. Cilt 
sanatında olduğu kadar, yazı sanatında da elinin hünerli oldu-
ğunun birer göstergesi âdeta. Ne de olsa ‘hocaların hocası’ 
Emin Barın’ın rahle-i tedrisinden geçmiş, diye düşünüyoruz. 

Bundan önceki ziyaretimizde toplantı salonunda bulundu-
ğumuzdan, atölye bölümünü ilk kez görüyor olmanın me-
rakıyla gözlerimiz merakla geziniyor etrafı. İslam Hoca’nın 
şiirlerinin asılı olduğu duvarın hemen karşısındaki duvarda, 
hayatını vakıf olduğu sanatlara adayan ve ömrü vefa et-
tiğince bildiği ne varsa talebelerine aktaran Emin Barın’ın 
hat çalışmalarını da görüyoruz. 

Okyay’dan Klasik, Barın’dan Modern Cilt Öğrendi
Gözlerimizle atölyeyi gezinmeyi bırakıp geleneksel cilt sa-
natının duayen ismi İslam Seçen’le sohbetimize koyulalım 
istiyoruz. Seksen yaşını devirmiş, yarım asırdan fazla sanat 
yaşamı olan bu koca çınarın bize anlatacağı çok şey olmalı, 
diyoruz ve sorularımızı bir bir yöneltmeye başlıyoruz. Ta ço-
cukluk yıllarından başlayıp anlatsın istiyoruz. 1936 yılında 
Kosova-Priştine’de doğan İslam Hoca, ilk ve orta öğreni-
mini burada tamamlar. 2. Dünya Harbi yaşanmaktadır ve 
haliyle yokluk yıllarıdır. “Harp döneminde okumak çok zor. 
Bombardıman olur, okul bir ay tatil edilirdi. Okula gitmek 

Cilt 
Sanatının
Duayeni 
İslam Seçen: 
  Sağlık
İçinde
Üretebilmek 
En Büyük 
Servetim
Mutia SOYLU
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şöyle dursun, yaşadığımıza şükrederdik. Bombardıman 
durur, tekrar okula giderdik. Ama okulun hâli malum.” di-
yor İslam Hoca. Orta okul ve lisede resim dersleri oldukça 
başarılıdır ve son sınıfta hocası “Evladım sen resim oku-
luna git” der. Akademi imtihanlarına girer. Yugoslavya’da 
iki yerde akademi vardır o dönem; biri Kosova-İpek’te, di-
ğeri de Belgrad’ın kuzeyinde Novisad (Yenisad) şehrinde. 
İslam Seçen’in gönlü Novisad’daki akademiye gitmekten 
yanadır, ancak Priştine’ye uzak olduğundan annesi iste-
mez oraya gitmesini. 

İpek’teki akademide üç sene resim, bir sene de heykeltıraş-
lık okuduğunu söyleyen İslam Seçen, okulun ilk yılından bir 
anısını paylaşıyor bizimle. Resim hocası sınıfta öğrencilerin 
karşısına bir model oturtur, onlardan bu modelin portresini 
çizmelerini ister ve bir hafta süre verir. Devamını kendisin-
den dinleyelim; “Bir sabah, bir de öğleden sonra günde iki 
kez kontrol için gelirdi hoca. Oturdum, resim tahtam da 
karşımda çizdim modelin portresini. Fransızdı hoca. Ertesi 
gün geldi, önce resme, sonra modele baktı. ‘Olmamış, ye-
niden yap’ dedi.” Akademi öğrencisi genç İslam’ın portre 
çalışması, hocası tarafından üç kez üst üste yırtılır. Üçün-
cü de veto yiyince dayanamaz, “Hocam neden yırttınız?” 
der. Hocası da ödev için verdiği sürenin ne kadar olduğunu 
sorar, “Bir hafta.” diye cevap verir. Ödevin tamamlanma 
süresi bir haftadır fakat, genç talebe saatte tamamlar her 
seferinde. İşte tam da bu sebepledir çalışmasının üç kez 
çöpe manşet olması. Fransız hoca, “Bak evladım. Madem 
ki bir haftalık bu ödev, sen bir günde bitiremezsin.” de-
yip şu öğüdü verir; “Birinci gün resme bakacaksın, bir şey 
yapmayacaksın. Fotoğraf makinesi gibi o modeli aklına ka-
zıyacaksın, ondan sonra resme oturtacaksın. Sen bir gün-
de daha modeli tanımadan yapmışsın. Resmi detaylarıyla 
çizdikten sonra, son gün rötuşunu yaparsın tamamlarsın.” 

İslam Seçen, Kosova-İpek’teki güzel sanatlar akademisin-
de üç yıl eğitim gördükten sonra İstanbul’a gelir. 1957 
senesinde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne kaydo-
lur. Okula ikinci sınıftan başlayan Seçen, zamanın önemli 
sanatçılarından olan Prof. Dr. Sacit Okyay’dan klasik cilt, 
Prof. Emin Barın’dan da modern cilt ve kaligrafi dersleri alır. 
Akademiden 1960 senesinde mezun olur, bir yıl sonra da 
Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü’nü bitirir. Çocukluktan 
itibaren öğrenmeye meraklı olduğundan, akademik eğiti-
mini daha da ileri taşımak ister. Fakat hocası Emin Barın, 
“Yeter, okumanın sonu yok.” der, o da itiraz etmez. Çünkü 
artık öğrendiklerini hayata geçirme vakti gelmiştir. 

Her fırsatta hocasına minnetini dile getiren Seçen, Emin 
Barın’ı kendisine ailesi kadar yakın bulduğunu, Barın’ın da 
diğer tüm talebeleri gibi onu evladı gibi gördüğünü vur-
guluyor. Emin Barın Cilt Atölyesi’nin, hayatında ne denli 
önemli bir yer tuttuğunu anlatmak için “Eğer burası olma-
saydı ben okulda kalırdım. Beni yaşatan, sanatımda büyü-
ten yer burası. Çünkü çalışırken öğrendim. Elim hamura, 
çamura bulaştı. Kirlendim, pislendim, aç kaldım, tok kal-
dım. Hocayla piyasayı, bütün matbaaları gezerdik. Kitaplar 
nasıl basıyor, nasıl tasarlanıyor, forma haline nasıl geliyor, 
hepsini öğrenmek gayretindeydik.” diye konuşuyor. 
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ne yapabiliriz?’ diye sordular. Göz oyuntusunun içine kaçmış 
olabilir diye düşündüm. ‘Düşmüşse bile nasıl çıkacak?’ dediler. 
Heykeli yarmaktan başka yolu yoktu. Kıl testeresiyle ayırdım 
ama kalbim de ayrılıyor sandım o an, ya içinden göz çıkmazsa 
diye. (Gülüyor) Neyse ki heykelin ayak kısmına sıkışmış halde 
buldum kayıp gözü. Yerine oturttuk, tamiratını yaptık hiç iz 
belli olmayacak şekilde. Çok memnun oldular tabii, böyle bir 
eserin onarılmasından. Karşılığında 2 bin dolar getirdiler. ‘Ala-
mam, çünkü buradaki mesai saati içinde yaptım ben bu işi’ 
dedim. Profesör Senior Victor vardı müdür, o ‘Al, hak ettin’ 
dedi, kabul ettim ben de.” diyor İslam Hoca. Fakat o parayı 
alıp cebine atmaz yine de, bir hafta boyunca oradaki mesai 
arkadaşlarına yemek ısmarlar güzel restoranlarda. 

Türk Ciltleri Daha Dayanıklı
Cilt sanatkârı İslam Seçen, Portekiz’in dışında İngiltere, Fran-
sa, Bosna, Yemen, Afganistan, Mısır, Bosna gibi dünyanın 
pek çok ülkesine giderek buralardaki yazma eserleri görme 
imkânı bulduğunu anlatıyor. Çok güzel klasik ve modern 
eserler görme imkânı bulduğunu anlatan Seçen, bir söyleşi-
sinde Mısır’da gördüğü Osmanlı eserlerine hayran kaldığını 
belirtiyor. İslam Hoca’ya, “Türk ciltçiliği ile diğer ülkeleri kar-
şılaştırmak gerekirse ne söylersiniz?” diye soruyoruz. Hem 
klasik, hem de modern anlamda bizim ciltlerimiz ile Batı’da-
ki ciltler arasında işlem tarzı olarak farklar bulunduğunu an-
latan Seçen şöyle konuşuyor; “Biri diğerinden güzel veya 
çirkin diyemeyiz elbette. Onun işlem tarzı başka, bizim iş-
lem tarzımız başka. Şiraze mesela… Bizde şiraze elle yapılır. 
Onlar da elle yapıyor ama onların yaptıkları şiraze ayrı bir 
gidiş, bizimki ayrı bir gidiş. Bizde her formanın ortasından 
ayrı bir ibrişim geçer, onlarınkinden geçmez. İki kolon altına 
bir gizli kolon, bir de şiraze konulur bizde. Şiraze kolonu 

diyoruz buna. O gizli kolon, aynı yapılardaki kolonlar gibi 
sağlamlık içindir. Dayanıklılık bakımından da bizimki daha 
üstündür, dayandıkça dayanır.” 

İslam Hoca’nın belirttiğine göre bir de mıklep konusu var 
bizim ciltçiliğimiz ile Batı ciltçiliği mukayesesinde. Bizde 
klasik tarzda yapılan ciltlerin mıklepli olduğunu öğreniyo-
ruz. Bilmeyenler için hatırlatalım. Mıklep, eski yazma eser-
lerin cildinin alt kapağı kenarına eklenen bir ektir. Kapan-
dığında kitabı kutu şeklinde gösterir. Bu özelliği sayesinde 
kitabın içine tozun, haşeratın girmesi engellenir. Mıklebin 
en büyük özelliği de kitabı elimize alırken ters tutmaya-
lım diye yön tayin etmesidir. Kitabın ters tutulmasını önler. 
Mıkbep, soldan sağa doğru gelir. 

Hat sanatındaki sülüs, nesih, talik gibi çeşitliliğin, geleneksel 
cilt sanatımızda da söz konusu olup olmadığını soruyoruz 
İslam Hoca’ya. Klasik ciltte “şemse”, “çeharkuşe”, “lake”, 
“zerbahar”, “müşebbek”, “yazma” ve “murassa” cilt çeşitle-
rinin bulunduğunu anlatıyor cilt sanatının üstadı ve Türklerin 
en fazla şemse ciltleri tercih ettiğini ifade ediyor. Geleneksel 
sanat eserlerinde çalışmayı ortaya koyan sanatkârın imzasını 
görürüz. Cilt sanatında da kimi cilt sanatkârının imza koydu-
ğunu söyleyen İslam Seçen, “İmza atanlar var elbette ama 
cildini yapmış olsam bile, ben başkasının elinden çıkmış esere 
imza atamam, cildini yapmış olsam bile. Saygıdan dolayı ya-
pamam. Yaptığım işler zaten benim imzam.” diyor. “Peki, 
geleneksel sanatlarda olduğu gibi bir icazet sistemi var mı?” 
soruyoruz ardından. İslam Hoca, cilt sanatında icazet verilme-
sine karşı olduğunu söyleyerek, “İcazet yalnızca hat sanatın-
da verilir. Ebruda, tezhipte, minyatürde, ciltte icazet verilmez. 
Diploma verilir onlara.” diye konuşuyor. 

Lizbon’daki Eserlere Türk Eli 
İslam Seçen, 1961’de Süleymaniye Kütüphanesi’nde Cilt ve 
Patoloji Servisi’ni kurar. Buradaki memuriyeti devam eder-
ken de, akademinin üçüncü sınıfında tanıştığı, bugün rah-
met ve minnetle andığı Emin Barın’la irtibatı hiç kesilmez. 
1969 yılında birlikte Portekiz’in başkenti Lizbon’a giderler. 
Buradaki Gulbenkian Müzesi’nde bulunan, 1954’te meyda-
na gelen sel felaketinde zarar görmüş İslam el yazmalarının 
durumunu görmek, restore edilip edilemeyecekleri husu-
sunda karar vermek için iki ay müzede çalışırlar. Emin Hoca 
ve genç talebesinden önce pek çok uzmana başvurulmuş 
ancak bir sonuç alınmamıştır. “Eserlerin tutulduğu depoya 
girdik. Nem içinde bir eser çıkardılar. Hocam, ‘İyi ki kuruma-
mış, bu eseri nem kurtarmış.’ dedi. Çünkü kurudu mu, o 
haliyle üzerinde çalışamazsınız, tekrar ıslatmak gerekir. De-
podaki hasar görmüş eserlerin birini eski haline getirdik.” 
diye konuşuyor cilt sanatkârı. 

İslam Seçen, müzeye adını veren Ermeni asıllı Gülbenkyan’ın, 
Sultan Abdülhamid Han’ın sağ kolu olduğunu, bütün para 
işlerini yöneten kişi olduğunu hatırlatıyor. Anlattığına göre, 
Musul petrollerinin belli bir yüzdesine sahip olan Gülbenk-
yan, buradan gelen parayla eski İslam eserlerini toplar, ha-
tırı sayılır bir koleksiyona sahip olur. Eserlere sahip olma bi-
çimiyle ilgili nahoş söylentiler ortaya atılsa da Gülbenkyan 
hepsini parayla satın alır. Koleksiyona sadece yazma eserler 
değil, heykeller, halılar, çiniler, tablolar ve daha pek çok eser 
dahildir. Eserlerin her birinin nerede, hangi tarihte, kimden, 
ne kadar bedele alındığına ilişkin kayıt tutulduğunu belirten 
İslam Seçen, Gülbenkyan’ın, eserlerin İslam topraklarından 
alındığına ilişkin kayıtlı bilgilerin kesinlikle silinmemesini vasi-
yet ettiğini vurguluyor. 

İslam Seçen’in anlattığına göre, usta eller değmese belki de 
tarihe gömülecek olan onca el yazması eser, sel sırasında 7. 
Eduardo Şatosu’ndaydı. Osmanlı eserleri, birinci kata ve on-
ların dışındaki eserler diğer katlarda tutuluyordu. Eserlerden 
birinin restore edilmesi üzerine, müze yetkilisi Maria Teresa, 
Emin Hoca’dan, eserlerin tümünün restorasyonu için kal-
malarını ister. Emin Barın ve eserlerin tezhip işleri için birlikte 
gelen müzehhibe Rikkat Kunt Türkiye’ye döner, İslam Seçen 
10 buçuk ay daha kalır. O sürenin sonunda seneye tekrar gel-
mesi teklif edilir. Böylece İslam Seçen 1969’dan 2002 senesi-
ne kadar her sene birkaç aylığına Lizbon’a gider ve sonunda 
eserlerin tümünün restorasyonu tamamlanır. 

Talebelerinden Lizbon Sürprizi
Lizbon yıllarından bahsederken, İslam Seçen, talebelerinin 
kendisine hazırladığı hoş sürprizi anlatmadan geçmek istemi-
yor. 2016 yılının hemen arifesinde talebeleri İslam Hoca’ya, 
“Hocam Atina’ya gidelim” der, o da talebelerini kırmaz ve 
gezi teklifini kabul eder. Yolculuk günü gelip çatar. Talebele-
ri, sürprizin bozulmaması için pasaport işlemlerini bile İslam 
Hoca’ya bırakmazlar, kendileri hallederler. Atina’ya gideceğini 
zanneden İslam Seçen, son dakika Portekiz yazısını görünce 
çok şaşırır, bir o kadar da mutlu olur. “Talebelerim sayesinde 
bunca yıl sonra tekrar Lizbon’a gitmiş oldum.” diyor. Usta cilt 
sanatkârı, Lizbon’da senelerce her yıl birkaç ay çalıştığı müze-
ye bu kez talebeleriyle birlikte ziyaret için gider. 

Lizbon yıllarından aklında kalan bir anısını bizimle paylaşma-
sını istiyoruz İslam Hoca’dan. “Biz yazma eser restore ediyo-
ruz, başımızda da on iki kişi. Bir ara bir heykel getirdiler. Hz. 
İsa’nın çarmıha gerilişini anlatan 30x40 boyutlarında ahşap 
bir heykel. Bir gözü yoktu, düşmüş. ‘Hocam bunun gözü yok, 
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Emin Barın’dan Yadigâr Cilt Gereçleri
İslam Seçen, hocası Emin Barın’dan aldığı bayrağı senelerdir büyük bir azim ve şevkle taşıyor. 
Cilt sanatına yarım asırdan fazla bir süre hizmet veren Seçen, maddi kazancı hiçbir zaman 
öncelememiş, hep sanatını en iyi şekilde sürdürme gayretinde olmuş. “Sanatçının özgeçmi-
şi, okul bitirmekle oluşmaz. Aç kaldık, sefil kaldık, gün oldu eve gidemedik. Silgi bile bula-
madığımız zamanlarımız oldu.” dese de, yaşadığı onca zorluk karşısında asla pes etmemiş.  

“Allah bana en büyük ödülümü vermiş zaten... Sağlığımı ver-
miş. 80 yaşındayım, çok şükür hâlâ ayaktayım, çalışıyorum. 
Zenginlik de bu, para da bu benim için.” diye konuşuyor. 
Prof. Sacit Okyay ve Prof. Emin Barın’dan emanet aldığı 
bayrağı, o da talebelerine emanet edecek elbet. “Betül 
Oral, Melike Kazaz, Habib İşmen… Bunlardan başka kim-
seye güvenemem.” diye konuşan İslam Hoca, cilt sanatını 
kendisinden sonra bu isimlerin yaşatacağına inanıyor. 

İSMEK'te de halen hocalık yapan İslam Seçen konuşurken 
aniden yerinden kalkıyor, atölyenin diğer köşesinden bir 
dosya getiriyor. Dosyanın içinde restore edilmeyi bekleyen 
bir yazma eser olduğunu görüyoruz. Sonradan bu eserin 
Nabi’nin divanı olduğunu öğreniyoruz. Eserin yazı alanları-
nın dışında kalan bölümlerinde ciddi kurt yenikleri olduğu-
nu görüyoruz. Sahibi eserin kurtarılıp kurtarılamayacağını 
öğrenmek için İslam Hoca’ya başvurmuş, o da inceleyip 
kurtarabileceğini söylemiş. Eserin yazı kısımları eksiksiz ol-
duğundan, İslam Seçen şöyle bir yol denemiş eseri deyim 
yerindeyse iyileştirmek için; Sayfadan yazı kısmını özenle çı-
karmış, gramaj ve renk olarak uyum gösteren yeni bir zemin 
üzerine yapıştırmış. Bunca yılın bilgi ve deneyiminin sonucu 
olarak ortaya hayli başarılı bir iş çıkarmış, diye düşünüyoruz.
 
Atölyede cilt sanatına dair görülecek çok şey var. Asırlık el 
yapımı kâğıtlar, ıstampalar, Emin Barın’dan yadigâr fark-
lı puntolar ve fontlardaki metal hurufat, deri parçaları… 
İlgimizi en çok küçük bir kutudaki, deri cilt üzerine elle 
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desen oluşturmaya yarayan metal gereçler çekiyor. Kutuda Emin 
Barın’ın isminin baş harfleri bulunuyor. Ciltte kullanılacak deri 
üzerine motifler çıkarmaya yarayan kalıpların bulunduğu kutu-
nun kapağının iç kısmında ise şöyle yazıyor; “Kavis ve düz çizgi 
aletleri komple olarak 160 parçadan yuvarlak roleler. Cilt aletleri 
el ıstampası, Türk motifleri için.” 

İslam Hoca, “Bir araba parası eder” dediği, Almanya’da Emin 
Barın için özel yapılmış bu kalıpları kullanarak deri üzerine de-
sen çıkarmayı göstermek istiyor bize. Her biri farklı desenler 
çıkarmaya yarayan metal kalıpların, yine metal bir kolun uç 
kısmına, matkap ucu gibi monte edildiğini öğreniyoruz. İs-
lam Seçen, piknik tipi dediğimiz küçük tüpü getiriyor evvela, 
zira kolun ucuna takılan yuvarlak desen kalıbının istenilen 
ısıya ulaşması gerekiyor. Doğru ısı derecesini el yordamıyla 
kontrol ediyor usta sanatkâr. “Isının iyi ayarlanması gerek, 
yoksa istenilen performansı alamazsınız.” diyor. 

Tüpte ısıttığı metal ucu, deri parçasının üzerine yerleştirdi-
ği altın ve bakır alaşımlı ince yaldız tabakayı derinin üze-
rine yerleştiriyor. Daha sonra yeterli derecede ısıtılmış el 
ıstampasını kol gücüyle kuvvetlice bastırarak desenin deri 
üzerine basılmasını sağlıyor usta sanatkâr. Ortaya, bizi 
hayran bırakan bir Rûmi desen çıkıyor. Üzerine desen 
işlenen derinin inceliğini görünce, İslam Seçen’e, ciltçi-
likte kullanılan deri çeşitlerini de sormadan edemiyo-
ruz. Ciltçilik için en makbul derinin keçi derisi olduğunu 
söylüyor İslam Hoca. “Sığır derisi de kullanılır ama en 
iyisi, en sağlamı keçi derisi. Oğlak derisi olacak ama. 
Bir-iki aylık oğlak derisi makbuldür.” diye konuşuyor.

Daha sonra hemen arkasındaki duvara dayalı 
dikdörtgen çekmeceli dolabının bir çekmecesini 
açıyor. Her çekmecede farklı puntolarda ve farklı 
fontlarda harf kalıpları bulunduğunu belirtiyor. Ve 
hiç üşenmeden, neredeyse her bir çekmeceyi açıp 
içindeki harf, noktalama işaretleri, rakamlar ve desen-
lerden oluşan baskıları gösteriyor bize. Kalıpların pirinç-
ten olduğunu söylüyor. Pirinç olmalarının sebebinin, bu 
madenin sıcağı tutma özelliği olduğunu da hatırlatıyor. 

İslam Seçen’den, cilt sanatında usta-çırak ilişkisinin önemine 
değinmesini istiyoruz. Okul okumanın elbette gerekli oldu-
ğunu düşünüyor usta sanatkâr, ancak sanatın esas usta-çırak 
ilişkisiyle öğrenildiğinin de altını çizerek, “Teorisini ne kadar ez-
berlese de uygulamayı bizzat görüp öğrenmek daha başka. Bir 
eseri tamir ederken nasıl sökecek, işe nerden başlayacak, yırtılma-
ması için ne yapacak, hepsini görerek öğrenmeli talebe. Atölyeye 
sokacaksın talebeyi mutlaka.” diyor. 

Söyleşimizin yavaş yavaş sonuna gelirken, cilt sanatının yaşatılması, gele-
ceğe taşınması için neler yapılması gerektiğini soruyoruz. Türkiye’de gerek 
müzelerde, gerekse özel koleksiyonlarda çok kıymetli yazma eserler bulun-
duğuna dikkat çeken usta mücellit, bu eserlerden restore edilmeye muhtaç 
olanları yenilemek için bu sanata vakıf sanatkârların yetişmesi gerektiğini be-
lirtiyor. Bunun için eğitimin önemli olduğunu fakat okullarda teorik bilginin yanı 
sıra uygulamanın gösterilmesinin de şart olduğunun altını çiziyor. İslam Seçen’e, 
vakit ayırıp sorularımızı yanıtladığı için teşekkür ediyor, sanat yaşamında kendisine 
daha nice yıllar dileyerek ayrılıyoruz Emin Barın Cilt Atölyesi’nden. 

Cilt: İslam Seçen / Katı': Hatice Uçar 
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Maneviyatı Akçesinden Ağır 
Sabancı Koleksiyonu

Sakıp Sabancı Müzesi; Osmanlı hat sanatının duayeni Şeyh Hamdullah başta olmak üzere, Şehzade Korkut, 
Ahmed Karahisari, Derviş Ali, Hafız Osman, Yedikuleli Seyyid Abdullah, Mustafa Rakım, Kazasker Mustafa 
İzzet ve Sami Efendi gibi 15. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl başlarına kadar yaşamış olan çok sayıda Osmanlı hat 
sanatkârının el yazması eserleri ve hattat aletlerinin yer aldığı ihtişamlı bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. 
Birbirinden kıymetli eserlerin yer aldığı daimi sergide Kur’an-ı Kerim nüshaları, dua kitapları, hat albümleri 
ve çeşitli meşklerin yanı sıra 19. yüzyılda hazırlanmış levhalara, dönemin sultanının tuğrasını taşıyan resmi 
belgelere de yer veriliyor. 

İrem GÜVEN
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haları ve dua kitapları, Osmanlı hattatlarının ayet ve hadisleri, 
güzel sözleri farklı hat karakterlerinde yazdıkları kıt’a, murak-
ka ve levha halindeki hüsn-i hatları, Osmanlı padişahlarının 
tuğralarıyla taçlanmış olan kimisi tezhipli resmi belgeler ve 
hattatların yazı araçlarından oluşuyor. Kitap sanatlarına düş-
künlüğü ile bilinen Sultan II. Bayezid’in (s.1481-1512) çev-
resindeki sanatkârların önde geleni, şehzadeliği sırasında 
Amasya’da yakınlık kurduğu, Osmanlı yazı sanatının duayeni 
hattat Şeyh Hamdullah’ın (ö. 1520) yazıları da var koleksiyon-
da, Şeyh Hamdullah’ın yolunu takip eden genç hattatlardan 
Hüseyin Şah’ın dua kitabı da. 17. yüzyılda hat sanatının önde 
gelen isimlerinden olan ve ikinci Şeyh Hamdullah olarak ka-
bul edilen Derviş Ali’nin kaleminden Kur’an nüshaları da… 

Koleksiyonun gösterildiği daimi sergi, yalnızca Şeyh Hamdullah 
ve Derviş Ali’nin eserlerinden değil elbette. Yedikuleli Seyyid 
Abdullah (ö. 1731) tarafından hazırlanmış olan 1698-99 tarihli 
bir Hilye-i Şerif de Atlı Köşk’teki Sakıp Sabancı Müzesi’nde yer 
alıyor. Tek sayfa olarak tasarlanmış ve bezenmiş yazılardan 18. 
yüzyıla ait birçok örneği de görmek mümkün koleksiyonda. 
Bu tek sayfaların birlikte ciltlenmek üzere hazırlandığı ve hatta 
uzun bir metnin kıt’a adı verilen formlarda tek tek yapraklara 
yazılıp murakka adı verilen albümleri oluşturdukları örnekler 
arasında Hafız Osman, Yedikuleli Seyyid Abdullah, Şekerzade 
Mehmed, Giritli Mehmed, Ağakapılı İsmail, Berberzade Meh-

med Said, Yesari Mehmed Esad ketebeli (günümüz deyişiyle 
“imzalı”) kıt’alar ve murakkalar bulunuyor. 

Koleksiyonda II. Mahmud’un Levhası Var
Osmanlı yazı sanatında 18. yüzyıldan itibaren hüsn-i hat-
lar, kitaplardan çıkarak büyük boyutlu levhalara dönüşerek 
duvarlardaki yerlerini alırken, hat sanatkârları da yazı üslup-
larını bu doğrultuda daha büyük boyutlara taşıdı. Levhalar-
dan söz ederken Mustafa Rakım ve Mahmud Celaleddin’in 
isimlerini zikretmemek olmaz. Zira her iki sanatkâr da lev-
ha yazımının en önde gelen isimlerinden. Mustafa Rakım 
ve Mahmud Celaleddin ketebeli levha örnekleri, 18. yüz-
yılın en iyileri olarak kabul edilir. Bu arada hat sanatına il-
gisi şehzadeliğinde başlayan Sultan II. Mahmud’un, hüsn-i 
hat hocası Rakım ile celi sülüs yazı meşk ettiğini, merhum 
Sakıp Sabancı’nın satın aldığı ilk hat eseri olan levhanın                   
II. Mahmud’a ait olduğunu hatırlatalım. 

Koleksiyonun 19. yüzyıl örnekleri ise başta Kur’an-ı Kerim 
nüshaları, dua kitapları, kıt’alar, murakkalar ve levhalar ol-
mak üzere hüsn-i hat sanatının farklı uygulama alanlarını 
içeriyor. Bu döneme ait Kur’an- Kerim nüshalarında, hem 
geleneksel tezhipler, hem de Batı etkisindeki Türk rokoko-
su olarak adlandırılan dönemin yeni tezhip üslubu dikkat 
çekiyor. Sabancı Müzesi’ndeki koleksiyonda 19. yüzyıla ait 

Osmanlı’da her yıl hac döneminde, Mekke ve Medine halkı-
na dağıtılmak üzere “surre” adı verilen kervanlarla para, er-
zak ve değerli hediyeler göndermek bir gelenekti. Elyazması 
Kur’an-ı Kerim’ler, rahleler, şamdanlar, kandiller, buhurdanlar 
ve nadir el dokuması halıların yanı sıra özel dokunmuş kumaş 
örtüler de bu değerli hediyeler arasındaydı. Kâbe’ye gönde-
rilen hediyelerin en değerlisi, pek tabii ki Kâbe örtüsüydü. 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan Kâbe örtüsü 
gönderme geleneği, kendisinden sonra da devam edegeldi. 
Kâbe’nin dışına siyah, içine de kırmızı örtü örtmek gelenekti. 
Bir sonraki hac mevsiminde yenisiyle değiştirilen bu örtülerin 
manevi değerinin olduğuna inanılır. Tıpkı, çok özel bir kolek-
siyonda görme şansı bulduğumuz, 17. yüzyıla başına ait, celi 
sülüs hatla bezenmiş ipek örtü gibi. 

Bakışlarımız örtüyle buluşur buluşmaz, o mübarek toprak-
lara duyduğumuz özlem tüm benliğimizi sarıyor, maneviya-
tıyla huzur buluyoruz. Buradaki gibi iç örtüsünü değil belki 
ama, dışındaki geceden siyah ama gündüzden aydınlık ren-
gini görme nasibine erişmeyi dilerken, kırmızı zeminli ku-
maş üzerine krem rengi iplikle dokunmuş zikzak şeritlerin 
içindeki “Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûllullah” yazısı 
dikkatimizi çekiyor. Zikzak bantların arasında kalan alanlar-
da yer alan rûmi desenli madalyonların içinde Allah ve Mu-
hammed yazıları görülüyor. 

Geleneğe Teknolojik Bakış
Bizi bir anlığına da olsa kutsal topraklara götüren Kâbe iç 
örtüsünün yer aldığı koleksiyon, Sakıp Sabancı Müzesi’ne ait. 
Emirgan’daki müzede ziyaretçileriyle buluşan “Kitap Sanatla-
rı ve Hat Koleksiyonu”, Türk-İslam sanatlarından hüsn-i hat, 
tezhip ve ciltçiliğin birbirinden güzel örneklerini barındırıyor. 
Atlı Köşk’ün üst katında sergilenen koleksiyon, günümüz 
teknolojisine uygun bir biçimde meraklılarının beğenisine 
sunuluyor. Müzelerde pek görmeye alışık olmadığımız üzere 
girişte birer tablet bilgisayar verilen ziyaretçiler, 200 parçadan 
oluşan daimi sergiyi gezerken bu tabletler eşliğinde nadir el-
yazması eserleri sayfa sayfa inceleme imkânına sahip olabili-
yor. Nasıl mı? Atlı Köşk’ün diğer odalarında olduğu gibi ko-
leksiyonun bulunduğu alana da yerleştirilmiş olan barkod’lar 
mevcut. Size verilen tablet bilgisayarı bu barkod’lara tuttuğu-
nuzda, söz gelimi normalde elle dokunamadığınız yüzlerce 
yıl öncesine ait nadide bir elyazması kitap beliriyor ekranda 
ve siz sadece parmağınızı kaydırarak kitabın sayfalarında ge-
zinebiliyorsunuz. Hz. Peygamberin (SAV) fiziki özelliklerinin 
anlatıldığı Hilye-i Şerif, levhalar, fermanlarla ilgili de aynı yön-
temle bilgi sahibi olabiliyorsunuz. 

Gelelim koleksiyonun içeriğine… Kitap Sanatları ve Hat Ko-
leksiyonu; 14. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıla kadar uzanan 
dönemde hazırlanmış sanatlı elyazması Kur’an-ı Kerim nüs-
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eserler arasında Mehmed Şevki (ö.1887) hattıyla yazılan ve 
müzehhip Hüseyin tarafından tezhiplenen Kur’an nüshası, 
Müzehhip Derviş tarafından bezenen Ahmed Ârif (ö.1909) 
ketebeli Kur’an nüshası, Mehmed Hilmi tarafından istinsah 
edilmiş ve bezemeleri Hüseyin Hüsnü tarafından yapılmış 
olan bir diğer Kur’an nüshası ile Seyyid Ahmed tarafından 
tezhiplenmiş bir En’am-ı Şerif ve Ahmed Zihnî’nin, Batı et-
kisindeki Türk rokokosu üslubundaki bezemelerini ve muh-
temelen cildini yaptığı bir sure kitabı bulunuyor. 15. yüzyılın 
başından 20. yüzyıl başına kadar tarihlenen bir diğer eser 
grubu ise, Osmanlı sultanlarının tuğrasını taşıyan impara-
torluk belgeleri. Çelebi Sultan Mehmed bir tuğralı vakfiye, 
bunlar arasında erken tarihli belge. 

Müzedeki daimi sergiyi gezerken, koleksiyonda yalnızca 
hüsn-i hat eserlerinin olmadığını, sanatkârların, o her biri 

diğerinden ihtişamlı eserleri vücuda getirirken kullandıkla-
rı hat malzemelerinin de bulunduğunu belirtmiştik. Bunlar 
arasında, hattatların yazı malzemelerini yanlarında taşıma-
larını sağlayan divitler, kâğıt makasları, aharlanmış kâğıtları 
pürüzsüz hale getirmek, altın yaldız yüzeyleri ve satırları 
parlatmak için kullanılan mühreler, kamış kalemler, kalem-
tıraşlar ve kamış kalemlerin üzerinde kesildiği maktalar ile 
tüm bu araçları taşımaya ve saklamaya yarayan yazı kutuları 
yer alıyor. Bu gereçler aynı zamanda, eserlerin üretim safha-
larını da gözler önüne seriyor. 

Hattatların Yazı Alıştırmaları ‘Karalamalar’
Sergilenen eserlerin tümünün olmasa bile bir kısmını bi-
raz daha detaylı anlatalım istiyoruz. Osmanlı hat sanatının 
duayeni Şeyh Hamdullah’a (ö. 1520) atfedilen bir kıt’ayı 
ele alalım ilkin. Sülüs ve nesih hatla yazılmış levhada kimin 

eseri olduğuna dair bir ketebe yazısı bulunmamakla bir-
likte, Sakıp Sabancı Müzesi’nin koleksiyon için hazırladığı 
Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu Kataloğu'nun*, arka 
yüzünde Ahmed Kamil Akdik’in yazdığı "Şeyh Hamdullah 
Efendi hazretlerinin hattıdır" notu olduğunu öğreniyoruz. 
Ketebe kaydı yazılmadan bırakılmış veya ketebe sayfası 
günümüze dek ulaşmamış eserlerin üzerine, sonraki dö-
nemlerin önde gelen hattatları tarafından, bu eserlerin 
sanatçısını belirleme kaygısıyla atıf notları yazma gelene-
ğinin, Osmanlı hat sanatında 20. yüzyıla kadar sürdüğü de 
hatırlatılıyor kitapta. Sergideki bu kıtada Şeyh Hamdullah, 
sülüs satırdaki "Ey Rabbim! Vesveselerden sana sığınırım" 
anlamına gelen cümlenin altına, iki satır nesihle “Allah 
Resûlü -Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun- şöyle bu-
yurdu: Sizden bana çok salavat getirenlerin cennetteki hu-
rileri de çok olacaktır.” hadisinin yazılı olduğu belirtiliyor. 

Hattat Şeyh Hamdullah’ın talebesi Derviş Ali’nin yazdığı bir 
Kur’an-ı Kerim nüshası ile bir de karalama örneği mevcut 
koleksiyonda. 1661-62 yıllarına tarihlenen Kur’an-ı Kerim 
nüshasının Fatiha ve Bakara sureleri serlevha tezhipli. Sivri 
dilimli enli pervazında ve serlevhanın diğer bölümlerinde 
zemin renklerinin altın ve lacivert oluşu dikkat çekiyor. Pem-
be ve eflatun tonunda minicik çiçekler, kırmızı renk dolgulu 
bulut biçimleri ve incecik dallar, tezhibin usta bir müzehhi-
bin elinden çıktığını anlatıyor âdeta. 

1666-67 yıllarına tarihli bir “karalama” da koleksiyonda 
Derviş Ali’ye ait bir başka eser. Şeyh Hamdullah üslubu-
nu devam ettiren hattat, sanat hayatının son dönemlerine 
tarihlenen bu karalamasında ketebesini “Derviş Ali sene 
1077” şeklinde kaydetmiş. Karalamaların; hattatın hüsn-i 
hat hünerlerini devam ettirip geliştirmek, yeni tasarımlar 
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yapmak için yaptığı bir tür harf denemeleri veya alıştırma-
lar olduğunu hatırlatalım. Sanatkârın bu eseri de usta hat-
tatların dahi el alışkanlıklarını yitirmemek için sürekli yazı 
alıştırmaları yaptıklarını doğrular nitelikte. Hattat, sülüs 
hatla Allah’a ibadetin fazileti hakkındaki hadisleri yazdığı 
karalamasında kâğıdı kimi zaman düz, kimi zaman da baş 
aşağı tutarak yazmış. Koleksiyonu anlatan kitapta, kara-
lamanın üzerindeki altın durakların ve çiçekli bezemenin 
sonradan yapıldığı bilgisi veriliyor. 

Söz ‘karalama’ya gelmişken, Sakıp Sabancı Müzesi Hat 
Koleksiyonu’ndaki bir başka önemli hattatın karalaması-
na değinmeden geçmeyelim istiyoruz. Sözünü ettiğimiz 
sanatkâr, sülüs ve nesih yazının en güzel örneklerini ver-
miş olan Ahmed Karahisari. Hüsn-i hat tarihinde önem-
li bir yeri bulunan, Süleymaniye gibi ihtişamlı bir mabe-
din kubbe yazılarını yazan Ahmed Karahisari, sergilenen 
karalamada, edebi deyişleri ve güzel sözleri tekrarlamış. 
“O’na hamdeden kulu Ahmed Karahisari meşketti” anla-
mına gelen ketebe kaydı, “Meşekahu’l-abdu ahmeduhu 
Ahmed el-Karahisari” özenle tasarlanmış bir tür karalama 
izlenimi verir. Hattatın bazı harf ve kelimeleri ince çerçeve 
içine almasından sonra, yazı aralarında kalan boşlukların 
minicik altın güllerle süslenmiş olduğu görülüyor. 

Koleksiyonun bir başka karalaması da, 20. yüzyılın tanınmış hat-
tatlarından Hasan Rıza’ya (ö. 1920) ait. Yahya Hilmi (ö. 1907), 
Mehmet Şefik (ö. 1880) ve Sami Efendi’den (ö. 1912) hüsn-i 
hat öğrenen, Hasan Rıza, Medresetü’l-Hattatin’de sülüs ve ne-
sih dersleri vermiş. Osmanlı’nın son hattatlarını yetiştirmiş olan 
sanatkârın bu karalaması, ölçülü bir talim meşki. Üslup sahibi 
usta hattatlar, bu denemelerle ideal harf ve kelime ölçülerine 
ulaşmanın yollarını arar, kendilerini izleyen genç hattatlara model 
bırakırlardı. Hattat Rıza da, genç talebelerine yaptırdığı hat alıştır-
maları sırasında bu meşkleri kullanmış olmalı, diye düşünüyoruz. 
Hattatın; sülüs, nesih ve rik’a hatla yazdığı karalamada rik’a hatla 
“Bunu Seyyid Hasan Rıza yazdı, Allah günahlarını affetsin” anla-
mına gelen Arapça ketebe kaydı ve 1298 tarihi yer alıyor. 

Levhalar, Meşk Murakkaları
Sakıp Sabancı Müzesi’ne ait “Kitap Sanatları ve Hat 
Koleksiyonu”nda, hüsn-i hat sanatında Osmanlı ile Cumhu-
riyet Türkiye’si arasında köprü olan, 20. yüzyılın genç nesline 
hüsn-ü hat hocalığı yapmış  Hattat Hâmid Aytaç’ın da eser-
leri var. Eserlerinden biri, günümüzün meşhur pek çok tezhip 
sanatkârının yetişmesinde emeği bulunan Müzehhibe Rikkat 
Kunt tarafından tezhiplenmiş bir levha. Celi sülüs hat ile Fati-
ha suresinin yazıldığı levhanın satır aralarının tezhipli olduğu 
görülüyor. Sanatkâr, beş satırlık levhanın son satırının sağına 

“Hamidü’l-Amidi tarafından 1371’de yazmış. Allah günah-
larını affetsin” anlamındaki Arapça ketebe kaydını düşmüş. 
Aynı kısımda ketebe kaydının yanı sıra hattatın kaleminden 
çıkmış bir başka notta ise “Rikkat’a hatıra” yazısı bulunu-
yor. İhtimal ki, Rikkat Kunt, Aytaç’ın kendisine hatıra olarak 
verdiği bu yazıyı sonradan teshiplemiş. Koleksiyonda ayrıca 
Hâmid Aytaç tarafından celi muhakkak, celi sülüs, sülüs ve 
nesih hat ile yazılmış bir Hilye-i Şerif ile 1964 yılına tarihli bir 
‘hutut-ı mütenevvia’ (yazı çeşitleri) bulunuyor. Bu da yine 
Rikkat Kunt tarafından tezhiplenmiş. 

Bu arada ‘hutut-ı mütenevvia’ların, hattatların farklı yazı-
lardaki becerilerini göstermek açısından tercih ettikleri bir 
kompozisyon olduğunu belirtelim. Hâmid Aytaç’ın bu kom-
pozisyonu da, Divan-ı Hümayun’da ‘hutut-ı mütenevvia’ mu-
allimliği yapmış olan Kamil Akdik tarafından geliştirilmiş. Hat-
tat Hâmid de ketebesinde “Hattatların başı diye ünlü el-Hac 
Ahmed Kâmil’in hattından naklen Allah’a hamd, Peygamber 
Hazreti Muhammed’e, tüm ailesine salât ile 1386/1964 sene-
sinde Hamid el-Amidi tarafından yazılmıştır.” diyerek levhasını 
Akdik’in kompozisyonunu takliden yazdığını vurgulamış. 

Hattat Sami Efendi’nin pek çok talebesi gibi 1914’te açılan 
Medresetü’l-Hattatin’de hocalık yapan Necmeddin Okyay’ın 

da celi ta’lik bir levhası bulunuyor koleksiyonda. Hattatlı-
ğının yanı sıra ebru çalışmalarıyla da tanınmış, çiçekli ebru 
kâğıtlarıyla bu alana önemli yenilikler getirmiş olan Necmed-
din Okyay’ın, 1932-33 tarihli bu levhasında, Şefaat ya nebiy-
yallah (Ey Allah’ın peygamberi, şefaat et.) ibaresi yazılı. Levha-
nın alt kısmında ince kalemle (Sami’nin öğrencisi Necmeddin 
yazdı. Allah onu bağışlasın.) kaydı ve 1351 tarihi düşürülmüş. 
Koyu sarı zemin üzerine siyah mürekkeple yazılan kompozis-
yonu çevreleyen pervazların, Okyay’ın ebruzen yönünü orta-
ya koyar biçimde ebrulu kâğıttan oluşu göze çarpıyor. 

Dönemlerinin usta hattatlarına ait meşk murakkala-
rı da Sakıp Sabancı Müzesi’ne ait “Kitap Sanatları ve Hat 
Koleksiyonu”nun önemli eserleri arasında yer alıyor. Mehmed 
Şevki Efendi, Abdurrahman Hilmi, İmadü’l Haseni gibi hattat-
lara ait meşk murakkaları bunlardan bazıları. Koleksiyondaki 
meşk murakkalarına bir parça büyüteç tutalım istiyoruz. Sul-
tan II. Abdülhamid’in şehzadelerine yazı hocalığı yapan ve 
sülüs-nesih hat meşkleriyle bilinen Mehmed Şevki Efendi’ye 
(ö. 1887) ait ölçülü meşk murakka, 1863-64 yılında yazılmış. 
Hattat Şevki Efendi’nin öğrencileri için yazdığı birçok meşk 
günümüze ulaşmış. Hattat adayları önce müfredat meşkleri-
ni, yani harf ve heceleri, sonra da mürekkebat meşklerini, yani 
seçilmiş bazı metinlerden satır düzenini öğrenirlerdi. İki satır 



3736

sülüs arasındaki iki satır nesih düzeninde yazılan 13 kıt’adan 
oluşan sergideki bu körüklü murakka da, müfredat ve mü-
rekkebat meşklerini içeriyor. Usta hattat, öğrencilerin işini ko-
laylaştırmak için harflerini kırmızı mürekkeple noktalayarak 
ölçülendirilmiş. Bu murakkanın “Ey Rabbim işlerimi kolaylaş-
tır, zorlaştırma ve hayırlı bir sonuca erdir” anlamındaki Rabbi-
yessir duası ile başlayan ilk on kıtası müfredat meşki, son üç 
kıtası ise alıştırma metinlerini içeren mürekkebat meşki. 

Müzede sergilenen bir başka talim meşki de Hattat Ab-
durrahman Hilmi’ye (ö. 1805) ait. Hattatın bu ölçülü talim 
meşki sülüs hatla yazılmış. Bu meşkte de görüldüğü üzere 
ölçülü talim meşklerinde nokta, çizgi ve işaretler aracılı-
ğıyla harflerin ve harf birleşmelerinin biçimleri belirlenir 
ve yazının estetik düzeni kurulur. Hattatların el kıvraklık-
larını canlı tutmak için sık sık başvurdukları karalamalar 
gibi talim meşkleri de alıştırma ve çalışma amaçlıdır. Üslup 
sahibi usta hattatlar bu denemelerle ideal harf ve kelime 
ölçülerine ulaşmanın yollarını arar, kendilerini izleyen hat-
tatlara model bırakırlardı. Abdurrahman Hilmi, bu ölçülü 

meşke düştüğü ketebe kaydında Eğrikapılı Mehmed Ra-
sim Efendi’nin (ö.1756) öğrencisi olduğunu vurgulamış. 

Koleksiyondaki bir başka meşk murakkası da, Araştırmacı-
Yazar Uğur Derman’ın, yaptığı karşılaştırmalar sonucunda 
hattının üslup olarak hattat Arabzade Mehmed Sadullah 
Efendi’ye (ö. 1843) atfedilebileceğini öne sürdüğü 19. yüz-
yıla ait damgalı meşk murakkası. Murakkada düz, aharlı 
ve ebrulu renkli kâğıtlar üzerine ta’lik harflerin ve hecele-
rin alıştırmasından oluşan müfredat ile Besmele’nin fazile-
ti, Allah’ın büyüklüğü ve gücü, Hz. Muhammed’in (SAV) 
vasıfları hakkındaki kısa metinlerden oluşan mürekkebat 
meşki yer alıyor. 

Meşk murakkalarından bir diğeri de, Safeviler devrinin 
meşhur hattatlarından olan ve İmâdü’l-Mülk diye tanınan 
İmad’ül Haseni’ye ait müfredat meşkleri murakkası. Hattat, 
1599-1600 tarihli, ta’lik hatla yazdığı meşk murakkasına 
Farsça, “Fakir, günahkâr İmadü’l Haseni yazdı. Günahları 
bağışlana, ayıpları örtüle.” ketebe kaydını düşmüş. 

Hattatların Yazı Malzemeleri 
Sakıp Sabancı Müzesi’nin hat koleksiyonunu gezerken, hat-
tatların yazı yazmada kullandıkları araç-gereçleri de görme 
şansımız oldu. Kamış kalemler, kalemtıraşlar, divitler, kâğıt 
makasları, mühreler, mürekkep, maktalar, yazı kutuları… 
Tüm bu malzemeler, bir hat eserinin usta ellerde hangi saf-
halardan geçerek üretildiğini anlatıyor bize. 

Hattatlar için yazı yazarken kullanacakları kâğıt, kamış kalem 
ve mürekkebin seçimi çok önemlidir. Bunun için, bir eseri 
ortaya koymadan önce bir ritüeli yerine getirir gibi öncelikle 
ham kâğıdı aharlarlar ki kâğıdın gözenekleri doldurulsun, yü-
zeyindeki pürüzler giderilsin. Aharlama işleminden sonra hat 
sanatkârı, bir sonraki safha olan mührelemeye geçer. Ahar-
lanmış kâğıdı parlatma işlemidir mühreleme. Bu sayede kâğıt 
dayanıklılık kazanır, yazı yazarken mürekkebin yayılması önle-
nir. Mühreleme işlemi sayesinde ayrıca kalemin kâğıt üzerin-
deki hareketi de kolaylaşır. Mühreyle yalnızca kâğıt değil, yazı 
veya tezhip için kullanılan altın da parlatılır. Bunlara da altın 
mühresi anlamına gelen “zer-mühre” denir. 

Hattatların yazı takımındaki diğer gereçlere de değinelim 
istiyoruz. Eskiden kâğıtlar büyük tabakalar halinde satıldı-
ğından, kâğıt, yapılacak işe göre kağıt makaslarıyla kesilirdi. 
Kâğıdın tek hamlede kesilebilmesi için makasların ağızları 
uzun tutulurdu. Gümüş veya altın kakmalı bu makasların 
kiminde ustasının damgasına rastlanır ve makta, yazı takı-
mının olmazsa olmazlarıdır. Kamış, kalem haline getirilirken, 
kalemtıraş adı verilen bıçaklar ve üzerine kalemin ucu açı-

lan ki bunlara ‘makta’ denir, özel plakalarla bir dizi işlemden 
geçer. Kalemtıraşların üzerinde de ustasının damgası vardır. 
Kalemtıraş sapları madenden, abanoz gibi dayanıklı ağaç-
lardan, akik veya yeşim gibi yarı değerli taşlardan, mercan, 
fildişi, sedef, kemik, bağa gibi organik malzemelerden de ya-
pılır. Hattatların kullandığı mürekkebe gelince… Mürekkebin 
özünü is, arap zamkı ve saf su oluşturur. Mürekkep; ceviz, 
abanoz, zeytin gibi ağaçlardan veya pirinç, gümüş ve altın 
gibi değerli madenlerden yapılan hokkalara konur. Hattatlar, 
kalemlerini, kalemtıraşlarını ve mürekkeplerini yeşim, fildişi, 
abanoz veya gümüşten mamul, ‘divit’ denen aletin içine ko-
yarlar, kâğıtlarını ise ‘kubur’ denen silindir kutularda taşırlar. 

Gelelim koleksiyondaki parçalara… 19. yüzyıldan kalma gümüş 
hokkalar ve ibrik gözümüze çarpıyor. Hokkaların ve ibriğin ar-
mudi gövdeleri yivli, kapakları irice bir çiçek formunda. Tabanla-
rına Sultan Abdülmecid’in tuğrası ve gümüşün değerini onayla-
yan damga basılmış. Koleksiyonda ayrıca 18. yüzyıl ortalarına ait 
gümüş ve altın divit, yine aynı yüzyıla tarihlenen ahşap, sedef işli 
bir yazı çekmecesi ile okuma rahlesi de yer alıyor. 

Sakıp Sabancı Müzesi’nde daimi sergisi bulunan “Kitap Sanat-
ları ve Hat Koleksiyonu”na yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. 
Gönülleri güzel yazı aşkıyla dolup taşmış, taşarken de birbi-
rinden kıymetli hat eserlerini vücuda getirmiş olan hat usta-
larının ve bize bu eserleri görme şansı tanıyan merhum Sakıp 
Sabancı’nın ruhuna ‘Fatiha’ okuyup ayrılıyoruz müzeden.

* Kitap Sanatları ve Hat ve Koleksiyonu Kataloğu, 2012, Sabancı Üniversitesi, 

Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul
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500 Yıl Öncesinden 
Bugüne İlham Veren 
Çok Yönlü Sanatkâr 
Matrakçı Nasuh 

500 Yıl Öncesinden 
Bugüne İlham Veren 
Çok Yönlü Sanatkâr 
Matrakçı Nasuh 
Mine ÇAHAMine ÇAHA

Günümüzde yaşayan eserleriyle hayret uyandıran, Osmanlı’nın yetiştirdiği muazzam bilim 

insanlarından Matrakçı Nasuh’un kaleminden çıkan minyatürler, çini sanatına aktarıldı.    

Biz de bu vesileyle ressam, matematikçi, tarihçi ve silahşör olarak bilinen; 

16. yüzyılın dâhisi olarak anılan Matrakçı Nasuh’u, yakından tanımak istedik.

Galata / Sevim Ersoy
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Kendiyle aynı dönemde yaşayan zatlar gibi yazdığı eser-
lerde hayatı hakkında bilgi vermekten kaçındığı için 
Doğu'nun ‘Da Vinci’si olarak anılan Abdullah bin Nasuh’un 
hayatı hakkında fazla bilgi kayda geçmese de, onun 16. 
yüzyılın yetiştirdiği çok yönlü bilim insanı olduğu, kabul 
görür bir gerçek. II. Bayezid döneminde, küçük yaşta dev-
şirme olarak saraya alınan, Enderun Mektebi’nde eğitim 
gören Nasuh; tarihçi, matematikçi ve usta silahşör kim-
liğinin yanında yaptığı benzersiz minyatür eserleriyle de 
günümüze ışık tutar. Eserlerinde bulunan minyatürler; Os-
manlı coğrafyası, mimarisi ve denizciliği konusunda çok 
önemli bir kaynak kabul edilir. 

Matrakçı’nın Minyatürleri Çini Sanatıyla Üç Kıtada
Yaklaşık on beş yıldır İSMEK’te görev yapan Sevim Ersoy, 
Matrakçı Nasuh’un minyatür eserlerini çini sanatına ak-
tardı. Sevim Ersoy ve on iki öğrencisinin birlikte çalıştığı 
proje büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
gerçekleşen proje, Nasuh’un Bosnalı olma ihtimalinden 
yola çıkılarak ilkin Bosna’da açıldıktan sonra İstanbulluların 
beğenisine sunuldu. 

Bu fikrin nereden çıktığını sorduğumuzda, Matrakçı 
Nasuh’un eserlerini çalışmanın, Sevim Ersoy’un tam on 
yıllık hayali olduğunu öğreniyoruz. İstanbul’dan Bağdat’a 
kadar olan Doğu seferini anlatan Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i 
Irakeyn kitabındaki minyatür eserleri görünce ve kitabı 
okuyunca çok etkilenmiş. 2013’te epey ses getiren Piri 
Reis projesini hayata geçiren Ersoy, UNESCO’nun 2014 
yılını ölümünün 450. yıldönümü olması vesilesiyle Mat-
rakçı Nasuh yılı ilan edeceği haberini duyunca, bu iş için 
kolları sıvamış. Ersoy, Türk gelenekli sanatlarıyla ilgilenen 
sanatçıların tanıtıldığı bir festivalde Sanat Danışmanı Beste 
Gürsu ile tanıştığı sırada Matrakçı Nasuh ile ilgili proje fikri-
ni Gürsu’ya açmış. Gürsu’nun Sevim Ersoy’un fikrine sıcak 
bakması ve bu düşünceyi sahiplenmesiyle birlikte ilk adım-

lar atılmış. Öncelikle proje Cumhurbaşkanlığı’na sunulmuş. 
Buradan da onay gelince çalışmalara başlanmış. Yaklaşık 
bir yıllık hazırlıktan sonra, Mayıs 2015’te Matrakçı Nasuh’un 
doğum yeri olduğu sanılan Bosna’da ilk sergi açılmış. Bu-
nunla birlikte proje, Cumhurbaşkanlığı’nın talebi üzerine, 
dünya liderlerinin bir araya geldiği 2016 yılında Antalya’da 
gerçekleşen G20 zirvesinde de ayrıca sergilenmiş. 

En son Viyana'ya giden eserlerin önümüzdeki dönemlerde 
Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu'nun desteği ile Tokyo, Buda-
peşte, Paris, Roma ve New York gibi dünya şehirlerini do-
laşması planlanıyor. 

Sevim Ersoy, bize yine Cumhurbaşkanlığı'nın teşviki ile 
Matrakçı Nasuh belgeseli çekileceği haberini veriyor. Tu-
rizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul 
Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Toplululuğu 
ise Matrakçı Nasuh anısına 16. yüzyıl Türk musikisi albümü 
çıkarmış. Bununla birlikte PTT'nin de  Matrakçı Nasuh'u 
daha geniş kitlelere tanıtmak için anma pulu bastığını da 
ilave edelim.  

Nasuh’un Minyatürlerindeki 
Renk ve Detaylar Çok Farklı
Çini deyince akla lale, karanfil, hatâî ve rûmî gibi klasik 
motifler geliyor. Sevim Ersoy, bir süre klasik çalıştıktan 
sonra çiniye farklı bir yorum katmak istemiş. Tarihe olan 
merakı onu Matrakçı Nasuh ile buluşturmuş. “Tarihsel 
olaylarla çiniyi bütünleştirmenin doğru bir karar olduğunu 
da şu an görüyorum aslında” diyor. 

Bu projeden önce Piri Reis’in harita çalışmalarını da çiniye 
aktardığı bir proje gerçekleştirmiş Ersoy. Orada harita çiz-
gileri pusulalar ve gemiler gibi detay gerektiren nesneler 
üzerine çalışmalarına rağmen, Nasuh’un minyatürlerini ça-

lışmak çok da kolay olmamış Ersoy ve ekibi için. Sebebini 
ise Nasuh’un çalışmalarında, diğer minyatür örneklerine 
oranla epey detay bulunması olarak gösteriyor.  

Diğer yandan Piri Reis projesi çalışmalarında edindiği 
renk karışımı tecrübeleri Matrakçı Nasuh çalışmalarının 
renk ve detaylarını çalışırken epey kolaylaştırmış. Bunun-
la birlikte tarihi açıdan ayrı bir önem taşıyan Nasuh minya-
türlerini çalışırken, iki üç kat daha hassasiyet göstermişler. 
Defalarca renk denemeleri yapmaları gerekmiş. “Bu tür 
çalışmaların en zor aşaması, bana göre boyama ve renk-
lendirme kısmı. Bir kavanoz boya hazırladığınızda iki gün 
sonra kullandığınız zaman aynı sonucu elde edemediğiniz 
olabiliyor. Kavanozun kapağının açık kalması bile renk to-
nunu değiştirebiliyor. Dolayısıyla bazı işleri sil baştan yap-
manız gerekebiliyor.” diyor. Karoların fırına girip çıktıktan 
sonra çok farklı renklere bürünebildiğini söylüyor. Sevim 
Ersoy, kontürleme ve boyama aşamasından sonra her şey 
güzel giderken fırından çıkan eserden farklı bir görüntü 
çıkınca bunun canlarını epey sıktığını dile getiriyor. “Çini 
çalışırken pembe görünen bir renk, piştiğinde mavi çıkabi-
liyor, çini sürprizlerle dolu. Gördüğünüz renk, kullandığınız 
oran ve karışım sizi şaşırtabiliyor.” diyor tebessüm ederek. 

Klasik işlerde bu kadar zorlanmadıklarını dile getiren 
Ersoy, lale ya da karanfil yapımında çok farklı sonuç 
almadıklarını söylüyor. Fakat renk üstadı kabul edilen 
Matrakçı’nın minyatürlerinde yeşilin ya da sarının 4-5 
farklı tonunu kullanması ayrı bir titizlik gerektirmiş. “Çini 
çalışırken Nasuh’un minyatürlerine son derece sadık kal-
mak istedik. Herhangi bir yorum katmadık. İstediğimiz 
sonucun çıkabilmesi, minyatürlerin aslına uygun akta-
rılması için uzun bir ön çalışma süreci gerekiyordu.” Bir 
diğer zorluk yaşadıkları kısım ise, çalışırken eserin başına 
gelen çatlama ya da kırılmalar. Nitekim altı karoluk bir 
eserde, bir parçanın kırılması ya da fırında çatlaması her 

şeyi değiştirebiliyormuş. Ersoy bu durum için “O parçayı 
tamamlamak yerine bütüne tekrar başlamak daha kolay 
olabiliyor.” diyor. 

"Matrakçı Nasuh’un hakkındaki bazı bilgilerin ihtilaflı ve 
netlikten uzak olması sizi etkiledi mi?" diye soruyoruz. Hak-
kında yazılan çok az sayıda kaynak bulunmasından dolayı 
biraz sıkıntı çektiğini, bununla birlikte güvenilir ve akademik 
kaynak arayışına düştüklerini dile getiriyor Ersoy. Biz de bu 
noktada biraz araştırma yapıp Matrakçı Nasuh’un hayatı ve 
eserleri üzerine bilgi vermeyi faydalı görüyoruz. 

Matrakçı Unvanının Hikâyesi
Hüseyin Gazi Yurdaydın’ın kitabında savunduğu üzere 
Nasuh; sopalarla oynanan, günümüzde eskirim sporuna 
benzer bir çeşit savaş sporunu icat eder ve bu lakabı ora-
dan alır. “Matrak” da Arapçada değnek, çomak, sopa, 
mızrak, tokmak ve çekiç anlamına gelen “mıtrak” kelime-
sinden türetilen bir kelimedir esasen.1  Geniş manada ise 
üzerine deri kaplanmış başı yuvarlakça kalın değnek anla-
mına geliyor.2  

Matrak oyununun birçok çeşidi olmakla birlikte asıl bilinen 
türü, günümüzdeki eskrim gibi uyumlu ve ölçülü hareket-
lerle dans eder gibi yapılanıdır. İki kişi arasında, bir çeşit 
gösteri gibi sunulan bu oyunda rakiplerin her birinin elinde 
bir tahta kılıç, ötekinde kalkan yerine yuvarlak bir yastık 
bulunur. Burada rakibi yenik düşürmek ya da oku hedefi-
ne ulaştırmaktan çok, bunun bir süreç olarak her aşaması 
sanat ilkeleri gözetilerek yapılır.3

 
Birçok silahı ustalıkla kullandığı ve bu konuda talim verdiği 
bilinen Nasuh, 1529 yılında, bu oyunu silah kullanımları ile 
ilgili yazdığı Tuhfe el-Guzât adlı eserinde tanıtır ve kitabını, 
mücahitlere askeri talim sırasında kılavuz vazifesi görmesi 
için yazdığını ifade eder.4 Yine aynı yıl, Sultan Süleyman’ın 

Fransa (Nice) / Muhterem Pakyürek Fransa (Marsilya) / Sevim Ersoy
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şehzadelerinin sünnet şöleni için At Meydanı’nda yapılan törende, 
iki adet kâğıttan yapılmış yürüyen hisar yaparak burada çeşitli sa-
vaş müsabakaları gösterisi düzenler. Meydanda herkes tarafından 
ilgiyle takip edilen bu gösterisi ve silahşörlükteki başarılarından 
padişah kendisini ödüllendirmek ister. Matrakçı Nasuh’a berat ve-
rir ayrıca kendisini “silah üstadı” unvanıyla şereflendirir.5 

Nasuh’un Tarihçi Kişiliğini 
Ön Plana Çıkaran Yazma Eserleri
Sultan II. Beyazıt’ın saltanatının (1481-1512) sonlarına doğru 
Enderun’da bulunan Nasuh, buradaki eğitimi süresinde mate-
matiğe ilgi duyar. Matematik üzerine yazdığı Cemâlü'l-Küttâb ve 
Kemâli'l-Hüssâb (1517) ile daha sonra yazacağı Umdetü'l-Hisâb 
(1533) isimli iki önemli kitapta matematiğin pratik alanlarını ve 
Osmanlı’da kullanılan ağırlık ve uzunluk ölçüleri birimlerinin de-
ğişmesini ele alır.6  Ancak kendisini tarihte çok ayrı bir konuma 
kavuşturan; 1520 yılında Kanuni’nin emriyle başladığı Taberi 
Tarihi’ni, “Mecmuatü’t-Tevarih” adıyla Arapçadan Türkçeye ter-
cüme etmesidir. Nasuh tercümeyle yetinmez. Tercüme bittikten 
sonra Taberi’nin eserinin noktalandığı yerden devam ederek sı-
rasıyla İslam tarihini, Selçuklu tarihini ve kuruluştan 1551 yılına 
kadar gelen Osmanlı tarihini de yazmaya koyulur. Bunu dikkate 
alarak baktığımızda aslında Matrakçı Nasuh, ünlü Taberi tarihini 
esas alarak kısmen tercüme, kısmen Osmanlı tarihini de içine 
alan bir dünya tarihi yazar.7 Bu tercüme ve sonrasında tarihte 
kendi yaşadığı dönemleri görsel anlatımlarıyla birlikte kaleme 
aldığı nüshaları, Matrakçı Nasuh’u minyatür sanatında da ayrı 
bir yere koyar.  

Suriye (Halep) / Erman Özcan
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Toplamda üç cilt halindeki bu tercüme ve tarih yazımı-
nın ilk cildinde, Hz. Âdem’den, Hz. Süleyman’ın ölümüne 
kadar olan dönem yer alır. İkinci cildinde eser, İran kralı 
Keykubad’ın hükümdarlığı ile Nuşirevan dönemi arasında 
geçen olayları anlatır. Bir sonraki kısım, Hz. Muhammed’in 
(SAV) doğumundan Osmanlı hükümdarlığı dönemine ka-
dar olan bölümleri içerir. Kanuni Sultan Süleyman dönemi-
ni anlatan ve “Süleymannâme” olarak adlandırılan kısım 
ise Mecmuat’üt- Tevarih’in dördüncü bölümü olarak kabul 
edilir. Osmanlı hükümdarlarının anlatıldığı bölümlerden 
Süleymannâme ile II. Beyazıt ve I. Selim ile ilgili kısımların 
minyatürlü olarak kaleme alındığı kaydedilir.8

Muhteşem Süleyman’ın 
Minyatürlü Tarihçesi Süleymannâme 
Matrakçı Nasuh, Osmanlı’nın adeta fotoğraflı tarihi ola-
rak kabul edilen Süleymannâme’yi içerisinde kaleme al-
dığı minyatürlerle, tarih yazımının eşsiz bir kaynak eseri 
haline getirir. Nasuh’un Süleymannâme’de çizdiği tasvir-

lerin gerçek ölçülerine oranının son derece yakın olması, 
Osmanlı tarihi açısından güçlü birer belge niteliği taşıdığı 
görüşünü destekler. 

Nasuh bin Abdullah, üç nüsha halinde kaleme aldığı 
Süleymannâme’de 1520-1538, 1542-1543 ve 1543-1551 
yıllarını anlatır. 1538- 1542 yılları arasında yazılan nüsha-
ya henüz kimse rastlamadığı için o bölümden bahsetme 
gibi bir şansımız bulunmuyor. Fakat 1537 yılında yazdığı 
Kanuni’nin ilk İran seferini anlattığı kısım, bir diğer ismiyle 
“Mecmu-i Menâzil” nüshası, oldukça meşhurdur ve geniş 
bir coğrafyayı ele aldığından çok önemli bir kaynak kabul 
edilir. Mecmu-i Menâzil olarak adlandırılmasının sebebi 
ise sefere katılan Nasuh’un İstanbul’dan Bağdat’a kadar 
konakladıkları bütün menzilleri resmetmesidir.9 Önemli bir 
kara atlası niteliğindeki bu eser, kent planları atlası özelli-
ğini de taşır. Yazma eser; 90 sayfa metin, 107 minyatür ve 
25 resimli metinden oluşur.10 Minyatürler sefer esnasında 
konup göçülen menzillerin adeta haritasıdır. Hüseyin Gazi 

Türkiye (İzmit) / Sibel Gürgener

Fransa (Toulon Limanı) / Sevim Ersoy

İtalya (Cenova) / Günseli Devrim
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Yurdaydın’ın deyimiyle eserler bu bakımdan topog-
rafik ve şematik karakter taşır. Konup göçülen yerle-
ri, özellikle de şehirleri betimleyen kısımları o günün 
coğrafyasına ışık tutan önemli belgeler niteliğindedir. 

Kathryn Ebel, Mecmu’-ı Menâzil’de yer alan kasa-
ba ve şehir tasvirlerinin İslami el yazması resimleme 
geleneğinin en sıra dışı örneklerinden olduğunu 
söyler. Matrakçı’nın çalışmalarının minyatürden, 
deniz haritacılığından, Avrupaî kuşbakışından un-
surlar barındırmakla birlikte bu resimler üç kate-
goriden hiçbirisine tam anlamıyla dâhil edilemediği 
görüşünü savunur.11  

Abdullah bin Nasuh’un minyatür sanatçısı olarak 
anılmasında ve Türk minyatür sanatında farklı bir 

yere konmasına vesile olan bu eserlerin içinde yer 
alan topografik ve figürsüz manzaralardır. Yurday-
dın, bu minyatürler için şu ifadeleri kullanır: “Ge-
çilen şehirlerin, cami, mescit, türbe, saray gibi belli 
başlı binalarının resmedilmiş olması, bu resimlerin 
İslam mimarisi tarihi için belge değerini artırmakta-
dır. Bu resimlerde görülen kaleler, köprüler, kayalar, 
bitkiler ve hayvanlar, bir muayyen resmin adeta baş-
tan sona tekrarı gibidir. Bununla beraber minyatü-
re hakim olan dışavurumculuğun (expressionism) 
eserleri monotonluktan kurtardığı görülür. Öte yan-
dan keyfi bir perspektifle, konunun en karakteristik 
cephelerini takdim etme imkânı elde edilmiştir. Bu 
minyatürlerin bir özelliği de mübalağasız ve gerçekçi 
oluşlarıdır. Ayrıca bu eserlerde görülen mizahi tefer-
ruat da dikkat çeker.”12 

Konstantiniyye / Sevim Ersoy Türkiye (Bitlis) / Fatoş Çakır
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Günsel Renda da, Matrakçı Nasuh’un tasvir alanında kendine 
özgü bir üslup geliştirdiğini kabul eder. Renda, “Matrakçı bu 
topografik çizimlerine öyle bir doğa duygusu katmış, parlak 
renkli bitkiler, masmavi, yemyeşil tepelerle bunları öylesine 
donatmıştır ki, bu minyatürler birer manzara denemesi sayıla-
bilirler. Çeşitli yollarla gelmiş gözüken Batı etkileri bu Osmanlı 
nakkaşını bir taklitçiliğe, bir kopyacılığa itmediği gibi, onun, 
İslam minyatürcülüğünün estetik kurallarından kopmaksızın 
daha gerçekçi, daha inandırıcı tasvirler yaratmasına yol açmış-
tır.” der. 13

Mazhar İpşiroğlu ise Nasuh’un tasvirlerinin “minyatür sanatının 
donmuş kalıplarını” kırdığını ve “XVI. yüzyıl resim sanatına ‘Os-
manlı manzara ressamlığı” diyebileceğimiz yeni bir tür” kattığı-
nı tespit eder. Matrakçı’nın, tabiatçı Batı sanatında olduğu gibi, 
belli bir bakış noktasına saplanıp kalmadığını vurgular. “Kuşba-
kışı gösterdiği bir şehrin yapılarını, şehrin içine girerek yakından 
ve karşıdan verir, ya da önemsediği bir şeyi gösterebilmek için 
yolunu birdenbire değiştirerek nehir boyunda ilerlemeye baş-
lar. Ara sıra göstermek istediği şeyin etrafında dolaştığını ve 
onu değişik yanlarından verdiğini görürüz. Şekiller inanılmaz 
renkler içinde ışıldıyor; dağlar, kayalar, korkunç hayvanlar, ona 
devler olarak görünür.” diyerek tabiat izlenimiyle hayal gücü-
nün, bu resimlerde masal sınırında buluştuklarını söyler.14   

Özetleyecek olursak, Osmanlı tarihinde iz bırakan Matrakçı 
Nasuh birçok açıdan mana ve marifet sahibi bir değerdir.  Bı-
rakmış olduğu eserlerin günümüz dünyasının da aydınlanma-
sına vesile olması tarihte Nasuh’u ayrı bir yere koyuyor. Nasuh 
konulu güvenilir çalışmaların azlığı, Sevim Ersoy ve öğrenci-
leri gibi bu alanda emek verilerek yapılan çalışmaları ayrıca 
önemli kılıyor.    
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Has İstanbullu 

Süheyl Ünver’den Hâtıralar

Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver Hoca’nın aramızdan ayrılışının üzerinden tam otuz yıl geçti. 

Bu yıllar, ona duyduğumuz tahassürü daha da arttırdı. Hocamız, sadece fâni vücuduyla 

aramızdan ayrıldı, ancak nasihatleri ve anlattıklarıyla her an bizlerle…

Prof. Dr. F. Çiçek DERMAN*

Aziz hocamızı, bilhassa bu yıl "Beş Şehirli" projesi vesile-
siyle anmak, ona yetişemeyen yeni nesillere de bu ‘Has 
İstanbullu'yu örnek davranışları ve ahlâkî vasıflarıyla tanıtmak 
için birçok şehre dâvet olunduk. T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından 2015 yılında başlatılan Şehir-İnsan Medeniyet 
Köprüsü Örnek Kişilikler projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. A. Halûk Dursun Bey’in gayretiyle vücud 
bulmuştur ve farklı isimlerle önümüzdeki yıllarda da devam 
edecektir. İlk sırada yer alan bu beş merhumun meslekleri 
ayrı, fakat meşrebleri aynı idi. İdealleri ise, insan yetiştirmek ve 
sahib oldukları bilgileri, hünerleri genç nesillere aktararak kay-
bolmadan devamını sağlamaktı. Bu muhterem ve muhteşem 
beş şahıs içinde bana, Dr. Süheyl Hocamı, satırlara geçmeyen 
yanlarıyla anlatmak nasib oldu.1963 yılı Mart ayında İ.Ü. Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Enstitüsü’nde başlayan çalış-
ma hayatım, 1964 yılı sonunda tamamlandı. Ancak hiçbir za-
man kesilmedi. İnsan hayatında kısa bir dönem olan 22 aylık 
mesâi beraberliği, benim geleceğime dâir, şimdi daha iyi de-
ğerlendirebildiğim kararların verilmesinde çok tesirli olmuştur.

*Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
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Örnek, desen, belge ve resimlerin arşive girmeden evvel mut-
laka tarih ve yer isimleriyle not edilmesi, zamânı değerlendirme 
veya zamânı kazanma şekli, çalışma disiplini ve benzeri pek 
çok konuda hocamın üzerimde devam eden tesiri büyüktür. 
Kendisini hiçbir zaman telaşlı ve aceleci görmedim ama hiçbir 
zaman da boş, âvâre duruşuna şâhid olmadım. Her zaman 
dikkatli, ölçülü ve sözlerini düşünerek sarf eden yapısı vardı.

Cuma günleri, Merkez Bina giriş katında bulunan Tıp Tarihi 
Enstitüsü’nün büyük salonunda tezhip ve minyatür sanatları 
üzerine uygulama yapılırdı. Gelen meraklılara istedikleri ör-
nekler verilir, çalışma sırasında sordukları sualler cevaplanarak 
düzgün işlemeleri için yardımcı olunurdu. Öğleden îtibâren 
başlayan bu çalışmalar gün boyu devam ederdi. Tezhip sa-
natına gönül veren misafirlerimiz, her yaştan ve her meslek-
ten olurdu. Hem birbirleriyle görüşme, hem de hocamızın 
başkanlığında anlatılanları dinleyip gösterilenlerden haberdar 
olmak, hepimizi başka diyarlara götürürdü. Saat beşte, mev-
simine göre, kış ise boza ve leblebi, yaz ise çay ile bisküvi 
ikrâmı, enstitünün kıdemli mensûbu Süreyya Özder Hanım’ın 
başkanlığında yapılırdı. Gün sona erince, ertesi hafta tekrar 
devam etmek üzere örnekler toplanıp dosyalarına yerleşti-

rilirdi. Bu benim vazifemdi ve kime hangi örneği verdiğime, 
teslim alınca da kendi dosyasına koymaya dikkat ederdim. 
Bir öğrencinin üzerinde çalıştığı deseni veya tezhip örneğini, 
onun işi tamamlanmadan bir başkasına vermez, cuma akşa-
müzeri bütün öğrenciler gidip atölye boşalmadan ve örnek-
ler yerlerine konulmadan buradan ayrılmazdım.

Farklı çalışmaları takip etmek, sorulan suallere hocanın cevap-
larını dinlemek ve uygulama esnasında yapılan müdâhaleleri 
seyretmek benim çok zevk aldığım saatlerdi. Bütün yoğun 
mesaiye rağmen cuma günlerini iple çekerdim. İşte bu cuma-
lardan birinde hocamız söze şöyle başlamıştı: “Bizler, bir haf-
tanın bütün yorgunluğunu, günlük hayatımızın ruhumuzda ve 
vücudumuzda topladığı toksinleri, cuma günleri burada hafta-
da 3-4 saat süren çalışmamızla dağıtıp dinlenmeye, temizlenip 
arınmaya alışmışız. Her insanın asıl mesleği yanında böyle bir 
ikinci işi olmalı. Olmalı ki, dinlenebilsin. Bu ikinci işi herkes kendi 
gönlüne göre seçecek ve severek yapacaktır elbette.”

19 Haziran 1964 sabahı kendisi enstitüye gelir gelmez he-
men Kur’an-ı Kerîm’i çıkartarak bana şu âyeti okudu: “Va-
siyeti duyduktan sonra değiştiren olursa, şüphe yok ki bu 

işin vebâli, ancak değiştirenedir. Muhakkak ki Allah, her 
şeyi duyar ve bilir”. Önce Süheyl Hoca’nın bu âyeti neden 
okuduğunu anlayamadım, daha sonra konuya son derece 
üzgün bir ifâdeyle şu açıklamayı getirdi: Vaktiyle İbnüle-
min Mahmud Kemal Bey’in (1871-1957) talebe yurdu ola-
rak kullanılmak üzere vasiyet ettiği evin, yıktırılıp yerine 
büyük bir iş hanı yaptırılacağını duymuş. Pek müteessir 
olarak önce müzeye, sonra İlim Yayma Cemiyeti Başkanı 
Vehbi Bilimer’e ve Milliyet Gazetesi muharriri Refi’ Cevad 
Ulunay’a (1890 -1968), telefon ederek durumdan kendile-
rini haberdâr etti. Bu işe mani olunmasını istedi. Nitekim 
20 Haziran 1964 tarihli “Takvimden Bir Yaprak” sütunun-
da Ulunay bu konudan ve vasiyetnâme metninden bahse-
den yazısını yayımladı. Daha sonra da devamlı tâlib ederek 
bu hatâlı davranışı önlemeye gücü yettiği kadar gayret 
etti, ama ok yaydan çıkmıştı.

Hocam sayısız neşriyâtını ve zengin arşivini hazırlarken köşesi-
ne çekilmez, etrafıyla irtibâtını kesmezdi. Gazeteleri tâkip eder, 
sanat konularında olup bitenlerden haberdâr olur ve düşünce-
sini, sırasında müdahalesini cesurca yapardı. Buna güzel bir ör-
nek; 1964 yılında Dünya Gazetesi’nin başlattığı Büyük Anket 

idi. “Fâtih’in Heykeli Nereye Dikilmeli?” Bunu okuyan Süheyl 
Ünver, ankete katılmış ve düşüncelerini gazeteye göndermişti. 
1 Haziran 1964 tarihinde bu görüş ve düşünceleri yayımlandı. 
Hocamız bu konuya şöyle yaklaşıyordu; 

Süheyl Ünver (Tıp Tarihi Enstitüsü Profesörü)
“Fâtih Sultan Mehmed’in heykelinin yapılması yerine onun 
eserleri onarılmalıdır. Çünkü onun şahsiyetini, büyüklüğünü 
belirtebilecek bir heykel yapılabileceğini hiç zannetmiyorum. 
Onun şahsiyetini heykelle belirtmek zordur. Ne îmar edelim, 
ne de onu küçük düşürelim. Heykele ayrılacak para ile onun 
külliyesi onarılmalıdır. Fâtih Külliyesi’nin önemli bir bölümü olan 
Tabhâne Medresesi bugün acınacak bir haldedir. Burayı onar-
malı, îmar etmelidir. Ancak o zaman heykel dikilmiş olur…”

Süleymaniye Camii, enstitü arka penceresinden, bütün 
güzelliğiyle görünürdü. 4 Aralık 1963 Çarşamba günü, 
akşama doğru enstitüde çalışırken hocam beni odasına 
çağırarak, Süleymaniye Camii’ni gösterdi ve güneşin son 
ışıklarıyla nasıl güzel bir renk içinde olduğunu seyretmemi 
istedi. Kapalı havanın gri rengi içinde Süleymaniye Camii 
çok güzel belirmişti. Herhangi bir yerin resmini yaparken, 
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renkleri en doğru şekilde görebilmek için manzaraya yan 

tarafından bakmak icâb ettiğini, o gün hocamdan öğ-

rendim. Bir başka gün de (25 Ağustos 1964) öğle ezanı 

okunurken, elimdeki mektubları daktiloda yazmağa çalı-

şan bana seslenerek: “Kızım, yazmaya biraz ara ver de, şu 

ezanı dinle. Şimdiye kadar Süleymaniye Camii’nde böyle 

güzel ezan okunmamıştır” dedi.

22 Aralık 1964 Salı günü öğleyin Tıp Tarihi ve Deontoloji 

Enstitüsü’ne geldim. Süheyl Hoca her zamanki güler yü-

züyle beni karşıladı ve: “Kızım, o dolabın önündeki laciverd 

kartonu çek bakayım” dedi. Kartonu elime alınca Hoca Ali 

Rıza Bey’in nefis bir suluboya resmiyle karşılaştım. Hayran 

hayran resmi seyrederken: “Nasıl, beğendin mi kızım? Getir 

bana, bu resmi size düğün hediyesi olarak hazırladım. Çer-

çeve yaptıracaktım ama vazgeçtim. Çünkü oda takımlarını-

zın ve duvarınızın rengini bilmiyorum. Siz münasip renkte 

çerçeve yaptırırsınız, yalnız bir parmak kalınlığında olsun. 

Zengin olsam, size burada bir arsa verirdim, ama nerede! 

Kızım, hayatınız şiir içinde geçsin. Bu resimde görülen tepe-

de beraber oturun. Ali Rıza Bey sizi her türlü kötülüklerden 

korusun. Kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.”

Ben bu sözleri duyunca resim elimde, şaşkına döndüm ve 

hemen sarılıp ellerini öptüm, hızımı alamayarak: “Bu da Uğur 

için” dedim ve bir daha öptüm. Bu müstesna hediye karşı-

sında gözyaşlarımı tutamadım ve teşekkür ederek odadan 

çıktım. Bir müddet sonra yine hocamın yanına girdiğim za-

man: “Kızım, Ali Rıza Bey’in dikkatle yaptığı nadide resimle-

rinden biridir o. Hocanın karakalem bir sürü çalışmaları var 

Ord. Prof. A. Süheyl Ünver'in, 1923 yılında Medresetü'l-Hattâtîn hocalarından aldığı tezhip icazeti Ünver'in, Çiçek ve Uğur Derman'a hediye ettiği Hoca Ali Rıza Bey'e ait yağlıboya tablo
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ama buna pek özenmiş. Zaten ben öyle olmasa size lâyık 
görmezdim” dedi. Yarım asırdır Derman koleksiyonunun 
baş tâcı eserlerden olan bu resim, baktıkça beni o günlere 
götürür ve rahmetler dileyerek Hocamı yâd ederim.
 
4 Ocak 1965 Pazartesi günü sabahdan enstitüye geldim. 
Bugün üç aylık toplantı yapılacak, vakitli gelip ben de yar-
dımcı olmak istedim. Öğle üzeri dekanlıktan gelen evrak 
içinden, benim ayrılma, Tülay’ın kadro terfisi ve enstitüye 
yeni dâhil olan Ülker’in kabul yazıları çıktı. Hocam bunla-
rı sesli okuduktan sonra “Hepimize hayırlı olsun” dedi ve 
bana dönerek: “Kızım, size de hayırlı olsun, zamanı gelince 
bu arkadaşların da sizin gibi buradan ayrılmalarını arzu ede-
rim. Siz şimdi enstitünün ebedî sahiblerinin başında bulunu-
yorsunuz” diye iltifatları beni pek mütehassıs etti.

Ankara’dan dönen hocamı görmek üzere bugün (14 Ocak 
1965) enstitüye gittim. Bir ara odasında kendisiyle aramızda 
şöyle bir konuşma geçti: “Çiçek kızım, sizin nikâh merasiminize 
çiçek yaptırmak niyetinde değilim. Çünkü bu size hakaret olur. 
Dibinden kesilmiş saplarıyla küçücük çiçekler, kazıklı Voyvoda 
gibi sopalara bağlanmış, iki saatlik ömürleri kalmış bîçareler. 
Tarihimizde gönderilen çiçek, köklü ve saksılı olurdu. Dizi dizi 
saksılı çiçekler, gelin alayı arkasından eve götürülür ve taşlık 
kısmına sıralanırdı. Zamanla çiçekler büyür, gelişir ve tomurcuk 
verirdi. Daima canlı ve çiçekli kalarak, gönderenleri anmaya ve-
sile olurdu. Şimdikileri bir gece bile saklayamıyorsun, hemen 
soluyor. Eski an’anemiz böyle değildi. Bu sebeple benim pren-
sibime uymuyor, beğenmiyorum. Beğenmediğim bir şeyi de 
hiçbir zaman yapmam. Ben size böyle bir çiçek veriyorum” 
diyerek kendi fırçasıyla işlenmiş bir Türk buketini bana uzattı 
ve devam etti: “Bu ebedî olarak kalır, hattâ torunlarınız bile 
görebilir. Şimdi bunu görenler beni ayıplar, ama asıl ben onları 
ayıplıyorum, sizin memnun olup kıymet vereceğinizi bildiğim 
için hediye ediyorum”. Sevincimden nasıl teşekkür edeceğimi 
bilemedim. Hakıkaten tam elli bir senedir evimizin duvarını süs-
lüyor ve her bakışımızda hocamızı rahmetle anıyoruz.

Tarih, 25 Ocak 1965 Pazartesi. Enstitüye ziyârete gittiğim zaman 
odasında, Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan’ın (1898-1978) oturduğunu 
gördüm, hocam beni tanıştırdı. Edebî konularda yaptıkları soh-
beti zevkle dinledim ve not aldım. Ayrılırken Şâir Leylâ Hanım’ın 
hâtıralarını topladığı defteri bana veren Hocam, eski Türkçe olan 
bu yazıları okumamı, notlar almamı söyledi. Mühlet: 15 gün.

Bugün 11 Şubat 1965, enstitünün kapısını vurup yavaşça 
açtım ve içeri girdim. Perşembe gurubu toplanmıştı. Ressam 
Güzin (1898-1981) – Feyhaman (1886–1970) Duranlara, 
bayram tebrikinde bulunmayı arzulayıp telefon ederek mü-
said olup olmadıklarını sorduk. Gelecek haberi beklerken 
vakti değerlendirmek maksadıyla hocam bize “İstanbul’un 
neleri meşhurdur?” dedi ve anlattı: Boğaziçi’nin erguvanı ve 
mehtabı, Beykoz’un cevizi ve paçası, Sultanselim’in inciri, 
Kemer’in patlıcanı, Eyüp’ün kaymağı, Çengelköy’ün ayvası 
ve salatalığı, Arnavudköy’ün çileği, Alibey Köyü’nün yoğur-
du, Yarımca’nın kirazı, Tavşancı’nın üzümü, Kanlıca’nın yo-
ğurdu, Sarıyer’in böreği ve içme suları, Beylerbeyi’nin simi-
di, Yedikule’nin marulu, Tuzla’nın içmeleri, Kartal’ın pırasası, 
Kandilli’nin yazması, Üsküdar’ın çatması… 

Halk arasında sıkça kullanılan bir tâbir vardır; ‘Çıkar ağzın-
dan baklayı!’ derler. Nereden geldiğini sizlere anlatayım, 
diyen Süheyl Hocamı dinleyelim: "Bir şeyhin dervişi varmış. 
Bu dervişin çok küfür ettiği Şeyh’inin kulağına gidince, kü-
für etmesini önlemek için ağzına bir bakla koymasını ve bu 
baklayı dilinin altına yerleştirmesini söylemiş. Günlerden 
birinde Şeyh Efendi bu dervişiyle bir sokaktan geçerken 
yan evden camı vuran bir kadın: 'Şeyh Baba, Şeyh Baba bi-
raz durur musunuz?' demiş. Onbeş dakika kadar yolun or-
tasında bekletilen Şeyh Efendi’ye nihâyet yine aynı hanım: 
'Artık gidebilirsiniz!' deyince bu bekletilmenin sebebini 
soran Şeyh, şu cevâbı almış: 'Yumurtaları kuluçkaya yatırı-
yordum, böyle tepeli, külahlı birine bakarak bu iş yapılırsa 
horozlar tepeli çıkarmış. Ben de bu yüzden sizi durdurdum 
ve yumurtaları size bakarak birer birer yerleştirdim!' Şeyh 
Efendi bunları işitince dervişine dönmüş ve: 'Çıkar ağzın-
dan baklayı derviş efendi' demiş. Derviş cevâben: 'Gördün 
mü Şeyhim, işte ben de küfrü böyle zamanda ederim!' 
cevabını vermiş.“

Bir de Sokrat’tan diyerek şunları söyledi: “Sokrat, misafir 
odası çok küçük olan bir ev yaptırmış. Etrafındakiler bunu 
görünce sormuşlar: ‘Misafirlerini bu odaya nasıl sığdıra-
caksın?’ Cevap ise: “Bakalım, bu odayı dostlarımla doldu-
rabilecek miyim?” 
 
Saat 16.00'ya kadar enstitüde oturup sohbet ettikden 
sonra Duran âilesini ziyârete gittik. Ertesi hafta ise, Beyoğ-
lu Evlendirme Dairesi’nde nikâhımız kıyıldı.

1 Nisan 1965 Perşembe günü yine hocamın yanındayım. 
Hava soğuk ve yağmurlu olduğu için enstitüde kalıp çeşitli 
konular üzerinde konuşmayı tercih ettik. Grubumuza mi-
safir olarak, Niyazi Sayın ve Uğur Derman katıldı. Dinleyip 
not ettiklerimden: “Tıp ilmi bana sabrı öğretmedi, onu 
öğreten sanattır”. “Tevâzuun artmasına sebeb, insanın 
çok şey öğrenmesindendir. Zira geride ne kadar çok şey 
olduğunu görür ve kendisinin bir şey bilmediğini anlar.”

Süreyya Hanım’ın hazırladığı nefis çayları içerken hocam: 
“Gençliğimde, Hocam Üsküdarlı Ali Rıza Bey’in (1858–

1930) yanına gittiğim zaman, beni görünce çok sevinir, 

âdeta hayat bulur ve bunu da söylerdi. Ben de kendi ken-

dime düşünür ve ‘Acaba, ben de yaşlandığım zaman, et-

rafımda böyle aynı yolda talebelerim olacak mı?’ derdim. 

Şimdi bu arzumun yerine gelmiş olmasından fevkalâde 

memnun ve huzurluyum. Sizler beni ihyâ ediyorsunuz.” 

sözleriyle bizleri sevindirdi.

Ayrılmazdan evvel Muzaffer Batur’un açtığı sergiden bah-

sediliyordu. Âzade (Akar) Hanım, “Nereye gideceğim, 

evde çocuk çoluk bekler.” dedi. Uğur cevâben: “Şöyle de-

melisin, Sergiye gidecektim ama, vîran olası hânede evlâd 

ü ayâl var!” Niyazi Sayın susar mı, hemen ekledi: “Ne vîran 

olacak hânem var, ne evlâd var, ne ayâl var, Sâde bir kuru 

hayâl var!” Hocamıza vedâ edip yanından ayrıldık.

Topkapı Nakışhanesi, Tıp Tarihi Enstitüsü Tezhip ve Minyatür 

atölyelerinden sonra; 15 Mart 1971 tarihinde, Çarşıkapı/Ka-

ramustafa Paşa Medresesi’nde açılan Kubbealtı Tezhip ve 

Minyatür Nakışhânesi, Dr. Süheyl Ünver hocamızın başkan-

lığında kurulmuş ve 1976 yılına kadar devam etmiştir. Bu 

tarihden sonra Süheyl Bey tarafından nakışhanenin idâresi 

talebeleri İnci A. Birol ve Çiçek Derman’a devredilmiştir. Biz-

ler de “Süheyl Ünver Mektebi” doğrultusunda Nakışhâne 

hocalığını sürdürdük ve bu hizmeti 2000 yılında Gülnur 

Duran’a emânet ettik. Hamdolsun nakışhâne hâlen, merak-

lı gençlere hizmet vermeye devam etmektedir. 

Hocamın çeşitli vesilelerle bizlere söylediği şu sözü burada 

belirtmeliyim: “Dostlarım! Gönül kazanalım gönül!. An-

lamalıyız ve anlatmalıyız.”Yazımı, Hasan Âli Göksoy’un 

(1939-2010) şu beytiyle tamamlıyorum. Rabbim, her ikisi-

ne de rahmet eylesin. 

Noksanımız ganî elbet, yoktur sözün hadd ü keyli,

Yâ Rab lutfunla karîb et, Resûlüne ol Süheyl’i …

Sağdan sola Sühey Ünver'in sekreteri Tülay Ölez, Prof. Ünver, Çiçek Derman

Ünver'in kendi fırçasıyla işleyip, Çiçek ve Uğur Derman'a düğün hediyesi 
olarak verdiği çiçek demeti çalışması

Çiçek Derman, Prof. Ünver, 
Uğur Derman ve merasime 
gelen öğrencileri 

Ressam Feyhaman Duran'ın 
yaptığı Süheyl Ünver portresi
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San’at ve Çizgilerin Dili 

Bezeme san’atlarının mihenk taşı desendir. 
Motifler ise deseni meydana getiren yapı taşlarıdır. 

Motiflerin ilham kaynağı tabiattır. Aslında tabiat her 
san’atkârın gerçek hocasıdır. Ancak Türk-İslâm tezyîni 

sanatlarında nakkaş, motiflerini çizerken tabiattan 
seçtiği modelini aynen kopya etmemiştir. Kimliğini 

belirleyen ana çizgileri korumuş, ancak çizime kendi 
zevkini de katarak onu, görmek istediği şekilde 

resmetmiştir. Adına “üsluplaştırmak" veya “üslûba 
çekmek” dediğimiz bu çizim tekniğinde nakkaş, hem 

yaradılışa ve dolayısıyla Yaradan'a duyduğu saygı 
ve hayranlığı vurgulamış hem de iç âleminin sesini 

eserine yansıtmıştır. Nitekim İslâmî inanca göre, 
“Gerçek güzellik, nesnenin değişen niteliklerinde 

değil, değişmeyen özündedir. Bu öze ancak nesneyi 
sâdeleştirip temel çizgilerini yakalamakla ulaşılabilir.” 

Âdetâ üsluplaştırmayı tarif eden bu gerçek, kültür 
dünyamızda san’atın, İslâmî inanç sistemi ile nasıl 

buluşup, beslendiğini açıkça göstermektedir.

İnci Ayan BİROL

Bir eğitim yılını geride bırakarak yaz tatiline girerken, san’ata 
ve özellikle tezyînî san’atlarımıza ilgi duyan kursiyer arkadaş-
lara, aynı yolun emektârı olarak seslenmek, bu san’atlarla ilgili 
düşünce ve tecrübelerimi, kısmen de olsa paylaşmak istedim.

Birkaç ay önce benden, bu konuda bir konuşma yapmam is-
tenmişti. Daha sonra yapılan sohbeti yazıya dökerek geniş bir 
muhit ile paylaşmak ve bu vesile ile İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nin (İSMEK) önemli hizmet-
lerine, fikren iştirak etmek istedim. Aynı zamanda bu beraberlik 
bize, genç arkadaşlarla paylaştığımız güzelliklerin iç mânâsına 
doğru, kısa bir gezinti yapmak fırsatı da vermiş olacaktır. 

1958 yılında Süheyl Ünver (1898- 1986) hocam ile birlikte 
tanıştığımız bezeme san’atları ve bunların yapı taşları olan 
motifler, nakkaşın tasavvurunda şekillenip, fırçasıyla esere 
işlenirken, acaba seyircisine neler fısıldıyordu? Aynı soruyu 
dönüp kendime sorduğumda, yarım asrı aşan bir zaman bo-
yunca, haşır neşir olduğum bu kadim dostlarımla, heyecan-
larımı, güzel hayallerimi, varmak istediğim hedefleri, daha, 
daha diyerek yakalamaya çalıştığım cazibe ve güzellikleri, 
hattâ dertlerimi, sıkıntılarımı paylaştığımı fark ettim. Velhasıl 
gördüm ki motifler, fakîrin fırçasıyla işlenirken, onun çok kah-
rını çekmiş, sevincine, derdine ortak olmuş. 

Süheyl hocam derdi ki; “Kızım, Türk tezyinatı göz musikisi-
dir, onun da bir notası vardır. Bu notaları bilmiyen göz ba-
kar, fakat eseri okuyamaz ve ondan bir şey anlayamaz.” İşte 

biz bu yazımızda, tezyîni san’atlarımızın göze hitap eden no-
talarını, çizgilerin diline kulak vererek anlatmaya çalışacağız.
 
İsterseniz önce “san’atı” sorgulayarak söze başlayalım. 
Çünkü tezyini san’atlarda estetiğim mîmârı olan çizgilerin 
dilini anlamak için, san’atı lugatlardan ziyâde, Türk-İslâm 
kültüründeki yerini ve önemini dikkate alarak tanımak daha 
uygun olacaktır.

Evet, “San’at Nedir veya Ne Değildir?” sorusu ile konumu-
za ilk adımı atalım. San’at, “İnsanın yaşadığı dünyâyı gönül 
gözü ile seyrederken gördüklerini, hissettiklerini, düşün-
düklerini ve paylaşmak istediklerini, semboller aracılığı ile 
estetik bir düzen içinde anlatmasıdır.” Demek ki san’at, 
herşeyden önce gönül dili ile bir anlatış, bir ifade şeklidir 
ve semboller aracılığı ile konuşur. Edebiyatta kelimelerle, 
mûsikîde notalarla, tezyînatta fırça darbeleri ile şekillenen 
motiflerle, hüs-i hatta kamış kalemden dökülen harflerle, 
resimde renk ve figürlerle dile gelir ve anlatılan, san’atkârın 
iç ve dış dünyâsıdır. 

Bilindiği gibi, her san’at eserinin içinde onu var eden, duy-
gular, düşünceler ve hedefler yumağı bulunmaktadır. Bun-
ları keşfetmeden ve zevkine varamadan, sâdece şekilde 
takılıp kalınırsa, eser içi boş bir cevize benzer. Bu sebeple 
san’atkâr, gönülden seslenişleri ile çizgileri dile getirirken, 
kendisi ile seyreden arasında kurucağı duygu köprülerini, 
sağlam temeller üzerine oturtmak zorundadır.
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“Bence şekil ve sanat, mânâyı ziynetleyen bir kaptır. Mânâ şe-
kil perdesi altında gizli olduğu için göz, iç kıymetini görmüyor 
da, dış tezâhürlerini görüyor. Rûhu görmeyip, cesedi gördüğü-
müz gibi. Şekil mânâyı bulmak için bir kapıdır. Yazık ki insanlar 
bu kapının, san’at inceliklerine, estetik vasıflarına dalarak, onu 
açıp içinde gizli olan hazineyi elde edemiyorlar.” 1

Evet, san’atın iç gayesi, görünenlerin ardındaki görünmeyene 
mânâya ulaşmak, dış gayesi ise dünyayı güzelleştirmek olmuş-
tur. Böylece insanlar, değer verdikleri şeyleri, 
ticarî veya kültürel maksatlarla tezyîn 
etmek, daha câzip ve çekici hâle 
getirmek için san’atı kullanırlar. 
Lâkin san’at, sâdece eşyayı 
ve mekânı güzelleştirmekle 
kalmaz, dolayısıyla yaşa-
nan hayatı da güzelleşti-
rir. Hayatı, san’at ile içiçe 
yaşamak veya san’atı 
hayatın içine taşımak, 
insana zevk ve huzur 
verir, sevimsiz olanla-
rı sevimli yapar, çirkin 
dediklerimiz, güzelliğin 
varlık sebebi olur ve insa-
nın yaşadığı dünya cennete 
döner. Onun için Dostoyevs-
ki: “Bu dünyayı ancak güzel 
kurtaracak.” diyor.

Aynı zamanda san’at, toplumu mânen besleyen değerle-
rin, beşeriyeti yücelten mesajların, kelime, çizgi, renk veya 
sesden oluşan sembollerle, estetik bir düzen içinde tasar-
lanarak hafızalara nakşolmasını ve böylece kaybolmayıp 
devam etmesini sağlar. 

Prof.Dr. Ali Murad Daryal, Medeniyetler ve Mesajlar, kitabının 
giriş bölümünde diyor ki; “İnsanlık ulaştığı değerleri dışa vura-
rak medeniyetlere hayat verir. Mânâdan esere doğru oluşan 

seyir, eserden de mesajlara doğru gelişmekte, ya-
yılmakta, toplumlara karakter kazandırmak-

tadır.”2 Peki “İnsanların ulaştığı değer-
leri dışa vurması”, “mânâdan esere 

doğru oluşan seyir”, “eserden de 
mesajlara erişebilmek” acaba 

nasıl oluyor dersiniz? Şüphe-
siz san’at aracılığı ile. Böylece 
beşeriyet, sahip olduğu de-
ğerleri, san’atı kullanarak 
eserler hâlinde topluma 
sundukça, medeniyetler 
güçlü ve kalıcı bir var-
lık kazanıyor. Demek ki 
san’at eserleri, ait olduğu 

medeniyete ayna tutuyor 
ve toplumu gerçeklerle yüz 

yüze getiriyor. Bu aynada, 
toplumun gelenekleri, tarihi, 

inancı, felsefesi, bütün bir kültür 

San’atı, “Sınır tanımayan mânâ âleminin, maddenin sınır-
ları içine girerek biçim ve varlık kazanmasıdır.” diye de târif 
edebiliriz. İsterseniz burada, mânâ ve madde arasındaki alış 
veriş üzerinde biraz duralım. Zira madde, mânânın hizme-
tinde olduğu nispette değerlidir. Ancak önemli olan, bu ikili 
arasındaki dengeyi iyi kurabilmekte. Şayet taassup maddeye 
olursa, mânâ önemini kaybeder ve hattâ görünmez olur. Ta-
assup mânâya olursa, bu sefer disiplin ve düzen bozulur, yan-
lış yorumlar ve kavramlar türetilir. İşte san’at, mânâ ile madde 
arasındaki bu dengeyi, estetiğin yardımı ile sağlayan önemli 
faktördür.

Evet, mânâ ile madde arasındaki uzlaşmayı sağlayan, sem-
bolleri dile getirip mânâya tercüman olan, ilk bakışta seyirciyi 
hayran bırakan estetiktir. San’atta estetiği, hedefe erişmek 
için kullanılan bir tuzak veya av aracı gibi düşünebiliriz. San’at 
eserleri, sâdece görünüşü ile değil, seyircisinin ruhuna hitap 
ederek, gönüller arasında bir iletişim veya mânâ akışı sağladı-
ğı nisbette başarılıdır. İşte bu iletişimi sağlayan kapı estetiktir. 
Demek ki estetik, san’atta gaye değil, vasıtadır. Bu bakımdan 
eserde mânâya perde olmamalı, bilakis mânâyı daha görünür 
hâle getirmelidir. Bu prensip, bütün san’at dallarında olduğu 
gibi, tezyînî san’atlarda da çok önemli ve dikkat edilmesi ge-
reken bir hususdur.

San’atın bir gayesi, insanı sûretten sîrete, görünenden görün-
meyene, maddeden mânâya ulaştırmaktır. Samiha Ayverdi 
Hanımefendi maddenin ve dış görünüşün önem kazandığı 
dünyamızda, bu konu ile ilgili endişelerini şöyle dile getiriyor: 
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birikimi seyrediliyor. Böylece kültürün eserlere işlenerek 
güclü ve uzun ömürlü olması sağlanmış oluyor. 

San’at, bu özelliği ile birçok konuda gelecek kuşaklara belge 
teşkil etmek gibi önemli bir görev de yüklenmiş olur. Meselâ 
resimler, ait olduğu milletin, tarih boyunca kullandığı kıyafet-
leri ve eşyayı tanıtan birer müze gibidir. Bugün tarihî filimler 
veya diziler çekilirken bu resimlerden istifade edilmektedir.
Yahyâ Kemal Beyatlı, san’atın bu özelliğinden yola çıkarak 
bir şiirinde şöyle sesleniyor; 

“Gönlüm isterdi ki mâzinî dirilten san’at,
 Sana târihini her lahza hayâl ettirsin.”3 

İşte bundan dolayı san’at, kültürü besleyen ana damar-
lardan olup, medeniyetlerin mührü hükmündedir. Çünkü 
medeniyetler, ancak bıraktıkları eserlerin kalitesi ile varlı-
ğını, önemini ve büyüklüğünü gelecek nesillere anlatabilir.
 
San’atı iş edinerek bunu yapan kimseye san’atkâr denir. Bu-
rada bir parantez açmama izin verin. Geleneklerimize göre 
geçmişte san’atkâr, san’atını satmaz, eserini satardı. Yani 
talebesinden ders ücreti almazdı. Halbuki günümüzde “sa-
natcı” ismini kullanarak san’atı bile pazarlar olduk. Örnek 
olarak Türkçede, “sedefkâr” ile “sedefci”, aynı mânâyı mı 
taşır? Kaldı ki bu konudaki cehaletini, daha ileri noktalara 
götürerek tezhip yapana, “nakkaş” veya ”müzehhip” yeri-

ne, “tezhipci” bile diyene rastlayabiliyoruz. San’atı seven ve 
hürmet eden kimseler olarak bizler, geleneklerimize ve de-
ğerlerimize saygıda kusur etmeyip, san’at ile meşgul olanla-
ra “sanatçı” değil, eskiden olduğu gibi, “san’atkâr” diyelim.

Azerîlerin çok hoş bir ata sözü vardır; “Ne olursan ol, kendin 
ol” derler. San’atkâr da herşeyden önce san’atında samimi 
olmalıdır. Rikkat Kunt hocamız “San’atınızı üstünüzde taşı-
yın.” derdi. Gerçekten insanların yaptıkları iş, zaman içinde 
onlara karakter olur. Ancak buna karşılık doğuştan sâhip 
oldukları karekter de, yaptığı işe yansır. Bir san’at eserinde 
san’atkârını seyretmek, iç âleminin aralanan kapısından dü-
şünce ve duygularını okumak mümkündür.

Bilindiği gibi duygular sınır tanımaz ve sözle anlatılamaz, 
ancak hissedilir. San’at ise, hissettiğini, eserler aracılığı 
ile hissettirebilmek için bir vasıtadır. Her san’atkâr, gön-
lünde esen fırtınaları muhâtabına hissettirdiği ve böyle-
ce toplumla paylaşabildiği kadar başarılıdır. Bunun için 
san’atkârın, doğuştan sahip olduğu zekâ ve yeteneğine, 
muhitinden kazandığı bilgi ve görgüyü de ekleyerek an-
latmak istediğini, gönül teknesinde yoğurup, aşk ile ma-
yaladıktan sonra şekillendirip, demlenmeye bırakması ge-
rekir. Lakin bunu yapabilmek, bâzen san’ata adanmış bir 
ömür ister. Ancak böylesine aşk ile mayalanmış ve sadakat 
ile beslenmiş eserler, sahibi için ebedî bir hayatın delili ve 
müjdecisi olur. Aksi halde aşktan nasibini alamamış san’at, 
oyalanmaktan başka bir şey değildi.

Muhteşem medeniyetimizi ve Türk’ün ince zevkini, sadece 
fırça darbelerinde veya kamış kalemin çizgilerinde seyretmek 
mümkündür. Bu da ancak, sembollerin diliden anlamak ve 
eseri doğru okuyabilmekle olur. Nitekim Picasso, hat san’atı ile 
ilk tanıştığı zaman mânâyı anlamamasına rağmen, çizgilerdeki 
âhenge hayran kalmış ve,”Benim resimde varmak istediğim 
yere, İslâm yazısı çoktan gelmiş” demiştir.4

Hüsn-i hatta ve bütün tezyini san’at dallarında, hatta bir resim 
tarzı olan ve tarihteki ismi ile “Nakış resim” denen minyatürde 
bile, desen içinde incelip kalınlaşarak dağılan sihirli çizgilerin 
âhengi, Şahkulu’nun fırçasında, Babanakkaş’ın desenlerinde, 
Karamemi’nin halkârîlerinde, Ali Üsküdârî’nin ruganî (lake) cild-
lerinde zevkle seyredilir. 

Bezeme san’atlarının mihenk taşı desendir. Motifler ise, de-
seni meydana getiren yapı taşlarıdır. Motiflerin ilham kayna-
ğı tabiattır. Aslında tabiat her san’atkârın gerçek hocasıdır. 
Ancak Türk-İslâm tezyîni sanatlarında nakkaş, motiflerini 
çizerken tabiattan seçtiği modelini aynen kopya etmemiştir. 
Kimliğini belirleyen ana çizgileri korumuş, ancak çizime kendi 
zevkini de katarak onu, görmek istediği şekilde resmetmiş-
tir. Adına “üsluplaştırmak" veya “üslûba çekmek” dediğimiz 
bu çizim tekniğinde nakkaş, hem yaradılışa ve dolayısıyla 
Yaradan'a duyduğu saygı ve hayranlığı vurgulamış, hem de 
iç âleminin sesini eserine yansıtmıştır. Nitekim İslâmî inanca 
göre; “gerçek güzellik, nesnenin değişen niteliklerinde değil, 
değişmeyen özündedir. Bu öze ancak nesneyi sâdeleştirip te-
mel çizgilerini yakalamakla ulaşılabilir.” Âdetâ üsluplaştırmayı 
tarif eden bu gerçek, kültür dünyamızda san’atın, İslâmî inanç 

sistemi ile nasıl buluşup, beslendiğini açıkça göstermektedir.
Desenin başarılı olması için dikkat edilecek önemli bir 
nokta da, üslûba çekilerek elde edilen motiflerin, desen 
içindeki yerlerini beğenmesidir. Nakkaş tasarımında, mo-
tiflerine yakışan uygun yerleri bulmak zorundadır. Deseni 
tasarlarken öyle bir noktaya gelinir ki, artık motifler size 
ne istediğini veya istemediğini duruşu ile belli ederek 
san’atkârı yönlendirmeye başlar. Şayet yerinden memnun 
değilse, desen içinde uhu ile sonradan yapıştırılmış gibi 
eğriti durur. Eser ile san’atkârı arasındaki bu diyolog çi-
zimden sonra renk seçiminde de devam eder. Artık eser 
bir kimlik kazanmıştır ve sanatkâr bu kimliği koruyarak ta-
sarımını tamamlamalıdır. Aksi halde, Muhsin Demironat 
hocamızın tâbiri ile eser yamalı bohçaya benzer. 

Tasarım bittikten sonra hemen işlenmez. Devamlı desene 
bakan göz, yanlışları farkedemez hâle gelir. Bunun için de-
sen bir müddet ortadan kaldırılır. Tâ ki, göz dinlensin ve 
çizimi unutsun. Sonra tekrar ele alınan desen, gözden ge-
çirilir. Bu süreye demlenme süresi denir. Şayet eserin kısa 
sürede teslimi gerekiyorsa, o zaman san’attan anlayan bi-
rine gösterilerek düşüncesi sorulur. 

Çizgiden sonra eserde renk seçimi ve dağılımı da eserin 
bütünlüğünü ve tarzını korumalıdır. Kısaca san’at, hayâtın 
hem süsü, hem de mânâsının aynasıdır. Yaşadığımız dün-
yada, sanattan nasibini almamış hiçbir şey yoktur.

* F. İnci Ayan Birol, (Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, emekli 
öğretim üyesi, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Sanat-
lar Bölümü kurucu, öğretim üyesi… Yrd. Doç.) DİPNOTLAR 1) (Ateş Ağacı, 
Sâmiha Ayverdi Külliyatı:1, s.26) 2) (Prof. Dr. Ali Murad Daryal, Medeniyetler 
ve mesajlar, s.12-13) 3) (Kubbealtı Lugatı, C.3, s.2665) 4) (U.Derman, “Hat 
San’atında  Türkler’in yeri”, İslam San’atında Türkler, s.52, İstanbul, 1976)
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Antik Çağlardan Bu Yana
Kıymetini Yitirmeyen Sanat
Mozaik

Doğal çakıl taşlarından yer döşemesi ve duvar süslemesi olarak gelişen kadim sanatlardan biri olan mozaik; 
günümüzde uygulama alanlarının fazlalığı ve malzeme çeşitliliği ile farklı sanatsal üretimlerin yapılmasına imkân 
tanıyor. Eserlere kalıcı ve dekoratif bir görünüm kazandıran iç ve dış mimaride, park, meydan, bahçe düzenlemelerinde, 
objeleri bezemede kullanılan sabır ve yetenek isteyen bu yüzey kaplama sanatının eğitimleri İSMEK’te veriliyor. Antik 
dönemden modern mozaiğe uzanan bir bakış açısının kazandırıldığı eğitimler sonucunda, bireylerin sanat zevkini 
yansıtan eserler meydana geliyor.

Halil Buğdaycı

Güneşin doğduğu yer Anadolu topraklarındaki medeniyet çeşitliliğini anlatan en güzel tanımla-
madır “kültür mozaiği”. İmparatorlukların, devletlerin, kavimlerin, krallıkların hüküm sürdüğü bu 

topraklar, farklı dinlerin, dillerin yaşadığı, törelerin,  geleneklerin, sanat çalışmalarının harmanıdır. 
Her milletten geriye kalan izlerin yeniden yoğrulduğu, birbirleri içinde eriyip kaybolmak yerine 
kaynaşarak kuşaktan kuşağa aktarılan mirasın sahibidir. Günümüze göre en yakını üstte, eskiye 
doğru katmanlaşarak derin kökler salan höyük misali; mozaik sanatı da bu kültürün en büyük 
zenginliklerinden biridir.

Ülkemiz mozaik sanatın açık hava müzesi gibidir: Gaziantep Zeugma, İzmir-Efes Yamaç Evle-
ri, İstanbul-Kariye, Büyük Saray, Aya İrini Kilisesi, Ayasofya Müzesi, Şanlıurfa-Haleplibahçe, 
Adana-Misis, Mersin-Narlıkuyu, Karabük-Eskipazar, Antakya mozaikleri tarihi anlama ve yo-
rumlama açısından gerçek birer belge niteliğindedir. Ayrıca Bursa, Adıyaman, Amasya, Kah-
ramanmaraş, Mersin, Muğla kısacası doğudan batıya kazı yapılan her şehirde önemli tarihi 
eserler gün yüzüne çıkartılmıştır.

Geçmişi antik çağlara giden, Roma dönemi şehir kaldırımlarının, meydanların, ev avlularının 
zeminlerini süsleyen, Bizans kalıntılarının daha çok duvar ve tavanlarında görülen, Selçuklu-
lar ile birlikte form değiştiren mozaik sanatı İSMEK’in verdiği eğitimler arasında bulunuyor. 
Santimlik çakıl taşları, parça kumaşları, cam kırıkları, deniz kabukları gibi pek çok malzemeyi 
bazen küçük bir tablo bazen de devasa boyutlardaki bir sanat eserine dönüştüren sanatın 
Anadolu’daki tarihsel gelişimine kısa bir göz atarak, branş öğretmenleri Sümeyye Çakırsoy, 
Hülya Çepni, Merve Yazıcı ile İSMEK'in sanatsal mozaik eğitimlerini konuştuk. 

Ayşe Yılmaz
Songül Soydaş
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Mozaik Cenneti Topraklar
‘Mozaik; taş, cam, tahta, mine, pişmiş toprak, metal gibi 
malzemelerin parçalarıyla bir yüzeyde çeşitli renk ve çizgi-
ler oluşturularak yapılan bir resim tekniğidir.’¹ ‘Farklı mo-
zaik tanımlamalardan yola çıkarak daha genel ve teknik 
bir açıklama yapmak gerekirse mozaik, farklı türden kü-
çük parçaların (ahşap, metal, cam vb.) yan yana dizilmesi 
ve bunların harç içine gömülerek düzlenmesi tekniğidir.’² 

Daha çok iç mekân süslemesi olarak tercih edilen döşeme 
sanatı bu topraklarda her ne kadar MÖ. II. yüzyıldan itiba-
ren yaygın olarak kullanılsa da Helenistik döneme ait çakıl 
taşı mozaik kalıntıları günümüze dek ulaşır. Gordion döşe-
meleri, Assos, Tarsus ve Bergama’da yapılan kazılarda çı-
kan buluntular buna en iyi örnektir. Romalıların taşları belli 
bir desene göre dizmesiyle sanat yükselişe geçer ve çok 
odalı Roma villalarının oda zeminlerini süsleyen mimari bir 
öge haline gelir. Sanatın köklerini saldığı Roma dönemi 
yapılarında hem doğal taşlar hem de cam hamurundan 
yapılan mozaik küplerin kullanıldığı görülür. 

‘Kolayca istenilen renkte boyanıp, daha küçük ısıda fırında 
pişirilerek renkleri sabitlenen cam küplerle kompozisyon-
lardaki renk çokluğu ve farklılığı yaratılır. 5 milimetrelik 
mozaik taşları, küp şekilli tesseralar ve dikdörtgen priz-
matik şekillerle 10 milimetreye varan boyutları ile yeni bir 
yapım şekli ortaya çıkar. İri taşlar daha çok fonları doldur-
muşlardır.’³

Ülkemiz yüzyıllardır toprak altında kalan, bozulmadan gü-
nümüze kadar ulaşan Roma mozaikleri konusunda önem-
li koleksiyonlara sahiptir. Gaziantep Arkeoloji Müzesi ile 
Zeugma Antik Şehri’ndeki villalardan çıkarılan eserler ve 
Hatay’ın Harbiye beldesinde bir kısım villanın zemininde 
bulunan ve 3. ya da 4. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen 
mozaikler, döneme ait kalıntılar arasındadır. 2 ile 4. yüz-
yıllara ait Zeugma’da yapılan kazılarda, Romalıların ev ve 
hamamlarının zemin-duvar süslemelerini küçük taşlarla 
bezediği anlaşılır. Buradaki mozaiklerin en önemli özellikleri 
ise istenen noktalara milimetrik cam parçaları yapıştırılarak 
ışık yardımıyla esere parlaklık verilmesidir. Zeugma’da tesa-
düfen bulunarak gün yüzüne çıkartılan ve adına “Çingene 
kızı” denilen parça şaheser niteliğindedir.  

Romalıların mitolojik ve efsanevi kişileri, tanrı ve tanrıçalarla 
bunların yaşamlarından kesitleri mozaik eserlerine öyküsel 
bir dille işlediği anlaşılır. Döneminin kültür merkezi olarak ad-
landırılan mozaik zengini Antakya’daki eserlerde ele alınan 
konular arasında Oceanus ve Thetis deniz tanrıları, Eros ve 
sevgilisi Psyche, terkedilmiş Ariadne, Tarsus (Ganymedes’in 
kaçırılışı) mozaiği, Perseus ve Andromeda mozaiği gibi mito-
lojik kahramanlar ile günlük hayattan sahneler yer alır. 

Ayrıca Efes, Haleplibahçe ve Narlıkuyu kazılarından çıkar-
tılan parçalarda ve İstanbul’da Doğu Roma döneminden 
kalma Kalenderhane Camii'nin kubbesinde de dönemin 
karakteristik özelliklerini taşıyan desenler bulunur. 

İSMEK sanatsal mozaik branşı öğretmeni Sümeyye Çakır-
soy, “Mozaik zamana direnen bir sanattır; yüzyıllardır pek 
çok badire atlatan ve toprak altında sağlam kalabilmeyi ba-
şarabilmiş zarif çalışılmış parçalar bütünüdür. Bizler şanslıyız 
ki mozaik sanatında başyapıt eserlere sahibiz. Tüm bu hazi-
neler bize Anadolu’da büyük medeniyetler kuran Roma ve 
onun ardılı Bizans’ın sanata, yaşadıkları yerlerin güzelliğine 
önem verdiklerini ve zenginliklerini gösteriyor.” diyor. 

Bizans Mozaikleri
Mozaik sanatı Roma ile yaygınlaşır, Bizans zamanında ge-
lişerek, altın çağını yaşar. Bu dönemde sanata başlı başına 
resim gözüyle bakılır. ‘MS. 5. yüzyıldan itibaren altın varak, 
gümüş, renkli cam ve taş ile mermer parçaları Bizans moza-
ik sanatında; duvar, kubbe, tonoz ve pandantiflerde yaygın 
olarak yer almaktadır. Ayrıca mozaiklerin genelinde; kutsal 
ve imparatorluk rengi olan erguvan renkli taşlar ve ışık etkisi 
vermek için altın varaklı mozaikler kullanılmıştır.’4

“Dönem eserlerini incelediğimizde ışığın daha iyi yansıması 
için camların farklı açılarda ve sıvasız olarak yerleştirildikleri-
ni bazen de arkalarına gümüş ya da altın yapraklar yapıştı-
rıldığını görüyoruz.” diyen İSMEK öğretmeni Merve Yazıcı 
çalışmalarda işlenen konuların günlük hayattan, doğadan 
ve mitolojiden seçildiğini söylüyor. 

Bizans mozaiklerinin sanatsal özelliklerini en iyi yansıtan parça-
lar, İstanbul Büyük Saray’ın mozaikleri ile 14. yüzyıla ait Bizans 

kilisesi olan Kariye Müzesi’nde bulunur. ‘Büyük Saray’ın sütunlu 
avlusunda yer alan mozaik sahneler, dini betimlemelerin dışında 
kalmıştır. Mozaiklerde belli bir kompozisyon yoktur. Bu sahne-
lerde; Helenistik özellikli peyzaj betimlemeleri, doğa resimleri, 
dal kıvrımlı bordürler ve mitoloji konuları işlenmiştir. Mozaiklerde 
figürler birbirinden bağımsız ve dağınık şekildedir.’5 

Renkli küçük taşlardan değil beyaz balık pulu şeklinde işle-
nen eserlerde bugüne ulaşabilen 150 insan ve hayvan figürü 
anlatılırken, 90 farklı tema bulunur. Doğa ağırlıklı resimlerden 
oluşan yapılarda; açık havada çoban yaşamı, iş yapan köy-
lüler ve avcıların cesareti gibi konular işlenirken, kompozis-
yonlarda oyun oynayan çocuklar, otlayan hayvanlar, mitolojik 
hayvan hikâyeleri ile düşsel yaratıklar canlandırılır.

Bizans’ın sanatta ulaştığı noktayı gösteren bir diğer yapı 
da İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Müzesi’dir. ‘Kari-
ye Müzesi’nin iç ve dış nartekslerindeki mozaikler, İsa ve 
Meryem’in hayatını, mucizelerini canlandıran sahnelerdir. 
Mozaik sahneler kilisenin; kemer, duvar, kubbe, tonoz ve 
payelerinde yer almaktadır. Bu sahneler renkli taş, seramik 
ve cam tesseralarla hareketlilik ve derinlik etkisi verilerek re-
simsel bir üslupla uygulanmıştır.’6

Mozaik döşemeleri günümüze ulaşan ve Bizans esintilerinin 
hissedildiği diğer yapılara Ayasofya Müzesi, Aya İrini Kilisesi, 
Molla Zeyrek Cami, Molla Fenari İsa Cami, Fethiye Müzesi, 
Galata’daki Arap Camii süsleme örnekleri verilebilir.

Asuman Bal İsmigül Tarhan Nejla Aytaç Avram Cerasi
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Çini-Mozaik Tekniği
Kronolojik sıra takip edildiğinde topraklarımızda hüküm 
süren Selçuklular mozaik desenlerine matematiksel formlar 
getirerek sanatı farklı bir boyuta taşır. 13. yüzyıldan itibaren 
önemini git gide yitirmeye başlayan taş, mermer, cam süs-
lemelerin İslam dünyasındaki koltuğuna çini-mozaik tekniği 
oturur. Bezemelerde yer yer cam küpler ve taşlar kullanılsa 
da eserlere bakıldığında daha çok yan yana oturacak şekle 
sokulmuş, kenarları törpülenmiş çini plakalar yer alır. Dini fi-
gür ya da resim tarzı çalışmalar yok denenecek kadar azdır.
Çini-mozaik belirlenen motife göre kesilen ve pişirilen kü-
çük parçaları harç içine gömme yöntemiyle yapılır ve iki 
şekilde uygulanır: Ya önceden hazırlanmış tek parçaların 
bir araya getirilmesinden oluşur ya da tek renkli büyük lev-
halardan kesilerek küçük parçaların birleştirilmesiyle ortaya 

çıkar. Firuze, mor, yeşil, lacivert gibi renkli, sırlanmış ve iste-
nilen örneğe uygun kesilmiş seramik desenlerdeki her renk 
için ayrı fırınlama işlemi yapıldığından üretimlerde parlaklık 
ve dayanıklılık söz konusudur. 

Çini mozaikler Anadolu Selçukluları'nın iç ve dış mekân süs-
lemelerinde sıkça görülür. Nevin Ayduslu doktora tezinde 
‘Anadolu Selçuklu Mimarisinde Çini Mozaik’ konusunu ele 
alarak çini mozaiklerinin coğrafi dağılımına yer verir. Buna 
göre Orta Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Akşehir çevresin-
de çini mozaiklerin mimaride yoğun bir şekilde kullanıldığı 
görülür. Ayduslu çalışmasında çini mozaik sanatının kullanıl-
dığı 12 cami, 10 medrese ve mescit, dokuz türbe, bir darüş-
şifa ve hanikahı incelerken, Selçuklularının yapı cephesinde 
(kapı ve pencere üzeri, türbe kasnağı), eyvanında (cephesi, 

kemeri, tonozu, arka duvarı), revaklarında (cephesi, kemeri), 
minaresinde (kaide, geçiş, şerefe) bu tarzı kullandığını belir-
tir. Sanatın işlendiği eserler arasında Sivas Ulu Camii, Divriği 
Kale Camii, Akşehir Ulu Camii, Sivas I. İzzeddin Keykavus 
Şifahanesi, Niksar Kırk Kızlar Kümbeti, Konya Beşarebey 
Mescidi, Konya Alâeddin Camii, İç Karaaslan Mescidi, Sırçalı 
Medrese, Karatay Medresesi bulunur. 

Osmanlı döneminde ise Selçuklu mimarisinde sıklıkla gö-
rülen çini mozaik tekniği yerini yavaş yavaş çini sanatına 
bırakır. ‘Motif, kompozisyon, renk vb. birçok bakımdan 
kendisinden daha kullanışlı olan renkli sır tekniği ve daha 
sonra da ilk örnekleri mavi-beyaz olarak adlandırılan sır altı 
boyama tekniğinin ortaya çıkması ve gelişmesiyle kullanım 
alanı azalmış ve sonraki dönemlerde de tercih edilmemiş-

tir.’7 Tekniğin uygulandığı son yapılara, Edirne, İznik, Bursa, 
İstanbul, Üsküp’te bulunan camiler örnek teşkil eder.

Süslemelerde Taşın Evrimi
Milattan önceki ve sonraki yıllarda yer, tavan ve duvar süs-
lemelerinde bolca kullanılan mozaik sanatının temel mal-
zemesi taş ve mermerdir. Bir sanat dalının gelişmesi için 
kaynaklara olan yakınlığın önemi göz önünde bulundurul-
duğunda topraklarımızda mozaik sanatının bu kadar ilerle-
mesi daha anlaşılır bir durumdur. Çünkü Anadolu zengin 
taş rezervlerine sahip bir ülkedir. Desenleri şekillendiren 
rengârenk taşların pek çoğu anlamlı bir bütünün parçası 
olacak sanat eserine dönüşmek için doğada hazır bekler.
Mozaikte işlenmemiş çakıl ve taşlar yerini zamanla parça-
lanmış, taş küplere bırakır. Teknoloji geliştikçe de küçük 

Meral Akbaş Ayşe Yılmaz
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boyutlarda kesilmiş taş parçalarının kullanımı yaygınlaşa-
rak, taş dizilişleri ile eserlerdeki detaylar yakalanmaya çalı-
şılır. Geometrik biçimlerde kesilen renkli taşlarla bezenen 
motifler bazen düz çizgilerden oluşur bazen de yılankavi 
şekiller alır. Süreç, mermer, cam, seramik, kemik, kalker 
ve çeşitli bazalt taşları ile devam ederek; zümrüt, inci ve 
yakut gibi değerli taşların kullanımına kadar uzanır. Evler, 
saraylar, dini yapılar, sokaklar kaplama sanatıyla süslenir. 

Kaplamalarda genellikle geometrik desenler hâkim iken 
gitgide figüratif anlatımlar ön plana çıkar ki; Bizans dö-
neminin tezyinlerinde Hz. İsa ve Meryem’in hayatından 
kesitlerle aslan, salyangoz, horoz, balık gibi hayvan figür-

leri, mitoloji ve günlük hayattan konular sıkça tasvir edilir. 
Zamanın bilgi hazinesi olan mozaik anlatımlara 20. yüzyıl-
da modernizm damga vurur. Eserlerde gelenekselin dışına 
çıkılır, dini figürler yok olur, desenlerde soyut ve parlak 
çizgiler egemenleşir. 

Cam ve Mermer Mozaik 
Modernizm etkisi ile kendine geniş bir uygulama alanı da 
yaratan mozaik sanatı ev aksesuarının tasarımında, bina-
ların dış cephe kaplamalarında, peyzaj mimarisinde, mey-
dan düzenlemelerinde, sokaklardaki kaldırım taşlarında, 
evlerin banyo-mutfak fayanslarında, mobilya yapımında 
kısacası her türlü dekoratif düzenlemede estetik görünüm 
veren bir sanat dalı haline dönüşür.

Mozaik için belli bir yüzey üzerinde üç boyutlu parçalarla çiz-
gisel ya da figüratif desenlerin çalışıldığı bir nevi resim tekniği 
yorumlamasında bulunan İSMEK öğretmeni Hülya Çepni, 
“Mozaik, uçsuz bucaksız bütün materyallerle yapılabilecek 
bir çalışma; desen de sınır yok, kural yok.” diyor. Form olarak 
da farklı malzemelerin üzerine üretim yapılabileceğini söyle-
yen Çepni, “Mozaik tamamen kişinin hayal gücüne, sanat 
zevkine bağlıdır. Yani eserlerde cam ile birlikte mermer, bon-
cuk ile baklagili birlikte kullanabileceğiniz gibi tek bir malze-
me seçimi de yapabilirsiniz.” diye konuşuyor. 

Mozaik türlerini ise kullanılan malzeme belirliyor: Cam mo-
zaik, çimento mozaik, dökme mozaik, tahta mozaik, taş 
mozaik, çini mozaik gibi… Ancak günümüzde tekniğin te-
melinde kullanılan ana malzeme cam ve doğal taşlar oldu-
ğu için üretimler ağırlıklı olarak bu yönde yapılıyor. 
Cam mozaik çalışması yapabilmek için ilk olarak belirlenen 
desen istenilen ebatta büyütülüyor ve aynı ölçülerde kesilen 
mdf'nin üzerine karbon kâğıdı yardımıyla geçiriliyor. Desene 
uygun renkteki camlar seçiliyor ve kesime geçiliyor. Camlar 
motife uygun boyutlarda elmas yardımıyla çizilmesinin ardın-
dan çıtlatma pensesiyle küçük parçalara ayrılıyor. Kesilen mo-
zaik camları, desene uygun renk ve boyutta yapıştırılıyor ve 
sabitlenmesi için en az yedi veya sekiz saat kadar kuruması 

bekleniyor. İşlem bittiğinde yine desene uygun bir renk seçilip 
su ile karıştırılarak hazırlanan derz dolgusu mozaiğin üzerinde 
boşluklar kalmayacak şekilde dağıtılıyor. Daha sonra sünger 
yardımı ile üzerindeki fazla derz dolgusu temizlenerek yıllara 
meydan okuyacak birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor. 

Mermer mozaik yapımında da işlemler sırasıyla tekrarlanmakla 
birlikte malzeme olarak cam yerine mermer seçiliyor. Mermer-
ler desene uygun boyutlarda keski yardımıyla küçük parçalara 
ayrılarak, seçilen renk ve boyutlarda yapıştırılıyor. 

Mozaik sanatında üretim yapanların dikkat etmesi gereken 
belli hususlar da bulunuyor. İlk olarak kullanılan zeminin temiz, 
düz ve kalın olması gerektiğini söyleyen Sümeyye Özdemir, şu 
noktalara değiniyor: “Yapıştırıcının uygulanacak yüzeyde taş-
ların kenarlarına taşmayacak şekilde sürülmesi, renklerin dese-
ne uygun olması, mozaik malzemelerinin dokulu ve mat ta-
rafından yapıştırılmasına dikkat edilmesi ve derz dolgu yapım 
aşamasında harcın çok sıvı veya çok katı olmaması gerekir.”

Sanatsal Mozaik Eğitimleri
Günümüzde makineleşme ile birlikte mozaik sanatında mal-
zeme temini açısından bir takım kolaylıklar olsa da, taşların 
belli bir kalıp veya desene göre dizilmesinde yine insan emeği 
söz konusu. Zahmeti bir yana sabır isteyen 3-4 milimetrelik 
taşların dizimi için deseni malzemeyle buluşturma ve işleme 
tekniklerine dair eğitimler İSMEK branşlarının arasında yer alı-
yor.  “Sanatsal Mozaik” ve “Sanatsal Mozaik 2” şeklindeki 
kademeli eğitimler; Başakşehir, Beşiktaş, Kâğıthane, Üsküdar 
ve Bakırköy ilçelerindeki kurs merkezlerinde bulunuyor.

2005’ten bugüne ilk seviyeden 658 kişinin eğitim aldığı 
branşta öğrenciler sanatsal mozaik ile ilgili temel düzeyde bil-
giler ediniyor. Mozaik öncesi işlemleri hazırlama, gerekli mal-

zemelerin temini ve kullanımı ile renk uyumları konularının 

öğretildiği eğitimlerde, bireylerin farklı renklerde kesilmiş düz 

taşları sert bir yüzeye yapıştırarak hoş objeler üretebilmele-

ri sağlanıyor. Nokta ve çizgi, açık-koyu ve ışık-gölge, tasarı 

ilkeleri, renk, doku, strüktür, perspektif, mozaik analizleri, 

mozaik kompozisyon, mimari yüzeylerde, donatı yüzeylerin-

de ve dekoratif ürünlerde mozaik, cam kesimi, mozaik vitray 

konularının işlendiği dersler 432 saat sürüyor.

Branşın ikinci eğitimleri ise ilk aşamayı tamamlayanlara yö-

nelik. Katılım belgeli, 512 saat süren eğitimlerde öğrencilerin 

cam ve mermer ağırlıklı çalışarak, sanatsal mozaik alanında 

küçük objelerden büyük ebatlı panolara kadar çok sayıda 

eser üretebilme becerisi kazandırılıyor. 

Sonuç olarak, sıradanlıktan uzak, kalıcı ve dekoratif bir uygu-

lama olarak göze çarpan kültürlerin bileşkesi mozaik sanatı 

iç ve dış mimaride, objeler üzerinde, park meydan ve bahçe 

süslemelerinde karşımıza çıkan ve günümüzde oldukça re-

vaçta olan el sanatlarımız arasında yer alıyor.

DİPNOTLAR: 1) ŞİRİN, Mahir, (2011) Anadolu’da Roman Dönemi Mozaik Sanatında Konu 

Biçim Anlayış, Bu anlayışı Oluşturan Kültürel Etkiler ve Bu Etkilerin Erken Hristiyanlık Sanatı-

na Kadarki Evrimi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 

Tezi, İstanbul. 2)  ŞAHİN, Mehmet, (2010) Mozaik Sanatı Antakya ve Zeugma Mozaikleri-

nin Resim Analizleri, Anadolu Üniv. Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir. 

3)  ÜSTÜNER, Ali Cengiz, (2002) Mozaik Sanatı, Engin Yayıncılık, 4-5-6) Özdemir, Emel 

(2012), İstanbul’da Bulunan Bizans Dönemi Mozaikleri: Kariye Müzesi, Sakarya Üniv. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya. 7)  Karasu, Yunus Emre, (2015), Osmanlı Dö-

nemi Çini Sanatında Çini Mozaik Tekniği, Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara. Ayduslu Nevin, (2012), Anadolu Selçuklu Mimarisinde Çini Mozaik, Atatürk 

Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Erzurum.Gülseren Şanlı
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Mutlak Sanatkâra Ulaştıran 
Sanatlar; Hilye ve Tesbihler
Fatma YAVUZ

Mehmet Çebi

Turan Sevgili

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış, marifet bu, gerisi 

yalnız çelik çomakmış.”  N. Fazıl Kısakürek  

En büyük sanatkâr şüphesiz ki Allah’tır. O’nun yaptıklarından 
aldığı ilham ile beslenen insan ise yaratılana en çok 
benzeyeni yapmaya çalışır. Okunan salât ü selâmların, verilen 
vaazların, kılınan namazların, edilen niyazların ardında hep 
O’na ve Nebi’ye (SAV) ulaşma gayreti vardır. Yazarlar, şairler, 
mûsikîye gönül verenler kısacası sanatın herhangi bir dalı 
ile ilgilenenler, Allah (c.c) inancı ve peygamber sevgisini bin 
türlü yoldan dil ile ikrar, kalp ile tasdik ederler. 

Sanatkâr ruhun elinde şekillenen taş, ağaç; dildekini değil gö-
nüldekini yazan mürekkep ile kalem, vücut bulduğu nesnede 
bir mana, derinlik ve hayranlık uyandırır. Tıpkı 17. yüzyıldan 
bu yana levha formuna getirilerek yazılan hilye-i şeriflerle, 
evveliyatı ondan da eski tesbih yapma ve işleme sanatı gibi…

Dua tanesi tesbihler ile gönüllerdeki peygamber aşkının 
hat sanatının güzelliğiyle işlendiği hilye-i şeriflerden seç-
me özgün sanat eserleri İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı 
Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi’nde bir arada yer alıyor. Va-
kıflar Genel Müdürlüğü’nün restore ettiği Siyavuş Paşa 
Medresesi’nde İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Başka-
nı Mehmet Çebi’nin koleksiyonundan parçaların yer aldığı 
müzede, Türk sanatkârların yanı sıra İran, Irak, Mısır, Afga-
nistan gibi İslam coğrafyasından hayatta olan hattatların 
levhaları ile Osmanlı-Cumhuriyet dönemi karmasından olu-
şan 500’e yakın tesbih bulunuyor. Konsept olarak yalnızca 
Türkiye’de değil, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan müze, 
İslam medeniyetini manen tatmin eden iki sanat dalını bir 
araya getirme açısından da büyük önem taşıyor. Nadide 
sanat örneklerinden seçmeleri görme fırsatı yakaladığımız 
Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi ile ilgili Koleksiyoner Mehmet 
Çebi ve Müze Müdürü Erkan Erben’in görüşlerini aldık.

Efendimiz'in (SAV) Kelimelerden Oluşan Portresi
“Şerefli görüntü” anlamına gelen Yaradan Resûlü'nün ke-
lamlarla anlatıldığı süsleme sanatına denir hilye. Efendimi-
zin vefatından evvel kızı Hz. Fâtıma’nın (R.A) "Yâ Resûlallah! 
Senden sonraya kalıp da cemalini göremezsek halimiz nice 
olur?” yakarışı üzerine Peygamberimizin, Hz. Ali’den, kendi-
sini anlatan sözcükleri kaleme almasını istediği rivayet edilir. 
Hz. Ali de O’nu göremeyecek ümmetin özlemini bir nebze 
olsun giderecek metni yazar. Nebi (SAV)'in vefatından son-
ra pek çok sahabe Efendimizin beden ve ahlak güzelliğini, 
davranışlarındaki inceliği anlatan metinler kaleme alsa da 
hadis kitaplarında geçen ve İslam âlemi tarafından en fazla 
kabul gören tasvir Hz. Ali’ninkidir. 

İslam geleneğinde hilye-i şerifin önemi; Hz. Muhammed'e 
(SAV) duyulan saygıdan ileri gelir. Yazan kişi onu yalnızca 
bir süsleme sanatı olarak değil, bir ibadet aracı olarak de-
ğerlendirir. Güç ve manevi huzura ermek isteyen mümin-
ler tarafından bir dönem sadakatin nişanesi olarak küçük 
kâğıtlara yazılan metinler göğüs ceplerinde taşınır. Halk; 
uğur, bereket, iman ve şerden koruduğuna inandığı lev-
haları ev ve iş yerlerinin duvarlarına asar. 

Peygamberimizin; “Beni görmek istediğiniz vakit okuyup yü-
zünüze sürün, hemen beni görmüş gibi olursunuz. Ben dahi 
sizden razı olurum.” dediği hilye, ilk kez 17. yüzyılda Hâfız 
Osman isimli büyük hat sanatçısı tarafından levha formuna 
getirilir. Hat sanatının görselliği ile göze, içeriği ile gönle hi-
tap eden bu metin, zaman içinde edebi bir form kazanarak        
klasikleşen bir süsleme sanatına dönüşür.

Hafız Osman tarafından yazılan klasik levhalar dört bölüm-
den oluşur. Baş makama “Besmele” yazılır. Göbek diye ad-
landırılan orta bölümün dört köşesine halifelerin isimleri veya 
lakapları eklenirken, Hz. Ali’den gelen metin ortada yer alır. 

Usta şairin “Sanat” şiiri dizelerinde bahsettiği marifetin tabi olduğu arayışla vûcut bulan 
hilye-i şerif ve tesbihler İstanbul Sanat ve Medeniyet Vakfı Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi’nde 
bir araya geldi. Hat sanatının ‘en güzel’i anlattığı 80 levha ile 19. yüzyıl itibariyle tesbih 
ustalarının ağaç, kemik, diş gibi çeşitli malzemelerden yaptığı, değerli ve yarı değerli taşlarla 
bezediği tesbihler tarihi Siyavuş Paşa Medresesi’nin 15 küçük odasını süslüyor.

73



7574

Hilyenin bir diğer bölümüne de kuşak adı verilir. Burada Pey-
gamberimizle ilgili bir ayete yer verilirken, etek kısmında me-
tin devam eder. Metnin en altına da genellikle ketebe atılır.                  

Hilyeler Günümüz Hattatlarına Ait
Koleksiyonerin elinde eski tarihli levhalar olmasına rağmen 
Siyavuş Paşa Medresesi’ndeki levhalar çağdaş hat sanatçı-
larına ait. Büyük hat sanatkârı Hâmid Aytaç’ın yetiştirdiği 
öğrencilerin ürettiği eserlerle başlayan silsilede, Hasan Çele-
bi, Fuat Başar, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Öksüz, Turan Sev-
gili, Savaş Çevik gibi sanatkârlar ile Gürkan Pehlivan, Nurul-
lah Özdem, Fevzi Günüç, Hüseyin Hüsnü Türkmen, Cemali 
Gündoğdu, Mustafa Cemil Efe, Tahsin Kurt, Avni Nakkaş, 
Eyüp Kuşçu’nun eserlerinden örnekler sunuluyor. 

Menaf Nom, Muhammed Jevadzade, Fatıma Ali, Ferhat Şir-
hani, Sabah Erbili, Seyyid Yahya, Ahmed Faris Rızk, Emir Ah-
med Felsefi, Ziyad Mühendis gibi diğer İslam devletlerinden 
hat sanatkârlarının eserlerini de müzede görmek mümkün. 
Celi sülüs, divani, talik ve nesih yazılarından seçme parçala-

rın sergilendiği levhalarda, Fatma Nur Tavaslı, Leyla Şen Dil-
siz, Emel Selamet, Emel Türkmen, Nazlı Durmuşoğlu, Fatma 
Esra Öztürk, Emine Burçin Yılmaz, Ayşe Hümeyra Maşlak, 
Şifa Toptaş Nac, Asuman Coşkun, Dilara Yarcı gibi tezhip 
sanatçılarının süslemeleri dikkat çekiyor.

Koleksiyona yeni eserler katarak sanatkâr yelpazesinin her 
geçen gün genişletildiği müzede, dünyanın en büyük ebat-
lı hilye-i şerifleri arasında bulunan Erzurumlu Muhammet 
Fuat Hoca ile Cevat Huran’a ait iki tablo koleksiyonun de-
ğerli parçaları arasında yer alıyor.

Tasarımlar Sanatkârın Zevk ve Kabiliyetinin Aynası
Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi’ndeki hilyelerin her biri öz-
gün ve tek eser olma özelliğini taşıyor. Üretilen her bir 
parça, Hz. Ali’den gelen metnin aynı kalması şartıyla sa-
natçının kendi zevk ve kabiliyetini yansıtıyor. Hattat Hâfız 
Osman Efendi’nin başlattığı klasik hilye forumun dışında 
değerlendirilen eserler farklı tasarımları, kompozisyonları, 
levha ebatları, tezhipleri ve yazı çeşitliliğiyle göze çarpıyor. 
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 Hat: Ferhat Şirhani    Tezhip: Emine Burçin Yılmaz
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Böyle bir durumda klasik sanatlarda özellikle de kalıplaşan bir formda yeniliğin 
biraz cesaret işi olup olmadığı sorusu aklımıza geliyor hemen. Ancak koleksiyo-
ner Çebi bu konudaki görüşlerini “Aynı hilye formu 400 senedir yazılıyor, bun-
dan sonra da sanatkârlarımız tarafından yazılmaya zaten devam edecek. Hem 
‘Dün dün ile geçip gitti, artık bugün yeni şeyler söylemek lazım.’ dememiş 
mi Hz. Mevlana. Sanat yeni tasarımların ortaya çıkarılmasını zorunlu kılan bir 
dinamiktir. Devamlılık açısından çağdaş sanatçılarımız mazideki medeniyetten 
ilham alarak yeni eserler üretmeliler. Şu zamanda bir Hâfız Osman, bir Kazasker 
Mustafa İzzet yaşasaydı nasıl bir hilye yazardı diye düşünerek eserler ortaya 
koymalıyız.” diyerek açıklıyor.

Dünyada yeni açılan müzelerin de çağdaş sanat eserlerine yer vermeyi daha ön 
planda tuttuğunu ifade eden Çebi, mevcut müzelerimizde Osmanlı sanat eserleri 
ile ilgili yeterince eser görmenin mümkün olduğunu, Topkapı Sarayı veya Türk-
İslam Eserleri Müzesi’ni gezen birinin Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi’ne geldiğinde 
sanatın devamlılığı niteliğinde eserlerle karşılaşacağını anlatıyor. 

Hilyelerden Sonra Bir Diğer Koleksiyon… Tesbihler…
“Yedi kat gök ve yer ve bunların içinde bulunanlar, Allah’ı tesbih eder. Allah’ı 
hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihini anla-
yamazsınız.”  derken İsra Sûresi'nin 44. ayeti, Nebi (SAV) ise namazdan sonra 
ümmetine 33’er kez Sübhânallah (Allah’ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim), 
Elhamdülillah (Allah'a şükür), Allahu Ekber (Allah en büyüktür) zikrini öğütler.
Bu zikir işlemi için ilk zamanlar parmaklar kullanılırken sahih kitaplarında asha-
bın iplere attıkları düğümler, küçük çakıl taşları, zeytin veya hurma çekirdek-

lerini sayma aracı olarak kullandıkları bilgisi geçer.  Has ismi Sübhânallah 
olan tesbihat çok eski olmasına rağmen tesbihteki estetik gelişmeler 14 ve 
15. yüzyıllara denk gelir. İmame imamı, taneler ise namaza duran cemaati 
temsil ederken, imam ve cemaatin birbiri ardına sıralanması tesbihte sanat 
yarışını başlatır. Sert ağaç kabukları yontulur, taneler dizilir. 

Manevi huzura ermenin anahtarı olan tesbihin bir sanat dalı haline gelmesi 
ise 17. yüzyıl başlarıdır. Bu dönemde sert olan her türlü malzeme habbe ve 
imame yapımında kullanılır: Taş, ağaç, diş, kehribar, kemik, bağa, mercan…

Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi Müdürü Erkan Erben, tesbih yapımıyla ilgili 
genel bir bilgi veriyor: Allah’ı zikretmek ruhani bir duygu olduğu için 
tesbih yaparken hiçbir canlıya zarar verilmez. Ancak ölen bir canlının 
dokusu kullanılır. Müzemizde de buna örnek olarak fildişinden yapılmış 
parçaların yanı sıra mamut fosilinden alınan dişten yapılan kıymetli eser-
ler bulunuyor.”

19. ve 20. yüzyıl ise tesbih sanatının farklı bir boyuta geçtiği dönemdir. 
Çünkü tesbihlere diğer sanatlarla ilgili detaylar işlenir. Kuyumcular tesbih-
lere müdahale ederek altın, gümüş, pırlanta, elmas vb. kıymetli ve yarı 
kıymetli taşları yerleştirir mesela. Takı havası verilen tanelerin bir sonra-
ki asırda üzerine mikro art sanatçılarının tezhip, minyatür gibi sanatları 
uyarladıkları görülürken; müzede buna en çarpıcı örnek olarak camekânın 
ardındaki ışıltısıyla her bir iri habbenin üzerine 36 padişah portresinin iş-
lendiği, pırlanta taşlarla bezeli bir çini tesbih görenleri mest ediyor. 

Hat: Mustafa Cemil Efe  Tezhip: Dilara Yarcı

Fevzi Günüç

Hat: Avni Nakkaş Tezhip: Emel Selamet Abdullah Güllüce

Hat: Menaf Nam  Tezhip: Emine Sukla Çelikay

Kerim Erbili
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Tesbihin Değerini Malzeme Değil, Ustası Belirler 
Tesbihler müzede Osmanlı-Cumhuriyet dönemi karmasından 
oluşuyor. 19. yüzyılda yapılan da mevcut, yaşayan ustaların el 
marifetini gösteren parçalar da. Malzeme çeşitliliğinin çok fazla 
olduğu tamamı el işçiliğine dayalı 500’e yakın parçanın ser-
gilendiği koleksiyondaki eserlerin tek ortak noktası ise kul-
lanılan malzeme ayırt edilmeksizin her bir habbesinin aynı 
renk ve ebatta işlenmiş olması. 

33’lük, 99’luk ve binlik tanelerden oluşan tesbihlerden 
bazıları sade şıklığıyla bazıları ise ışıltılı taşlarıyla gö-
renlerde hayranlık uyandırıyor. Eserler arasında, yal-
nızca Hint Okyanusu’ndaki Seyşel Adaları’ndan 
Praslin’in bir vadisinde yetişen ve oldukça de-
ğerli olan “Narçıl”dan (Hindistan cevizinin ku-
ruyup koyulaşan sütü) yapılmış bir tesbih de 
bulunuyor, tropikal bir ağacın meyvesi olan 
ve mikrop kırıcı özelliği ile bilinen kukadan 

yapılan bir eserde. 

Ayrıca abanoz, 
gül ağacı gibi çe-
şitli ağaçlardan ya-

pılmış tesbihlerin yanı 
sıra, damla- sıkma kehribar, 

kemik, mercan, bağa, inci, gümüş ve değerli taşlarla işlenmiş parçalar da sergileniyor.

Koleksiyoner Çebi, tesbih sanatında farklı bir konuya dikkat çekiyor ve ekliyor: “Günümüz-
de tesbihin kıymeti malzeme ile ilişkilendiriliyor. Bunun çok doğru olmadığını düşünüyo-
rum. Öncelikle tesbihi yapan sanatçının sanat kalitesine bakmak gerek. Yani iyi bir usta ister 
koçboynuzundan ister gergedan boynuzundan -ki aralarında çok fazla fiyat farkı var- bir 

parça üretsin benim için aynı değerdedir. Dolayısıyla eserin fiyatını arttıran sanatçının kendi 
sanat katma değeridir. Tesbih sanatında da bu noktaya gelmemiz lazım.”

Said Abuzeroğlu
 Osmanlı ateş kehribarı

Mercan bir 
tesbih örneği
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Siyavuş Paşa Medresesi
Hilye-i şerif ve tesbihten oluşan sanat eserleri, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından 3 yılda restorasyonu tamamlanarak 
müzeye dönüştürülen gerek mimari yapısı gerekse özenli ta-
sarımı ile dikkat çeken Siyavuş Paşa Medresesi’nde yer alıyor. 
İstanbul’un Fatih ilçesinde 16. yüzyıldan kalma önemli eserler 
arasında yer alan medrese, Süleymaniye Camii’nin denize ba-
kan kısmına dik olarak ayrı dört mahzenin üzerine yamuk planlı 
avluya üç yönlü inşa edilmiş. Bugün 15 hücresi ve bir büyük 
dershane odası bulunan yapının geçmişte öğrencilerin, evsiz-
lerin, askerlerin barındığı bir mekân olarak kullanıldığı biliniyor. 

III. Murad döneminde iki kez sadrazamlık yapan Kanijeli Siya-
vuş Paşa tarafından 1580 yılında doğum yaparken vefat eden 
eşi, II. Selim’in kızı Fatma Sultan adına 1591’de yaptırılan yapı-
nın mimarı ise kaynaklarda Davut Ağa olarak geçiyor. 

Biz sadece bu eserlerle yüzlerce müze kurabiliriz. Do-
ğunun ve batının en önemli şehirlerinden biri olan 
İstanbul’u finans başkenti yanında kültür başkenti 
de yapmamız lazım. Bunu da müze, sergi ve bie-
nallerle yapabiliriz. Bugün İslam eserlerinin piyasası 
Londra’da belirleniyor. İşin piyasası buraya taşınmalı 
ki, İstanbul, İslam sanatı eserlerinin eskisi ve yenisi 
ile bir arada bilindiği, görüldüğü, satın alındığı bir 
merkez haline gelmeli.”

“Bin millik yol bir adım ile başlar” demişler Çinliler 
atasözlerinde. Çebi de İstanbul Sanat ve Medeniyet 
Vakfı olarak açtıkları Hilye-i Şerif ve Tesbih Müzesi’ni 
bu uğurda atılan bir adım olarak değerlendiriyor. 
“Yapılan iş en mükemmeli değil ancak işin ilk adı-
mı.” şeklinde konuşan koleksiyoner, “Yaşayan 
sanatkârların eserlerine müzede yer verme fikri hem 
diğer illerimizde hem de İslam ülkelerine örnek ol-
malı. Bizler çağdaşı gözden ırak tutarak gönülleri-
mizi yalnızca mazide üretilen eserlere açarak klasik 
sanatlarımızı yaşatamayız.” diyerek bu konudaki dü-
şüncelerini paylaşıyor.   

Bin Millik Yol Bir Adımla Başlar
Koleksiyonu ile kültür-sanat hayatının yeni bir müze kazanması-
na ön ayak olan Çebi ile Türkiye’deki müzeler hakkında da ko-
nuşmak istiyoruz. “Bizler yalnızca müzede değil, çoğu şeyde geç 
kaldık. Arkeoloji Müzeleri, Topkapı, Türk ve İslam Eserleri Müze-
si gibi çok önemli müzelerimiz var ancak sayıları çok az.” diyen 
Çebi, TÜRSAB’ın yaptığı araştırmaya göre bazı rakamları paylaşı-
yor: “ABD’de 15 bin müze bulunurken, Almanya’da 6 bin 5 yüz, 
İtalya’da 4 bin, nüfusu dörtte birimiz kadar olan Macaristan’da 
bile bin 200. Türkiye’de ise ören yerleri dâhil 400 müze var.”

Ülkemizdeki müze sayısının devlet-millet iş birliği ile arttırılması 
gerektiğini belirten koleksiyoner, “Müzelerimizin depolarında 
dünyada başyapıt olarak kabul gören üç buçuk milyon eser var. 

 Damla Kehribar

Tropikal bir ağacın meyvesi olan Kuka’dan yapılmış 
imamesinde hilal bulunan tesbih

Kaplumbağa kabuğundan elde 
edilen bağa tesbihlerden birkaçı
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Türkiye’nin İlk Kadın İllüstratörü Olarak 
Bir Ressamın Portresi

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e geçiş döneminde yetişen, Avrupa’da ünlü ressamlardan eğitim 
alan Sabiha Rüştü Bozcalı, aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın illüstratörü. 1953 yılından itibaren Milliyet başta 
olmak üzere Yeni Sabah, Hergün, Havadis, Cumhuriyet ve Tercüman gibi pek çok gazetede ressamı olarak 
çalıştı. Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nin ressamlarından biri olan Bozcalı; Nezihe Araz, Cahit 
Uçuk ve Refii Cevad Ulunay gibi yazarların eserleri için de illüstrasyonlar yaptı. Salt Galata’da düzenlenen 
Sabiha Rüştü Bozcalı sergisiyle, sanatçının yaşamına ve az bilinen sanatsal üretimine tanıklık ettik.  Semra ÇELİK

Sabiha Rüştü  BOZCALI otoportresi.
Sabiha Rüştü  BOZCALI'ya ait bir suluboya çalışması.
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Cumhuriyet’in daha ilan edilmediği yıllardı ve İstanbul, 
şimdi ‘Nerede o eski İstanbul’ dediğimiz şehirdi. Ne trafik 
keşmekeşliği vardı, ne de nüfus bugünkü kadar kalabalık-
tı. Henüz gökdelenlerin yükselmediği, komşuların birbirini 
tanıdığı, sokaklarında omuzlarında bakraçlarıyla yoğurt-
çuların, kış günlerinde ellerinde güğümleriyle bozacıların 
gezdiği şehirdi İstanbul. 

İşte İstanbul’un “eski İstanbul” olduğu devirde, Boğaz’ın 
nezih semtlerinden Kuruçeşme’deki büyük evin bahçesin-
de, önündeki deftere -belki de sadece kendisinin anlam-
landırabileceği- figürler çiziyordu küçük kız. Yolun çok ba-
şında olsa da, kendisi de sanatçı olan annesinin teşvikiyle 
tanıştığı resimdeki yeteneği, yurt dışında aldığı eğitimlerin 
de desteğiyle seneler içinde gelişecek ve o Türkiye’nin ilk 
kadın illüstratörü olacaktı. Zeliha Handan Hanım ile Amiral 
Rüştü Paşa’nın kızları Sabiha, sanat tarihimizdeki bilinen 
adıyla Sabiha Rüştü Bozcalı’dan başkası değil bahçede re-
sim yapan küçük kız. 

Yaşıtları oyuncak bebeklerle oynarken, annesi onun eline 
boya kalemleri tutuştururdu. Çocukken ailesinin resimle 
meşgul olmasına yaklaşımını anlatmak için bir keresinde, 
“Bazen fazla oyuna daldığımda resim yapmıyorum diye 

kızarlardı. Yani resim yapmam için özen gösterilirdi.” di-
yecekti. O yıllarda kız çocuklarının mektebe gitmesi çok 
yaygın olmadığından, o da annesi gibi evde eğitim görür. 
Resme olan yeteneği annesinden tevarüs etmiş olmalı ki, 
Handan Hanım da sanatçı bir kişiliğe sahiptir. Ülkemizde 
posta pullarını kullanarak kolaj tekniği ile tablolar yapan 
ilk ressam olarak bilinir.

Avrupalı Ressamlardan Eğitim Aldı 
Ressam Sabiha Rüştü Bozcalı’nın çocukluk dönemi, ken-
disine yabancı diller öğreten mürebbiyeler arasında geçer. 
İhtişamlı konaklarında, özel mürebbiyelerden Almanca, 
Fransızca, İtalyanca dersleri alır. Sanatçının mürebbiyeler 
eşliğindeki yabancı dil eğitimleri bir yana, biz, onun resim 
konusundaki eğitim hayatına değinmek istiyoruz. 

Beş yaşından itibaren gönlünü renklerin büyüsüne kaptıran 
sanatçı, 15 yaşından itibaren sırasıyla Berlin, Paris, Roma ve 
İstanbul’da önemli ressamların atölyelerinde çalışır. Resim 
tahsili için ailesi tarafından 1918 yılında Berlin’e gönderilen 
genç Sabiha, burada Lovis Corinth’in atölyesinde iki sene 
çalıştıktan sonra İstanbul’a döner. 1922 yılında ailesi bu kez 
Münih’e gönderir resim tahsili için. Orada güzel sanatlar aka-
demisi imtihanına girebilmek için ressam Moritz Heyman’ın 
atölyesinde bir sene kadar çalışır. İmtihanda başarılı olduktan 
sonra akademide, Profesör Karl Caspar’ın atölyesinde iki sene 
çalışır, ardından tekrar İstanbul’a döner. Avrupa’dan döndü-
ğünde de 1926-1928 yılları arasında, arkadaşı Namık İsmail’in 
Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki atölyesine gidip orada resim 
yapar, sergilere katılır. 

Yıl 1931… Bu kez üç yıllığına Paris’e gider. Meşhur Louvre 
Müzesi’nde ünlü ressamların resimlerini kopya ederken, bir 
yandan da neo-empresyonist ressam Paul Signac’ın atölye-
sinde çalışır. Paris’te üç yıl sürekli kalan Sabiha Rüştü Bozcalı, 
bir söyleşisinde Signac’ın atölyesinde geçirdiği dönemi anla-
tırken, “Signac beni çok severdi. Kızının, eşinin ve kendisinin 
portrelerini yapmışımdır. Onlarda çok resmim vardır.” der ve şu 
anekdotu aktarır; “Signac, yılbaşlarında suluboya çalışmalarını 

serer, eşine dostuna hediye ederdi. Bir keresinde ‘Sabiha’ 
demişti, ‘… ötekiler gelmeden önce öncelik senin, beğen, 
beğendiğini  al.’ Ben kendi kendime, hayli büyüğüne kaç-
mayayım da küçük resim alayım dedim ve ufacık bir sulu-
boya seçtim. Bana döndü, ‘En güzelini seçtin’ dedi. Keyif-
lendiği için bir başka resim daha hediye etti.” Ressam Paul 
Signac’ın, “Kabiliyetli, resim sanatının gerektirdiği hassasi-
yete sahip ve kendini tamamen bu mesleğin zorlu çalışma-
sına adayan biri” olarak tanımladığı Bozcalı, Paris yıllarında 
birkaç sergiye katılır. İstanbul’a döndüğünde de Flarmoni 
Derneği’nde kişisel bir sergi açar. 

Resim çalışmalarını bir süre daha İstanbul’da sürdürse de, 
yurt dışı serüvenine yeni bir durak daha ekler. Bu kez 1947 
yılında, amcası Mahmud Nedim Oyvar’ın, bugünkü deyiş-
le ‘sponsorluğunda’ İtalya’ya gider. Vatican ve Villa Borg-
hese galerilerinde transfigürasyon çalışmaları yapar. Daha 
sonra İtalyan metafizik ressamı Giorgio de Chirico ile ta-
nışır. Modern İtalyan resminin de kurucularından biri olan 
sanatçı, ilk anda Sabiha Rüştü’ye, “Ben yanımda çoluk 
çocuk çalıştırmam.” diyerek itiraz eder, ancak genç kız, 
“İstanbul’dan geliyorum, hiç olmazsa bana yol göster.” 
deyip çalışmalarından bahsedince atölyesine kabul eder. 
Teşrik-i mesaileri üç yıl sürer.   

İllüstratörlüğe İlk Adımı Milliyet Gazetesi’nde Attı
İtalya’da ressam Giorgio de Chirico’nun atölyesinde üç yıl 
çalıştıktan sonra yurda dönen genç ressam Sabiha Rüştü 
Bozcalı’nın kariyer yaşamı, çok farklı bir alana doğru yönelir. 
Teyzesinin zevci olan gazeteci Refii Ulunay, Milliyet Gazetesi’nin 
kurucusu Ali Naci Karacan’a, ondan bahseder. Sonrasında 
genç sanatçı her ne kadar gazeteye angaje edilmek istemedi-
ğini belirtip, “Ben gazete ressamı değilim.” dese de, gazetenin 
baş ressamı olarak işe başlar. Birlikte çalışacağı isim de gazete-
nin yazarlarından olan Reşat Ekrem Koçu’dur. Koçu da ilk anda 
“Ben bir kadınla çalışmam!” diyerek ayak direr, Sabiha Rüş-
tü ile çalışmayı reddeder. Taraflar, her ne kadar birlikte teşrik-i 
mesai yapmak konusunda pek gönüllü olmasalar da -klişe 
deyimiyle- kader onları bir araya getirmiştir bir kere. 
İsteksizce başlayan bu iş arkadaşlığı dostluğa dö-
nüşür, 20 yıl boyunca da devam eder. Ta ki R. 
Ekrem Koçu’nun vefatına kadar. 

Sabiha Rüştü Bozcalı, seneler sonra 
Reşat Ekrem Koçu ile tanışmaların-
dan bahsederken, “Ali Naci Bey, Re-
şat Ekrem Bey’e, ‘Sabiha Hanım sizin 
illüstrasyonlarınızı yapacak.’ dedi. İlk 
önce pek iyi karşılamadı ve ‘Ben ka-
dınla çalışmam!’ dedi. Fazla üstünde 
durmadım. Aslında taassubundan filan 
değil, o güne kadar hiç kadınla çalışma-
mış ondan.” der. Vaktiyle bir söyleşisinde 
de, Koçu’yu “Çok bilgili bir insandı, yaza-
cağı konuyu çok iyi incelerdi. Hazırladığı 
yazılara göre illüstrasyon yapardım. Asabi 
mizaçlı ama son derece nazikti. Yirmi yıl çalış-
tık, bir gün olsun beni kırmadı. Bana ‘hemşi-
rem’ diye hitap ederdi.” sözleriyle anlatır. 

Sabiha Rüştü Bozcalı aynı zamanda Reşat Ekrem Koçu’nun 
İstanbul Ansiklopedisi için çalışır. Tümü olmasa bile ansik-
lopedideki resimlerin önemli bir kısmı Bozcalı’nın elinden 
çıkmıştır. Bu sebepten olacak ki, R. Ekrem Koçu, ansiklope-
dinin 7. cildini, “Bu ömrümün mahsulü eserde aziz ve bü-
yük sanatkâr Sabiha Bozcalı Hanımefendi hemşiremin eme-
ği, en az benim göz nurum kadardır. Minnetle, şükranla.” 
diyerek sanatçıya ithaf eder. Ansiklopedinin yayınlanması, 
Koçu’nun vefatı sebebiyle 20 ciltte sona erer. 

1949 yılında Milliyet Gazetesi'nin baş ressamı olarak yap-
tığı çalışmalar, onu kısa zamanda basında 

imzası aranır bir illüstratör haline getirir. 
Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nin 

dışında halkın ilgi duyduğu pek 
çok eseri, resimleriyle ustaca 
süsleyen sanatçı, çizgileriyle, 
okuyuculara hayal dünyasının 
kapılarını aralar. Türkiye’nin 
ilk kadın illüstratörü olan 
Bozcalı’nın, Milliyet'te başla-
yan gazetecilik serüveni daha 
sonra Yeni Sabah, Hergün, 
Havadis, Cumhuriyet ve Ter-
cüman gazetelerinde devam 
eder. Basın şeref kartı sahibi 
olan Bozcalı, gazetelerde-

ki çalışmalarının ve İstanbul 
Ansiklopedisi’nin yanı sıra Nezihe 

Araz, Cahit Uçuk ve Refii Cevad 
Ulunay gibi yazarların eserleri 
için de illüstrasyonlar yapar. 

Sabiha Rüştü Bozcalı tuvalin başındayken

Sabiha Rüştü Bozcalı'nın, Münih Güzel Sanatlar Akademisi kimlik kartı

85

Kapak tasarımlarını Sabiha Rüştü BOZCALI'nın 
hazırladığı kitaplar.



8786

Nezihe Araz’ın “Anadolu Evliyaları” ve “Yunus Emre”, Ca-
hit Uçuk’un “Türk İkizleri” kitaplarının kapak tasarımları da 
yine onun elinden çıkar. Reşat Ekrem Koçu’nun İstanbul 
Ansiklopedisi’nin yanı sıra yazarın; “Türk Zaferleri”, “Kabakçı 
Mustafa”, “Patrona Halil”, “Yeniçeriler” gibi kitaplarının kapak 
resimlerinde de yine Bozcalı imzası vardır.    

Reklam ve Yayıncılıktaki Dönüşüme Işık Tutuyor
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e geçiş döneminde 
yetişen ressam Sabiha Rüştü Bozcalı’nın sanat yaşamı, Salt 
Araştırma’nın düzenlediği bir sergiyle sanatseverlere hatırlatıldı. 
Salt Galata’daki Sergi Salonu’nda düzenlenen sergi, Bozcalı’nın 

hayatı üzerinden Türkiye’de reklam ve yayıncılıktaki dönüşü-
me de ışık tutar nitelikteydi. Bozcalı’nın ailesi tarafından 2014 
yılında Salt Araştırma’ya bağışlanan belge, fotoğraflar ve çizim-
ler ile İstanbul Şehir Üniversitesi Taha Toros Arşivi’nin Sabiha 
Bozcalı bölümünden belgelerle oluşturulan sergide sanatçının; 
suluboya, desen, illüstrasyon, karikatür, kara kalem çalışmaları 
ve kitap kapaklarına kadar pek çok işi görülebildi. Ayrıca sa-
natçının o dönem Yapı Kredi Bankası’nın reklam müdürü olan 
Memduh Moran’ın kurduğu Moran Reklam Ajansı için yaptığı 
çalışmalar da sergide yer aldı. Bozcalı’nın Yapı Kredi Bankası 
için tasarladığı reklam afişleri, bir kadın giyim mağazası için ha-
zırladığı afişler bunlardan birkaçı.     

Salt Galeri’deki “Sabiha Rüştü Bozcalı” sergisi hakkında 
konuştuğumuz Salt Araştırma ve Programlar Yöneticisi 
Lorans Tanatar Baruh, sergiyle, Bozcalı’nın kültür tarihin-
deki rolüne ışık tutmayı amaçladıklarını belirtti. Baruh, 
sergide, sanatçının yaşamının nirengi noktaları üzerin-
den mesleki üretiminin çeşitliliğinin vurgulandığını kay-
detti. Bozcalı’nın; çeşitli desen, resim, fotoğraf, günlük, 
mektup ve kartpostalları ile katkıda bulunduğu yayınlara 
sergide yer verildiğini anlatan Baruh, sergideki eserleri 
görerek o dönemin görsel dilini okumanın mümkün ol-
duğuna dikkat çekti. 

Bozcalı'nın fırçasından suluboya resim çalışmaları
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Sergi için, “Burada bir yaşam anlatılıyor ama bu yaşam kompartıman-
lara ayrılarak değil birbirinin içinden geçerek, geçişken bir şekilde an-
latılıyor. Serginin tasarımında da biraz parça o vurgulandı. Duvarlar ye-
rine, daha geçirgen camlar kullanıldı. Ayrıca sergide sanatçının sesinin 
duyulmasına özen gösterdik. Kendi yazdığı notlardan, mektuplardan, 
aldığı mektuplardan ya da dönemdaşlarının onun hakkında söyledik-
lerinden, yazdıklarından yola çıkarak kurguladık.” dedi. 

Sihirli Fırçasını 60 Yıldan Fazla Kullandı 
Sabiha Rüştü Bozcalı, fırçasını 60 yıldan fazla kullanabilen nadir 
sanatkârlardan biri. Ansiklopedi ve tarihi kitaplar için uyguladığı de-
senler ona ün kazandıran çalışmalar olsa da, karakalem, pastel, sulu-
boya, yağlıboya olarak yaptığı eserler de serginin hayranlık uyandıran 
eserlerindendi. Bilhassa portre çalışmaları dikkat çekiciydi. 

Gazete ressamlığı ve illüstratörlüğe yıllarını veren sanatçı, yine de 
gönlünde yatan aslanın resim çalışmaları, özellikle de porte çalışma-
ları olduğunu, vefatından evvel söylediği şu sözle aktarır; “İlk kadın 
illüstratör idim, fakat aslen ben yağlıboya portrecisiydim.” sözü, bunu 
doğrular niteliktedir.  Pek çok gazetede 20 yıl ressamlık yapan, rek-

lam ajansına afişler tasarlayan Bozcalı, gazeteciliği bıraktıktan sonra 
vaktini tümüyle gönlünde yer eden asıl işe vakfeder. Artık çocuklu-
ğunun geçtiği Rüştü Paşa Yalısı’nda değil de, kendisinin deyimiyle 
-Teşvikiye’de sığamadığı bir apartman dairesinde- yaşasa da, fırçası-
nı tuvalinde gezdirmek onu yine de mutlu eder.  Sipariş üzere port-
reler yapar. Tuval başında oturmanın, resim yapmanın kendisi için 
dua, âdeta bir ibadet olduğunu dile getirir. Hayattaki tek zevkidir 
resim ve yaşamı boyunca hiçbir şeyle değişmeyi düşünmemiştir. Ha-
yata geliş misyonunun resim yapmak olduğunu düşünmüş olacak 
ki, vefatından önce, “Allah’a yalvarıyorum, ‘Ne olur öldürme daha, 
biraz yaşayayım, birkaç resim fazla yapayım’ diye.” sözü bir gazete-
ye verdiği röportajda yer alır. 

En güzel eserlerinin Paris, Roma ve Kahire’de olduğu bilinen sanat-
çının bugüne kadar yaptığı eserlerin kesin sayısı bilinmiyor. Kolek-
siyoncularımızın pek çoğunda, onun portreleri, çiçekleri ve tarihi 
köşeleri yansıtan tabloları bulunuyor. Biz de zihnimizde sanatçının 
suluboya çalışmaları, portreleri ve gazete ressamlığı döneminde ta-
kip ettiği Yassıada Duruşmaları’ndan birkaç kare ve merhum Adnan 
Menderes portresiyle sergiden ayrılıyoruz.  

Bozcalı'nın, Yassıada Duruşmaları'nı takip ederken çizdiği 
Adnan Menderes portresi
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Mûcize Kitabın 

Muhteşem Hattı: Kûfi'nin 

Tarihsel Yolculuğu

Sevgi KUTLUAY*

Dikey ve yatay harflerin birleşmesiyle ortaya çıkan Kûfi, bir çeşit hat yazısı olup, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk yazısı 

olarak bilinir. İslâm hat sanatında geometrik formuyla inanılmaz zarafete sahip Kûfi, mushaf yazımında 11. yüzyıla kadar 

kullanılan tek yazı türüdür. Sevgi Kutluay; Emevi, Abbasi, Selçuklu, İlhanlı, Memlûk, Celâyirî, Timurlu ve Osmanlı döneminde 

üretilen başyapıt niteliğindeki eserlerle ‘Şam Evrakları’ arasında yer alan Kur’an yaprakları, rulo Kur’anlar, cüzler ve İslam cilt 

sanatı örneklerinden yola çıkarak Kûfi’nin tarihsel yolculuğunu kaleme aldı. 

Kur’an-ı Kerim nüshalarının ilk yazısı olması nedeniyle taşıdığı manevi anlamının yanı sıra, hattat-
ların hünerlerini en mükemmel şekilde ortaya koyduğu bir yazı türü olan Kûfi’yi konu alan, “Mu-
cize Kitabın Muhteşem Hattı: Kûfi” sergisi bu konseptle açılan ilk kapsamlı sergi olma niteliğini 
taşımaktadır. Dünyanın sayılı koleksiyonlarından biri olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin Kur’an 
koleksiyonu ve Şam Evrakları koleksiyonundan seçilen görkemli eserlerin yer aldığı sergi, aynı za-
manda 8.-15. yüzyıllar arasında hazırlanmış nüshaların yer aldığı bir Kur’an-ı Kerim sergisidir.  

Müzenin Kur’an koleksiyonu ilk olarak Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin 1400. yılı nedeniyle 2010 yılın-
da açılan kapsamlı bir sergi ile tanıtılmıştı. Ancak bu sergide 8. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan süreç 
içinde İslam coğrafyasında hazırlanan Kur’an-ı Kerim nüshalarının tanıtılması hedeflendiği için Kûfi 
hatla yazılmış Kur’an nüshalarına sınırlı sayıda yer verilebilmişti. 

İslam Kültür ve Sanat Platformu’nun (İKSP), müzenin Kur’an koleksiyonunda muhafaza edilen 
eserlerle Kûfi hattını konu alan bir sergi yapmak istemesi, 2010 yılındaki sergide sınırlı sayıda yer 
verebildiğimiz Kur’an-ı Kerim’in ilk nüshalarını ilgilileri ile buluşturmak için çok önemli bir fırsat 
yarattı. Serginin kutlu doğum haftasında da ziyaret edilebilecek olması sergi konseptini belirleyen 
önemli etkenlerden biri oldu. Böylece Hz. Peygamber’in (SAV) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’in 
ilk yazısı olan Kûfi, son derece anlamlı bir dönemde ilgilileri, günümüz hattatları, müzehhipleri ve 
mücellitleri ile buluşabilecekti.

Kur’an Yaprağı / ŞE 284 Abbasi Dönemi 10. yüzyıl, Meşrik Kûfisi
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Kûfi Hattın Gelişimi 
Serginin konseptini oluştururken Kûfi hattın gelişimi ve böl-
gesel özelliklerinin yanı sıra 8. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanan 
süreç içinde İslam kitap sanatının gelişmesini de ele aldık ve 
özellikle bu konuda çalışma yapan araştırmacılar ile sanatçı-
ların önünü açabilmek adına sergilenecek eserlerin seçimin-
de son derece titiz davrandık. Titizlikle ele aldığımız konular-
dan biri de kuşkusuz bilgi panoları ve etiketler oldu. Bugüne 
kadar bilimsel yayınlarda ele alınan konuları ve sergilenen 
eserlerle ilgili genel bilgileri panolara taşıdık. Bilgi panoların-
da sergilenen eserlerden seçtiğimiz tezhip örnekleriyle son 
derece çağdaş tasarımlar yapmaya çalıştık ve bu tasarımları 
yönlendirici olması için ilgili eserlerin etiketlerinde de kul-
landık. Emevi, Abbasi, Selçuklu, İlhanlı, Memlûk, Celâyirî, 
Timurlu ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri kronolojik ola-
rak sergiledik. Mağribi hattın örneklerini Endülüs nüshaları 
olarak genel bir başlıkla ele aldık. İslam dünyasında kitaba 
verilen öneme ve gösterilen saygıya dikkat çekmek için de 
“Saray Atölyelerinde Tamir Edilen Nüshalar” ile ilgili sergide 
ayrı bir bölüm oluşturduk.

Pek çok geçici sergide olduğu gibi bu serginin de hedef kitlesi-
ni görkemli kültür mirasımızın gelecekteki sahibi olan çocuklar 
ve gençler oluşturduğu için “Mucize Kitabın Muhteşem Hattı: 
Kûfi” sergisinin başlangıcında “Mucize Kitap”, “Hz. Peygam-
ber ve Kur’an-ı Kerim” başlıklı önemli iki bilgi panosuna yer 
verdik. Aslında bu iki pano sergide yer alan eserlerin neden 
bu kadar görkemli olduğunu da açıklamaktadır.  

Kur’an’ın Eşsiz Anlatımı 
Son Peygamber Hz. Muhammed’e (SAV) 610 yılında 
Mekke’de Cebrail (AS) vasıtasıyla indirilen Kur’an-ı Kerim, Al-
lah kelamıdır. İnsanlığı doğru yola yöneltmek için gönderilen 

bu kitap, mushaflara yazılı olarak kayıt altına alındığı gibi sa-
habe neslinden bu yana ezberlenerek sözlü olarak da kuşak-
tan kuşağa aktarılmıştır. Bu nedenle yeryüzünde hiçbir kitap 
için söz konusu olmayan bir ayrıcalığa sahiptir.

Allah kelamı olması nedeniyle bir benzerinin ortaya konması 
mümkün olmayan bu kitap, kelimelerin seçilmesi, cümlele-
rin teşekkül etmesi ve konuların ifade edilmesinde kendine 
has eşsiz bir anlatım tarzına sahiptir. Bu özelliği ile de indi-
rildiği dönemde mevcut olan nazım ve nesir türleriyle kıyas-
lanması mümkün değildir. Onun üslubunda insani zaaflar 
görülmez. Edebi tasvirleri, içerik bütünlüğü, farklı seviyeler-
deki insanlara hitabı, gönüllere etkisi, i’câzi ve görünmeyen 
âlemlere ilişkin haberleriyle erişilmesi mümkün olmayan bir 
kitaptır. Harflerin, kelimelerin ve cümlelerin seslendirilme-
si esnasında kulağa ve ruha hoş gelen, diğer söz türlerinin 
hiçbirinde rastlanmayan musiki Kur’an-ı Kerim’in insanı de-
rinden etkileyen bir diğer özelliğidir. Okunması esnasında 
bazı ayetlerinin insana huzur ve ferahlık vermesi, bazılarının 
ise ürpertmesi Kur’an’ın akla ve duyguya aynı anda hitap 
etmesinden kaynaklanan bir başka özelliğidir.

Kur’an-ı Kerim’in açıklayıcısı ve uygulayıcısı olan Hz. Peygam-
ber, “Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için 
kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilen ise Allah’ın 
vahyettiği Kur’an’dır. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti 
en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum.” (Buhâri, 
“İ’tisam”, Müslim, “İman”, 29) buyurmuştur. Kur’an’ın muh-
tevası içinde Hz. Peygamber ile ilgili ayetler önemli bir yer tu-
tar. “Muhammed” ismi dört ayette geçer, pek çok ayette  
“Allah ve resulü” olarak zikredilir, üç yüzden fazla ayet Hz. 
Muhammed’e (SAV) yönelik olarak “de ki”  hitabıyla başlar. 
Hz. Peygamber’e (SAV) ilahi emir ve yasakları tebliğ edip kişi 

ve toplumları manevi arınmaya tâbi tutma, onlara kitap 
ve hikmeti öğreterek hak dini yaşayacak olgunluğa kavuş-
turma görevinin verildiği, onun âlemlere rahmet olarak 
gönderildiği Kur’an-ı Kerim’de açıkça anlatılır ve onu öven 
ifadeler kullanılır (Bakara 2/129, Âl’i İmran 3/169, Kalem 
68 /4, Tevbe 9/128, Enbiyâ 21/107, Cuma 62/2). 

İlk Nüshalar…
Hz Peygamber (SAV), Kur’an’ın emir ve tavsiyeleri doğ-
rultusunda hareket etmiş, insanlara ulaştırmakla görevli 
olduğu ilahi mesajı önce kendi hayatına uygulayarak üm-
meti için mükemmel bir örnek olmuştur. “Sizin en hayır-
lınız Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir” (Buhâri “Fezâilü’l 
Kur’an,21) vb. hadisi şerifleriyle de Kur’an’ın öğrenilmesini 
ve başkalarına öğretilmesini teşvik etmiştir.  

Hz. Peygamber’e (SAV) geldiği şekliyle kıyamete kadar 
var olacağı ve onun Allah tarafından korunacağı ayet-
le (Hicr 15/9.) bildirilen Kur’an, 114 sure ve 6666 aye-
ti ihtiva eden 30 cüzden oluşmaktadır. Vahiy süreci 23 
sene olan Kur’an’ın ilk olarak Alâk (96/1.-5.) son ola-
rak da Mâide (5/3.) ayeti indirilmiş ve Hz. Peygamber 
(SAV) vahiyle kendisine gelen ayetleri hayatta iken vahiy                 
kâtiplerine yazdırmıştır.

Kur’an-ı Kerim, ilk halife Hz. Ebûbekir (RA) döneminde 
mütecânis (tek tip) sahifelere yazılarak mushaf haline geti-
rilmiştir. Hz. Osman (RA) döneminde de Hz. Peygamber’in 
(SAV) eşi Hafsa Binti Ömer’de bulunan bu mushaftan, va-
hiy kâtiplerine altı kopya daha yazdırılarak önemli İslam 
merkezlerine gönderilmiş ve fetihlerle genişleyen İslam 
coğrafyasında Kur’an’ın doğru olarak okunması ve öğre-
nilmesi sağlanmıştır. 

İlahi kelamın muhafazası ve gelecek nesillere doğru ola-
rak aktarılması, Kur’an’ın yanlış okumaya ve tahrife sebep 
olmayacak şekilde açık ve güzel bir hatla yazılmasıyla sağ-
lanmıştır. Bu nedenle Kur’an nüshaları yüzyıllar boyunca 
dönemin en ünlü hattatları tarafından büyük bir özen ve 
hünerle yazılmıştır. 

Kur’an’ın İlk Hattı: Kûfi
Estetik ve nitelik açısından Kur’an’ın ilk nüshalarının yazılması 
için mükemmel bir yazı olan Kûfî, “Kur’an yazısı” ve “Asr-ı 
saadet Kûfisi” olarak da bilinmektedir. Düzenli dikey ve yatay 
harfler ve bu harflerin birleşmesiyle ortaya çıkan geometrik 
formuyla inanılmaz bir zarafete sahiptir.

Kûfî yazı, önce Hicaz’da, 7. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise 
Kuzey Afrika (Fas, Cezayir, Tunus) ve İspanya’da yayılmıştır. 
Mekke’de Mekkî, Medine’de Medenî, Basra’da Basrî gibi ya-
yıldığı bölgenin adını alan bu yazı, Kûfe’nin önemli bir mer-
kez haline gelmesiyle büyük bir gelişme göstermiş, bundan 
sonra genel bir anlam kazanarak “Kûfî” adıyla anılmıştır. 
Bununla birlikte, farklı yazım şekilleri Kûfî yazının; “Doğu 
Kûfîsi veya Meşrik Kûfîsi”, “Batı Kûfîsi veya Mağribî” olarak 
isimlendirilmesine neden olmuştur. 11. yüzyıla kadar mushaf 
yazımında kullanılan tek yazı türü olan Kûfi, yeni yazı tür-
lerinin yaygınlaşması sonucu; mushaflarda, dini, edebi ve 
ilmi el yazmalarında diğer yazı türleriyle birlikte kullanılmış, 
kitabelerde, mezar taşlarında, günlük kullanım eşyalarında, 
celi olarak mimaride ancak, 15. yüzyıl sonuna kadar varlığını 
devam ettirebilmiştir. Bundan sonra ise, sadece hünerlerini 
göstermek isteyen hattatlar tarafından kullanılmıştır.

Binlerce Kur’an nüshası Kûfi hattın gelişimini ve bölgesel fark-
lılıklarını günümüze taşımakla birlikte, Kûfi hattın üstatlarının 

Kur’an-ı Kerim / TİEM 360 Kuzey Afrika, 13. yüzyıl, Mağribi Hat Kur’an Cüzü / TİEM 550 Abbasi Dönemi 10. yüzyıl, Meşrik Kûfisi (35b-36a)
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İslam dünyası için çok değerli bir koleksiyon olan Şam Ev-
rakları, İslam kitap sanatının özellikle Emevi (8. yüzyıl sonu) 
ve Abbasi (9.-10. yüzyıl) dönemlerindeki gelişimini izlemek 
için de inanılmaz bir hazinedir. Kâğıt veya parşömen üze-
rine Kûfi (Meşrik Kûfisi, Mağribî) hatla, sepya (kahverengi) 
veya is (siyah) mürekkebi kullanılarak yazılmış olan bu nüs-
haların, kırmızı, turuncu ve yeşil renkli noktalama işaretleri 
sonradan eklenmiştir. İslam kitap sanatında, kitap süsleme-
sinin Kur’an-ı Kerim’in süslenmesiyle başladığını da ilk nüs-
halar ortaya koymaktadır. Emevi döneminde belli bir prog-
ram olmadan satır aralarına yerleştirilen süslemeler, Abbasi 
döneminde sure başlarını metinden ayıracak bir düzenleme 
ile son derece programlı olarak yapılmış ve ağırlıklı olarak 
altın varak kullanılmıştır. İlk nüshaların deri iplerle birine 
bağlanan ve yaygın olarak ahşap üzerine kaplanan deriden 
yapılmış ciltleri, genellikle geometrik bezemelerle süslen-
miştir. Bunun yanı sıra karton kutu şeklinde tasarlanan ünik 
örneklerde dikkati çekmektedir.  

Kufi yazının gelişimini kesintisiz olarak izleme imkânı veren 
bu nüshaların, önemli bir bölümünde ketebe ve ferağ kaydı 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, üzerlerindeki vakıf ka-
yıtları diğer nüshaların tarihlendirilmesi açısından da büyük 
bir önem taşımaktadır. 

Vakfedilen Kur’anlar
Kur’anlardaki vakıf kayıtlarından; sultanların ve devletin ileri 
gelenlerinin yaptırdıkları camilere, medreselere ve türbelere 9. 
yüzyıldan itibaren Kuran-ı Kerim vakfettikleri anlaşılmaktadır. 
Günümüze ulaşan kayıtlara göre, Sûr kentindeki camiye okun-
mak üzere 30 cüz vakfeden Abbasilerin Şam Valisi Amacur 
(valilik dön. 870-878) İslam dünyasının vakıf yapan ilk devlet 
adamıdır (ŞE 13114, ŞE 990, ŞE 4). Kur’an nüshalarının vak-
fedilmesi Abbasilerden sonra gelenek halini almış, özellikle 
Memluklular ve Osmanlılar dönemlerinde camilerin veya med-
reselerin inşa edilmesi aşamasında vakfedilecek Kur’an nüs-
halarının hazırlanmasına başlanmıştır. Bu dönemde camilere 
vakfedilmek üzere hazırlanan Kur’an-ı Kerim'lerin, vakfı yapan 
sultanın gücünün ve zenginliğinin bir göstergesi olarak son de-
rece büyük boyutlu olduğu, ünlü hattatlar tarafından yazıldığı, 
muhteşem tezhiplerle süslendiği ve usta mücellitler tarafından 
ciltlendiği dikkati çekmektedir. Nüshalara gösterilen bu özen 
Kur’an’ın muhafaza edileceği sandıklara ve üzerine konulacak 
rahlelere de gösterilmiştir. İslam kitap sanatının her dönemin-
de büyük bir itina ile hazırlanan Kur’an nüshalarının metninin 
doğru yazılması konusunda da son derece titiz davranıldığı-
nı, hattat Muhammed b. Ahmed b. Yasin tarafından 993’te 
İsfahan’da istinsah edilen nüshanın üzerindeki 994 tarihli “mu-
kabele” kaydı ortaya koymaktadır (TİEM 456, 337b). Kûfi hatla 

adı ya dönem kaynaklarında ya da sınırlı sayıdaki ketebe ve fe-
rağ kaydında yer almaktadır. Emevi ve Abbasi dönemlerinde 
altın çağını yaşayan Kûfi’nin ilk hünerli üstadı Emevi dönemi-
nin son yıllarında yaşayan ve yazık ki herhangi bir yazısı günü-
müze ulaşmayan Kutbe el- Muharrir’dir. Kutbe, Kûfi’yi tadil 
ederek daha güzel bir hale getirmiş, “Celîl ve Tumar” adıyla 
anılan yeni yazı çeşitleri ortaya koymuştur. Kûfe’nin önemli bir 
merkez haline gelmesinin ardından yeni hattatların yetişmesi 
için hazırlanan ortam hat sanatının büyük bir gelişme göster-
mesini sağlamış, Kutbe’den sonra Dahhak b. Aclan, İshak b. 
Hammâd ve Muhammed b. Ahmed b. Yasin (TİEM 453-456) 
Kûfi yazının önemli hattatları arasında yer almıştır.

15. Yüzyıla Kadar Kullanıldı
Abbasiler döneminde sayısı 40’ı aşan yeni yazı çeşidi, İbn 
Mukle (Ö. 940) ve Ali b. Hilâl (İbn Bevvab öl.1032) tarafından 
tadil edilmiştir. Aklâm-ı sitte (muhakkak, reyhani, nesih, sü-
lüs, tevki, rıka) olarak anılan bu yazı türlerinin Yakut el- Mus-
ta’sımi (Ö.1298) tarafından usul ve kaidelerinin belirlenme-
siyle hat sanatında yeni bir üslup (ekol) başlamış ve Osmanlı 
öncesinde hat sanatının üstatları bu yolda eserler vermiştir. 
Yakut üslubu, İslam ülkelerinde büyük ölçüde benimsenmiş 
olsa da, hattın ünlü üstatları yaygın olmamakla birlikte Kûfi 
hatla, sure başlıkları ve zahriye sayfalarında 15. yüzyıla kadar 

yer vermiştir. Bu dönemden sonra taşıdığı manevi anlama ve 
günümüz sanatçılarını dahi imrendirecek olgunluktaki estetik 
özelliklerine karşın Kûfi hattın kullanılmaması son derece dik-
kat çekici bir durumdur. 

Yakın zamana kadar Kur’an’ın ilk nüshalarının sınırlı sayıda 
olduğu bilinmekte iken 20. yüzyılın başında binlerce Kur’an 
yaprağının, yüzyıllar boyunca Suriye’de Şam Emeviye Ca-
mii, Tunus’ta Kayrevan Ulu Camii ve Yemen’de Sana Ulu 
Camii’nde muhafaza edildiği anlaşılmıştır. Kur’an’ın eksilme, 
değişme ve bozulmaya maruz kalmadan günümüze ulaştığı-
nı ortaya koyan bu nüshalar, yazık ki son derece kötü koşul-
larda muhafaza edilmiş ve Şam Emeviye Camii’nde bulunan-
lar 1917’de Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne getirilerek “Şam 
Evrakları Koleksiyonu“ adı ile koruma altına alınmıştır.

Değerli Bir Koleksiyon: Şam Evrakları
Şam Evrakları; Kur’an yaprakları, rulo Kur’anlar, Kur’an cüz-
leri, İslam cilt sanatının ilk örnekleri olan ahşap üzerine geçi-
rilmiş deriden oluşan ciltler, mektuplar gibi çeşitli belgelerin 
bir arada muhafaza edildiği, 8. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl ara-
sına tarihlenen binlerce belgeden oluşan bir koleksiyondur. 
Kur’an-ı Kerim’in ilk nüshaları olarak kabul edilen parşömen 
üzerine yazılmış Kur’an yapraklarını ihtiva etmesi nedeniyle 

Kur’an Yaprağı / ŞE 13114 Abbasi Dönemi 9. yüzyıl Meşrik Kûfisi, 876-76 
tarihli Şam Valisi Amacur’un Vakıf Kaydı

Kur’an Yaprağı / ŞE 346 Abbasi Dönemi 10. yüzyıl, Meşrik Kûfisi
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Arapça yazılmış olan bu kayıttan Kur’an metninin bir komisyon 
tarafından kontrol edilerek tasdiklendiği anlaşılmaktadır.

Yıpranmış Mushafların Tamiri
İslam dünyasında kitaba verilen önemi günümüze ulaşan 
eserler ortaya koymaktadır.  Memluk, Celâyirî, Safevi ve Os-
manlı saraylarının sanat hamileri, saraylarında oluşturdukları 
nakkaşhaneler de bir taraftan yeni eserlerin hazırlanması için 
sanatçıları teşvik ederken diğer taraftan yıpranmış sanat eser-
lerinin, özellikle Kur’an nüshalarının tamir edilmesine büyük 
özen göstermişlerdir. Hazırlandığı dönemin üslup özelliklerine 
müdahale edilmeden korumaya yönelik olarak yapılan bu ça-

lışmalar sırasında nüshalara, tamir edildikleri sarayın sanat an-
layışına uygun olarak hizip, aşir ve secde gülleri ile noktalama 
işaretlerinin eklendiği, eksik yaprakların tamamlandığı, bazen 
yapraklara vassale yapıldığı, cetvel çekildiği, sure başlarının 
yazıldığı ve tezhiplerle süslendiği, ciltleri bulunmayanlara cilt 
yapıldığı dikkati çekmektedir. Saray nakkaşhanelerinde tamir 
edilen eserler arasında en önemlisi kuşkusuz, Hz. Osman’a 
atfedilen Kur’an-ı Kerim’dir. Bugün müzelerde, kütüphaneler-

“Mucize Kitabın Muhteşem Hattı: Kûfi” sergisinin konsepti ve 
sergilenen eserleriyle, 8.-11. yüzyıllar arasında altın çağını ya-
şayan, 15. yüzyıldan sonra neredeyse unutulan, günümüzde 
ise herhangi bir monografik çalışmaya veya bir sergiye konu 
olmayan Kur’an-ı Kerim’in ilk yazısı Kûfi hattı ele alan önemli 
bir sergi olduğu inancını taşımaktayız.

* Küratör

de, medreselerde vb. korunmakta olan altı mushafın Hz. Osman 
mushaf’ı olduğu, hatta şehit olması esnasında bunlardan birini 
okuduğu ileri sürülmektedir. Bu mushafların imla ve yazı özellikleri 
dikkate alınarak yapılan incelemede; Taşkent Mushafı’nın (Mûy-i 
Mübarek Medresesi’nde) Kûfe Mushafı ile Topkapı Mushafı'nın 
(TSM H.S. 32) Medine Mushaf’ı ile Türk ve İslam Eserleri Müze-
si (TİEM 457) ve St. Petersburg (Şarkiyat Ens. Kütüp. E20) mus-
haflarının Basra Mushafı ile Kahire Mushafı'nın (El- Meşhedü’l-
Hüseynî) yine Kûfe Mushafı ile Londra Mushafı'nın (British Library, 
Or. 2165) Şam Mushafı ile bağlantılı olduğu, ya Hz. Osman’ın 
hazırlattığı altı kopyadan ya da onlardan istinsah edilmiş nüsha-
lardan yazılmış olduğu ifade edilmektedir. 

“Türkiye’nin Kültürel Zenginliği İslam Dünyası İçin de Referans” 
Serginin, proje genel koordinatörlüğünü,  İKSP Genel Sekreteri Abdülkadir Özkan gerçekleştirdi. Kûfi hat 
konusunda dünyanın en kapsamlı sergisini açtıklarını belirten Özkan, Türkiye’nin bir yandan modernleşmeyi 
yaşarken, öte yandan geleneksel olanı bugüne aktararak hukuktan siyasete kadar yaptığı çabalarının yanında 
aynı şekilde kültür ve sanat açısından da toplumsal yapıya uygun arayışlar yapmak zorunda olduğunu ifade 
etti. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelinen bu noktada, tarihsel tecrübeyle ve geleneksel birikimi yansıta-
rak sağlam bağlar kurabilen ve bunu bugüne taşıyacak yeni ve güçlü bir dile ihtiyaç olduğu açıktır. Bu ihtiyacı 
dillendirmek ve bu dili ortaya koyma çabasını teşvik etmek üzere İKSP ortaya çıkmıştır. Osmanlı’nın miras 
bıraktığı coğrafyada bir İslam ülkesi olarak varlık bulan Türkiye’nin kültürel mirasının zenginliği ve bu mirasın 
sunduğu tarih perspektifi, İslam dünyası açısından da bir referans değeri taşımaktadır. İKSP’nin bu kapsamda 
Cumhurbaşkanlığının da himayesinde açtığı sergide hattatların, Allah kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i manası ve 
lafzına yakışır bir güzellikte, adeta bir ibadet coşkusuyla yazmış oldukları Kûfî hatlı Kur’an nüshaları yer alıyor. 
Sergilenmekte olan Kur’an-ı Kerim’ler, aynı zamanda üzerindeki kayıtlar ve mühürler açısından da birer belge 
niteliğinde. İslâm coğrafyasında ortaya konan başyapıtlarla Kûfî hattın gelişimi ele alınıyor.”

Hz. Osman’a atfedilen Kur’an-ı Kerim / TİEM 457 Abbasi Dönemi 10. yüzyıl, Meşrik Kûfisi (209b-210a)

Kur’an-ı Kerim / TİEM 450 Memluk Dönemi 1313 tarihli, Levha Tezhip, Meşrik Kûfisi (302b-303a)
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İstanbul’da 
Kadın Çeşmeleri

Osmanlı’da padişahların, devlet görevlilerinin, ağaların, beylerin adlarının sıkça geçtiği hayırseverlik 
kervanına kadınlar da özellikle yaptırdıkları çeşmelerle katılır. Pek çoğu su sıkıntısına bir hâl çare olmak 
için inşa edilen, bazen kadının güç ve zenginlik nişanesi olarak yapılan, bugün suları akmasa da kendine 
has güzelliklerini hâlâ koruyan Osmanlı’nın kadın çeşmeleri ile bâniyelerini İstanbul Şehir Üniversitesi 
hocalarından Prof. Dr. Hatice Aynur ile görüştük.

Fatma YAVUZ

Türk kültüründe bir yere su götürmek, susamışa bir tas 
su vermek, yoldan gelip geçenin içmesi için çeşme-se-
bil yaptırmak büyük hayırlardan sayılır. Suyun ahaliye 
ulaştırılması meselesine de ibadet gözüyle bakıldığı için 
devlet yöneticileri ve halk, su mimarisine hassasiyetle 
yaklaşır. Dini, sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda 
değerlendirildiğinde su kültürü aslında toplum geliş-
mişliği ile yakından alakalıdır. Devlet ne kadar büyük ise 
suyla ilgili mimari yapılara yapılan yatırımlar bir o kadar 
fazla olur. Şehirlerin su ihtiyacını gidermek amacıyla isa-
le hatları döşenir, su kemerleri, bentler, havuzlar, mak-
semler, suterazileri, sarnıçlar, çeşme ve sebiller yapılır.

Azapkapı Çeşme Meydanı’na Sultan I. Mahmud’un annesi Saliha Sultan tarafından yaptırılan Saliha Sultan Çeşmesi ve Sebili (1732-1733)Azapkapı Çeşme Meydanı’na Sultan I. Mahmud’un annesi Saliha Sultan tarafından yaptırılan Saliha Sultan Çeşmesi ve Sebili (1732-1733)
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Su tesisleri konusunda imparatorluğun başkentinin merkez 
sayılması sebebiyle fetihten sonraki dönemde su ihtiyacını 
karşılayan pek çok çeşme inşa edilir. Yapımları 15. yüzyıldan 
sonra hızla artan çeşmeler 20. yüzyıla kadar simge haline 
gelerek şehrin boynuna takılan birer inci gibi dizilir.  İçme 
suyu, temizlik, susuz mahallelerin ihtiyacını karşılama, ölen 
bir yakının ruhuna bağışlama gibi farklı sebeplerle yaptırılan 
çeşmeler bulundukları yer ve amaçlarına göre adlandırılır: 
Duvar çeşmesi, köşe çeşmesi, meydan çeşmesi, sebillerle 
birlikte tasarlanan çeşmeler, namazgâh çeşmesi, oda çeş-
mesi, sütun çeşmeler ve köşk/yalı gibi yapıların içine deko-
ratif amaçlı inşa edilenler.

İstanbul’un hemen her caddesinde, her köşe başında, 
her sokağın bitiminde karşımıza çıkan çeşmeler mimari 
düzenlemeleri, şebekeleri, taş süslemeleri, kitabelerindeki 
hat yazıları, kalem işi bezemeleri ile dikkat çekerken her 
yüzyıl kendi içinde biçim ve mimari farklılıklar gösterir. 
15-16 ve 17. yüzyıllarda kemer içinde sade bir ayna taşı, 
kitabe, tekne sekileri ve su haznesinden oluşan yapılar, 
18. yüzyılda yerini süslemeleriyle ön planda olan eserlere 
bırakır. Çeşitli dekoratif kemerlerin içine vazoda çiçekler, 
tabakta meyveler işlenerek, Barok üslubun izlerini taşıyan 
cephe tasarımları görülür.

Çeşme yaptırmak ise tamamıyla sosyal konum ve ekonomik 
güç ile ilintilidir. Bu yüzdendir ki padişahların, sadrazamla-
rın, paşaların, ağaların ve maddi durumu iyi olan halktan 
insanların isimleri mimari faaliyetlerde sıkça geçer. Bununla 
birlikte Osmanlı’dan kalma eserler arasında ya elinde bulun-
durduğu kudreti yaptırdığı eserle gösteren ya da hayırse-
verliği ön planda tutan kadınların bâniye olarak geçtiği çok 
sayıda çeşme bulunur.  Bunlardan bazıları restore edilerek 
eski ihtişamını korusa da bazıları çeşitli sebeplerden ötürü 
günümüze ulaşamaz.

Bugüne kadar hakkında müstakil bir çalışma yapılmayan, 
Osmanlı kadınlarının İstanbul’da yaptırdığı tüm çeşmeleri 
inceleyerek detaylı bir proje hazırlayan Prof. Dr. Hatice Aynur 
ile bir araya geldik. 1990 yılından bu yana çalışmasını sür-
düren Aynur’un Osmanlı edebiyat tarihi ve kültürü, 14.-20. 
yüzyıl Osmanlı Türk edebiyatı ve kitabelerle ilgili çok sayıda 
makalesi ile birlikte 1995 yılında Hakan Karateke’yle yazdığı 
“III. Ahmed Devri İstanbul Çeşmeleri” adlı kitabı bulunu-
yor. İstanbul’u karış karış gezerek yapıları fotoğraflarla kayıt 
altına alan, yapanından yaptıranına, kitabesinden süsleme-
sine konuyu tüm boyutlarıyla irdeleyen Aynur, “Osmanlı’da 
Kadınların Yaptırdığı Hayratlar: İstanbul Çeşmeleri” projesi 
sayesinde 'Osmanlı’da kadının görünmez olduğu düşünce-
sinin' çeşme yaptıran kadınlarla ilgili bilgilerin ortaya çıkma-
sıyla yıkılacağı görüşünde. 

Saraylı Hatunların Eserleri 
Prof. Dr. Hatice Aynur, Osmanlı kadınlarının su mimarisine 
kazandırdığı yapıtlar üzerine hazırladığı projede bâniyeleri 
üç kategoriye ayırıyor: Saray mensupları, yönetici ve ule-
manın eşleri ile halktan olan kadınlar. Üç grubun yaptırdığı 
yapılar arasındaki farklılığı ise döneminin mimari esintileri ve 
yaptıranın ekonomik gücü belirliyor. 

“Konuyla alakalı az sayıda araştırma yapıldığı için İstanbul’da 
kadınların yaptırdığı çeşmelere dair kesin bir rakam veremi-
yoruz. Ancak şu ana kadar 193 çeşmenin tespitini yaptık.” 
diyen Hatice Aynur, projenin tamamlanması halinde sayının 
değişebileceğini, kaynak olarak kullandığı Hilmi Tanışık’ın ve 
Affan Egemen’in aynı adı taşıyan ‘İstanbul Çeşmeleri’ kitap-
larında 172 çeşmenin isminin geçtiği bilgisini veriyor.

Hazırlık aşamasında kütüphanelerdeki tarih manzumeleri 
taranan, kitabe okumaları yapılan, yaptırana dair bilgi ve bel-
gelerin hepsi bir dosyada birleştirilen çalışmanın ilk grubu, 
iki başlık altında toplanan saraylı kadınlardan oluşuyor. Ka-
tegoriye dâhil olan kadınların yaptırdığı toplam 137 çeşme 
ve sebil bulunurken, II. Beyazıt’ın kızı Hatice Sultan’ın Fatih 
Çukurbostan’da yaptırdığı cami ve mekteple birlikte inşa et-
tirdiği küçük çeşme, bir kadının yaptırdığı ilk çeşme sayılıyor. 

İlk başlıkta valideler, haseki sultanlar, padişah kızları veya to-
runlarının ekonomik ve sosyal konumlarını belli etmek için 
yaptırdığı çeşmeler sıralanıyor. “Özellikle oğlu tahta geçtik-
ten sonra valide sultan olan kadınların dini içerikle birlikte 
güç ve zenginliklerini gösterme amaçlı çok süslü mimari 
eserler yaptırdıklarını söyleyen Aynur, en fazla çeşme yap-
tıran validenin 13 eserle III. Mustafa’nın eşi ve III. Selim’in 
annesi Mihrişah Sultan, ikincisinin de 9 çeşme ile Sultan 
Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan olduğunu 
belirtiyor.

Saraylı kadınların ikinci grubu da kethüda, hazinedar usta, 
kalfa gibi saray personeli olarak çalışan hatunlardan oluşuyor. 
Diğerlerinden farkı ise bu kadınların kazandıkları maaş karşı-
lığında çeşme yaptırmaları. Projede çeşme sahibi 8 hazinedar 
usta, 7 kalfa, 6 da kethüdadan bazılarının isimleri şöyle: Fesa-
hat Usta, Halife Cilvenaz, Hazinedar Hatice Kadın, Hazinedar 
Nazperver Usta, Hoşnadi Usta, Şekerpâre Hatun.

Yönetici, Ulema Eşleri ve Kızları ile Halktan Kadınlar
Çalışmada, hanedan mensubu olmayan veya sarayda her-
hangi bir görevi bulunmayan ancak maddi durumu iyi, çev-
resinde hürmet gösterilen, paşa, sadrazam, din görevlisi 
gibi erkeklerin eşleri tarafından yaptırılan 9 çeşme yer alı-
yor. Yönetici veya ulema sınıfına mensup kişilerin eşlerinin 
yaptırdığı çeşmelerde genellikle kimin kızı veya eşi olduğu 
bilgisiyle çeşmenin yapım masraflarının nereden karşılan-
dığına dair birtakım bilgiler yer alıyor. Kuruçeşme’de 1682 
tarihli Köprülü Hemşiresi Çeşmesi’nin kitabesinde yaptıra-
nın adı yerine, yalnızca Köprülü’nün kız kardeşi yazarken, 
III. Ahmed’in Baş Kadını Emetullah Kadın’ın Üsküdar’daki 
Doğancılar Camii yanında yaptırdığı çeşmenin masraflarını, 
kendi bütçesinden karşıladığı bilgisi mevcut.

İstanbul’da her iki sınıflamaya da girmeyen halktan, sıra-
dan insanların yaptırdığı 26 çeşme bulunuyor. Yapılmala-
rındaki öncelikli amaç kendi yaşadıkları mahalledeki su ih-
tiyacının karşılanması olan eserler, diğerlerine oranla daha 
mütevazı görünüşleri ile dikkat çekiyor. Sultanahmet’teki 
Hatice Kadın Çeşmesi ile Zekeriyaköy’deki 1793 tarihli 
Ayşe Hanım Çeşmesi bu gruba dâhil olan yapılar arasında 
örnek teşkil ediyor.  

Saliha Sultan Çeşmesi ve Sebili vazolara yerleştirilmiş meyve ve çiçek motifleriyle dikkat çekerken, 
bezemelerdeki detaylarda Lale Devri’nin özellikleri görülüyor. 

101



103102

Mimari Doku
Osmanlı’da yüzyıllara göre biçim, kullanılan malzeme 
ve üslup açısından farklılıklar gösteren kadınların yap-
tırdığı çeşmeler, klasik dönem olarak adlandırılan XV ve 
16. yüzyıla kadar şekil itibariyle basit ve sade bir yapıda. 
Taştan yapılmış, daima akan veya kesilebilen musluklar 
koyulan, kabartmaların süslediği, çoğunlukla kemerli 
bir niş içerisinde ayna taşı yer alan çeşmelerde bazen 
yaptıranın ismi, yapılış tarihi gibi birtakım bilgilerin ya-
zıldığı kitabe bulunur. Yeni bir biçim anlayışının doğ-
duğu 17. yüzyılda ise yapıldıkları yerin önemi haricin-
de çeşmeleri gösterişli kılan zengin bezemeler kendini 
gösterir. Saray mensubu kişilerin yaptırdığı eserler mer-
merden yapılırken, kemerler istiridye kabuğu biçiminde 
olup, ayna taşlarına işlenen bazı ağaç ve çiçek motifleri 
göze çarpar.

Yeni yüzyıl, diğer tüm sanatlarda olduğu gibi çeşme mi-
marisinde de belli başlı değişiklikleri beraberinde getirir. 
Öncelikle çeşmeye sadece ‘su veren, su ihtiyacını karşı-
layan’ gözüyle değil, sanatsal bir yapı gözüyle bakılma-
ya başlanır.  Klasik süsleme anlayışı Barok ve Rokoko 
üsluplarıyla birlikte mimaride görülür. Kıvrımlı kemerler, 
uzun ve gösterişli kitabeler, gül, çiçek, meyve gibi stilize 
desenlerin kemer üzerine veya kitabe çevresine işlendiği 
çeşmeler, altın yaldızlı süsleme mermer cepheleriyle dik-
kat çeker. Dönemin bir başka özelliği de Batı’nın saray- 
bahçe-su üçlemesinin yaygınlaştığının gözlemlenmesidir.

19. yüzyıl eserlerinin mimari açıdan klasikten belirgin 
biçimde ayrılır. Kentsel yapılanmada önemli unsur olan 
çeşmelerde görkem ve abartılı süslemeler oldukça 
fazladır. Süslemelerde meşaleler, ok, kılıç, yay, çiçek-
ler, rozetler, yapraklar gibi çeşitli unsurlara yer verilir-
ken; oval çerçeve içindeki tuğralar bir başka ayrıntıdır.  
Osmanlı’nın klasik baklavalı veya mukarnaslı sütunları-
nın yerini Neoklasizm'de çok sık kullanılan sütunlarla sı-
nırlanmış çeşme cepheleri alır. Yine aynı dönemde Os-
manlı- Fransız yakınlaşmasının sonucunda küre biçimli 
çeşme tasarımları ile meydan çeşmeleri biçim değişti-
rerek, daha dar ve yüksek cepheli çeşmeler inşa edilir.

Yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeşmelerdeki Osmanlı- 
Selçuklu mimari üsluba yakın tasarım anlayışı 20. yüzyıl-
da değişerek simgesel önemini yavaş yavaş yitiren birer 
küçük Osmanlı mimari örneklerine dönüşür. Ancak bu 
dönemin önemli bir özelliği demir döküm çeşmelerin 
varlığıdır. II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’na getirttiği Ha-
midiye Su Yolları üzerinde dökme demir ve mermerden 
yapılan çeşmeler buna örnek teşkil eder.  Tek yüzlü, tepe-
liklerinde Abdülhamid tuğrası olan çeşmeler, İstanbul’un 
Beyoğlu, Esentepe ve Küçükçekmece ilçelerini süsler.

Osmanlı kadınlarının yaptırdıkları çeşmelerin çizimle-
ri veya mimarı konusunda ise detaylı bir çalışma bu-
lunmazken yapılışı günümüze daha yakın olan çeş-
melerden bazılarının bilgileri mevcut. Mimar Sinan’ın 
Üsküdar’daki eseri Mihrimah Sultan Külliyesi ve Çeş-
mesi gibi.

“Aslına bakacak olursak, Osmanlı tarihi boyunca yapı-
lan eserleri mimari ve süsleme açısından değerlendirdi-
ğimizde kadınlarla erkeklerin yaptırdığı çeşmelerin bir-
birinden çok da farkı yok. Tek fark yapıldığı dönemin 
mimari özellikleri ile yaptıranın ekonomik gücü.” diyen 
Aynur şöyle bir örnek veriyor: “Birer yıl arayla yapılan I. 
Mahmud dönemi Tophane Meydan Çeşmesi ile Saliha 
Sultan Sebil ve Çeşmesi arasında görkem bakımından 
bir fark bulunmaz.”

Kitabeler, Çeşmelerin Kimlikleridir
Kitabelere karşı ayrı bir ilgisi olan Hatice Aynur, Tokyo 
Yabancı Diller Üniversitesi’nden Osmanlı Tarihçisi Kaya-
ko Hayashi, Chicago Üniversitesi’nden Hakan Karateke 
ile birlikte Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi ve Türk Tarih 
Kurumu’nun destekleriyle “Osmanlı Kitabeleri” adlı di-
jital bir proje de yürütüyor. Şu ana dek 1756 kitabenin 
görselleri ile okunuşlarını dijital platforma aktaran ve 
çalışmalarına ara vermeden devam eden Aynur, amaç-
ları da tüm Osmanlı coğrafyasına ait olan kitabeleri 
okuyarak ortak bir data oluşturmak şeklinde açıklıyor.

“Sadece kadınların değil yaptırılan tüm yapılar için ki-
tabeler bir nevi kimliktir.” diyen Aynur, “Nazım nadiren 
de nesir olarak yazılan geneli mermer üzerine Osmanlı-
ca yazılan kitabelerin önemli özelliklerinden biri hat sa-
natının ilk kez taşa uygulanıyor olmasıdır. Bâniye dua, 
övgü veya birkaç güzel beytin yanı sıra bazen suyla ilgili 
bir ayet, bazen de kelime-i tevhidin yer aldığı niş için-
de veya kemerin üzerinde bulunan kitabelere harfler 
kabartma usulü işlenir. Bu levhalardan binayı yaptıran 
kişi, binanın yapım tarihi, nasıl ve niçin yapıldığı, kitabe 
şairinin kim olduğu ve dönemin mimari faaliyetlerine 
dair çok önemli bilgiler edinebiliriz.” diyor.

Aynur, çalışmasına dayanarak ve okuduğu yüzlerce ki-
tabe ile ilgili notlarını şu şekilde anlatıyor: “Kadınların 
yaptırdığı çeşmelere bakıldığında valide sultan kitabe-
lerinde çoğunlukla din yolunda hayırlı işler yapmaya 
verdikleri önem, saflık ve temizliklerine vurgu yapıl-
makta, sultan olan oğullarının adı övgüyle belirtilir. 
Padişah kızları kitabelerinde ise çoğunlukla babalarının 
adları, babaları hayatta değilse genellikle kardeşleri 
olan devrin padişahının adı geçer. Eşlerinin isimleri ya-
zılması ise ender olarak rastlanır. Kitabe yazıları önemli 
bir hattat elinden çıkmasa bile çok özenle yazılmıştır. 
Kelime atlaması gibi hatalar çok azdır. Kitabelerin belli 
bir edebiyat dili vardır: 'Su yerine Farsça 'ab' kullanılır 
mesela. Sıcak su ab-ı germ, içene ferahlık veren su âb-ı 
canfeza, su sıkıntısı kıllet-i ma, susamış, susuz anlamın-
da atşan kelimelerine sık rastlarız. Kaynak için ayn-ı ab, 
ayn-ı dilara, ayn-ı hayat, ayn-ı dilnişin, çeşme içinse cari 
eylemek, cari olma, cay-ı huşk, cay-ı Hürrem, çeşme-i 
ab-ı kevser gibi kullanılır.  Şiirlerde çeşmenin güzelliğini 
belirtmek için 'Bir içim su olmak' deyiminin yanı sıra 
Türkçede su icra eylemek yani çeşme ve sebil gibi hayır 
işleri bina ettirmek, su gibi aziz olmak, su gibi ezber 
etmek, su gibi okumak, su gibi cari olmak, suyolu, su-
yolcusu tabirleri çok fazla yer alır. Su getirmek için dağ-

III. Ahmet’in kızı Esma Sultan tarafından 1781 yılında Kadırga Meydanı’nda inşa ettirilen 
Esma Sultan Meydan Çeşmesi ve Namazgahı çeşmeli namazgah olarak yaptırılan nadir yapılardan.

Gedik Paşa Camii karşısında bulunan Kethüda Canfeda Kadın ve Hazinedar Şevkinihal Usta Çeşmesi.
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ları delen Ferhat’ın lakabı Kuhken’dir.  Hükümdar Şeddad’ın 
yeryüzünde yaptırdığı cennetin adı İrem ya da bağ-ı İrem 
olarak kitabelerde geçer.”

Çeşme kitabelerinde Hz. Muhammed (SAV), Hz. Hüseyin (RA), 
Hz. Hasan (RA) gibi mübarek zatların isimlerinin haricinde 
yaptıran kişinin ölen çocukları, annesi ve babasının isimlerinin 
geçmesi de sık karşılaşılan durum. Projede buna örnek olarak 
III. Murad’ın kızı Ayşe Sultan ölen kocası Kanijeli İbrahim’in, I. 
Abdülhamid’in eşlerinden Sineperver Valide Sultan ölen oğ-
lunun, Zehra Hanım babası Muhtar Efendi ve kardeşi Celal 
Bey’in ruhuna yaptırılan çeşmelerden söz ediliyor.

Çeşmeleri meydana getiren önemli unsurlardan biri olan 
kitabeler konusunda banilerle bâniyeler arasında bir fark 
bulunmazken, kadınlarda kategorilerine göre farklılıklar yer 
alıyor. Saraylı bâniyenin kitabesi dönemin ünlü şair ve hat-
tatı tarafından yazılırken, halktan birinin yaptırdığı çeşme-
nin kitabe ise pek tanınmamış biri tarafından yazılıyor.

Osmanlı’da Kadınların Yaptırdığı 
Çeşmelerden Bazı Örnekler
Şah Sultan Çeşmesi: II. Selim’in küçük kızı Şah Sultan’ın 
günümüze ulaşan ve bir kadın tarafından yaptırıldığı sap-
tanan ilk çeşmedir. Çeşme, aynı gece vefat eden ikinci eşi 
Zal Mahmud Paşa ile birlikte yaptırdığı fakat paşanın ismiyle 
anılan Eyüp’teki Zal Mahmud Paşa Külliyesi'nin avlu kapısı-

nın bitişiğindedir. Mimar Sinan’ın eseri olan külliyenin ya-
pım tarihine dair net bir bilgi olmamakla birlikte klasik tarz-
da inşa edilen çeşmenin her iki duvarında birer tas yuvası 
bulunur. Yapı kesme taştan ve dikdörtgen çerçeve içinde 
inşa edilmiştir.

Mihrimah Sultan Çeşmesi: Saray kadınların yaptırdı-
ğı çeşmeler arasında ikincisi Kanuni Sultan Süleyman ile 
Hürrem Sultan’ın kızları olan Mihrimah Sultan’ın yaptırdığı 
Edirnekapı’da kendi adını taşıyan çeşmedir. Mimar Sinan’ın 
eseri Mihrimah Sultan Cami yakınında bulunan çeşmenin 
tam yapılış tarihi belli değildir ancak şu an üzerinde bulu-
nan kitabeden çeşmenin doğal afetlerden etkilendiği ve 
1729-1730 arasında Cağalzade İbrahim Bey tarafından ye-
niden yaptırıldığı anlaşılır. Ayrıca sultanın Arafat Dağı’ndan 
Mekke’ye döşettiği suyolu da bulunur.

Saliha Sultan Çeşmesi: I. Mahmud’un annesi olan sultan, 
üç çeşme ile Alaca Minare Mescidi’ni yeniden yaptırır. 1732-
1733’te Azapkapı Çeşme Meydanı’nda yaptırdığı kendi 
adına taşıyan çeşme ve sebilin ilginç bir de hikâyesi vardır: 
IV. Mehmed’in eşi Gülnuş Valide Sultan şehirde gezinti ya-
parken Saliha Sultan Sebil ve Çeşmesi’nin bulunduğu yerde 
olan küçük bir çeşmenin başında testisi kırıldığı için ağlayan 
bir kız çocuğu görür. Sultan kıza para vermek ister ancak 
küçük kız testisinin kırıldığına değil, su götürmeyi becereme-
diği için ağladığını söyler. Kızın cevabından etkilenen valide 

sultan kızı saraya alır, yetiştirir ve oğlu II. Mustafa ile evlendi-
rir. Saliha Sultan, hamileliği sırasında başında ağladığı küçük 
çeşmenin yerine görkemli bir çeşme yaptırmayı arzu eder.

Beş köşeli, mermerden yapılmış çeşme ve sebilden oluşan 
çeşmenin Tersane Caddesi’ne bakan iki yüzüne birer çeş-
me, iki cephenin birleştiği yerde de yarım daire şeklinde 
oturtulan sebil bulunur. Doğu ve Batı’nın süsleme örnek-
lerinin bir arada bulunduğu yapıda hemen hemen boş yer 
yok gibidir. Bezemelerde vazo içinde çiçekler, tabaklar için-
de meyveler vardır.

Uzun bir çeşme kitabesi olan çeşmenin şiiri dönemin ta-
nınmış şairlerinden Seyyid Vehbi’ye hat yazısı ise Eğrikapılı 
Mehmed Rasih Efendi’ye aittir. Beyoğlu’nda Sokullu Meh-
med Paşa Cami arkasında, Şişhane yokuşunun alt tarafın-
da yol kenarında bulunan çeşme için Aynur, “Saliha Sultan 
Çeşmesi kadar görkemlisi yoktur. Muhteşem bir yapıdır.” 
yorumunda bulunuyor.

Kethüda Canfeda Kadın ve Hazinedar Şevkinihal Usta 
Çeşmesi: Mesleki silsilenin devam ettiğine dair bir örnek 
olan çeşmeyi ilk yaptıran Canfeda Hatun’dur. Sonraki yıllar-
da tamirini üstlenen ise Şevkinihal Usta’dır. Çeşmenin ya-
pılış tarihi üzerine net bilgi yoktur. Kaynaklarda III. Murad 
döneminde harem kethüdası ve Nurbanu Valide Sultan’ın 
cariyesi olan Canfeda Hatun'un ismine rastlanır. Çeşmenin 

kitabesinde ismi geçen hazinedar ise I. Abdülmecid döne-
minde sarayda görevlidir. 1848’de onarılan çeşme Gedikpa-
şa Sokağı’nda, Gedikpaşa Camii’nin karşısındadır. Çeşmenin 
tekkesi, ayna taşı ve cephesi kabartma şekillerle süslüdür.

İki yanda dikdörtgen sütunların yükseldiği çeşmenin üst kıs-
mına güneş motifli rozet içinde Sultan Abdülmecid’in tuğ-
rası bulunur. Tuğranın hemen altına ise yedi satırlık kitabe 
olan yer alan çeşmenin basık kemerli nişin içindeki ayna taşı 
hayat ağacı motifi ile bezeli.

Dördüncü Kadın Çeşmesi: Sirkeci’de Hoca Paşa Camii ya-
nında bulunan çeşmeyi yapanın kim olduğu bilinmemekle 
beraber padişah eşlerinden biri olduğu tahmin edilir. Cep-
hesi baştanbaşa mermer levhalarla kaplı, Rokoko tarzındaki 
oymalı ayna taşı ve kitabe bulunan çeşmede, yuvarlak bir 
kemer içinde II. Mahmud’un tuğrası bulunur. Kitabesinde 
on dört mısralık dize bulunan eser bakımlı ve suyu akan 
ender çeşmelerden biridir.

Hatice Kadın Çeşmesi: Kitabeden Mektubi Emin 
Efendi’nin annesinin çeşmeyi oğlunun hayrına yaptırdığı 
anlaşılır. Sultanahmet’in Üçler Mahallesi Peykhane Sokağı 
köşesinde bulunan 1779 tarihli çeşmenin yapımında, kes-
me taş kullanılmış, üç cepheli bir mimariye sahiptir. Yek 
yüzlü çeşmenin orta cephesinde sekiz satırlık kitabesi ile 
haznesi bulunur.

Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide 
Sultan’ın ölen oğlu Mustafa için yaptırdığı çeşme.

Kitabesinde Ayşe Sultan tarafından ölen kocası Kanijeli İbrahim Paşa’nın ruhu için yaptırdığı anlaşılan 
Şehzade Camii’nin kapı bitişiğinde bulunan Ayşe Sultan Çeşmesi.
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Türk reklamcılığının üstadı ve afiş sanatının Türkiye’deki ilk temsilcisi, genç Türkiye’nin kurumlaşmasına sanatıyla önemli 
katkılar veren İhap Hulusi Görey’in vefatının 20. yılındayız. Latin harflerine geçildikten sonra yapılan ilk alfabede, Milli Piyango 
biletlerinde, Kurukahveci Mehmet Efendi Kahveleri’nde ve tanınmış daha pek çok markada onun o efsanevi ‘müselles’, yeni 
Türkçe ile üçgen imzası vardır. Grafik sanatına adım attığı ilk andan itibaren vefatına dek çok önemli işler çıkarmış olan İhap 
Hulusi’yi analım, onu genç jenerasyona tanıtalım istedik.

Müsellesten Üçgene 
Türkiye’nin İlk Grafik Sanatçısı: 
İhap Hulusi  
Semra ÇELİK

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (SAV), “Cesur olun ve 
ticaret yapın. Rızkın onda dokuzu ticarettedir.” demiş-
tir ümmetine rızık için yol gösterirken. Peygamberimizin 
öğüdü bugün de geçer akçedir elbette. Rızık için ticaret 
yaparken “reklam” günümüzde artık elzemdir. “Propa-
ganda bir malın dilidir. Reklamsız kalmış mal, bir kapalı 
kutu içerisine hapsedilmiş gibidir. Mevcudiyetinden ha-
berdar olmak için kutuyu açmak lazımdır. Bunu da an-
cak reklam yapabilir.” sözleri, tanıtımın önemini anlatır 
niteliktedir. İktisadi Yürüyüş Gazetesi için 1939 yılında 
kaleme alınmış bir yazıdan alıntı olan bu cümleler, afiş 
sanatının duayeni İhap Hulusi Görey’e ait. 

Bir yıl sonra yine aynı mecmuaya yazdığı bir başka yazısında 
da, reklamın önemini şu sözlerle vurgulamış Görey; “Rek-
lam, çok geniş ve çok güç bir iştir. Bunun ehemmiyetini 
kavramış olan memleketler, bu iş için mütehassıslar yetiştir-
mişlerdir. Reklam mütehassısı bizzat kendisi bu işin vasıtası 
değildir. … O, reklamın dimağıdır. Reklam tarzının yolunu 
çizer, kendisi reklamı yapmaya girişmez.” 
 
İhap Hulusi Görey’in önemini vurguladığı reklamcılık, en-
düstri olarak Türkiye’de 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
ülkenin siyasal, toplumsal ve ekonomik grafiğine paralel bir 
gidişat izledi. Televizyon, film, müzik, medya, sosyal medya, 
fotoğrafçılık gibi yaratıcılık isteyen pek çok sektörü hareke-

te geçirebilen reklamcılık endüstrisi denilince akla ilk gelen 
şeydir afiş. İhap Hulusi Görey de, Türkiye’ye girişi gerçek an-
lamda Cumhuriyet’in ilk yıllarına rastlayan afiş sanatı deni-
lince ise akla ilk gelen isim. 

Grafik sanatına adım attığı ilk andan itibaren vefatı-
na dek çok önemli işler çıkarmış olan, bugün hepimi-
zin çok iyi bildiği pek çok markanın simgesinin mimarı 
olan Görey’in vefatının bu yıl 20. yıldönümü. Bu vesileyle 
hem büyük ustayı yad edelim, hem de genç jenerasyon 
grafik sanatçılarına, bu sanatın duayenini bir kez daha               
anlatalım, tanıtalım istedik. 

Avrupa’da Afiş Tahsili
Görey hakkında araştırma yaparken karşımıza ‘Ender Mer-
ter’ adı çıktı sıklıkla. Biraz araştırınca, İhap Hulusi Görey’le 
ilgili konuşmak için doğru isim olduğuna karar verdik ve 
Merter’i, eş başkanı olduğu İlancılık Reklam Ajansı’nda zi-
yaret ettik. Merter’i dinlerken, “Vefa, onun için semt adı 
olmanın ötesindeymiş” diye düşünmeden edemiyoruz. Zira 
sanatına hayranlık duyduğu ve kendisiyle yalnızca kısa bir 
tanışıklıkları bulunan Görey’e vefa adına, onu yeni nesle, 
gelecek nesillere anlatmak için epey çaba sarf etmiş. “Gra-
fik ve resim eğitimi görenlerin bu büyük ustayı tanımama-
larını, çalışmalarını bilmemelerini düşünemiyorum.” diyor. 
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Ender Merter, Görey’i ve çalışmalarını anlatan kitaplar hazırlamış, biriktirmek için yılları-
nı, emeğini verdiği koleksiyonunu Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi’ne bağışla-
mış. İhap Hulusi’nin değerli koleksiyonuna ulaşmak, ona göre reklam sektöründeki 25 
yılı aşkın çalışma hayatındaki en anlamlı başarı. Merter ayrıca, İhap Hulusi Görey’in 115. 
doğum yıldönümü anısına bir belgesel film hazırlanmasına da öncülük etmiş. 

Usta hakkında anlatacak çok şey var. Biz evvela Görey’in yaşamının, afiş sanatına adım 
atmasından önceki kısmına bir göz atalım. Dedesi bir Osmanlı subayıdır ve subay çık-
tığında, o dönem Osmanlı toprağı olan Mısır’da görevlendirilir. Kahire o yıllarda, Avru-
pa şehirleri kadar modern bir şehirdir ve bu sebeple oğlu Ahmet Hulusi’nin, yani İhap 
Hulusi’nin babasının, bu şehirde tahsil görmesini ister. Ahmet Hulusi Bey, tahsil gördüğü 
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Kahire’de şehrin, hatta ülkenin tanınmış mimarlarından biri olur. İhap Hulusi’nin annesi Çerkez asıllı Vecide Hanım’la da 
burada evlenir. İhap Hulusi, ailenin ilk evladı olarak, 28 Kasım 1898’e dünyaya gelir. Ardından hemşiresi Nevgece (1908) 
ve diğer erkek kardeşleri Nihat (1907) ve Yavuz (1912) doğar. İhap Hulusi; ilk, orta ve lise öğrenimini Kahire’de önce 
İngiliz, sonra da devlet okullarında yapar. Kahire, İngiliz işgaline uğrayınca aile, İstanbul’a döner. 

Mimar bir baba ile resimle amatör olarak uğraşan, çok iyi piyano çalan 
bir annenin evladı olarak İhap Hulusi’nin sanata ilgi duyması ka-

çınılmazdır. Resim sanatına gönül verir ve yeteneğini geliştir-
mek için elinden geleni yapar. Resim çalışmalarını toparlar 

ve posta yoluyla Almanya’daki bir ressama gönderir, o 
da genç sanatçı adayının çalışmalarını inceleyip yine postay-

la geri gönderir. Ender Merter’in anlattığına göre, İhap Hulusi, 
1920’li yıllarda resim eğitimi almak için Almanya’ya gider.  Münih’teki 

Heimann Schule’a girer ve burada iki yıl eğitim görür. Desen, perspektif, 
ışık-gölge ve siyah-beyaz resim teknikleri üzerinde çalışmalar yaparak resim tekniğini epey ileriye götürür. Resim onun 
için sadece hobi değil, ekmeğini de kazanacağı bir meslektir aynı zamanda. 

“Hayatımı resim yapmakla kazanmaya kararlı olmam dolayısıyla beri maddeten daha kolay tatmin edecek, resmin ticari 
şekli olan afiş ve gazete resimlerini yapmayı daha uygun buldum. Bu alanda öğretim yapan Kungsgeverbe Schule’un 
afiş bölümüne girdim.” der, afişe yönelişini anlatırken İhap Hulusi. Bu okulda çok önemli hocalarla çalışır. O dönem 
Avrupa’daki Rönesans akımının çok önemli isimlerinden biri olan Ludwig Hohlwein’den çok şey öğrenir. 

“İlerleyen safhalardaki işlerine baktığınız zaman hocasından çok etkilendiğini görüyorsunuz.” diyen Merter, Görey’in 
okulda başarılı bir öğrenci olduğu için dikkat çektiğini belirtiyor. Söylediğine göre, okulda hocaları Görey’e, “Senin Batı’ya 
gitmen lazım.” deyince o da “Ben zaten Batı’dayım” diye karşılık verir. Oysa hocalarının Batı’dan kastı Amerika’dır. Ame-
rika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gitme fikri bir parça aklını çelse de, kabul etmez ve “Ben ülkeme döneceğim ve bu sanatı 
ülkemde geliştireceğim.” der. 

İlk Alfabede Üçgen İmza
İhap Hulusi Görey Türkiye’ye dönüşünde Akbaba Dergisi'nde 
çizmeye başlar. 1925 yılında Galatasaray Sultanisi’nde 

Yeni Resim Cemiyeti sanatçılarının katılımıyla düzen-
lenen bir karma resim sergisine, Almanya’da hazırladığı 
altı afişle katılır. İhap Hulusi’nin; Şevket Bey, İbrahim Çallı, Halil 
Paşa’nın eserleriyle birlikte sergilenen eserleri, Türkiye’de görülen ilk 
afiş çalışmalarıdır. Ender Merter’in belirttiğine göre, kendisi de ressam 
olan Halife Abdülmecid, İhap Hulusi’nin çalışmalarını çok beğenir, sanatçıyı 
bizzat tebrik eder. 

Abdülmecid’in takdir ve tebriğine mazhar olmuş, Batı’da eğitim görmüş, dört yabancı dil bilen, geniş kültürlü bir sanatçı 
olan Görey, bir kitle iletişimci olarak, yorgun Osmanlı’dan sonra filizlenen yeni Türkiye’nin halka anlatılması görevini 
üstlenir. Zira artık gün, küllerinden yeniden doğma, güçlenerek ayağa kalkma günüdür. Bunun için ülkede çok hızlı bir 
çağdaşlaşma süreci başlamıştır ve her alanda yeni atılımlar yapılmaktadır. Reklamcılık henüz emekleme döneminde-
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dir ve İhap Hulusi’ye büyük iş düşmektedir. Yeni dev-
let, halkın yerli mallarını kullanmasını ister, bu isteğini de 

İhap Hulusi’nin tasarladığı afişlerle geniş kitlelere duyurur. O, 
tasarlayacağı afişlerle, eğitim seviyesi hayli düşük halka, afişini 

tasarladığı mamulü hakkında en etkili mesajı, en iyi ve en anlaşılır 
şekilde vermelidir. Harf İnkılâbı da bunu zorunlu kılar. Zira okur-yazar 

oranı zaten düşük olan halkın karşısında bu kez, yepyeni bir alfabe vardır. Latin alfabesi, 
İhap Hulusi’nin yaşamında önemli bir yere sahip. Zira 1 Kasım 1928’deki Harf İnkılâbı’nın 
ardından ülkemizde Latin harfleriyle yazılan ilk alfabenin kapak resminde, onun o çok 
tanıdık üçgen imzası var.   

Ender Merter, ustanın alfabe kapağı hakkında çok ilginç bir anekdotu bizimle paylaşıyor. 
Söylediğine göre Atatürk’ün emriyle, alfabenin kapağını tasarlama işi İhap Hulusi’ye ve-
rilir. Atatürk, alfabenin kapağında kendisinin ve manevi kızı Ülkü’nün resminin kullanıl-
masını ister. O vakitler, kitle iletişim araçları bugünkü gibi gelişmiş değildir elbette. Üstat, 
Ülkü’nün yaşadığı Eskişehir’de alır soluğu ve küçük kızın yaşadığı evi soruşturmaya başlar, 
ancak bu gizemli soruşturma, kolluk kuvvetlerini şüphelendirir. Polisler İhap Hulusi’yi alır 
ve karakola götürür. Meramını anlatır, ikna edinceye kadar bir-iki gün nezarette tutulur. 
Sonra konu Atatürk’e kadar gider ve İhap Hulusi sonunda serbest bırakılır. Nezaret sonra-
sı Ülkü’yü bulup resmini yapar ve alfabenin kapağında Atatürk’le birlikte kompoze eder. 

Güzel yazının üstâdı Etem Çalışkan, İhap Hulusi Görey anısına hazırlanan belgesel için 
kendisine mikrofon uzatıldığında, alfabe konusuna değiniyor ve “Günaydın… 78 yıl 
önce kendisini tanıdığım, bu yıl 115. doğum gününü kutladığımız büyük sanatçı, afiş 

sanatçısı, grafik sanatçısı İhap 
Hulusi’ye günaydın. Çünkü 78 

yıl önce ilkokula başladığım gün, 
o da sıramın üzerindeki alfabede 
bana günaydın demişti.” diyor ve alfa-
benin kapağındaki resmin güzelliğine vurgu 
yapıyor. Etem Çalışkan, Ender Merter’in afiş sanatının dua-
yeni için hazırladığı bir kitapta İhap Hulusi’nin çalışma biçimini 

bakın nasıl anlatıyor… “Her şeyden önce çok disiplinli çalışırdı. 
İlk aşamada kendisine gelen konuyu tasarlar, kompozisyonunu 

kurar ve eğer kompozisyonun içinde insan unsuru varsa tiplerin se-
çimi için titiz bir arayışa girerdi. Bu iş için ailesinden veya yakınlarından 

yararlanarak, onların fotoğraflarını çekerdi. Daha sonra ise hazırladığı kompozisyona onları 
en iyi şekilde yerleştirme çalışmasına başlardı. İhap Bey’in anlattığına göre, Almanya’daki 
hocası Hohlwein de bu sistemle çalışırmış. Sanıyorum Hohlwein, dünya afiş sanatında, fo-
toğraftan resme geçiş çalışması yapan tek sanatçıymış. İhap Hulusi de en az hocası kadar 
başarılı eserler vermiştir."  

Ünlü Markaların Afişleri Onun Elinden
Grafik sanatının Türkiye’deki ilk temsilcisi İhap Hulusi Görey, Etem Hoca’nın da söylediği 
gibi, alanında çok başarılı eserler verdi. Ustanın, Türkiye’de aldığı ilk afiş siparişini hatırlata-
lım. 1926 yılında İnci Diş Macunları için hazırladığı afiş, onun, ülkesindeki ilk afiş çalışması-
dır. Afişte, dişlerini göstere göstere gülen bir zenci ve diş macunu göze çarpar. İhap Hulusi, 
bu afişten 10 lira kazanır. Bu işten sonra aynı yıl Vog Çorapları için afiş tasarlar. 
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İhap Hulusi Görey’i konuştuğumuz Ender Merter, 
usta için hazırladığı kitapta, onun afiş çalışmaları için, 
“Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1975’lere kadar Türkiye 
Cumhuriyeti ekonomisinin resimli romanlarını çizmiştir 
âdeta.” diyor. Afişlerini yaptığı hemen her firma, bir 
marka haline gelir. Bugün Eminönü’nde insanı büyüle-
yen, kokusuna meftun olup gidenlerin eli boş döneme-
diği Kurukahveci Mehmet Efendi Kahveleri onlardan sa-
dece biri. Markanın bugün hâlâ kullandığı o çok bilinen 
logosu İhap Hulusi’nin elinden çıkmadır. Merter, İhap 
Hulusi’nin tasarladığı Milli Piyango biletlerinin ise başlı 
başına bir medya olduğunu belirtiyor kitapta. “İnsanlara 
resimli roman keyfi verirdi. İzleyiciyi lacivert gökyüzünün 
altında parlayan karlı kış gecelerinde bembeyaz, aydınlık 
yollarda dolaştırır, yeni ve bilmediğiniz yerlere götürür ve 
bilmediğiniz olaylar yaşatırdı.”

İhap Hulusi Görey, çalıştığı tüm ilan metinlerini de ken-
disi yazardı. Mesela Sümerbank Yerli Mallar Pazarı’nın 
ilanlarında, ringde mücadele eden iki boksörün resmini 
şu cümle tamamlar; “Hafif sıklet bir şampiyon gibi bu da 
kunduruların en hafifi ve en sağlamıdır.” Sümerbank’ın 
ürettiği Beykoz Kunduraları için tasarladığı ilanda da, 
yeni bir çift erkek ayakkabısı üzerinde uçan martılar res-
metmiştir. Afişteki mesaj nettir; “Beykoz kunduraları, 
martı gibidir, içlerine su geçirmez.”  

Hayatını afiş sanatına adayan İhap Hulusi, kendisi için bir 
afişte en önemli öğenin ‘buluş’ olduğunu söyler. Ona 
göre afiş, seyredenlerin ilgisini çekmeli ve düşündürme-
lidir. 1980’lerde yaptığı bir söyleşide dönemin eğilimlerini 
şu sözlerle eleştirir; “Bugünkü afişleri ben beğenmiyo-
rum. Halka hitap etmiyor, ilgi çekmiyor. Söz ile çizgi bir-
leşmiyor. Reklam şirketlerinin imkânları afiş sanatçısının 
lehine kullanılmıyor. Beni sergiye götürdüler. Güzel resim 
bunlar, ama afiş değil, resim.” Büyük usta, afiş çalışma bi-
çimini de, “Ana fikir, günlük hayatta ansızın aklıma gelir, 
sonra resimlerim. Genellikle afişlerimi küçük boyutlarda 
yaparım. Sonra projeksiyonla büyütür, temize çeker, on-
dan sonra teslim ederim” sözleriyle özetler.

Cumhurbaşkanına Gönderilmeyen Mektup 
Milli Piyango biletlerinin tasarımı, İhap Hulusi Görey’in en 
uzun soluklu çalışmasıdır belki de. Milli Piyango İdaresi’ne 
45 yıl boyunca hizmet eder. Ve ne yazık ki bir gün, ku-
rumdan, yaptığı hizmetlerin takdirle karşılandığını, ancak 
bundan böyle başka bir ressamla çalışılacağını belirten bir 
yazı alır. Sözün özü, Milli Piyango İdaresi, artık İhap Hulusi 
ile çalışmak istemiyordur. Bu, tam bir yıkım olur İhap Hu-
lusi için. Çünkü maddi anlamdaki en büyük güvencesi bir-
den bire elinden alınır. Sanatçının emeklisi olmaz ya, İhap 
Hulusi Milli Piyango’nun bu kararının ardından kendisini 
emekli ilan eder ve ara ara yapmaya devam ettiği sulubo-
ya işlerine vakfeder tüm vaktini. Suluboya çalışmalarının 
yanı sıra karakalem desenleri çizer, hat sanatını moderni-
ze ettiği başarılı işler çıkarır. 

İhap Hulusi’nin afiş serüveni; Sahibinin Sesi Gramofonla-
rı (1927), yeni adı Milli Piyango olan Türk Tayyare Cemi-
yeti (1927–1977), Piyale Makarnaları, Türkiye İş Bankası, 
Ziraat Bankası (1930), Garanti Bankası, Emniyet Sandığı, 
Turing Kulübü, Nüfus Sayım afişleri (1935), Sivas-Erzu-
rum demiryolu tahvilleri (1936), Vakıflar Bankası, Bayer, 
Kodak, Pirelli, Kurukahveci Mehmet Efendi ve Mahdum-
ları, Kızılay (1940), Yeşilay, Sümerbank, Spor Toto, Ford 
Otomobilleri, Beykoz Kunduraları, Harrison Çorap Maki-
neleri, Yerli Mallar Pazarı, Burla Biraderler gibi firma ve 
kurumların ilanlarıyla, afişleriyle devam eder... 

ya o bildik üçgen imzasını atmış olan İhap Hulusi, seksen 
küsur yıllık yaşamı boyunca zorluk çekse de Türkiye’nin 
ilk afiş sanatçısı olmaktan bahtiyar olduğunu dile getiri-
yor bu satırlarla.  

Yazımızı sonlandırırken, İhap Hulusi Görey’in adının ya-
şatılması, bilmeyenlere tanıtılması için kitaplar yazan, 
senelerce bin bir emekle derlediği İhap Hulusi koleksiyo-
nunu Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi’ne ba-
ğışlayan, 115. doğum yıldönümü anısına belgesel hazır-
layan İlancılık Reklam Ajansı Eş Başkanı Ender Merter’e 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yeri gelmişken Milli Piyango İdaresi’nin sözleşmeyi tek 
taraflı feshetmesinin ardından maddi zorluklar çeken 
büyük ustanın, dönemin Cumhurbaşkanına yazdığı 
mektubu hatırlatalım. Seksenli yaşlarına kadar bilfi-
il çalışmış olan, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan 
İhap Hulusi’nin elleri artık yorgundur ve geçimini sağla-
makta zorlanır. Kendisine maaş bağlanması için, Cum-
hurbaşkanına hitaben şu satırları kaleme alır: “5 sene 
Almanya’da tahsil gören, 1925 yılında Türkiye’de olma-
yan grafik sanatını tanıtan bir sanatçınızım. Grafik sana-
tını ilk Türkiye’ye getiren sanatçı olarak, Devlet Tatbiki 
Güzel Sanatlar Okulu Grafik Sanatlar Bölümü Kurulu 
tarafından onur belgesi, ayrıca Grafikerler Meslek Ku-
ruluşu onur üyesi unvanını aldım.  50 yıl Milli Piyango 
İdaresi’nin bütün resimlerini yaptım ama hiçbir hak tanı-
madan 2 yıl önce ilişkimi kestiler…. 

85 yaşında olduğumdan sanatımı icra edemiyorum. Hiç-
bir sosyal güvencem yoktur. Hayatımın son günlerinde 
yaşamımı idame ettirebilmem için maaş bağlanmasını 
rica eder görevinizde başarılar dilerim.”  

“En derin saygılarıyla” sonlandırdığı bu mektubu, dak-
tilo makinesinde temize çeker İhap Hulusi ancak sanatçı 
gururu baskın çıkar, mektubu postaya vermeye yanaş-
maz. Mektuptan kısa süre sonra da 1986 yılında hayata 
veda eder usta sanatkâr. İhap Hulusi, bir yerlerden bunu 
hissetmiş midir bilinmez, ancak Milli Piyango İdaresi, 
biraz geç de olsa vefa örneği göstererek, vefatının 16. 
yılında usta sanatçı anısına piyango bileti hazırlatır. İhap 
Hulusi hayranı reklamcı Ender Merter’in girişimleriyle ay-
rıca, Ulaştırma Bakanlığı tarafından özel izinle 100 yıl anı 
pulu bastırılır ve Heykeltıraş Prof. Vedat Somay’a bir İhap 
Hulusi büstü yaptırılır.

Senelerce grafik sanatından pek bir şey anlamadığı halde 
yorum yapmaktan ve müdahale etmekten geri durma-
yan onca müşteri ile uğraştıktan sonra yaşadığı zorlukları 
şöyle dile getirir İhap Hulusi; “Resimden, bunun kompo-
zisyonundan, renkten anlamayan siparişi verenler olmuş-
tur. Bunlar, gereksiz ve anlamsız müdahalelerle yaptığım 
resimleri bozmuşlardır. Örneğin boş gördükleri yerlere 
yazılar sıkıştırarak kompozisyonu bozmuşlar, resimde-
ki renkleri değiştirmişlerdir. Bu koşullar altında çalışmak 
zor oluyordu. Sanat, yetenek ve zevkimi, para kazanmak 
uğruna feda etmek zorunda kalıyordum. Baskıya da ge-
reken önem verilmediği için afişlerdeki renkler bozuk 
çıkıyordu. Bu bozukluk, en çok piyango biletlerinde gö-
rülüyordu. Yaptığım orijinal iş ile basılmış biletin renkler 
yönünden hiçbir ilgisi kalmıyordu. Fakat bu zorluklara 
karşın Türkiye’ye ilk renkli afiş resmini getirmiş bir ressam 
olmam dolayısıyla memnun ve bahtiyarım.”

Cumhuriyet’ten sonra sanayileşen ve Batılılaşma süreci-
ne giren Türkiye’nin birçok devlet kurumu ve kuruluşu-
nun kurumsal çalışmalarını yapmış, birçok önemli logo-
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Soyut Kavramının 
İslam ve Batı Sanatlarındaki 
Yansımaları

İSMEK’in düzenlediği "Soyut Kavramının İslam ve Batı Sanatlarındaki Yansımaları" sempozyumu Üsküdar'daki 
Bağlarbaşı Altunizade Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürü 
Ali Koca’nın açılış konuşmasını yaptığı sempozyumun moderatörlüğünü İSMEK Hüsn-i Hat Branşı Zümre Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Savaş Çevik üstlendi. Sempozyumda; Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Prof. 
Dr. Balkan Naci İslimyeli, Dr. Irvin Cemil Schick konuşmacı olarak yer aldı. 

Nergis MEKİN

katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan İSMEK hem 
sanatsever yetiştirmekte hem de sanatkârlarımızın 
yetişmesine imkân sağlayan bir zemin oluşmakta-
dır.” dedi. Koca, konuşmasını “Geleneksel sanatla-
rımızda 20 yılda yaklaşık 30 bin öğrencimize eğitim 
vermişiz. İSMEK dün ve bugün olduğu gibi yarın da 
sanatlarımıza hizmet etmeye devam edecektir. Sem-
pozyumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyor hepinize en derin sevgi ve saygılarımızı sunu-
yorum.” diyerek noktaladı.   

“İslam Formu Reddetmiyor”
Sempozyuma katılan Prof. Dr. Sadettin Ökten, so-
yut kavramının felsefi ve sosyolojik genel yapısını 
çizdiği konuşmasına “Benim buradaki takdimimim 
başlığı başlangıçta görünenden görünmeyene sefer 
idi. Sonra bu ‘sefer’ kelimesi yerine biraz seküler bir 
kelime olan ‘yolculuğu’ kullanmaya karar verdim.” 
diyerek başladı.  
 
Prof. Dr. Ökten, sözlerine 'somut' olanı tarifle devam etti: 
“Biz görünen bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyayı algı-
layabiliyoruz. Bu dünyayı bildiğimizi kabul ediyoruz. Duyu 
organlarımızdan gelen mesajlar beyine ulaşıyor, beyinde 
bir algı oluşuyor ve bu algı ile birlikte görünen dünyayı ta-
nıyor ve çözümlüyoruz. Mesela ateşe elimi sokarsam ateş 
beni yakar. Çözüm böyle bir araçtır. Bu çözümün matema-
tik formülleri ile ifade edilmesi bir şeyi değiştirmez. Âlemin 
bir izahı var. Ateş her zaman yakıyor.” İnsana 'somut' ola-
nın yetmediğini “Mekanik dünyaya evrene deneyle veya 
matematik ile hâkim olabiliyorsunuz. Ama hayata, hayatın 
akışına baktığınız zaman o hayatın akışına deneyle ve akıl-
la hâkim olmak mümkün değil. İstatistikle bir yere kadar. 
Ama öyle bir hayat olayı geliyor ki sizi başka bir tarafa 
doğru sürüklüyor. İnsanlar bu soruları tarihin başlangıcın-
dan beri sordular. Acaba başka güçler var da hayatı onlar 
mı idare ediyor, dediler.” sözleriyle vurguladı. Soyut sana-
tın başlangıcında mitoloji olduğunu anlatan Ökten: “Gö-

rünmez bir dünyayı vehmetmeye başladı insan. Sokrates 
‘Kendini bil’ der. Çünkü kendini bilmezsen hiçbir şey anla-
yamazsın. İnsanın iç âlemi var, bunu göremiyoruz. Burada 
Sokrates’in talebesi Platon ortaya çıkar ve iki tür âlemden 
bahseder. Bunlardan biri ideal âlem, biri reel âlem. Platon 
görünmeyen bir âlemin varlığından söz eder.” dedi. 

Orta Çağ sanatının kendisinden önce gelen Antik Çağ ve 
sonra gelen Rönesans’tan farklı olarak görünmeyene/soyut 
olana yer verdiğine işaret eden Ökten, Sanayi Devrimi ve 
sonrasında 'görünen' âlemin daha merkezi bir rol üstlendi-
ğini Kant gibi bazı filozofların ise hem görünen hem de gö-
rünmeyen alem olduğunu vurguladığını anlattı. 

Fotoğraf makinesinin sanat için bir kırılma olduğuna dik-
kat çeken Ökten,  birinci ve ikinci dünya savaşlarının kök-
leri Rönesans’a ulaşan temel kavramların sorgulanmasına 
sebep olduğunu, bunun da postmodernizmin yükselme-
sini sağladığını ifade etti. 

Daha önce “Kitap Sanatları”, “Yetişkin Eğitimi” ve benzeri 
başlıklar altında çeşitli sempozyumlar düzenleyen İSMEK, bu 
yıl da “Soyut Kavramının İslam ve Batı Sanatlarındaki Yansı-
maları" başlığıyla bir sempozyum tertip etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdü-
rü Ali Koca, yaptığı açılış konuşmasında İSMEK’in geleneksel 
sanatları yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma gayretinde 
olduğunu belirterek İSMEK’in geleneksel sanatlardaki eği-
timleri ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Konuşmaya “Bildiğiniz 
gibi sanat filizlendiği toprakların sahip olduğu değerlerini 
gelecek kuşaklara aktarmada en önemli enstrümanlardan 
birisidir. Medeniyetleri yakından tanımanın en önemli yolu 

ürettikleri sanat eserleridir. Geleneksel sanatlarımız toplum-
sal değerlerimizin ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. 
Köklü geçmişimizin önemli bir yansımasıdır.” tespitiyle başla-
yan Koca, sözlerine devamla “İBB Hayat Boyu Öğrenme Mü-
dürlüğümüz bünyesinde hizmet veren İSMEK atalarımızdan 
miras aldığımız geleneksel sanatlarımızın geleceğe taşınması 
için önemli bir misyon üstlenmektedir. İSMEK vasıtası ile ge-
leneksel sanatlarımızı İstanbullulara sevdirmek aynı zamanda 
bu sanatların sonraki nesillere aktarılmasına yönelik sorum-
luluğumuzu da yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Kadim 
sanatlarımızın birçok alanında İSMEK’ten ücretsiz eğitim alan 
öğrencilerimiz, aldıkları eğitimlerle yeteneklerini keşfederken, 
geçmişten aldıkları ilhamla eserler üreterek kültür dünyamıza 
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İslam medeniyetinde temsilin yasak olduğuna değinen Ök-
ten, “İslam, formu reddetmiyor ama formun ‘Ol’ emri ile 
olmuş olduğunu bilmeniz gerektiğini söylüyor. Formun ‘Ol’ 
emri ile olmuş form gibi olmaması gerektiğini söylüyor. Ona 
başka bir boyut getirdiğiniz zaman bunu kabul eder. Bu da 
üsluplaştırma dediğimiz hadisedir. Öyle akmış hayatın içeri-
sinde. Neticede şunu söylemek gerekir ki, görünen dünyayı 
biz duyu organlarımızla, beynimizle formüle ederek aklımızla 
algılayabiliyoruz. Görünmeyen dünyayı ise bir manada sezgi-
mizle aşkımızla yakalamaya çalışıyoruz. İçimizdeki meyil, gö-
rünmeyen dünyayı da görünen dünyaya indirgemek. Ama 
bu görünmeyen dünyanın sihrini belki de bozabilir. Sözleri-
mi bize ait görünmeyen dünya temsili ile bitirmek isterim.” 
dedi. Ökten, sözlerini Yahya Kemal Beyatlı’nın “Maverada 
Söyleniş” adlı şiirden bir bölüm okuyarak noktaladı.  

İslam ve Batı
Prof. Dr. Selçuk Mülayim ise soyut kavramının inanç ve kül-
türdeki karşılığını anlatırken “İslam’ın kitabı ne şekiller ne 
de sanat hakkında buyruk verir. Sanatçılara mücerret soyut 
çalışınız denmemiştir. Ancak gözden kaçmaması gereken 
bazı imalar vardır.” vurgusunda bulundu. Soyut ile kastedi-
lenin, tasviri esas almayan bir tutumu öne çıkartma oldu-
ğunu vurgulayan Mülayim, “Soyut kavramının İslam ve Batı 
sanatındaki yansımaları ifadesinin tersinden de düşünerek 
İslam ve Batı düşüncelerini soyutu yaratmakta kaynak oluş-
larını ele almakla konuyu sanatçı çıkışlı değil, inanç çıkışlı 
temellendirmek daha doğru diye düşünüyorum.” Modern 
çağın ürünü olan abstre sanat eserlerini, İslam sanatındaki 
benzer örneklerini sayıp geçmenin, günü atlatmaktan başka 
bir işe yaramayacağının altını çizen ve bu tür mukayeselerle 

Wassily Kandinsky / Yellow-Red-Blue

yoksul ve iffetli yaşama önerilmişti. Bu bağlamda nasıl bir 
sanat gelişecekti, insan algısı nasıl gelişecekti. Resim ve hey-
kel yapanlara göre en soyut şey, en somut gerçekle maddi 
varlığın çıplak eti ve kemiği ile temsil edilebilirdi. Skolastiklere 
göre Tanrı’yı, Meryem ve azizleri maddi cismani yollarla an-
latmak yerine ebedi yüce ve sessiz duygularla anmak gereki-
yordu. Bunun için de resim ya da heykelin yapılması ön şart 
değildi. Hristiyan inancına göre tanrının bir insan olarak or-
taya çıkması İsa’nın vücudunda cisimleşmesi reenkarnasyon. 
Yüce varlığın bir erkek figürü şeklinde tecelli etmesi sanatta 
farklı anlayışlara yol aştığı gibi bunu tasvir etmeye kalkışan-
ların bazen başlarını derde soktu. Kısa süren bir ikonoplast 
kriz dışında sonunda tasvirciler kazandılar. Rönesans ile bir-
likte figür tekrar yükseldi.” 

İslam sanatında her şeyin, soyut olduğunu vurgulayan Mü-
layim, buna karşılık İslam’da tasvir, figür, suret yoktur de-
nebilseydi, bugün geometrik şekiller ve bitkisel formlardan 
ibaret bir alanda gezineceğimizi, ancak kültür çevreleri ve 
dönemlere göre ivmesi değişen oldukça zengin bir figüratif 
repertuarımızın olduğuna dikkat çekti. Bilimsel araştırma-
larda İslam ikonografisi başlığı altında geniş bir yayın biriki-
minin buna eşlik ettiğini hatırlatan Mülayim, “İslam’ı kabul 
etmiş olmak ve iman etmiş olmanın şartları içinde tasvir ile 
ilgili herhangi bir uyarı yoktur. İslam’ın kitabı, ne şekiller ne 
de sanat hakkında buyruk verir. Sanatçılara, mücerret soyut 
çalışınız, denmemiştir. Ancak gözden kaçmaması gereken 
bazı imalar vardır. İslam’ın ortaya çıkışı ile birlikte yeni kültür 
hemen şekillenmedi yayılma alanlarındaki yerel kültürlerin 
hâlâ işleyen dinamikleri bu bütüne farklı zamanlarda deği-
şik faydalarla eklendi. Sonuçta ana çizgileri az çok beliren 
ve sanat tarihinde İslam sanatı adını verdiğimiz bir gerçeklik 
ortaya çıktı. Soyutu yönlendirecek ortak akait, mukaddes 
kitabın dışında ilerlerken tasvir ve suret bağlamında bile 
İran, Kuzey Afrika, Endülüs ve Anadolu’nun ortak faydaları 
kadar farklılıkları da derinleşmektedir. Şekillerin toplumlar 
arasındaki dolaşımı, mezheplerin yayılış hızı kadar yerel kül-
türlerin, tarihin daha eski katmanlarına inen sistemlerine de 
bağlı kalmıştır.” dedi.  

İslam devletlerinin uzun süre Anadolu’ya fazlaca gireme-
diğine buna karşılık uzak Batı’da İspanya’da odaklaştığına 
dikkat çeken Mülayim, 11. yüzyıldan sonra Selçuklular İran 
ve Asya etkilerini taşıyıp getirdiğinden İslam sanatı'nın 
farklı bir uygulaması olduğunu vurguladı. Yeni inançla 
ruhbanlık kavramının lağvedilmiş olması, din önderlerinin 
resimleme yoluyla öne çıkmasına engel olduğunu, üst var-
lık ile insan arasında mutavassıt olmaya çalışanların ebe-
dileşmesine fırsat tanınmadığını anlatan Mülayim, İran 
Şia’sının bunun bir istisnası olduğuna dikkat çekti. İran’da 
Hz. Ali ve Ayetullah portreleri ile yeni bir ikonografi oluş-
turmasının, Vatikan’ın tutumuna benzediğine işaret eden 
Mülayim, her iki durumda da resimli bir ruhban sınıfın so-
mutlaştırılarak kabul edildiğinin altını çizdi.

“Her yerde hazır ve nazır olanın hareket etmesine gerek ol-
madığı gibi onun herhangi bir şeye benzetilerek çizilmesi de 
mümkün değildir. Bunun açık sonucu şudur; İnsan için Tanrı 
tasvir edilemezdir. Bunda hem fikiriz. Ne var ki bunun dışın-

Kandinsky, Maleviç veya Montreal’i Memluk örnekleri ile 
karşılaştırırken 5-6 yüzyıllık bir anakroniye düşeceğimi-
ze işaret eden Mülayim, sanatın dilinin içinde oluştuğu 
kültür çevresinin koşullarına göre, toplum düzenine göre 
doğrudan veya dolaylı, mecazlı, metaforik olabileceğini 
söyledi.  Museviliğin on emrinde tasvir yasağının net ol-
duğunu altını çizen Mülayim sözlerine şöyle devam etti: 
“Evamiri Aşere’de ikinci maddedeki tanrının, ruhların 
heykellerini yapmayacaksın, emrine sinagoglar harfiyen 
uymuştur. Aslında çok daha eski bir simge olan altı köşe-
li yıldızla yetinilmiştir. Bu şekil bir damga, bir mühürdür. 
Soyuttur çünkü doğada böyle bir şekli yoktur. Öte yan-
dan modern figür sanatının önemli ressamları da Yahu-
diler arasında çıkmıştır. Hristiyanlığın aynı bölgede orta-
ya çıkışı ile öncelikle dünya nimetlerinden el etek çekme, 
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da kalan dünya sanata nasıl yansıyacak? Tasavvuf ile daha 
çok beslenmiş olan Anadolu’nun Sünni anlayışına mensup, 
uygulamacı bundan sonra ne olacak, sorusuna acil cevap 
beklemektedir.” diyerek konuşmasına devam eden Müla-
yim,  sözlerini “Genel İslam repertuarını irdeleme-
den, sorgulamadan ve değişmeden kal-
mak mümkün gözükmüyor. Bugün 
ihtiyacımız olan şey sadece kul-
lanmak istemediğimiz yaratıcı 
akıllar.” diyerek bağladı. 

Batı ile İslam’ın Farkı
Prof. Dr. Balkan Naci 
İslimyeli, soyut kav-
ramını merkeze ala-
rak Batı ve İslam’ın 
zihinsel arkaplanını 
karşılaştırdığı ko-
nuşmasında “Batı 
resmi iki boyutlu bir 
düzlemde, üç boyut 
illüzyonu yapmak 
için yüzyıllarını harca-
mış bir kültür. Doğu’da 
ise böyle dramatik bir sü-
reçten söz etmek mümkün 
değil. Doğu soyut olarak algılı-
yor zaten görünür dünyayı. Nesnel 
değil, tinsel bir dünya başından beri.” 
tespitini yaptı. 

Kaotik bir dünyada yaşadığımıza, iletişimsizliğin, empati 
yoksunluğunun ve her türlü farklılaşmayı kendi lehine çe-
virmeyi, ötekini yenmek- yemek- yok etmek üzerine kurulu 
bu yabanıl kapitalist kültürün çocukları olduğumuza işaret 
eden İslimyeli, Doğu ve Batı arasında gelecek dünya için 
insani bir denge oluşturabilecek farklılıklara sahip olduğu-
muzun altını çizdi. Sözlerine “Şimdi o farklılıklar ağır ağır 
kültürle, topla tüfekle, ekonomi ile silinmeye ve yok edil-
meye ve tip dünyanın idealiymiş gibi gösterilen global bir 
hapishaneye sürülmüş durumdayız. Sadece uluslararası 
düzlemde değil kendi içimizde de birbirimizi anlamamızın, 
yok saymamızın, reddetmemizin nedenleri bu Doğu ve Batı 
temsiliyeti içinde konumlanmış olmamızdan kaynaklanıyor. 
Bütün ön yargılarımızın temelinde bu ayırımlar var. Bunları 
yok etmek için neredeyse genlerimize işlemiş, kodlanmış ön 
yargılardan nasıl kurtulabiliriz.” diyerek devam etti.  

Doğu ve Batı bakışı yaşayışı, düşüncesi üzerindeki temel 
farklılıkların vurgulanması gerektiğini söyleyen İslimyeli, 
Batı’nın gerçek derken nesneyi, görünürlüğü, sahip olunabi-
lirliği, mülkiyeti anladığını; buna karşılık, mülk tanrıya ait, di-
yen Doğu’ya göre mülkün ortaklaşa olduğunu ama Batı’nın 
bu denli dünyaya hâkim olduğu bir düzlemde işin tinsel, ru-
hani, ahlaki boyutuna alanına izin verilmediğine işaret etti. 
Orta Çağ’ın, Doğu ile Batı’nın uzlaşabildiği bir dönem ola-
rak yorumlanabileceğini söyleyen İslimyeli, soyutlama fikri-
nin bile nesnenin kendi ölçeği dışındaki algılanışı olduğunu 
biçimi olduğunu vurgulayarak “Soyutlama batı resim gele-

neğinde bir işlem yani resimsel gerçekliğin bir tür otopsisi. 
Ameliyat masasına yatırılmaz. Soyutlama bir anlamda -so-
yutun kendisi değil bakın soyutlama diyorum- biçim boz-
ma- minimalize etme, pürifikasyon, sadeleştirme vs. gibi 

işlemleri ele alır yine ama gerçeğin kendisine bağlı. 
Sadece gerçeğin nesnel temsiliyeti üze-

rinde sanatçının işaretlerini arayan, 
sanatçının üslup çabalarını gö-

rünür hale getiren deneyimler 
bunlar. Bizim anladığımız 

soyut kavramı ile benze-
şir yanı yok gibi bir şey. 

Bu süreç Batı’nın iki-üç 
boyutlu bir gerçeklik 
illüzyonu yaratma 
süreci Rönesans ile 
zirveye ulaşır. Artık 
bütün görsel veriler, 
ışık, açık koyular, 
renkler, perspektif 

çeşitlemeleri bütün 
geometrik dünyada 

insan ve figür gibi kanlı 
canlı temsil edilebiliyor. 

Belki bu konudaki zirve 
Raffaello’nun ‘Atina Mekte-

bi’ resmidir. Çünkü burada her 
şey mükemmel bir tasvir ile betim-

lenmiyor, şekillenmiyor, ikonografik din 
uluları yerine merkeze iki Yunan filozofu 

yerleştiriliyor. Yani dinin yerine düşüncenin taçlandırıldığı 
bir Yeni Çağ işareti.” dedi. 

Dünya ekonomisindeki, üretimindeki ve teknolojisindeki 
gelişmelerin yepyeni açılımlara sebep olduğunu söyleyen İs-
limyeli, fotoğrafı, ‘resim sanatının yüzyıllardır ısrarla peşinde 
koştuğu nesnel gerçekliği bir an boyutunda tekrarlayan kop-
ya eden ve bütün bu çabaları saniyelerle yok eden olgu’ şek-
linde tanımladı. Resim sanatının yüzyıllarını harcadığı bir ça-
baya mekanik bir aletin varlığı ile teslim olmasını “…bir şok” 
diyerek vurgulayan İslimyeli, bu şokun, gerçeğin temsiliyeti 
konusunda büyük ayırımlara neden olduğunu ve böylece 
Batı resminin nesneden adım adım uzaklaştığını vurguladı. 

Buna karşılık Doğu’da ise böyle dramatik bir süreçten söz 
etmenin mümkün olmadığını ifade eden İslimyeli: “Doğu 
soyut olarak algılıyor zaten görünür dünyayı. Nesnel değil, 
tinsel bir dünya başından beri. Ve döngüsel bir süreç içinde 
derinleşerek ilerliyor. Yani bir spiral labirentte dibe merkeze 
doğru devinerek ilerliyor. Bu önemli karşıtlık aslında Batı ve 
Doğu kültürünün eksikliklerini tamamlayacak bir kompozis-
yon yaratırken bu ayrımı körükleyen ve bunlardan medet 
uman sistemler tarafından imha ediliyor. Ve bu barışı sağla-
yacak coğrafyanın kalbi sayılan Anadolu’da bile biz hala plas-
tik barışı yani sanat barışını sağlayabilmiş değiliz. Bir kısmınız 
gelenekçi doğmalar içindeyiz, araştırmadan yoksun, dünyayı 
takip etmeyen, uysal ılımlı -ki sanata yakışmayan bir eylem-
dir bu. Sanat karşıt bir eylemdir yani yansıtmaz kabul etmez, 
tartışır sorar- işte Batı sanatının bilimle yakınlaşması ve bu 

yakınlaşmanın sebep olduğu atılımlar Batı sanatındaki soyut 
açılımların genişliğini rahatlamasını sürdüre gelmiştir. Mesela 
atomun parçalanması Kübist ideolojiye kübist resim yapısına 
bir ilham olmuştur. Sonra Batı'nın araştırmacı yani aynı za-
manda işgalci yanından da kaynaklanır onla beslenir. Bir tür 
nerden neyi alacağını, nerden neyi nasıl çalacağını, nerden 
neyi kendine nasıl mal edeceğini çok iyi bilen bunun kuram-
larını küresel ölçekte geliştirmiş bir istila kültürü olarak Piri-
mitivizm dediğimiz yani ilkelcilik-Afrika sanatı kökenleri oraya 
inen bir geometrik parçalama ve ilham hem Doğu'dan alınan 
geometri ile hem ilkellerin yarattığı olağan üstü yalınlaşma ile 
birleşip modern sanatçılar tarafından kullanılagelmiş.” dedi. 

Doğu ve Batı Birbirinden Besleniyor
Bildirisini “Doğu ile Batı’nın karşıtlıklarını vurgulayacak olursak; 
Batı gerçekçiliği, nesnel ve betimlemeci, tinsel olmaktan çok 
tensel soyuttan çok somut, analizci- sentezci, ayrıştıran ve bü-
tünleyen bir geçmişe sahip. Merkeziyetçi, dünyevi, mülkiyetçi, 
bireysel yani yaratıcıya nerdeyse Tanrı ile eşit yer ayıracak kadar 
bireysel. O Antik Yunan’dan gelen yüksek bir ego. Rönesans ile 
taçlandırılmış, modern çağda tekrar gündeme getirilmiş. Bu-
gün o kavramın hali perişan. Eklektik birleştirici, karşıt, muhalif, 
toplayıcı ve tartışmacı en güzel yanı o.” sözleriyle özetleyen İs-
limyeli, Doğu sanatında karşıtlıklardan çok bir uyum ve simetri 
duygusunun hâkim olduğunu, Doğu’nun nesneye değil imgeye 
yöneldiğini ve gerçekçi değil yansıtmacı olduğunu belirtti. 
Doğu ile Batı’nın, soyut ve somutun dünyanın 
kabuğu ve içi olduğuna işaret eden İs-
limyeli sözlerini “İkisi de birbirinden 
besleniyor. Ve bu dünyanın sağ-
lığını ve geleceğini koruyabil-
memiz ve büyük çürümeyi 
durdurabilmemiz için bu 
ilişkiyi bu canlılığı kavrayıp 
korumamız gerektiğine 
inanıyorum.” şeklinde 
sürdürdü.   

Doğu ile Batı arasın-
daki sempati dönem-
leri de olduğunu ifade 
eden İslimyeli, Venedik 
ekolünden Carpaccio’yu 
buna örnek olarak gös-
terdi. Venedik Dukalığı, 
Osmanlı ile çok yakın ilişkiler 
içindeyken Doğu dünyasına ait bir 
hayranlığı olduğu dönemler de geçir-
miş İslimyeli’ne göre. Carpaccio’nun resim-
lerinde minyatür tadı olduğunu vurgulayan İslim-
yeli, mistik İspanyol bir sanatçısı olan Francisco de Zurbaran’ın 
resimlerinde de aynı şeyleri görebildiğimizi söyledi. 

İslimyeli’nin, bir başka örneği ise İtalyan ressam Caravaggio idi. 
“Caravaggio’nun resminde Batı resminde olduğu gibi bir fon 
yok, insanın karanlık alanı var. Onun resimlerinde bir iç dünya 
tasvir ediliyor. Ucu Nietzsche, Freud, Sartre’a varacak bir iç dün-
ya, bir suç ve ceza ikileminin tezhipsel kompozisyonu.” diyen 
İslimyeli, soyutlama sürecinde Morandi’nin bir natürmortundan 

örnek verdi. Bu resimde objenin kendi gerçekliğinde yavaş ya-
vaş uzaklaştığını tespit eden İslimyeli, Kandinsky’nin resimle-
ri için de tamamen resimsel öğelerle bir iç dünya veya dünya 
deviniminin algısını betimsiz bir tasviri tanımını yaptı. İslimyeli 
konuşmasını,“Klee’de tamamen minimal elemanlarla bir resim 
icat etmeye çalışıyor tasvirin dışında. Portre çalışmaları bile bü-
yük soyutlamanın işaretlerini taşıyor.” sözleriyle sonlandırdı. 
 
Yepyeni Açılımlar Gerekli
Daha sonra söz alan Beşir Ayvazoğlu, geleneksel sanatları 
şeklen tekrar ederek değil ruhuna nüfuz etmenin önemini 
ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Küreselliğin sun-
duğu araçları da kullanmak suretiyle bu kültürü dünyaya bir 
alternatif sunmak mümkündür. Bu da sadece hat, tezhip, 
minyatürle olmaz. Bu birikimden hareketle yepyeni açılım-
larla mümkün olur.”  

Aristo’nun temellendirdiği “Mimesis” kavramının biraz aşın-
mış bir kavram olduğunu söyleyen Ayvazoğlu, mimesisin sa-
dece dış dünyanın benzerini yapmak şeklinde tarif etmenin 
yanlış olabileceğini Almanların bu kavramı biraz daha derin-
leştirdiğini vurguladı. Mimemisin sadece tabiatı aynı tutmak 
değil, asıl manası da organik canlı yansıtmaya çalışmak de-
mektir şeklinde görüşlerin de ileriye sürüldüğünü hatırlatan 
Ayvazoğlu, İslam’da tasvir yasağıyla ilgili şu açıklamalarda 

bulundu: “İslam’ın tasvir meselesini yasaklaması doğ-
rudan doğruya İslam öncesi geleneklerde 

birtakım somut şeylere tapınma ile ala-
kalıydı. Ayrıca Ortadoğu coğrafya-

sında gezenler Antik Yunan’dan 
Antik Roma’dan kalmış özel-

likle heykel sanatı ile karşı 
karşıya kalıyorlar. Özel-
likle kiliselerdeki ikonları 
çok yakından biliyorlar-
dı. Bir de gelenekten 
gelen bilgiler vardı. 
Mesela Hz. Musa 
Tur Dağı’na çıktıktan 
sonra emir alıp indiği 
zaman Samiri adlı al-

tından buzağı yapılmış 
ve halkın yani kendisine 

inanların o buzağıya tap-
maya başlamış olmasını bi-

liyorlardı. Hz. Peygamberin de 
mücadele ettiği bir hadiseydi bu, 

putperestlik. Kâbe putlarla doluydu. 
İlah, tanrı oldukları varsayılan güçlerin 

temsil edildiği putlarla doluydu. Bu inanca kar-
şı mücadele etmek ihtiyacından kaynaklanan daha ziyade 
hadis-i şeriflere bağlı bir yasaklamadan söz etmek mümkün-
dür. Hakikaten Kur'an-ı Kerim’de tasviri, sureti açık bir şekilde 
yasaklayan bir hüküm yoktur. Belki bazı ayetleri temsil yoluyla 
bu şekilde değerlendirmek-yorumlamak mümkündür. Ama 
açık bir yasak yoktur.” 

Mağara resimlerinden itibaren sanki insanlık tarihinin sanat 
macerasının ana akımının soyut ve soyutlama olduğunu 

Francisco de Zubaran / Saint Francis of As-
sist Accarding to Pape Nicholas V's Vision

Mehmet Siyahkalem
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Antik Yunan ve Rönesans’tan sonra Batı’nın bu gelenekten 
ayrıldığını söyleyen Ayvazoğlu, 1. Dünya Savaşı öncesinde 
Batı’nın bu ana akıma tekrar geri döndüğünü ifade etti. İs-
lam kültüründe, İslam tarihinde figürün tamamen dışlan-
madığını vurgulayan Ayvazoğlu sözlerine şöyle devam etti: 
“Aslına bakarsanız resmetmek, tasvir etmek, temsil etmek 
insanlığın tabiatında var olan bir şey.  En ilkel insanlardan 
itibaren insanlar birtakım duygularını, düşüncelerini, korku-
larını, sevinçlerini tasvir ettiklerini mağaralardaki resimler-
den biliyoruz. İslam gibi fıtri bir dinin de bunu kesin olarak 
yasaklaması söz konusu olamaz. Ama putperestliğe dönüş 
endişesinin belli bir süre sıkı bir şekilde hadis-i şeriflerin koy-
duğu yasaklarla uygulanması zaman içerisinde bu anlayış 
içerisinde estetik bina inşa edilmesini sağlıyor. Mesela re-
simler sadece pratik amaçları tıp kitaplarında bazı şeyleri 
tarif etmek için- kullanmak gibi pratik amaçları gözeterek 
yapılan kitap sayfalarına giren resimleri hesaba katmazsanız 
yazının kitapların içinde taşarak abidelerde görülmeye baş-
ladığını görüyoruz. Yani bir bakıma kiliselerde resmin gör-
düğü işlevi aslında resimden doğan yazının görmeye baş-
ladığını fark ediyoruz. Süreci dikkatli takip ederseniz bunu 
rahatlıkla görebilirsiniz. Kufi’den Aklam-ı Sitte’nin doğması, 
ifade arayışlarının hatta zaman zaman yazı ile tasvir ara-
yışlarının doğurduğu sonuçlarıdır. Böyle düşünmek lazım 
meseleyi. Abbasi, Emevi saraylarında resim hakikaten vardı 
ama resmi de mümkün mertebe soyutlamaya çalışıyorlardı. 
Zaten heykele çok daha kapalılardı. İki boyutlu sathın dış 
dünyayı üç boyutlu göstermek gibi yanılsama bir illüzyon-
dan mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyorlardı. Minya-
tür dediğimiz şey de aslında bu.”

Perspektifin ortaya çıkmasının İbn-i Heysem’in Menazır ki-
tabına dayandığını söyleyen Ayvazoğlu, Rönesans resmi ne 
kadar büyük bir resimse Doğu’da vücuda getirilen o olağa-
nüstü zenginlikteki tezyinatın da aynı büyüklükte bir zekânın 
eseri olduğunu belirterek, Doğu’yu ve Batı’yı biri ileri biri geri 
diye karşılaştırmanın yanlışlığına dikkat çekti. 

Bir Egzonomi: İslam Sanatı
Dr. Irvin Cemil Schick, İslam sanatı kavramının bir egzonimi 
olduğunu, Müslümanların kendi yaptıkları sanata İslam sa-
natı demediklerini söyleyerek, İslam sanatı kavramını Müslü-
man olmayanların kendilerini ayırmak için bu kavramı kullan-
dıklarını Müslümanların sadece sanat demekle yetindiklerini 
vurguladı. İslam sanatında tasvir-temsil yasağı konusuna da 
değinen Schick, “Benim bildiğim üç ayet var. Birincisi Maide 
Sûresi'nin 90. âyetinde ‘Ensab’ yasaklanıyor. Ensab dikilitaş 
demek, dikilitaş da put demek. Yani bütün temsiller bu sûre 
ile yasaklanmış değil. Bir başka âyette Hz. İbrahim’in sesinden 
“Bu tapındığınız temsiller nelerdir?” diye soruyor. Cevap da 
'Babalarımızı bunlara tapınırken bulduk' oluyor. Belli ki bu da 
puttur. Üçüncü ayette benim bildiğim Hz. Süleyman’ın sara-
yından bahsedilirken cinlerin Allah’ın izniyle temasil yaptıkları 
anlatılıyor. Ve temasil herhalde heykel demekti hiç olmazsa 
temsil tasvir demekti. Yani Allah’ın izniyle Hz. Süleyman dö-
neminde bu yasak falan değildi.” dedi. 

Hadislerde temsile karşı bir antipati sezildiğini ifade eden 
Schick, bu antipatinin putperesliğe verilen mücadeleden 
kaynaklandığını vurguladı. “O antipati bile aslında biraz kar-
maşıktı. Melekler resim olan bir eve giremez diye duyuyoruz. 
Demek ki Hz. Peygamberin (SAV) evinde resim varmış, bunu 
öğrenmiş oluyoruz. Başka bir ilginç hadiste de Hz. Ayşe’den 
rivayete edilir. Kapısında bir perde vardır, üstünde bir resim 
vardır, Hz. Peygamber der ki ‘Bunu indir, namaz kılarken ak-
lıma geliyor resimler.’  Buraya kadar tamam. Ama bunu de-
vamını herkes unutuyor. Hz. Ayşe, diyor ki 'Sonra onu hurma 
lifleri ile doldurup bir iki tane yastık yaptım.' Demek ki o per-
denin yastık olarak kullanılmasında bir sakınca görülmemiş. 
Hz. Peygamberin resme karşı namaz kılması onu rahatsız 
etmiştir çünkü tapınmak gibi olmuştur. Ama yastık olunca 
hatta bu hadisin bazı rivayetlerinde Hz. Peygamber’in üstü-
ne yaslanırken gördüm diye devam ediyor Hz. Ayşe.” diyen 
Schick, İslam sanatı derken, günümüzde Türkiye’de cari olan 
İslam anlayışı ile sınırlı kalınmaması gerektiğini söyledi. 

Allah kavramının aşkınlığının Osmanlı’dan başlayarak hat 
sanatının sevilmesinin temel nedeni olduğuna işaret eden 
Schick, Sistina Şapeli’nin tavanında yer alan Tanrı ile Hz. 
Âdem’in parmaklarının birbirine değdiği resmin Türkiye’de 
bu aşkın tanrı kavramı ile yetişmiş olan bir Müslüman’a bir 
şey ifade etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Schick, 
bu aşkınlığın ifade edilmesine örnek olarak Ayasofya’da 
Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı İsm-i Celal’i gös-
terdi. “Yani Allah Celle Celaluhu’dür. Budur Türkiye’deki 
Müslümanın Allah kavramını ifade etme biçimi. Bulutların 
üzerinde yaşayan sakallı adam değil, Allah kelimesinin is-
minin resmi. Zaten hat sanatına harflerin resmi diyoruz. 
Bu son derece soyut bir sanat. Evet, eski yazı okuyamayan 
biri bir hat yazısına soyut bir kompozisyon olarak yaklaşa-
bilir. O insan o levhada bir güzellik görmektedir, bunu hiç 
kimse inkâr edemez. Ama levhadaki görüntü ile levhanın 
anlamı her zaman iç içedir. Ve bu iç içeliği anlayamazsa bir 
insan, yani okuyamazsa o levhanın ancak yarısını anlayabi-
lir. Dolayısıyla soyut değildir aslında. Soyuttur belki şu açı-
dan temsili değil belki yazı ve resimler hariç. Fakat bununla 
birlikte büyük ölçüde yazının anlamını bilmezseniz o zevke 
varamazsınız.” dedi.  

“Dünyadaki Her Şey Soyut”
Sempozyuma moderatörlük yapan İSMEK Hüsn-i Hat 
Branşı Zümre Başkanı Yrd. Doç. Dr. Savaş Çevik ise oturu-
mun sonunda söz alarak, “Soyut ve somut kavramlarının 
aslında pek de birbirinden ayrılamaz olduğu ortaya çıkı-
yor. Soyut ve somut kavramlarını müşahhas ve mücerret 
kavramları birbirinden ayırmak biraz zordur. Bütün yaratı-
lanlar biz de dâhil olmak üzere soyut ve somut kavramını 
düşünüp ortaya koyan insanoğlu da dâhil olmak üzere 
hepimiz mücerret kavramlardır aslında.  Yani bir bardağa 
baktığımızda bardağı somut olarak görüyoruz ama bar-
dağı tam anlamıyla gerçek yaradılış biçimiyle algılayamı-
yoruz niçin? Bardak ve içindeki su moleküllerden oluşuyor, 
molekül atomlardan, atomlar çekirdeklerden, proton ve 

nötronlardan oluşuyor. Burada müşahhas gördüğümüz 
o maddenin bile aslında mücerret bir tarafının olduğunu 
görüyoruz. Yani felsefi boyutta düşünecek olursak dünya-
daki hiçbir şey somut değil her şey soyut.”  diye konuştu. 

Bir bardak ve içindeki suyun moleküllerden oluştuğuna, 
moleküllerin atomlardan, atomların çekirdek, proton ve 
nötronlardan oluştuğuna dikkat çeken Çevik, müşahhas 
gördüğümüz o maddenin bile aslında mücerret bir tarafı-
nın olduğunu gördüğümüze dikkat çekerek “Yani felsefi 
boyutta düşünecek olursak dünyadaki hiçbir şey somut 
değil her şey soyut.” dedi.  

Sanatın doğulusu batılısı, kuzeylisi- güneylisi İslamisi, İsla-
mi olmayanı olmaz diyen Çevik, soyut sanatın tarifinin zor 
olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Bazı sanat eserle-
rine bakıyoruz kendisi somut. Yani sanat eserini oluşturan 
sanat birimleri, malzemesi, rengi, biçimi somut, fakat ifa-
de ettiği konusu soyut. Örnek verirsek; Hollandalı ressam 
Hieronymus Bosch İlk kez soyut kavramları ele almış bir 
ressamdır. 1450-1516 arasında yaşamış. Sanat eserlerine 
baktığımız zaman resmin bütün unsurları klasik biçimde 
kullanılmış ama konusu soyut. Bir de konusu soyut olup 
yine müşahhas resim sanatının bütün ögelerini kullanan 
Siyahkalem adında ünlü ressam vardır. Minyatür sanatçısı 
da denebilir ama gerçek anlamda bir ressamdır. İfade etti-
ği figürlerin tamamı soyuttur: canavarlar, cinler… Ama so-
mut bir şekilde resmediyor. Perspektif, gölge-ışık, anatomi 
var, rengi güzel kullanıyor.  Bire de Salvador Dalı gibi, Pab-
lo Picasso’nun Quernica’sında olduğu gibi somut olayları 
ve nesneleri soyut biçimlerle ifade etme tarzı da var. Yani 
somut bir olayı soyut resimsel ögelerle ifade ediyoruz.”

Sempozyumun öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturu-
munda ise katılımcılar seyircilerin konuyla ilgili sorularını 
cevapladılar.

Michelangelo Merisi de Caravaggio (The Callingof St. Matthew) Ayasofya Camii
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1840'ta kullanılmaya başlanan posta pulları, çok yakın geçmişe kadar 

mektupların üzerindeki yerini korudu. Özenerek seçtiğimiz bu küçük 

puldan tablolar, belki hepimizin çekmecelerinde anılarımızın bir 

parçası olarak bir köşede durdu. Yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle artık 

bu pulların farklı bir işlevi de var. Bu minik kâğıt parçalarından bir 

şehir ve kültür okuması yapmak da mümkün. 

Posta 
Pullarında
İstanbul

Tarihi önemi, doğal güzellikleri, birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olması 
gibi özellikleriyle dünyanın en önemli kentleri arasında yer alır İstanbul. “Eğer bir gün 
dünya tek bir ülke olursa, şüphesiz ki başkenti İstanbul olurdu.” der Napolyon. Öyle ya 
Roma İmparatorluğu, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yapan, üç büyük 
dinin kutsal emanetlerini barındıran bir kentten söz ediyoruz. 

Vera BATURALP
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değer katıyor. Kültürel, sanatsal, bilimsel ve edebi açılardan 
değer taşıyan temalar işleniyor. Haliyle bu gelişme, pullar 
üzerindeki temaları, kullanılan görselleri ve verilmek istenen 
mesajları da artırıyor. 

Sanat Eseri Niteliği Taşıyor
Her ne kadar üzerindeki bilgiler veya görseller az olsa da, 
pullar bu sınırlı alanda ait olduğu ülkeyi birçok yönden ta-
nıtma imkânı sağlıyor. Bir dönemin en önemli iletişim araç-
larından biri olan posta pulları vesilesiyle, ulaştıkları yerlerde 
merak, ilgi, araştırma hissi uyandırıyor. Bugün de ülkelerin 
gündelik, ekonomik, sosyal, kültürel, dini ve siyasi yaşantısı 
ile ilgili ilginç ipuçları veriyor. 

1863’ten beri topraklarımızda kullanılmaya başlayan pullar, 
1913’ten itibaren İstanbul’un simgeleşmiş mekânlarını da 
tema olarak kullandı. Tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri 
ile İstanbul, bu vesileyle dünyanın her tarafına tanıtıldı. Böy-
lelikle pullar da yeni bir iletişim aracı olmalarının yanı sıra bil-
gi kaynağı olarak İstanbul’un betimlenmesinde önemli bir 
rol oynadılar. Bu dönemin okumasını yapmak amacıyla yola 
çıkanlardan biri olan Rukancı, “Bu araçların aynı zamanda 
da birer sanat eseri niteliği taşıması, çok az kişide farkında-
lık oluşturan özellikleri arasında.” diyor. 

Nitekim posta pullarının ilk örneklerinde dönemin 
padişahı olan Sultan Abdülaziz’in (1861-1876) tuğ-
rası, eski Selçuklu ve Osmanlı süsleme sanatlarından 
olan hatai, rumi motifler ve yazı örnekleri yer alıyor. 
1863’te tedavüle çıkarılan ve herhangi bir resim 
unsurunun kullanılmadığı bu pullar “tuğralı pullar” 
olarak isimlendiriliyor. Bu ilk emisyondan sonra yo-
ğunlukla Türk bayrağını simgeleyen ay yıldızın kulla-
nıldığı ve 1865-1882 yılları arası tedavüle çıkarılan ay 
yıldızlı “duloz pulları” olarak isimlendirilen seri geliyor. 
Bu pullarda da rumi motifler ve yine yazı örnekleri yer 
alıyor. 1876’dan itibaren Arap harfleri ile birlikte Latin 
harflerinin de kullanıldığı yine ay ve süslemeli yazı ör-
nekleri bulunuyor. Posta işlemleri 20. yüzyılın başları-
na kadar bu pullar ile yapılıyor. 

Bu seriye “duloz” isminin verilmesi, bazı 
kaynaklarda 1865-1882 yılları arasında 
basılan pulların “Mösyö Duloz” isim-
li bir Fransız kalıpçı tarafından basılması 
sebebiyle olduğu söyleniyor. Fakat diğer 
yandan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkan-
lığı kataloglarında yapılan araştırmada bu 
isime rastlanmadığı kaydediliyor. 

1898’te ise ilk defa pul üzerinde bir resim 
kullanılır. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ne-
deniyle tedavüle çıkarılan ‘Teselya pulları’ 
serisinin üzerinde tahminen Larissa kentinde 
bulunan bir köprünün resmi yer alır. Bu pul 
aynı zamanda farklı geometrik şekile sahip tek 
pul serisidir. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı 
Devleti armalı ve tuğralı pullar tedavüle çıkarılır.

Yeni Postane Serisi
Pulların, devletin başkenti ile tanışması Türkiye’de pul kullanı-
mından 50 yıl sonra 14 Mart 1913’te gerçekleşiyor. Söz ko-
nusu tarihte tedavüle çıkarılan serideki pullarda, 1909’da II. 
Abdülhamit döneminin sonlarında hizmete açılan Sirkeci’de-
ki Yeni Postahane görüntüsü yer alıyor. Bu suretle İstanbul 
artık pullara da konu olmaya başlıyor. 1913’te başlayan bu 
serüven Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Bazı ara-
lıklarla bir dönemin başkenti İstanbul pullara güzel mekânları, 
farklı özellikleri ve simgeleri ile konu oluyor. 

Bu pul serisinin üzerinde dönemin padişahı V. Mehmet’in 
tuğrası ve hemen yanında lakabı olan “Reşad” ifadesi oku-
nuyor. Pulda sağ ve sol üst köşelerde Türk Bayrağı ve İslami-
yeti simgeleyen ay-yıldız figürleri yer alıyor. Sağ ve sol yanlara 
ise sülüs yazı ile “ Devlet-i Osmaniye” ve ”Postaları” yazıyor. 

Londra Baskısı İstanbul Manzaralı Posta Pulları
14 Ocak 1914’te tedavüle çıkan seride ise Süleymaniye Cami 
ve avlusu, Beyazıt Meydanı, Sultanahmet Camii, Dikilitaş, 
Çemberlitaş, Kız Kulesi, Yedikule, Rumeli Hisarı gibi İstanbul’un 
güzide mekânlarını konu edinen muhtelif görüntüler yer alıyor. 
İstanbul’un en görkemli mimari eserlerinden biri olan 

İstanbul’un uzun yıllar koleksiyon malzemesi olarak kul-
lanılan, posta ücretinin yerine geçen pullara konu olması 
da şaşılacak şey değil elbette. Pullar, İstanbul’u dünyaya 
duyuran, çoğu kez gözden kaçırılan küçük fakat etki-
li olan kaynaklar aslında. Ankara Üniversitesi’nin Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ha-
kan Anameriç, Prof. Dr. Fatih Rukancı ve Prof. Dr. Sekine 
Karakaş’ın birlikte hazırladığı “Pullarda İstanbul” kitabı, 
böyle bir çalışmanın ürünü. Henüz internet yokken, ileti-
şim ve reklamcılık hayatımızın her alanında değilken, kilo-
metreler aşıp dünyanın dört bir yanına seyahat eden pul-
lar ile İstanbul’un tanıtıldığı günlerin penceresini aralıyor. 

Hakan Anameriç, pul koleksiyonculuğuna ilkokulda anne-
sinin aldığı koleksiyon araçları ve 10 pul ile başlamış. Üni-
versite öğrenciliği ve akademisyenlik yıllarında, dedesinin 
koleksiyonunu devam ettirerek ve düzenli pul takibi ile bu 
merakını ciddiyetle korumuş. Yaptığı akademik çalışma-
larla bu alana katkı sağlamaya devam etmiş. 
Koleksiyona başladıktan sonra arkadaşlarının evinde gör-
düğü, yakınlarının gönderdiği kartlar ve mektuplar üze-

rindeki Alman, Avusturya ve Macaristan pulları 
bu ilgisini artırmış. Bu pulların üzerinde gördüğü 
şehir, kişi ve olaylar kendisinde farklı bir merak 
duygusu uyandırmış ve bu merak kendisine daha 
sonraki yıllarda “araştırma” yapma sorumluluğu-
nu hissettirmiş. 

Arşivcilik teorisi, felsefesi ve yazma eser kütüp-
haneciliğine dair çalışmaları bulunan diğer isim 
Prof. Dr. Fatih Rukancı’nın pullara yönelik araş-
tırması ise Anameriç’in teşviki ile olmuş. Pullar 
üzerinden bilgi edinme noktasında farkında-
lık oluşturmanın gerekli olduğunu düşünen 
Rukancı konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: 
“Posta pullarının üzerindeki tüm sembol, çi-
zim, yazıların taşıdığı anlamlar deşifre edil-

diğinde önemli bir bilgi kaynağı ve tanıtım 
materyali olarak karşımıza çıkabiliyor.”

Ve Posta Pulları, Mühürlü Mektupların 
Yerini Alır… 
Gelelim “pul”un tarihine ve Anameriç'e kulak vere-
lim. “Sadece pulun ortaya çıktığı İngiltere’de değil, 
posta işletmesi bulunan tüm ülke ve yönetimlerde 
postanın nasıl ücretlendireceği gündemdeydi. Pos-
ta ücretlerinin dünya çapında bir standarda bağ-
lanması ve bunun belgelenmesi sorununa çözüm 
posta pulunun çıkarılması oldu.” 

Posta ücretleri için puldan önce kullanılan yön-
tem mühürleme idi. Bu yöntem herhangi bir 
standarda tabi tutulmadığı için her işletmenin 
kendine has şekilde yürütmesi sebebiyle cid-
di karışıklıklara neden olur. Posta camiasında 
yaşanan bu “ciddi” karışıklık, küçük ama et-
kili bir “araçla” giderilmeye çalışılır.

1840’taki ilk uygulama, Avrupa genelinde 
yaygınlaşıyor; ülkeler kendi posta pullarını tasarlayıp kul-
lanmaya başlıyor. Bu denli farklı ancak posta işlemleri ile 
birbirine bağlı ulusal posta işletmeleri, yine bir “standart” 
sorunu yaşıyorlar ve bu sorunun ulusal değil, uluslarara-
sı bir üst kurul ile çözümlenebileceğine dair bir kanaat 
gelişiyor. Bunun sonucunda 1874’te aralarında Osmanlı 
Devleti’nin de bulunduğu 22 ülke ile Dünya Posta Birli-
ği (Universal Postal Union - UPU) kuruluyor. UPU, posta 
işlemlerinin temelini oluşturan “pul”a da bir standart ge-
tirerek büyük ölçüde bu ortak soruna çözüm oluyor. 19. 
yüzyıl bu nedenle hem posta işlemleri hem de onun bili-
nen en önemli bileşeni “pul” için önemli bir yüzyıl. 

Osmanlı topraklarında pulun kullanımı ise 1863 tarihine 
dayanıyor. Posta pulları, o tarihten itibaren, yaklaşık 150 
yıl boyunca çeşitli tür ve değerlerde tedavüle çıkarılıyor. 
Pulların üzerinde önceleri yalnızca ülke ismi ve fiyat bil-
gileri yer alırken; baskı tekniği, kâğıt türü, boya kalitesi 
zamanla değişiyor. Pullar daha profesyonel biçimde hazır-
lanır hale geliyor. Pulun üzerinde yer alan fotoğraf, gravür 
ve metinler, sıradan mekanik bir baskı yerine ona estetik bir 
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Süleymaniye Külliyesi’nin de temel parçası olan Süleyma-
niye Camii’nin yer aldığı pulu incelediğimizde örneğin; 
bize pulda caminin yan sofasının cephesi görüntünü gö-
rürüz. Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü ve zenginliği-
ni gösteren simgelerin başında gelen bu yapı, mimarlık 
dünyasının dehası tarafından 1550-1557 yılları arasında 
tamamlanıyor. Cami ve etrafını saran külliyenin, klasik 
dönem Türk mimari sanatının en büyük ustası sayılan 
mimarın en gözde eserlerinden biri olduğunu biliyoruz. 

Bu eşsiz mimarinin yansıtıldığı pullarda da, caminin dış 
avlusu yani bahçe bölümü gravür tekniğiyle ele alınıyor. 
Sağ ve sol üst köşelerde Türk bayrağı ve İslamiyet’i sim-
geleyen ay-yıldız figürleri yer alıyor. Üst tarafta kûfî yazı 
ile “Devlet-i Osmaniye Postaları” ifadesi var. Yazının sağ 
ve sol tarafında Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde 
Türkiye’de ilgi görmeye başlayan ve buradan Avrupa’ya 
yayılan lale figürleri görülüyor. Pulun hemen altında ise 
“Süleymaniye Camii Şerifi Havlısı” yazılı. 

Dolmabahçe Sarayı Resimli Posta Pulları 
15 Kasım 1916’da tedavüle çıkan ayrı değer ve renkte-
ki üç puldan oluşan serideki pullarda Osmanlı haneda-
nının ve İstanbul’un üçüncü büyük sarayı son dönem 
padişahların ikametgâhı Dolmabahçe yer alıyor. 1856-
1877 ve 1909-1918 yılları arası devlet yönetiminin ger-
çekleştirdiği saray, Sultan Abdülmecit tarafından yeni 
dönem diplomasi ve mimari geleneklerini yansıtan bi-
çimde yaptırılıyor. 

Sarayın Üsküdar civarından alınmış gravürünün pul üze-
rine konu edilmesi, dönemin padişahı olan V. Mehmet 
Reşat’ın konutu ve devletin yönetim merkezi olmasın-
dan ileri geliyor. Pulun hemen sol yanında V. Mehmet 
Reşat’ın bir portresi de görülüyor. Pul üzerinde sülüs yazı 
ile “Devlet-i Osmaniye Postaları” yazısı yer alıyor, sağ ve 
sol yanlarda süslemeler bulunuyor. 

Kadın Hakları Cemiyeti Hatıra Pulları
12. Uluslararası Kongresi Hatıra Pulları serisinde Yıldız Sa-
rayı konu ediliyor. Pul üzerinde yer alan görüntüde Şale 
Köşkü bulunuyor. Sarayın pula konu olmasının nedeni söz 
konusu kongrenin burada yapılmış olması. 19. yüzyılın son 
dönemlerinde ülkemizde 1913’ten itibaren hız kazanan 
kadın hakları hareketinin konu edildiği önemli kongrele-
rinden biri olan bu organizasyona ev sahipliği yapan saray, 
bugün müze olarak işlevini sürdürüyor. Kongrenin düzen-
lendiği yıl parlamento seçimlerinde 18 bayan milletvekili 
seçiliyor. 

Yıldız Sarayı’nın da içinde bulunduğu serinin kendine özgü 
bazı farklılıkları var. Örneğin pullarda ilk defa “Cumhuriyet” 
ibaresi yer alıyor. Pulun üst bölümünde Fransızca “XII me 
Congres Suffragiste International, Istanbul 1935” ifadesi 
bulunuyor. Resmin hemen altında ise “Yıldız Kiosk Palais 
du Congres- Kongre Sarayı” ifadesi bulunuyor. Pulun alt 
bölümünde ise “Türkiye Cumhuriyeti Postaları” yazıyor.

İstanbul’un Fethi’nin 500. Yıldönümü Hatıra Pulları 
29 Mayıs 1953’te tedavüle çıkarılan on iki ayrı tema ve de-
ğerden oluşan serinin bu pulunda İstanbul’da Fatih Sultan 
Mehmet’in oğlu Sultan II. Beyazıt tarafından 1482 yılında 
yaptırılan Fatih Camii’nin kıble avlusunda bulunan Fatih 
Sultan Mehmet’in 1431-1481 türbesi görülüyor. Pulda tür-
be 1782’de tekrar yapıldığı haliyle resmediliyor. Pulun ke-
narları lale motifi örgülü zarif bir bordürle çevreleniyor. Bu 
türbe 1766 depreminde cami ile birlikte yıkılıyor. Cami ve 
türbeyi Sultan III. Mustafa devrin barok üslubunda geniş 
saçak ve revaklı olarak mimar Mehmet Tahir Ağa’ya 1766 
yılında yeniden yaptırıyor. II. Meşrutiyet döneminde Sultan 
V. Mehmet Reşat türbenin iç bezemelerini kalem işlerini 
bir İtalyan dekoratöre restore ettiriyor. Daha sonraki yıl-
larda İstanbul’un 500. fetih yıldönümü kutlamaları sırasın-
da 1953 yılında ve 2004 yılında, yeniden türbenin içerisi 
kubbe ve duvarlar 19. yüzyılın sonlarına ait kalem işleri ile 
bezeniyor. Buradaki kapının üzerine Ankebut Suresi'nden 

alınmış olan ve mealen "Her canlı ölümü tadacaktır." an-
lamındaki ayet yazılı. Türbe günümüzde İstanbul Türbeler 
Müdürlüğü’nün yönetiminde ve 1953 yılından bu yana 
ziyarete açık. Bu pul için seçilen tema İstanbul’u borçlu 
olduğumuz padişaha bir vefa borcu niyetiyle belirleniyor. 

Geleneksel Türk Evleri 
7 Temmuz 1994’te emisyona çıkarılan ve 4 puldan olu-
şan serideki pulda Üsküdar İcadiye Mahallesi, Cemil Me-
riç Sokağı’nda bulunan ahşap evlerden biri görülüyor. Bu 
evler 20. yüzyıl başları olarak tarihlendirilebilir. Ortada iki 
yönlü bir merdivenle ulaşılan sofadan girilen evler kapı 
girişi ve bitişikteki bölüm üzerinde birer balkona sahip. 
Özellikle cephelerde görülen bezemeler dönemin ahşap 
işçiliğinin güzel örneklerinden. Bu tür ikiz evler İstanbul’da 
19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başından itibaren ilgi görüyor. 
Fatih Rukancı, “Sivil mimari araştırmalarının yaygınlaşma-
sı yanında bu yapıları korumak için kurulan sivil toplum 
örgütlerinin gayretleri de konunun seçilmesine yardımcı 
olmuştur.” diyor. 

İstanbul’u Konu Edinen 211 Pul
Yazının bu kısmına kadar, 1913’ten itibaren yayınlanan 
İstanbul temalı pul serilerinin bir kısmına değindik. Bu 
pullar hakkında kapsamlı bir araştırma yapan isimlerden 
Anameriç’e araştırma çerçevesini nasıl belirlediğini sordu-
ğumuzda Anameriç, öncelikle 1913-2010 yılları arasında 
çıkarılmış olan doğrudan İstanbul ile ilgili posta pulları be-
lirlediklerini ifade ediyor. Uluslararası ve ulusal çapta ha-
zırlanan pul kataloglarından yapılan inceleme sonucunda 
İstanbul ile doğrudan ilgili olarak 111 pul serisi ve bu seriler 
içinde yer alan toplam 211 pul saptadıklarını ekliyor. 

İstanbul ile doğrudan ilgili olduğu belirlenen ve semiyotik 
olarak da yorumlanan 94 pul yer alıyor kitapta. Çalışma-
nın ekler bölümünde bulunan 117 pul ise sözü edilen 94 
pulun dışında farklı serilerde kullanılan aynı veya birbirine 
çok yakın temaların yer verildiği pul grubunu oluşuyor. 

Anameriç öncelikle çalışma arkadaşlarıyla kendi koleksi-
yonlarından yola çıkmış. Pulların bir kısmını İstanbul, An-
kara ve İzmir’deki koleksiyonerlerden satın alarak elde 
etmiş. Bir bölümünü çalışmaya katkı yapmak isteyen 
koleksiyoner ve araştırmacılar kendilerine hediye etmiş. 
Araştırma kısmında ise T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü fonlarından ve çeşitli kütüphanelerin 
derlemelerinden faydalanılmış. 

Dijital Çağda Posta Pulları Ne İfade Ediyor?
Dijital çağın, “basılı” formatın sonunu getirmediği için 
pullar açısından çok fazla tehlike barındırmadığını düşü-
nen Anameriç şunları ekliyor: “Posta pulu özellikle Ang-
lo-Sakson ülkelerinde- zorunluluğu olan bir araç ve bizim 
gibi araştırmacılar için de bilgi kaynağı. Bir ülkede tedavüle 
çıkarılan tüm posta pullarını yan yana dizerseniz o ülkenin 
sanatsal, kültürel, siyasi, edebi, dini ve sportif alanlarına 
ilişkin tüm geçmişini izleyebilir, bunlar arasındaki ilişkileri 
kurabilirsiniz. Bizim için önemli olan da bu.” 

Sözün sonuna gelmemiz gerekirse, ortaya çıkış amacı 
farklılık taşısa da, zamanla İstanbul’un tarihi, sosyal, kül-
türel objeleri, çevresi hakkında bilgi veren, bir dönemin 
en önemli iletişim aracı olan postanın diğer ülkelerle olan 
iletişiminde imaj, itibar ve saygınlık göstergesi olarak özet-
leyebiliyoruz posta pulu kullanımını. Kitap ve süreli yayın 
gibi geleneksel kaynaklar dışında İstanbul’un filatelik ma-
teryallerin en önemlilerinden olan pullar, Türkiye ve dünya 
kamuoyuna nasıl aktarıldığını, bu yapılırken hangi görsel 
ve metinlerin kullanıldığını ortaya koyması açısından ya-
kın tarihe ışık tutuyor. Bir dönem çekmecelerimizde hatıra 
olarak sakladığımız renkli minik kâğıt parçaları, artık arşiv-
lerde dönem okumaları yapmaya elverişli belge ve mater-
yal olarak işlevini sürdürüyor. 

*Yazıda kullanılan görseller Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yö-
netimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Anameriç'in kişisel 
arşivinden alınmıştır.
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Tezhip sanatı, 1990'lı yıllardan sonra, Anadolu'da kurulan güzel sanatlar 
fakültelerinde verilen tezhip eğitimi ile Anadolu'da bilinir olmuştur. Atatürk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip 
Ana Sanat Dalı'nda verilen tezhip eğitimi, ilk yıllardaki akademik ve fiziksel şartların 
kısıtlılığına rağmen, büyük gayretlerle bugünlerine gelmiştir.

Anadolu 
Üniversitelerinde 
Tezhip Eğitimi; 

Celalettin KARADAŞ*

Geleneksel sanatlarımızdan biri olan tezhip sanatının icrâsı kadar, eğitimi de büyük önem arz etmektedir. Tezhip eğitimi 
geleneğimiz, yazılı olmaktan ziyade şifahi bilgi ve tecrübelerle sürdürüldüğü için, usta-çırak ilişkisine dayanmaktaydı. Tezhip 
sanatı, nakkaşhânede tarih boyunca büyük atölyelerde, farklı sanat dallarıyla uğraşan geniş sanatkâr gurupları tarafından icrâ 
edildi. Bu durum, tezhip sanatının çağdaş sanat eğitimi veren, akademik bir çatı altına alınmasına kadar sürdü. İstanbul, gerek 
tezhip sanatının eğitimi, gerek icrâsı bakımından geçmişte olduğu gibi bugün de merkez olma konumunu sürdürmektedir. 
Yaklaşık çeyrek asrı bulan bir süredir bu merkezin dışında, Anadolu üniversitelerinde de tezhip eğitimi verilmektedir.

Geçmişte, Türklerde hükümdar sarayı bünyesinde kurulan bir atöl-
yenin, Anadolu Selçuklu ve Timur Sarayı’ndan beri bir gelenek ola-
rak hayatiyetini sürdürdüğü1, tezhipli eserlerin, Timurlularda kütüb-
hâne2 , Osmanlılarda ise Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinde yer alan 
aslanhânede3  bulunan nakkaşhânede4  hazırlandığı günümüze ge-
len bilgiler arasındadır. Bu atölyede, birçok sanatın yanı sıra, tezhip 
sanatının uygulamaları ve eğitimi verilirdi. Tezhipler, nakkaşhânenin 
başında bulunan sernakkaşın gözetiminde, birçok müzehhibin or-
tak çalışması neticesinde icrâ edilirdi. 

Diğer kitap sanatlarında olduğu gibi tezhip eğitimi de çeşitli hü-
nerlerin ve sanatların uygulamalı olarak öğretildiği, kabiliyetlerin 
tesbit edildiği bir kurs ve staj yeri olan Enderun’dan5  sonra, ancak, 
1915 yılında Medresetü’l-hattâtîn’in6 açılışıyla sürdürülmüştür. 
1926 yılına kadar eğitimini devam ettiren okul, bu tarihte yürür-
lüğe giren Öğretim Birliği Kanunu’yla önce Şark Tezyini Sanatlar 
Mektebi’ne dönüştürülüp, 1936 yılında da Türk Tezyini Sanatlar 
Şubesi adı altında Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlanmış, ismi 
daha sonra Türk Süsleme Bölümü olarak değiştirilmiştir. Bö-
lümde zamanının en yetkin hocaları görev alırlar. Bölüm, 1954 

Atatürk Üniversitesi Örneği

yılına kadar orta öğretim düzeyinde eğitim verir. Öğretim 
elemanı yetersizliğinden, sanat dalları tezhiple beraber beşe 
kadar düşer. Bunun sonucunda bölüm, yüksek öğrenim ver-
mek üzere Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü ile birleştirilir ve 
mezunlarını vermeye başlar. Bir süre sonra, öğrencilerin başka 
branşları seçmeleri sonucu bölüm öğrencisiz kalır. Bu durum 
senelerce sürer ve nihayet Senato’nun 7.10.1976 tarih 30/5 sa-
yılı kararı ile Tezhip, Minyatür, Lake, Türk Ciltciliği, Çini ve Ebru, 
Hat sanat dallarından oluşmak üzere geleneksel Türk sanatları 
Bölümü adı altında yeniden açılır.7 Güzel Sanatlar Akademisi, 
1982’de Mimar Sinan Üniversitesi haline getirildikten sonra, 
bölüm, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı, Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü adı altında eğitimine devam eder.

Tezhip eğitimi, 19. asrın malî imkânsızlıkları sebebiyle sürdü-

rülemeyince, çağın şartlarına uygun eğitim ve öğretim veren 

bir kuruma ihtiyaç duyulmuştur. Artık, tezhip ve diğer kitap 

sanatları babadan oğula geçmek suretiyle yürütülen birer 

esnaf zanaatı haline dönüşmüştür.8 Bu devirlerde, tezhip sa-

natının eğitimi ve icrası için doğru bir program geliştirilemedi-

ğinden klâsik tezhip anlayışında bir gelişme sağlanamıyordu. 

Sanatın son dönem eserlerinde görülen nitelikler tekrarlanı-

yor, 20. asra ve Cumhuriyete ait bir uslup oluşturulamıyordu.9 

Bu durum, 20. yüzyılda tezhip sanatının  gelişim merkezi olan 

güzel sanatlar akademisinde verilen klâsik tezhip eğitimine10  

kadar sürdü.

Tezhip: Ragıp Polat

Tezhip: Ragıp Polat
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Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra, Cumhuriyet döne-
mi tezhip sanatının yeniden canlanmasına öncülük eden 
Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt, Akademi’nin Şark 
Tezyînî Sanatları Şubesi’nde görev yapmış11, son asrın bü-
yük sanatkârı Dündar Tahsin Aykutalp’e hocalık yapmış-
lardır. Aykutalp, Muhsin Demironat yolunu benimsemiş 
ve onun takipçisi olmuştur12.  

Tahsin Aykutalp’in yetiştirdiği birçok öğrenci İstanbul 
ve Anadolu üniversitelerinin birçoğunda görev almış, 
akademik çalışmaların yanı sıra klâsik ve özgün eserler 
vermişlerdir. Ayrıca, hocanın yetiştirdiği birçok sanatkâr 
atölye, vakıf, dernek ve belediye kurslarında tezhip eğiti-
mi vermektedirler.

1982’de Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yasası ile sanat 
eğitiminde Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin eğitim 
öğretim programları ve yapısı örnek alınarak Marmara, 
Dokuz Eylül, Selçuk, Erzurum Atatürk ve Sakarya üni-
versitelerinde de Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü 

Öğrenci çalışması (Yüksek lisans)

Öğrenci çalışması (4. Sınıf) Öğrenci çalışması (Yüksek lisans)
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açılması öngörülmüş13, Marmara (Kuruluş:1983) 1983’te, 
İzmir Dokuz Eylül (Kuruluş: 1983) 1986’da, Erzurum Atatürk 
(Kuruluş: 1992) 1994’te, Isparta Süleyman Demirel (Kuruluş: 
1994) 1994’te, Sakarya (Kuruluş: 2000) 2000’de, Konya Sel-
çuk  (Kuruluş: 1999) 2000 yılında geleneksel Türk sanatları 
bölümleri eğitime başlamışlardır. Böylece tezhip sanatı, ku-
rumsal bir çatı altında ilk kez İstanbul dışına çıkmış ve Ana-
dolu üniversitelerinin programlarında yer almıştır. Bugün, bu 
üniversitelerde tezhip eğitimi verilmekte ve icrâ edilmektedir.  

Tezhip sanatı, 1990'lı yıllardan sonra, Anadolu'da kuru-
lan güzel sanatlar fakültelerinde verilen tezhip eğitimi ile 
Anadolu'da bilinir olmuştur. Atatürk Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Tezhip 
Ana Sanat Dalı'nda verilen tezhip eğitimi, ilk yıllardaki akade-

mik ve fiziksel şartların kısıtlılığına rağmen, büyük gayretlerle 
bugünlerine gelmiştir. 1993 yılı sonunda akademik personel 
imtihanları yapılmış ve 1994 yılı başlarında personel göreve 
başlamış, 1994-1995 döneminde de eğitim-öğretime geçil-
miştir. Farklı disiplinlerden gelen akademik personelle eğiti-
me başlayan bölümde, 1. sınıfta, temel sanat eğitimi ve Türk 
desenleri dersleriyle, tezhip sanatının temel prensipleri veril-
mektedir. 2.,3. ve 4. sınıflarda ise deneysel atölye ve tezhip 
tasarımı ağırlıklı olarak müfredatı oluşturmaktadır. Bölümde, 
yıllar içerisinde bir uslup birliği oluşmuş, klâsik tezhip sanatı-
nın form, motif, renk ve kaideleri talebelere aktarılmak sure-
tiyle, öğrencilerin özgün tasarımlar yapmaları hedeflenmiştir. 
Tezhip sanatının malzemeleri, özellikle altın, boya ve kağıt 
öğrenciye tanıtılır. Altın ezme, murakka yapma, jelatin hazır-
lama, ahâr, kağıt boyama gibi teknikler öğretilir. 

Öğrenci, her ne kadar bir yada birden fazla atölye hocasıyla 
çalışsa da minyatür, teknik çizim-perspektif, iç mimari-resto-
rasyon, deneysel atölye gibi derslerle sanat zevkini geliştir-
mekte ve genişletmektedir. Bir başka deyişle talebe, tezhip 
eğitimi süresince atölye derslerine farklı hocalarla devam 
etmektedir. Dört yıllık sanat eğitimi almış bir 
öğrencinin fakültede verilen bilgilerle yetin-
mesi beklenemez. Elbette, iyi bir hoca/
ustanın rahle-i tedrisinden geçmek 
çok önemlidir. Ancak, bu sanat eği-
timinde yeterli olmayabilir. Bu se-
beple öğrencinin müze, kütüpha-
ne, koleksiyonlardan beslenerek 
sanat bilgi-görgüsünü artırması 
ve çok çalışması gerekmektedir. 

Bölümde, eğitim süresince veri-
len genel, çağdaş ve geleneksel 
sanatlar tarihi gibi teorik dersler, 
evrensel ve geleneksel sanatların kav-
ranmasında etkili olur. Öğrencinin bakış 
açısını etkiler. 

Temel sanat eğitiminde, espas, biçim, form, renk, ritim, 
ışık-gölge gibi sanatın temel ilkeleri verilmektedir14. Ta-
lebe, tezhip eğitimi sırasında bu ilkelerden faydalanarak 
kompozisyonlar kurgular.

Atölye derslerinde özellikle, öğrencilere tez-
hip sanatının klâsik formları uygulatılır. 

Bunlar özellikle, zahriye tezhibi, ser-
levha tezhibi, sûrebaşı tezhibi, kıt’a 

tezhipleri, hilye ve celî yazı tez-
hipleri olur. Kare, dikdörtgen, 
elips, yuvarlak gibi geometrik 
formlarda tasarımların yanı 
sıra serbest kompozisyonlar 
da yapılır. Böylelikle, öğren-
cinin her formda, orijinal ve 
özgün tasarımlar ortaya koy-

ması beklenir.

Lisansüstü master programında 
ise lisans eğitimindeki birikimlerinin 

üzerine, öğrencinin evrensel değer-

Öğrenci çalışması (3. Sınıf)

Öğrenci çalışması (2. Sınıf)

Öğrenci çalışması (2. Sınıf)
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“Türkiye (Sanat )”, DİA, C. 41, İstanbul 2012, s. 578; Faruk Taşkale, “Geçmişten Günümüze 

Tezhip Sanatında Bir Yolculuk”, Tezhip Buluşması, 2009 İstanbul, s. 12. 7) www.msgsu.edu.

tr 8) M. Uğur Derman, “Medresetü’l Hattâtîn”, DİA, C. 28, İstanbul 2003, s. 341. 9) Taşkale, 
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leri kullanarak kompozisyon kurgusunu geliştirmesi ve nazarî 
bilgilere ulaşması amaçlanır. Ülkemiz ve yurtdışı müze ve kü-
tüphanelerinde araştırma yapması hedeflenir. Bölümde akade-
mik gelişimin hoca/talebenin gelişimiyle olabileceği düşüncesi 
üzerine eğitim verilmektedir. Bu sebeple gerek öğretim üyeleri 
gerek lisans-lisansüstü öğrencileri ülkemizde ve yurtdışında bir-
çok müze ve kütüphanelerde araştırma yapmış ve yapmakta-
dır. Bölgenin tezhip sanatıyla ilgili materyal ve görsel eksikliği 
ancak bu şekilde giderilebilmektedir.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El 
Sanatları Bölümü Tezhip Ana Sanat Dalında verilen tezhip eği-
timde, Mimar Sinan Üniversitesi geleneğinin sürdürüldüğü söy-
lenebilir. Bunda en önemli etkenin bölümde Tahsin Aykutalp’in 
öğrencilerinin çoğunluğu sebep gösterilebilir. Tezhip derslerin-
de, geçmişteki örneklerini kopya etmek yerine, tezhip sanatı-
nın temel kurallarını vererek, kopyadan uzak özgün tasarımlar 
yaptırılır. Kuruluşu çeyrek asrı bulan bölüm, farklı üniversiteler-
de görev yapan birçok akademisyen ve müzehhip/müzehhibe 
yetiştirmiştir. Bu akademisyen ve sanatkârlar, ülke ve bölgenin 
sanat potansiyeline katkıda bulunmuş, tezhip sanatının İstan-
bul dışında da bilinirliğine katkı sağlamışlardır.    

Öğrenci çalışması (3. Sınıf)

Öğrenci çalışması (2. Sınıf)
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Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Bir Mimarın Hikâyesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yaşayan, 19. 
yüzyıla damgasını vuran önemli isimlerdendir Mimar Ahmet Kemalettin. Yakın mimarlık 
tarihimizde önemli bir yere sahip olan, eserleriyle bugün yaşamaya devam eden fakat hakkında 
pek az malumat sahibi olduğumuz mimarı, biraz yakından tanımaya çalıştık. 

Mine ÇAHA

Milli Edebiyat akımının öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul; 1927 tarihli Hayat Dergisi'nde kaleme 
aldığı yazıda onu şu sözlerle anar: “Ne vakit yüksek mimari eseri tamamlamak istersek ilk defa hatıra 
o gelirdi, çünkü bıraktığı vakıf hanlar, kudretinin canlı eseriydi. Ne zaman başkasının para hırsıyla yarım 
bıraktığı eseri tamamlamak istersek, onu çağırırdık. Çünkü tertemiz hayatı en yüksek fazilet abidesiydi. 
Kimse o abideye en ufak bir leke konduramazdı.”1 Yurdakul’un kaleme aldığı bu sözler, mimarın kendi 
döneminde saygın ve mimaride otorite sahibi bir kişilik olduğunu destekler nitelikte. 

Yurdakul'un kaleme aldığı yazıda bahsi geçen Ahmet Kemalettin'in hikâyesi, 1870 yılında başlar. Orta 
sınıfa mensup bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'un Acıbadem semtinde, ailenin tek çocuğu olarak dünya-
ya gelir. Babası bahriye miralaylarından Ali Bey, annesi Sadberk Hanım'dır. İlköğrenimine 1875'te İbrahim 
Ağa İbtidai Mektebi'nde başlayan Ahmet Kemalettin, babasının 1880 yılında Giritli Ferih Hüseyin Paşa’ya 
kâtip olarak atanmasıyla, ailesiyle birlikte buraya yerleşir.2  Küçük Kemalettin de ortaöğrenimini 1881'de 
babasının görevi dolayısıyla gittikleri Girit'te sürdürür. Bir süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a dönerler 
ve orta öğrenimini burada bitirir. Bu sırada mühendisliğe ilgi duymaya başlar ve 1887'de 17 yaşındayken 
Hendese-i Mülkiye Mektebi'ne (İstanbul Teknik Üniversitesi) kaydolur. 

19. yüzyıl başlarında gözden düşen ve Türkler arasında ilgi görmeyen mühendislik ve mimarlık gibi 
teknik meseleler yüzyıl boyunca yalnız yabancılar ile azınlıkların tekelinde kalmışken 1884’te Hendese-i 
Mülkiye Mektebi’nin kurulmasıyla durum biraz değişir. Artık Osmanlı’da ileri gelen ailelerin çocukları 
teknik alanlara da ilgi göstermeye başlar.3  Kemalettin Bey de mühendisliğe yönelen öğrencilerden biri 
olacaktır. Yüksek eğitimi için 1887 yılında Hendese-i Mülkiye’ye girdiğinde, okul kuruluşunun üçüncü 
yılındadır. Kemalettin Bey’in buradaki eğitiminde, mühendislik derslerinden ziyade resim ve mimarlık 
derslerine özen gösterdiği, diplomasını aldıktan sonra da hiçbir zaman mühendislikle uğraşmadığı 
kaydedilir. 1891 yılında okulu bitirir bitirmez Hendese-i Mülkiye Mektebi’nde Prof. August Jasmund’un 
asistanlığına atanır. Kemalettin Bey’in bu görevi yürüttüğü dört yıl süresince okul dışında özel bir büro 
açarak ilk yapıtlarını tasarlamaya başlar.4

 
Milli Mimarlık Döneminin Öncüsü 
1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayıp 1930’larda sona eren yaklaşık yirmi yıllık dönem, Milli Mimar-
lık ya da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi olarak adlandırılır.5  “Ulusal mimari” kavramının daha sonra 
çıkarıldığını söyleyen Afife Batur, ulus kelimesinin o yıllarda kullanılmadığının ve sonradan üretildiğinin 
altını çiziyor. O dönemi mimar Kemalettin’in deyimiyle “milli mimari” olarak adlandırıyor ve şöyle ta-
nımlıyor: “Bu akım, Avrupa’daki Neoklasik akımına benzer. Klasik Osmanlı mimarisinin biçimleriyle yeni 
örneklerin birlikte kullanıldığı çalışmalardır. Osmanlı klasik döneminin form ve biçimlerini kullanılır ve 
geçiş döneminin izlerini taşır. Batı mimarisinden de ister istemez etkilenmiştir.” 

Mimar Kemalettin'in fırçasından suluboya apartman cephesi (Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi)
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Napolyon’un Fransa yararına yeniden canlan-
dırmayı düşlediği Roma İmparatorluğu’nun 
1790’lar Avrupa’sının simgesi haline geline 
gelen Neoklasizm akımı, dünyayı etkisi altına 
alırken özellikle bir mimari biçimleme anlayı-
şı olarak Osmanlı başkentinde de 18. yüzyıl 
sonlarında kendisini göstermeye başlar.6 18. 
yüzyıl başlarında özellikle Fransa ile başlatı-
lan ilişkiler, İstanbul’daki saray çevrelerinde 
Fransız kültürünün bir süre için yerleşmesine 
neden olur. 19. yüzyılda ise Fransız kültürü-
nün yanında İngiliz ve Alman kültürleri de 
etkisini gösterir. 

Kemalettin Bey’in kendi not defterinde be-
lirttiğine göre bu yıllardaki ilk tasarım dene-
mesi, Rumelihisarı’nın tepelerinde eski Berlin 
büyükelçisi Galip Bey için yaptığı iki köşktür. 
Bunları İstanbul’un çeşitli yerlerinde tasarla-
dığı köşk ve konutlar izler. Kendisinin de be-
lirlediği gibi bu ilk dönemde mimar genellikle 
ahşap konutlarla uğraşmıştır. Nişantaşı’nda 
bugün yıkılmış olan Halil Paşa ve İsmail Paşa 
konaklarıyla Ortaköy’de koru içinde Sultan 
Reşat Köşkü de kendi tasarımları arasında-
dır.7  

Prof. Dr. Yıldırım Yavuz’un, mimarın hayatını 
geniş çapta ele alan “İmparatorluktan Cum-
huriyete Mimar Kemalettin” isimli kitabında 
belirttiği üzere, Kemalettin Bey’in 1895’te 
mimarlık eğitimini ilerletmek amacıyla dev-
let tarafından Berlin’e gönderilmesi yaşa-
mındaki dönüm noktalarından biri olur. 19. 
yüzyıl sonlarında dünyanın en büyük baş-
kentlerinden birine dönüşen Berlin’in mimar 
üzerindeki Alman kültürü etkisini pekiştirir. 
Kendilerine proje yaptığı yüksek devlet me-
murlarıyla hocası Jasmund, Almanya’ya gön-
derilmesinde yardımcı olmuştur.8 Berlin’de 
“Charlottenburg Technische Hochschule”de 
iki yıl mimarlık eğitimi gördükten sonra iki 
buçuk yıl da çeşitli Berlinli mimarların yanın-
da çalışan Kemalettin’in bu arada “Osmanlı 
Devlet Mimarı” unvanıyla İstanbul için bir 
genel cezaevi tasarımıyla uğraştığı ve ayrıca 
kendisinden İstanbul için bir hastane projesi 
istendiği de biliniyor.9  

1900 yılı Nisan ayında yurda döner dönmez 
Hendese-i Mülkiye’deki görevine yeniden 
başlayan ve 1901’de Harbiye Nezareti’nde 
ebniye-i askeriye (askeri binalar) mimarlığı-
na ek görevle atanan Kemalettin Bey, bu 
arada yurda döndükten kısa bir süre sonra 
Şehremaneti Meclis Reisi Halil Bey’in kızı Be-
hire Hanım ile evlenir. İlk çocuğu Mehlika 
1901’de doğar, bundan dört yıl sonra ise ilk 
oğlu Sinan dünyaya gelir.10  

Bu yıllarda Kemalettin Bey ilk yapıtlarını ta-
sarlayıp hayata geçirir. Yıldırım Yavuz kita-
bında Kemalettin Bey’in mimari yaklaşımı 
ile ilgili; kendisinin Osmanlı’nın geçmişteki 
ihtişamına özlem duyduğunu söyler. Mimara 
göre Osmanlı mimarisinin görkemini ve zen-
ginliğini göz ardı etmemeli, çıkan yeni form-
ları da buna dâhil etmelidir.11  

Kemalettin Bey’in II. Meşrutiyet öncesi dö-
nemde en büyük etkisi kuşkusuz eğitim 
alanındadır. Prof. Jasmund’un Hendese-i 
Mülkiye Mektebi’nden ayrılmasından sonra 
tüm mimarlık derslerini üstlenen ve ayrıca 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde “Nazariyat-i Mi-
mariye” adlı bir ders vermeye başlar. Böylece 
Meşrutiyet döneminde ve Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında etkin olan milli mimarlık akımının 
uygulayıcıları yetişir.

Bu dönemde Evkaf Nezareti’nin başına parti 
üyelerinden Halil Hamdi Paşa getirilir. Kendisi 
nezareti yeniden örgütlerken vakıf yapıları-
nın onarımıyla uğraşacak bir müdürlük kur-
ma gereği duyar ve 1 Mayıs 1909’da İnşaat 
ve Tamirat İdaresi Müdüriyeti sermimarlığı-
na Kemalettin Bey’i getirir.12 Mimarın Evkaf 
Nezareti’ndeki görevi kentin önemli eşli ya-
pılarının büyük ya da küçük kapsamlı ona-
rımlarıyla başlar. Mimar, II. Meşrutiyet yılları 
boyunca süren yoğun onarım çalışmalarına 
Cumhuriyet döneminde de devam eder. Bu 
çalışmaların arasında Sultanahmet, Fatih, 
Ayasofya, Yeni Cami gibi büyük külliyelerle 
daha birçok küçük cami ve mescit vardır. 

1910 yılında vakıfların bir dizi yeni yapı pla-
nıyla mimar, yoğun bir tasarım sürecine girer. 
Bu onarım sürecinde evkaf gelirlerini artırmak 
amaçlanmaktadır. Evkaf Nazırlığı’na atanan 
Ürgüplü Hayri Efendi, Kemalettin Bey’in öne-
rilerine uygun olarak İnşaat ve Tamirat Heyet-i 
Fenniyesi kadrolarını genişletir.13 Çeşitli uz-
manlık alanlarından alınan teknisyenlerle ör-
gütün büyük bir mimarlık ve inşaat bürosu 
biçiminde çalışır hale gelir. Kemalettin okulu 
olarak adlandırabileceğimiz bu büro, ulusal 
mimarlık anlayışını ülkenin tüm yörelerinde 
uygulayan bir dizi mimar, mühendis ve yapı 
ustasının yetişmesine olanak sağlar.

Bir İlk: Osmanlı Mimar 
ve Mühendis Cemiyeti 
II. Meşrutiyet’in ilk yıllarında mimarın, Evkaf 
Nezareti ve Mühendis Mektebi’ndeki görevle-
rinden başka özel girişimlerde de bulunduğu 
görülür. Bunlardan biri günümüzdeki Mimar 
ve Mühendis Odaları’nın benzeri bir örgütün 
kurulması için gösterdiği çabadır. 

Mimar Kemalettin'in 
tramvay fotoğrafı / 1910'lar 

(İlhan-Güngör 
Mimaroğlu Arşivi)

İlhan ve Sabiha Hanım / 1940'lar 
(İlhan-Güngör Mimaroğlu Arşivi)

Mimar Kemalettin'in kamerasından Evkaf Nezareti İnşaat ve Tamirat Heyet-i Fenniyesi üyeleri, 1910'lar Kemalettin Bey'in 
kamerasından 
Ankara Palas 

(Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Abide ve Yapı İşleri 

Dairesi Arşivi)
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1908 yılının Eylül ayında hayata geçen Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti, Mimar Ke-
malettin Bey’in çabalarıyla kurulmuştur. Bu tarihte yirmi üyesi olduğu kayıtlara geçer. Bu 
dönemdeki eserlerinin arasında Evkaf Nezareti’nin yaptırdığı yedi büyük iş hanı, Bebek, 
Bakırköy ve Bostancı camileri, Bostancı Ayazma ve Reşadiye okulları bulunuyor. 
Bunların yanı sıra mimarın çeşitli yapım ve onarım işlerini yürüttüğü ülkenin 
çeşitli kentleri için okul cami vb. tasarımları gerçekleştirdiği de biliniyor. 

Cengizkan’ın kitabında belirttiği üzere II. Meşrutiyet dönenimde va-
kıflardaki çalışmalarıyla toplum içinde ün kazanan mimarın buradaki 
işine son verilmesi kendisi için büyük bir darbe olur. Eşiyle olan ge-
çimsizliklerin yoğunlaşması, mali sorunlar ve özellikle İstanbul’un 
işgali 1919-1923 yılları Kemalettin Bey’in yaşamındaki bunalımlı 
dönemler olarak gösterilebilir. Bütün bu zorluk ve sıkıntılara rağ-
men mimar halk arasındaki ününü arttıran en önemli yapıtlar-
dan birini bu dönemde ortaya koyar. 1918 Fatih yangınında 
evlerini yitiren dar gelirli aileler için tasarladığı Laleli’deki 
Harikzedegân Katevleri’ni bu yıllarda gerçekleştirir. 
Afife Batur, bu projenin ülkenin ilk toplu konut 
projesi olduğunu belirtiyor. 

Bir yandan mali zorluklar yaşayan mi-
marın, bu dönemde ilk eşi Behire 
Hanım ile ilişkileri iyiden iyiye bo-
zulur. Bakırköy’deki evini terk 
ederek karısından boşan-
mak için dava açar.14  

Oğlu Sinan, uzun yıllar babaannesi Sadberk Hanım tara-
fından yetiştirilir. Kendisi gibi oğlunun da mimar olarak 
yetişmesini isteyen Kemalettin Bey, oğlu Sinan’ı, Sanayi-i 
Nefise Mektebi’ne yazdırır. Anne-babası da öldükten 
sonra oğluyla birlikte Acıbadem’deki evinde yalnız kalan 
Kemalettin Bey’e 1922 yılında Kudüs’ten bir teklif gelir. 
1923’te Evkaf Nezareti’ndeki görevine yeniden atansa da, 
Kudüs’e gitmekten vazgeçmez.

Mescid-i Aksa Restorasyonu 
1919’da İngiliz yönetimine geçen Kudüs’te İslam dünya-
sının en kutsal yapılarından biri sayılan Mescid-i Aksa’nın 
onarımı için Kudüs Müftüsü Müslüman bir mimarı gö-
revlendirir. Bu mimar Kemalettin Bey’in ta kendisidir. Bu 
yörelerde yapmış olduğu çalışmalarla Araplar arasında da 
ün yaptığı için Kemalettin Bey bu görev için en uygun kişi 
olarak saptanır. Emin Yurdakul bu konuda onun için şu 
sözleri söyler: “Şark mimarisine ait bir mesele mevzubahis 
olduğu zaman garp mimari âlemi onu hatırlardı. Mescid-
ûl Aksa’nın tamirinde onun rey-i hâkim oldu. O beynelmi-
lel tanınmış bir otoriteydi. Malumatıyla, eserleriyle memle-
ket haricinde de vatanı yükselten bir bayraktı.”15 

Kemalettin Bey’in kaleme aldıklarından Kudüs’teki kut-
sal yapılara karşı büyük bir ilgi duyduğu okunur. Yazının 
ilk bölümünde mimar Mescid-i Aksa’ya olan hayranlığı-
nı şu sözlerle ifade eder: “Ya Rabbi, bu mukaddes yere 
bahşettiğin güzellik, Müslüman üstatlara ilham ettiğin 
kudret-i marifet ne büyüktür. Bunun özünü bilmekteki 

aczimi itiraf etmekle beraber ve anlamak hassasına malik 
olan dünyada hiçbir canlı yoktur ki bu güzelliğin kudret-i 
marifetin azamet-i tesiri karşısında şaşkın ve hayran kal-
mış olmasın."16  

Prof. Dr. Yıldırım Yavuz kitabında, Mescid-i Aksa’nın 1922-
1927 yılları arasında yapılan onarımı, yapıda önemli de-
ğişikliklere yol açmaması, camiyi son durumunda olduğu 
gibi koruması sebebiyle, tarihçi bilim adamları arasında bu-
güne kadar çok fark edilmediğini kaydeder. Oysa Yavuz, 
bu çalışmadan kalan belgeler incelendiğinde, bu onarımın 
caminin yapısal tarihi içerisinde ilk kez dikkat ve bilinçle 
gerçekleştirilen, çizimlerle belgelenen bilimsel bir çalışma 
olduğunu, bunda Kemalettin Bey’in Evkaf Nezareti baş 
mimarı olarak çeşitli Osmanlı yapılarını onarırken edindiği 
tecrübelerin katkısının olduğunu belirtir. Bu onarım sıra-
sında Kemalettin Bey ile görüşme olanağı yakalayan ünlü 
İngiliz mimari tarihçisi Harry Bulkeley Creswell mimardan 
övgüyle bahseder ve yeteneğine duyduğu hayranlıktan 
bahseder. 1922-1925 yılları arasında Kudüs’te kalan Mi-
mar Kemalettin, Mescid-i Aksa’nın ilk kez rölövelerini (çizi-
mini) yapar. Rölövelerin en önemlisi 10 Nisan 1924 tarihli 
caminin onarımına başlandığındaki durumunu gösteren 
plandır. Kesin bir yargı olmasa da, bu çizimin Mescid-i 
Aksa’nın tarih içinde çıkarılmış ilk planı olduğu varsayılır. 
Ardından Kemalettin Bey, tarih içinde geçirdiği istilalar 
depremler ve yangınlar sonrası yapılan bilinçsiz onarımlar 
nedeniyle özgün yapısından çok şeyler yitiren mescit için 
üç ayrı restorasyon projesi hazırlar. 

Kemalettin Bey tarafından 1900 yılında imar edilen bugünkü ismiyle Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi

Kemalettin Bey'in eseri olan Emi-
nönü'ndeki 4. Vakıf Han Binası, 

1926 yılında tamamlandı. 
Bugün otel olarak kullanılıyor. 
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Kemalettin Bey, 13 Temmuz 1927 günü hayata gözlerini ka-
patır. Tabutu özel bir vagona konularak İstanbul’a getirilir. 17 
Temmuz’da ise Karacaahmet Mezarlığı’na gömülür. 

Elli yedi yıllık yaşamında mimarlık tarihinde çok önemli bir 
yer edinen, mimarlıkta yeni bir dönemin başlamasına öncü-
lük eden Mimar Kemalettin, sayısı yüzlere varan önemli ya-
pıya imza atmış ve çok sayıda tarihi yapıyı restore etmiştir. 
Öğretilerini takip edenlerle birlikte Osmanlı klasik mimarisini 
20. yüzyıla taşıyan Kemalettin Bey’in "Yapıya tarihin içinden 
bakmazsan, eser olmaz.” sözü, onun yapıtlarındaki özgünlük 
niteliğini açıklar gibidir. 

Mimar Kemaleddin Bey’in Başlıca Yapıtları 
Ahmet Cevad Paşa Türbesi, Fatih-İstanbul (1901) / Filibe Gar 
Binası, Bulgaristan (1908) / Kemer Hatun Camii, Beyoğlu-İs-
tanbul (1911) / İkinci, Üçüncü, Beşinci Vakıf Hanları, İstanbul 
(1911 yılında tasarlanmış, bitiş tarihleri belli değil) / Bebek Ca-
mii, İstanbul (1913) / Edirne Gar Binası (1914) / İstanbul Üni-
versitesi Kütüphanesi (1913) / Dördüncü Vakıf Hanı, İstanbul 
(1926) / Birinci Vakıf Hanı, İstanbul (1918) / Harikzedegan Kat 
Evleri, Laleli-İstanbul (1922) / Mescid-i Aksa ve Hazreti Ömer 
Camii restorasyonu (1925) / Mimar Kemaleddin Okulu, An-
kara (1925 sonrası) / Ankara Palas (1927) / Ankara İkinci Vakıf 
Hanı (1927) / Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, Ankara 
(1928) / Ankara Gazi İlk Muallim Mektebi (1930) / Sultan Ah-
met, Fatih ve Ayasofya külliyeleri restorasyonu.

1923 yılında kısa bir süre için İstanbul’a geri döndüğünde yeni 
bir yuva kurmak için yeni girişimlerde bulunan mimar, yakın 
arkadaşlarından Çamlıca Kız Lisesi Müdürü Akil Bey aracılığı 
ile Darül Muallimat’ın ilk mezunlarından ve Çamlıca Kız Lise-
si öğretmenlerinden Sabiha Hanım’la tanışır ve kısa sürede 
evlenir. 1923 Temmuz’unda ise eşi ile birlikte Kudüs’teki işi-
nin başına döner. Bu görevi sırasında, Mescid-i Aksa ve Hz. 
Ömer Camii’nin onarımında gösterdiği başarı nedeniyle İngi-
liz Kraliyet Mimarlar Akademisi’ne (Royal Institute of British 
Architects, RIBA) üye seçilir. 

Kemalettin Bey’in Kudüs’te bulunduğu sırada Ankara’da 
gerçekleşmesi düşünülen bazı yeni yapıların tasarımı Mimar 
Vedat Bey’e verilir. Sonradan Büyük Millet Meclisi olarak kul-
lanılan Halk Partisi Genel Merkezi 1924’te tamamlanır. An-
cak yine de Vedat Bey tarafından yapımına başlanan Ankara 
Palas Oteli anlaşmazlıklarından ötürü yarım kalır. 

Mimarın Kudüs’ten başkente çağrılmasının en önemli se-
beplerinden biri de bu otelin tamamlanması isteği olmuştur. 
Bu nedenle sürmekte olan Mescid-i Aksa onarımını Mimar 
Nihat ve Hüsnü Bey ile Mühendis Rüştü Bey’e bırakan Kema-
lettin Bey, 1925’in yaz aylarında İstanbul’a dönmüş aynı yılın 
1 Ağustos’unda Ankara’ya gelmiştir.17  Ev tutmak ve buraya 
yerleşme hazırlıkları yapmak için ailesinden bağımsız geldiği 
için bu süre zarfında eşine sık sık mektup yazar. Mektup-
larda Ankara’da bulunmaktan, tasarlayacağı yeni yapılar için 

duyduğu heyecandan bahseder. 12 Mart tarihinde bu aile-
nin mutluluğunu pekiştiren başka bir olay olur; Kemalettin 
Bey’in çok sevdiği eşi Sabiha Hanım’dan bir çocuğu dünyaya 
gelir. Bu çocuk; ünlü Türk bestecisi olarak tanıdığımız, uzun 
yıllar radyoculuk ve müzik eleştirmenliği yapmış isim İlhan 
Mimaroğlu’dur. (1926-2012) 

Kısa süre sonra Kemalettin Bey, Maarif Vekâleti tarafından 
kurulan Sanayi-i Nefise Encümeni Güzel Sanatlar Kurulu üye-
liğine daha sonra da 20 Mayıs 1926 tarihli bir yazı ile aynı en-
cümenin başkanlığına atanır. Aynı yılın Ekim ve Kasım ayları 
Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın onarımını denetlemek için gider; 
Aralık’ta yeniden başkente dönerek hemen hemen bir yıldır 
ayrı olduğu ailesini yanına aldırır. 1927 yılında mimarın en 
önemli uğraşı Maarif Vekâleti adına tasarladığı Gazi İlk ve 
Orta Muallim Mektebi olur. 

Eşiyle birlikte Haziran ayında kısa bir tatil için İstanbul’a giden 
Kemalettin Bey, oğlu İlhan’ın hastalanması üzerine ailesini 
Acıbadem’deki evine bırakarak 21 Haziran’da Ankara’ya yal-
nız dönmüş, kısa bir süre sonra da vefat etmiştir. 12 Temmuz 
1927 günü gece geç saatlere kadar çalışan mimar ertesi gün 
atölyesine gelmez, iş arkadaşları ise kendisini rahatsız etmek 
istemez. Öğlene doğru atölyenin bitişiğindeki yatak odasına 
giren bir görevli Kemalettin Bey’i yerde yatağının önünde bu-
lur. Bir beyin kanaması geçirdiği ancak henüz ölmediği anla-
şılan mimarı kurtarmak için gösterilen çabalar sonuç vermez. 

DİPNOTLAR 1) Tekeli İlker, İlkin Selim, Mimar Kemalettin’in 
Yazdıkları, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1997, sf. 
275 2) Yavuz Yıldırım, İmparatorluktan Cumhuriyete Mimar Ke-
malettin 1970-1927, TMMOB Mimarlar Odası ve Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Ortak Yayını, Ankara, 2009, sf.21 3) Yavuz Yıldırım, 
sf.23 4) a.g.e. sf, 25 5) a.g.e. sf, 12 6) Lewis Bernard, Modern 
Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş Yayıncılık, Ankara, 2008, sf.58 7) 
Cengizkan Ali, Mimar Kemalettin ve Çağı Mimarlık-Toplumsal 
Yaşam-Politika, Ankara, 2009, sf. 37 8) Yavuz Yıldırım, sf.23 9) 
a.g.e. sf. 25 10) a.g.e. sf. 25 11) Yavuz Yıldırım, sf.27 12) a.g.e. 
28 13) Yavuz Yıldırım, a.g.e. sf. 31 14) Yavuz, a.g.e. sf.32 15) 
Tekeli İlker, İlkin Selim sf. 275 16) İlker, İlkin; a.g.e. sf. 275 17) 
Yavuz Yıldırım, a.g.e. sf. 37-38  
KAYNAKLAR 1) Akşin Sina, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, 
İmge Kitabevi, Ankara, 1998 2) Batur Afife, Mimar Kemaleddin 
Proje Kataloğu, İstanbul Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 2009 
3) Batur Afife, Mimar Kemaleddin Yapıları Rehberi, TMMOB 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul, 2008 4) 
Cengizkan Ali, Mimar Kemalettin ve Çağı Mimarlık-Toplumsal 
Yaşam-Politika, Ankara, 2009 5) Karpat Kemal, Osmanlı'da 
Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, İmge Kitabevi, Ankara, 
2006 6) Lewis Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Arkadaş 
Yayıncılık, Ankara, 2008 7) Mardin Şerif, Yeni Osmanlı Düşün-
cesinin Doğuşu, İstanbul, 2015 Sözen Metin, Cumhuriyet Döne-
mi Türk Mimarlığı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 
1984 8) Tekeli İlker, İlkin Selim, Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, 
Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları, Ankara, 1997 9) Yavuz Yıl-
dırım, İmparatorluktan Cumhuriyete Mimar Kemalettin 1970-
1927, TMMOB Mimarlar Odası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
10) Ortak Yayını, Ankara, 2009 11) Zürcher Erik J. Modernleşen 
Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2008

Mimar Kemalettin'in Mescid-i Aksa restorasyonu için 1 no'lu önerisi- kesit (Aga Khan Architectural Awards Archieves)

Ankara Palas, ön yüz çizimi ( Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Arşivi) Ankara Palas, ön yüz tasarım çizimi ( Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Arşivi)

Mimar Kemalettin'in Mescid-i Aksa restorasyonu 
için 1 no'lu önerisi- batıdan görünüş 

(Aga Khan  Architectural Awards Archieves)

Çamlıca Kız Lisesi (Yıldırım Yavuz Arşivi)
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Desen, 
Tasarım Derken, 

Hayatı Kurgulamak...

“Doğuda güneş, mimari hatları debdebeli bir şekilde ortaya çıkarır, bezemeleri ve 
kabartmaları konuşturur, efrizleri değerlendirir, kümbetlerde akar, kabartmaları ışıl ışıl 
parlatır. Doğuda; bina beyaz mermerden yapılmış olsa bile asla tek renkli değildir, ışık en 
sıcak ve şen tonlarıyla onu kucaklar.1   Buna rağmen doğulu mimarlar renkli mermerlerden, 
çinilerden yaldızlı tunçlardan ve vitraylardan ustalıkla yararlanmıştır.”2

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ*

   Hayat ve Sanat
Hayatı kurgulamak; onu düzenle-

mek, ona anlam yükleyerek yaşananları doğru 
bir temele oturtmaktır. İnsan olarak mutluluk ve huzuru 

aramak derûni meselelerimizdendir. Huzur ve süruru yakala-
mak muhakkak ki düz yaşamakla değil, Yaşanan merhalelere kendi 

dinamiği içinde manalar yüklemekle zuhur ediyor. Teknolojinin sürek-
li yüksek seviyeleri zorladığı zamanımızda, kendi iç dünyamıza yönelerek, 

derûnümüzdeki sesleri dinlemek ve duymak, ihtiyacımız.. Telefonlarımızın sürekli 
hayatımızı kontrol ettiği, -asli ihtiyacımızın ötesinde- maddi kazanç için gösterdi-

ğimiz gayretlerin tahammül sınırlarımızı aştığı bu devrede dün yaptığımızı bugün 
hatırlayamaz duruma gelmek bir acı gerçek değil midir? 

Günümüz sanat dünyası hiç durmadan üretiyor, sergiliyor, topluma yeni hedefler işaret 
edip, yeni mesajlar sunuyor. Sergiler, paneller, tartışmalar, çalıştaylar hep bu gizemli güç 
için bir gayret, bir heyecan hedefe ulaşmağa çalışıyor. Bir taraftan geleneksel, diğer ta-
raftan modern, herkes kendi çapında üretmeye, birşeyler meydana getirmeye çalışıyor. 
Bunlar çok güzel işler.. Genci, yaşlısı, güzeli arayan, hikmetin peşinde koşanlar hep 
sanatın cazibesiyle değerli vakitlerine kıymet katmak çabasında. Tarihte de böyle 
olmamış mıdır? Devletler, milletler, toplumlar, boylar hep kendi düşünce çizgisi ve 

inançları doğrultusunda gayret göstererek hayatı daha anlamlı kılmak adına 
ömür tüketmemiş midir? Hakikaten bugün müzelerde, koleksiyonlarda -belki 

zamanın tahribatından dolayı çok az örneği kalmış olmakla beraber- 
onların ömrünü harcadığı nice eserlerin bakiyeleri durmakta. Ve 

bizler bu eserlerle karşılaştığımızda anlarız ki; bizden bin-
lerce, yüzlerce yıl önce yaşamış insanlar, hayatlarını-

nen önemli birikimlerini bu mirasa işlemiş, 
aktarmışlardır. 
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seyredeni etki altına alan bir dizi güçlü müessiri de vardır.
Yayın dünyasına onuncu kitabımız olarak çıkan “Türk Sa-
natında Desen ve Kurgu” isimli çalışma, şahsımın sanat 
alanında kazandığı birikimlerden yeni formül, denklem ve 
izler taşıyor. İlk eserim olan  “Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini 
Motifler” kitabı 1993 yılında neşrolunduğunda sanat cami-
asında önemli tesirler bırakmıştı. Erciyes Üniversitesi Gevher 
Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü yayını olarak5 piyasaya çıktığın-
da çok talep edilmesine rağmen, üniversite yönetiminin 
aktif olmayan yayın politikaları sebebiyle pek yaygınlaşma 
imkânı bulamadı.
 
Çalışmalar devam etti, yıllar sonra tezhip ve motifler konu-
sundaki yeni bir kitabımız (Şule Bilge Özkeçeci ile beraber) 
2007 yılında “Türk Sanatında Tezhip” adıyla yayınlandı. 
Türk sanatının ve tezhibin kısa tarihçesi, motifler ve özellik-
leri, kompozisyon oluşumu ve kuralları siyah-beyaz ve renkli 
örnekler eşliğinde sunuldu. Geçen süre zarfında mevcudu 
tükenen kitabın 2014 yılında Yazıgen Yayınevi tarafından  
genişletilmiş ikinci baskısı yapıldı. Gerek akademik eğitim 
kurumları ve gerekse özel kurslarda bu kitap, Türk sanatı 
eğitimi konusunda sıklıkla başvurulan bir kaynak oldu.

İyi bir tasarım bilgisi, Türk motif ve kompozisyonlarının iyi 
tanınmasını ve bilinçle etüt edilmesini gerekli kılar. Tezhip 
kitabını destekleyen ve tamamlayan bir diğer kitap da 
“Türk Sanatında Kompozisyon”  ismiyle 2008 yılında ya-
yınlandı. Klasik desenlerimizin; yazma kitaplar, çini, ahşap, 
taş-mermer, maden kumaş-halı gibi çeşitli uygulamalarının 
seçkin örnekleri bu kitapta toplandı. Ayrıca kitaba kısa bir 
“hat eserleri” kısmı ilâve olundu ki öğrencilerimiz yazı sana-
tını da öz olarak tanıyabilsin.

“Türk Sanatında Desen ve Kurgu” 
2015 yılı sonlarında Yazıgen Yayınevi 
tarafından yayınlanan “Türk Sanatında 
Desen ve Kurgu” kitabı, çok daha farklı 
bir konseptte ele alındı. Seksen civarında 
motif ve kompozisyon üzerinde yapılan 
detaylı çalışma ile desenin 1. 2. 3. 4. ba-
zen 5. safhası titiz bir şekilde tespit edil-
di. Ve bir tasarımın hangi merhalelerden 
geçerek kurgulandığı ve en sonunda nasıl 

kemale erdiği, anlamlı grafik çizgiler eşliğinde anlatıldı. Bu 
kitap, Türk desen arşivine yönelik “Nasıl yapılır?” sorusuna 
bir cevap olmak üzere hazırlanmış ve pek çok örneği tespit 
etmiş durumdadır.

Bu kitapta klasik sanatlarımızın dekoratif unsurları üzerine 
yapılmış iki yönlü bir analiz çalışması mevcut olup, motif ve 
kurgular hem teknik yönden aşamalı olarak çizimleri ile hem 
de onları anlamlandıran düşünce dünyası ile ele alındı. 
Çalışmada, yer alan seçkin örneklerin her birini özenle çizil-
di, motifler ve kompozisyon düzenlerinin oluşum aşamaları 
belirlendi. Kademe kademe gelişen grafik çizimler bu çalış-
manın en önemli özelliğidir. Çizimler genel olarak dört aşa-
madan oluştu. İlk adımda grafik şema olarak ana hatları be-
lirlendi, ikinci adımda yardımcı hatlar, üçüncü adımda motif 
karakteri geliştirilerek son adımda orijinal motife ulaşıldı.

Kompozisyon düzenlerinde ise; ilk adımda bir bütünün belli 
oran ve ölçülerde taksimi olan alan bölümü, ikinci adımda bir 
veya birkaç tekrar ile kurguda ana hatlar üzerinde yer alan 
farklı motif gurupları oluşturuldu. Üçüncü adımda motiflerin 
yerleri belirlenip, dördüncü adımda gelişim sürecini tamamla-
mış kompozisyon orijinaline uygun olarak resmedildi. 

Rumi grubu ve bitkisel bezeme kompozisyonları ile iki boyuttan 
kurtulmuş girift tasarımlarda farklı katmanlar ayrı ayrı mütalaa 
edildi. Bu çalışmada büyük ölçüde daha çok -bize tarih olarak 
yakın olan- Osmanlı dönemine ait eserlerden örnekler derledik. 
Sanat eğitimde en çok ihtiyaç duyulan stilize bitkisel yaprak ve 
çiçekler, rumiler, bulutlar ve düğüm motiflerini ele alınırken geo-
metrik kurgulara ve natüralist figürlere yer verilmedi. 

Kitapta yer alan çizim aşamaları bir kural değil 
çözümleyici birer denemedir. Bu kurgular, bilinen 
ve görülenin dışında anlam boyutuna da sahiptir. 
Mana boyutu olmadan sanat eserleri çok eksik 
kalır ve onu diri tutan ruhlarından bahsedilmezse, 
cansız bedenler gibi yok olmaya mahkûm ediliyor. 
Kitapta, söz konusu tasarımlara hayat veren anla-
yışa kısa kısa temas edildi. Buna desenlerin tahlili, 
algılaması estetik ve sanat kavramları, Türk-İslam 
sanatı ve klasik sanatlar terimleri üzerinde kısa de-
ğerlendirmeler eşlik etti.6 

Tarihten Bir Örneği Burada Kaydedelim
Gazneli mimarisindeki en dikkate değer yapı, belki de 
Sultan Mahmud’un Hindistan’da Sûmenad’a yaptığı sefer 
dönüşünde inşa ettirdiği bir cami idi. Bu ‘Arûs’ül-Felek”  
olarak tanınmıştı. Göz kamaştıran ihtişamı hakkında el-
Utbî bilgi vermekte. Tarihçi, Hindistan’dan getirilen ve ay-
naların sathından daha düzgün mermerden, yüksek ke-
merlerden, ilkbaharda bir bahçeyi hatırlatan renklerden, 
putların heykellerinden elde edilen altınla yapılan yaldız-
lardan, gül ve menekşe renginde pervazlarla lâcivert taş 
kakmalı altın bir mihrap bulunan ak mermer eteklikli bir 
salondan, en az dört bin muhafızın alınabileceği bir mak-
sureden bahseder.3

 
Günümüzün Gayretleri
Sanat, aşkıyla peşinden koştuğumuz değerler acaba ne-
dir, bizi nerelere taşır? Elinde fırça, kalem iş yapan insan-
larımız nasıl bir tüketim dünyasına malzeme yetiştirmeye 
çalıştığının bilincinde midir? Ve bu noktadan hareketle 
“Türk sanatı” sürekli tüketilecek bir meta mıdır? Gelenek-
seli, klâsiği ile her gün bir köşede çıkarılıp, kotarılan işler 
Türk toplumu olarak bizi, bugünün insanı olarak özümüzü 
temsil edebiliyor mu? Sanat yöneticilerinin, küratörlerin bir 
kısım konseptleri arka plana alarak düzenledikleri sergile-
rin vurucu ve kalıcı temaları nedir? Yöneticilerin birtakım 
kişisel beğenilerine yönelik üretimler hakikatte kültürümü-
ze hangi katkıları sağlar? Sanatın tarihini, felsefesini, özü-
nü ve gerçek amacını kavramadan yapılacak üretimlerin 
ne kadar “sanat eseri” olacağı düşünülmelidir.

Gerçekte sanat; endüstriyel bir vakıa olmadığı gibi sanatçı 
da bir sanayi üreticisi değildir. Taklitçi olmak sanatçı ol-
mayı gerektirmez. Köklü estetik duygular, sanatçının iç 
dünyasında kendi oluşumunu tamamlayarak sanat eseri 
vasıtasıyla dünyaya intikal eder. Bu ilk yansımadır. İnsanlar, 
o eser karşısında o ışıltıyı hisseder. Ve bu hissiyat, topluma 
üstün değerler olarak rücu eder. Bunun sonucu toplum 
ilişkilerinde daha sorumlu, anlamlı ve geliştirici etkileşimler 
zuhur eder. Ancak insanın kendi yaratılış ve öz değerlerine 
kıymet veren açılımlar, onu düşünce ve davranışlar açısın-
dan daha olgun seviyelere taşır. Gerçekte sanat; insan kav-
ramına ihtimam göstererek yeni gelişmelere yol açmakta 
ve yüce değerleri kendi bünyesinde barındırmaktadır.

Türk sanatı, Doğu sanatıdır. Türk sanatı aynı zamanda İs-
lamın ulvi değerleriyle yoğrulmuş değerler manzumesidir. 
Zaman zaman bu camiayı batılı sanatkarlar, seyyahlar, kül-
tür adamları kendi kültürleri ile kıyaslamış ve takdir etmek-
ten de kendilerini alamamışlardır. Pretextat Lecomte’nin 
şu cümleleri anlamlıdır:

“Doğu'nun sanatkârı çalışma sırasında yerle irtibatını ke-
ser; hayale dalar ve eli, zikrine sevki tabii ile itaat ederek 
çizer, yontar, şekil verir veya işler.”

“Doğu ülkelerinde hava daha hafif, daha berrak, daha 
renklidir, tatlı ve tabii bir sarhoşluk verir; insanlar her şeyi 
daha parlak, daha şen görür; bu sebeple hayat onlara 
daha güzel ve mutlu görünür.”

“Batı'da hayat daha çetindir; bu sebepledir ki Avrupalı 
onu değiştirir. Sonsuzca da değiştirecek ve fakat asıl arzu-
su olan memnunluğa erişemeyecektir; memnunluk hak-
kında da zaten belirsiz bir fikre sahiptir, öyle ki ebediyen 
ve boş yere formülünü arayıp duracaktır.”4

Yapmak İstediklerimiz ve Gerçekleştirdiklerimiz
Bir mimari eserin; cami, saray veya köşkün mimari hususi-
yetleri ile birlikte haiz olduğu dekorasyon planları da ese-
rin büyüsünü taşır. Keza çeşitli kullanım eşyaları, madeni, 
ahşap, taş gibi malzemelerle üretilen çeşitli eşyalar, hep 
bir inanç çizgisinin ana unsurlarını yansıtır ve seslendirir. O 
bakımdan, sanatın ana çizgileri kavranmadan onun kültür 
ve estetik dünyasına nüfuz edilemez. Biz de sanat hayatı-
mızda hep niçin, neden, nasıl sorularını sorarak bu kadim 
kültür dünyasını nasıl kavrayabileceğimizi düşünerek ça-
lıştık. Kırk yıllık sanat hayatımızda, hep sanat eserlerinin 
oluşumu, kuralları, arka planları üzerine olan çalışmaları 
ön planda tuttuk ve çalışmalarımız devamlı daha derin-
likleri araştırmak, incelemek üzerine gelişti. Ancak sahip 
bulunduğumuz kültür mirası o derece zengin ki, bütüne 
ulaşmak ve kavramaksa zaten mümkün değil. 

“Desen tasarımı” demek, onu meydana getiren düşün-
cenin bir nevi analizini yapmak demektir. Tabii, sanatkârın 
düşünce ve ruh dünyasının kâmilen teşrihi muhaldir. Onu, 
ancak yaşayan ve hisseden bilir. Meydana gelen tasarımın, 
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Zaman zaman “Biz, millet olarak tarih yapmış ama yazma-
mışız.” ifadesine rastlarız. Burada, söze şu ilaveyi yapmak 
pek de isabetsiz olmayacaktır: “Bizler sanatı icra etmiş, 
gerçekleştirmiş ama maalesef yazmamışız.” Bu görüşten 
hareketle Türk sanatı eserlerini analitik operasyonlara tabi 
tutarak arka planı ve aynı zamanda felsefesini araştırmak 
görevi hepimize düşmektedir. O zaman hariçten gazel oku-
mak kolay olmayacak, anlamsız bir cesaretle kalkışılan işler, 
verimsiz ve kalıcı olmaktan uzak fantezilere dönüşecektir. 
Kalite, olgun kişilik ve sağlam karakterde aranmalıdır. Sade-
ce günlük fayda beklentileri, maddi menfaat arzuları da bizi 
bir yere taşımıyor. Neticede ortaya çıkanlar, belki günü kur-
taran ama maalesef yarına bir bile iz bırakmayan “suretâ” 
işler olarak kalmağa mahkûmdur.

Her mesleğin bir kuralı, edebi, kaidesi olduğu gibi; gerçek 
sanatın da bir adabı, bir gereği vardır. Daha, hakkıyla bir 
öğrencilik dahi yapmadan, sanat ocağının ateşi karşısında 
ter döküp yanmadan, ucuz işlerle yapılan gösterilerin ha-
kiki anlamda sanat çerçevesine girme hakkı bulunmuyor. 
Asırlar boyu ömür tüketmiş, emek vermiş, can vermiş 
sanatkârlarımızı saygı, hürmet, minnet ve muhabbetle yâd 
etmek ve sanatın gerçek ruhuna saygı duymak, bizler için 
herhalde en büyük vazifelerden olmalıdır..

Ve Yaşananlar..
Sanat, nasıl bir olgu olmalıdır ki, insan yaşantısının bütü-
nünde kendisine yer bulmalıdır? Doğumundan, ölümüne, 
hayatın her noktasını zarif ve kibar çizgilerle teçhiz etmek 
insanoğlunun vazgeçilmezi olmuştur. Tarihin hemen her 
döneminde az veya çok, bu çabanın izleri hissedilir. Bugün 
dünya müzelerini yoğun bir biçimde dolduran pek çok 
eser bize hem onun ustasını, hem de yapıldığı ortamın 
duygu âlemini intikal ettirir. En basit bir kullanım eşyasın-
dan en mükellef yapımlara kadar kendi ölçeğinde güzellik 
çabaları görülür.

Zamanımızda ise; her ne sebeple olursa olsun bu tertip, 
tanzim ve tezyin refleksi bir biçimde yok oldu. Dün, eğitim 
dünyasında bir şekilde sanatı teneffüs eden, çevresini beze-
meye çalışan insan, bugün aynı konularda ellerini, kolunu 
dahi kıpırdatmaz hale geldi. Sanayi üretiminin el yapımlarını 
olumsuz etkileyip ortadan kaldırdığı gibi günümüz ortamı 
da; dünyayı, şehirlerimizi ve evlerimizi düzenlemesi gereken 
tasarımcılarımızı dahi bu hassasiyetten uzak işlere yöneltti. 

Bu hazin hali şu satırlar çok tesirli bir şekilde ifade ediyor: 
“Artık hiç kimse mahallesinde, yaşadığı şehirde olan bi-
tenle ilgilenmiyor. Zira her şey, insanların ulaşamıyacağı 
idari makamların gizli kapıları ardında ve teknokratların 
fildişi kulelerinde kararlaştırılıyor. Artık çocuklar evlerinin 
bahçelerinde, daha sonra evlerinin önünde, mahallesinin 
meydanlarında büyümek, dünyayı tanımak ve oynamak 
imkânından, mahallede ve evde yaşlıların sevgi dolu say-
gınlığıyla  korunmak, yönlendirilmek imkânından mahrum 
bulunuyor. Artık yaşlılar saadetlerini yapan ailenin bütün-
lüğü yerine ölümü beklemeye ve yaşlılığa mahkûmdurlar. 
Anneler, bebeklerini çocuk arabalarını, otomobillerin ze-
hirli gazları içinde gezdiriyorlar.”7 

Aynı gayretsizlik, yetersiz eğitimin de getirisi ile genç ne-
sillere intikal etmiş ve toplumun gelecekteki üyeleri hedef-
siz, amaçsız ve mutsuz bireyler olmaya aday oldular. Tek-
noloji üretim malzemeleri belli merkezlerden tasarlanarak 
bize kabul ettirildi ve kişiler bu konularda hakiki manada 
bir tercih imkânına sahip olamadı. Reklam dünyası her ne 
kadar “senin tercihin”, “senin kararın”, “sen bir numara-
sın”, “sen her şeyin en mükemmeline lâyıksın” gibi içi boş 
sloganlarla insanı özgür ve sorumsuz gösterse de, aslında 
insan bu dünyada sınırsız özgür ve sorumsuz da olmadı.

Bütün bu sebeplerle, kural ve kutsal değerler sahibi insanı-
mız da bu kapitalist tüketim dünyasının baskısından uzak 
kalamadı. Belki, her köşemiz bezeli, her eşyamız süslü olma-
yacaktır, olmamalıdır da. Ancak bizim mensup olduğumuz 
inanç dünyamız gereği seküler-kapitalist dünyanın baskı ve 
nimet(?)lerinden uzakta kalmağa mecbur değil miyiz? 

İşte tam da bu sebeple bizlerin; kendi hayat ve kendi kül-
tür dünyasını kendi köklü, soylu değerleriyle kurup, teçhiz 
etmesi gerekiyor. Bu suretle, her okuduğumuzda, her yaz-
dığımızda bizler kendimizi kutlu geleceğe biraz daha yak-
laştırmak ve hazırlamak gereğini duyuyoruz. Bu da zaten 
istediğimiz merama ve varmak istediğimiz gayeye bizi bir 
adım daha yakınlaştıracaktır.

Ve yine sorular devam eder..
Sanat, hayatımızın neresinde yer tutmuştur? Cemiyetimiz 
sanatın gerekliliğinin farkına varmış mıdır? Türk sanatı var 
mıdır? Varsa kimliği ne evsaftadır? Dünyada sanat gurup-
ları arasında Türk sanatına bir yer ayrılmış mıdır? Gelenek-
sel neyi anlatır? Geçmişi ne kadar tanır ve biliriz?..

* Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölüm 
Başkanı. 

DİPNOTLAR 1) Pretextat Lecomte, Türkiyede Sanatlar ve Zenaat-
lar -19.yy. sonu-, tercüman 1001 Temel Eser Yayın no: 59, Baskıya 
Hazırlayan: Ayda Düz, Baskı Kervan Kitapçılık A.Ş. Ofset Tesisleri, 
Tarihsiz, s. 12 (XIX. yy. sonlarında bazı sanat eserlerinin dekoras-
yon ve restorasyonu için İstanbul’a gelen Fransız mozaikçi ve res-
samı Pretextat Lecomte, İstanbul’da uzun yıllar yaşamış, burada 
doğu eserlerini yakından incelemiş ve hayran olmuştur. Ülkesine 
döndüğünde doğunun sanatını tanıtmak amacıyla 1903 yılında 
“Art et Metiers en Orient” isimli eserini yayınlamıştır.) 2) Lecom-
te, a.g.e., s. 12. 3) Alessio Bombacı, “Gazne’deki Kazılara Giriş”, 
Çev. Doğan Türker, Türk Sanatı Tarihi Araştırma Ve İncelemeleri I, 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Tarihi Ensti-
tüsü Yayınları: 1, Berksoy Matbaası, İstanbul 1963, s. 542; el-Utbî, 
Tarih-ül’Yemînî,  vol. II, s. 290 vd. 4)Lecomte, a.g.e., s. 15. 5) O 
dönemde, Enstitü müdürlüğü görevini yürüten değerli bilim ve 
kültür adamı Prof. Dr. Sn. Ahmet Hulusi KÖKER’e kitabın basımı 
yönündeki gayretlerinden dolayı müteşekkirim. Kendisi bu vesile 
ile, düzenlemiş olduğu sempozyumlar vasıtasıyla tarihe mal olmuş 
birçok Türk bilim adamını gündeme getirerek haklarında önemli 
kitaplar neşretmeyi başarmıştır. 6) İlhan Özkeçeci, Türk Sanatında 
Desen ve Kurgu, Yazıgen Yayıncılık, Baskı: Acar Matbaacılık, İstan-
bul 2015, önsöz’den. 7) Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimâri, 
Timaş Yayınları, Baskı: Sistem Matbaacılık, İstanbul 2009, s. 135. 
KAYNAKÇA 1) Bombacı, Alessio, “Gazne’deki Kazılara Giriş”, 
Çev. Doğan Türker, Türk Sanatı Tarihi Araştırma Ve İncelemeleri I, 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Tarihi Ensti-
tüsü Yayınları: 1, Berksoy Matbaası, İstanbul 1963, s. 542; el-Utbî, 
Tarih-ül’Yemînî,  vol. II, s. 290 vd. 2) Cansever, Turgut, İslâm’da Şe-
hir ve Mimâri, Timaş Yayınları, Baskı: Sistem Matbaacılık, İstanbul 
2009. 3) Lecomte, Pretextat, Türkiyede Sanatlar ve Zenaatlar -19.
yy. sonu-, tercüman 1001 Temel Eser Yayın no: 59, Baskıya Hazırla-
yan: Ayda Düz, Baskı Kervan Kitapçılık A.Ş. Ofset Tesisleri, Tarihsiz. 
4) Özkeçeci, İlhan, Türk Sanatında Desen ve Kurgu, Yazıgen Yayın-
cılık, Baskı: Acar Matbaacılık, İstanbul 2015.
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Figürleri birbirini kapatmayacak şekilde dizilen, karakterlerin büyüklüğü önemine göre 

tespit edilen, görüş açısını yansıtmadan tek boyutlu, yani Batı tarzı resim sanatında 

alışageldiğimiz 'perspektif' kullanılmadan çalışılan minyatür sanatı, bir süre Osmanlı 

topraklarındaki saltanatını Batı tarzı resme bırakmış olsa da bugün bu sanata olan 

ilgi giderek artıyor.  Yolu zamanında İSMEK’ten geçmiş ve bugün bu sanatı başarıyla 

uygulayan, kendilerine verdikleri "Üç Fırça" ismiyle bir çalışma grubu oluşturan Canan 

Demirel, Raif Aydın ve Serap Derinkök ile minyatür üzerine biraz sohbet edelim istedik.     

Minyatüre 
"Üç Fırça" Dokunuşu

Vera BATURALP

Ra
if 

A
yd

ın

Raif Aydın Canan Demirel

Minyatür sözcüğü, Latince’de ‘minium’ kelimesinden gelir. 
Orta Çağ’da el yazması kitaplarda bulunan bölüm başla-
rındaki ilk kelimenin ilk harfi, ‘minium’ olarak isimlendirilen 
maden kırmızısı tonundaki boya ile boyanır ve yazıya bir 
nevi süsleme yapılırdı. Zamanla el yazması kitapların gör-
selliğini artırmak için metin içerisinde metini anlatan küçük, 
ince ve kibar hatlarla tezyin edilen resimlere verilen isim de 
buradan gelir.1   

Minyatürün Osmanlı’daki ismi ise ‘tasvir’ veya ‘nakış’tır. 
Ustasına da “nakkaş” denilir.2  Resmetme, suretini çıkar-
ma anlamına gelen tasvir kelimesi; düşünme, tasarlama ve 
zihninde canlandırma anlamlarına gelen “tasavvur” keli-
mesiyle aynı kökten türemiştir. Nakış kelimesi ise bezeme 
ve boyama, alacalı renklerle boyama anlamlarında kullanılır. 

Minyatür, Batı resim sanatında olduğu gibi kendi başına 
bir özerkliğe sahip değildir. Kitap sanatının bir parçasıdır. 
Duvara asmak, seyretmek amacıyla değil; kitap gibi ve ki-
tabın bir parçası olarak okunmak üzere nakşedilir. Tasvirin 

uzaktan seyredilecek değil de okunacak bir metin olması, 
resimle resme bakan arasındaki mesafeyi azaltır; bakanın 
resim üzerine düşünmesini sağlar. 

İslam dünyasında resim sanatının temsilcisi sayılan minya-
türün süsleme amacının yanında kuvvetli bir anlatım gücü 
ve kendisine has estetik bir yapısı vardır. Tasvirde figürler 
gerçekte oldukları gibi resmedilmeye çalışılmadığından, 
tasvir kişiye kendisini gerçeğe dair bir yorum olarak sunar ve 
bu anlamda da perspektifte olduğunun aksine yanılsama 
estetiği üzerine kurulmaz.3 Bir başka deyişle, perspektifte 
amaç, nesnedeki gerçekliği birebir aynalama ve ikame et-
mektir. Eşyanın sabit bir noktaya göre uzaklığını, duruş şek-
lini iki boyutlu bir yüzeyde üç boyutlu göstererek nesnenin 
canlandırılacak şekilde resmedilmesidir. Tasvirde ise amaç 
gerçekliğe dair birçok öznel görünümü bir araya getirerek 
temsil etmektir. Aynı resmin içinde birden çok bakış açısını 
tek düzlemde ifade eder; bu gerçekliğin çok yönlü olarak 
kavrandığı bir görme biçiminin sonucudur.4 
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Dolayısıyla tek bir görüş açısını yansıtmayan tasvirde, resme bakan 
kişi de resmin merkezine yerleştirilmez. Kişiye daha ziyade metnin 
içinde dolaşma imkânı tanınır. Zaten tasvirde tekil bir merkezden 
söz edilemeyeceğinden, bakanın, nakkaşın önceden belirlediği ay-
rıcalıklı ya da merkezî, biricik bir bakış açısına mahkûm edilmesi 
teknik olarak mümkün değildir.5 Bu nedenledir ki resme bakan 
kişiye ne ilahi bir bakış atfedilir ne de bakan kişi resim tarafından 
nesneleştirilir. Tersine, kişi, resmin içinde dolaşma deneyimini ya-
şar. Tasvir, bakan kişide perspektifte olduğu gibi özne olduğu ya-
nılsaması yaratmaz. 

Aynı tasvirin içinde kimi nesneler önden görülürken kimilerinin yan 
cepheleri ya da arkaları, kimilerinin dış cepheleri görülürken kimi-
lerinin içleri saydam ve şeffaf bir şekilde görünebilir.6 Perspektifte 
olduğu gibi derinlik oluşturma çabası yoktur. Nesneler yakınlık ya 
da uzaklıklarına göre konumlandırılmazlar, resimde yer alan figür-
lerin küçüklük ya da büyüklükleri bakan kişiye olan mesafelerine 
yani bakana göre belirlenmemiştir. Tasvirde çoklu bakış açılarının 
olması zaman ve mekâna da yansır. Aynı kare içinde farklı zaman-
lara dair hikâyeler yer alabilir. Tasvir, zamanı mutlaklaştırmak bir 
yana, birçok zamanı içermesiyle ilerlemeye değil bütünsel bir za-
man anlayışına dayanır. 

Tarihimizdeki Nigarî, Nakkaş Şahkulu, Mustafa Çelebi, Selimiye-
li Reşid, Süleyman Çelebi, Levnî ve Matrakçı Nasuh gibi isimlerin 
yolundan giderek bu kadim sanatı bugün temsil eden isimler, 
minyatüre katkı sağlamaya devam ediyor. Yukarıda yaptığımız 
girizgâhtan sonra bugünün minyatür, diğer ismiyle tasvir sanatına 
gönül veren isimlerden birkaçıyla konuştuk. Günümüz minyatür 
ustalarından Taner Alakuş’un rahle-i tedrisinden geçmiş, bu sana-
ta gönül vermiş bu üç isimle küratörlüğünü Ceylan Harmancı'nın 
yaptığı “Üç Fırça” isimli sergileri ve minyatür sanatı üzerine sohbet 
gerçekleştirdik.

Minyatürde Her Ayrıntı Net ve Eksiksiz
Öncelikle merak ettiğimiz; karşımızda oturan, Osmanlı deyimiyle üç değerli ‘nakkaş’ın  tasvir 
sanatına olan ilgilerinin ne şekilde başladığıydı. İlk olarak Raif Aydın anlatıyor; 1980’li yılların 
başında henüz 17 yaşında, lise son sınıftayken gittiği sırada sahaflar çarşısında çıraklık yaptığı 
sırada tanışmış minyatürle. Eline geçen kitapları incelerken içerisinde minyatür figürleri bulu-
nan bir kitaba denk gelmiş ve uzun uzun incelemeye koyulmuş. Daha sonra bu konuyla ilgili 
yayınlanan eserleri aramaya başlamış.

Sunulan tabloların çok ince ayrıntılar barındırıyor olmasının ve verilmek istenenin eksiksiz 
olarak aksettirilmesinin minyatürün en önemli özelliklerinden olduğunu söylüyor Aydın. Çok 
dar bir alanda büyük bir hikâyeyi anlatma şansını verdiğini, perspektif tekniğinden bağımsız 
olduğu için, İstanbul gibi koca bir şehrin küçücük bir alanda çok detaylı bir şekilde verebilece-
ğini vurguluyor. Türk kültüründeki minyatürlerin de genelde tarihteki önemli olayları, padişah 
ve paşaların katıldıkları savaşları, elçi kabulleri, padişahların avlanmadaki, cirit, ok atmadaki 
hünerleri, padişahlara yaraşan bir şölen ile ordu yürüyüşleri, düğün şenlikleri ve padişah port-
relerini yansıttığından; aynı zamanda önemli tarihi belge niteliği taşıyor.

Raif Aydın
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Tasvir sanatının çok küçük ve dar alanlarda çok fazla şey an-
latmaya olanak sağlaması o yaşta büyülemeye yetmiş Raif 
Aydın’ı. O dönem meslek lisesinde okuyan Aydın’ın teknik 
çizimler yaptığı için karakaleme de yatkınlığı varmış. Min-
yatür kitaplarıyla tanıştıktan sonra “Acaba bunu ben 
de yapabilir miyim?” sorusunu sormuş kendisine. İlk 
etapta kopya ederek başlamış. Daha sonra İstan-
bul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni 
kazanmış ve medya ile ilgilen-
meye başlamış. Sanat okul-
larına girme şansı yokmuş 
alt yapısı olmadığı için. 
Meslek lisesinden mezun 
olduğu için çok fazla seçe-
neği olmadığını söylüyor.

Aydın, mesleğini icra 
ederken bir yandan pro-
fesyonel olmasa da resim 
çalışmaya devam etmiş. 
Muhabirlik ve yö-
neticilik yapmış. 
İşten ayrıldık-
tan sonra bir 
süre din-
lenmiş. Bu 
süre zarfında 
kendine minyatü-
re neden daha çok 
vakit ayırmadığını 
sormuş ve bu alanda 
ufkunu geliştirebilecek, 
kendisini besleyebilecek 
isimleri araştırmaya ko-
yulmuş. Karşısına Taner 
Alakuş ismi çıkmış. Taner 
Hoca, bir vakıfta çalışıyor-
muş o sırada. Vakfı arayıp 
hocanın numarasını istemiş 
fakat alamamış. "Gazeteciyim, 
onunla görüşmem lazım" dediğini 
söylüyor gülerek. Bu vesileyle numarayı 
alınca, hemen iletişime geçmiş. Kendisine minyatür 
öğrenmek istediğini belirtmiş. Hocanın yanına gidip ça-
lışmalarını göstermiş. Çalışmaları gören Alakuş, “Tamam, 
sen benimle çalışıyorsun” demiş. Daha sonra ondan ders 
almaya başlamış. 

İlk eğitimini İSMEK ve Türk Klasik Sanatları Merkezi’ne eş 
zamanlı giderek tamamlamış. Eserlerinde ünlü Matrakçı 
Nasuh tasvirlerinden etkilendiğini ifade eden Aydın, “Taner 
Hoca’nın klasik minyatür eğitimini tamamladıktan sonra 
öğrencilerini serbest bırakması, bize kendi tarzımızı oluştur-
mamızda yardımcı oldu.” diyor. 

Minyatürün, zamanınızın pek çoğunu vermeniz gereken bir 
alan olduğunu söylüyor Aydın. Detaycılık ve yoğunlaşma is-
teyen bir uğraş olduğu için onunla birlikte başka bir işin yü-
rütülemeyeceğini savunuyor. “Dolayısıyla minyatür benim 

zamanımın çoğunu alıyor. Bir çalışmam, benim bir iki ayımı 
alabiliyor. Bu aşamalar biraz sancılı geçiyor.” diye ekliyor. 
Bir müddet sonra en sabırsız insanların bile bir dinginliğe 
ulaştığını gözlemlediğini belirtiyor. Aynı zamanda minyatür 
dersleri veren Aydın, acelecilikle ve baştan savma yapılan 

işlerin zaten bir zaman sonra öğrencilerini de tatmin et-
mediğini daha özveriyle çalışmaları gerektiğini anladık-

larını söylüyor. Ve bu vesileyle bu sanat 
ve incelik gerektiren işlerin aslında 

insanın mizacını da olumlu yön-
de etkilediğini aktarıyor. Min-
yatürün zihni dinlendirdiği, 
konsantrasyonu geliştirdiği 
görüşünde olan Raif Aydın. 
“Ortaya bir ürün koyduğu-
nuz için de bu sizi müthiş 
derecede besliyor.” şeklinde 
konuşuyor. 

Minyatür sanatı, Türk top-
raklarında ne zaman 

kaybolma riskiyle 
yüz yüze kaldı 

diye soruyoruz. 
K a y b o l m a k 
yerine, eski 

önemini yitirdiği 
ve duraksama dö-

nemine girdiğini söy-
leyebileceğimizi ifade 

ediyor Aydın ve devam 
ediyor: “Başta Ord. Prof. 
Dr. Süheyl Ünver olmak 
üzere, Süheyl Hoca'dan 

bayrağı devralan Gülbin 
Mesara, Cahide Keskiner bi-

raz daha geç dönemde Nus-
ret Çolpan, Günseli Kato, Taner 

Alakuş gibi her dönem bu sanatla 
ilgilenen ustalarımız az da olsa var-

dı. Hiç olmasaydı, kısa sürede birden 
bu kadar ilgi görmesi imkânsızdı. Bunun 

için onları saygıyla anıyoruz, göçüp gidenlere rah-
met okuyoruz.” 

Sözü alan Serap Derinkök, minyatüre karşı son sekiz- 
dokuz senedir ilginin arttığı görüşünde. Bununla birlikte 
eğitimci sayısının ve imkânların da arttığını söylüyor. “Es-
kiden atölye sayısı oldukça azdı; fakat sadece minyatüre 
olan ilgi değil, gelenekli sanatlara olan ilgi genel olarak 
arttı. Bugün artık ulusal kanallarda geleneksel sanatlarla 
ilgili programlar yapılıyor. Kendi kültürel mirasımızı yeni-
den keşfe başladık.” diyor.  

Hobi veya İş Değil, Hayatımızın Amacı Gibi
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
mezunu olan Serap Derinkök, sekiz yıla yakın bir süre mes-
leğini yaptıktan sonra minyatürle ilgilenmeye başlamış. Bir 
süre İSMEK bünyesinde tezhip eğitimi almış daha sonra 

dört-beş yıl kadar ahşap boyama ile ilgilenmiş. 2006 yılın-
dan bu yana da minyatür çalışıyormuş. Hiçbir zaman hobi 
veya ek iş olarak yaklaşmamış minyatür sanatına. Günde 
mutlaka dört-beş saatini minyatür çalışmaya ayırdığını söy-
lüyor. Sergiye hazırlandıkları zaman bu süre ortalama sekiz 
saati buluyormuş. “Sabahları kalktığımda minyatür yapaca-
ğım, diye mutlu oluyorum. Bütün zamanımı, ilgimi bu alana 
adadım. Benim için bir çeşit terapi gibi.” diyor Derinkök. 

Detay çalışırken hiçbir aşamada sıkıntı duymadığını anlatan 

Derinkök, ince çalışmayı sevdiği için bundan keyif aldığını 

aktarıyor. Özellikle canlı renkler ve figür çalışmaktan hoş-

landığını, karakter çizerken, onları tamamlarken günlerce 

onlarla konuştuğunu aktarıyor gülerek. “Figürlerime kıya-

fet belirlemek için araştırmaktan hoşlanıyorum. Yüzlerine 

farklı ifadeler koymak beni mutlu ediyor.” diye ekliyor.  

Canan Demirel

Raif Aydın
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İSMEK Minyatürün Ustalarıyla Çalışıyor
Eskicileri ve bitpazarlarını dolaşıp deri parçaları, eski cilt kapak-
ları ve eski kâğıtlar üzerinde çalışan Canan Demirel, Mimar 
Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu. Emekli 
olduktan sonra bu işe başlamış. Tekstil sektöründe grafik ta-
sarımcı olarak çalışıyormuş. Mezun olduğu okulda minyatür 
üzerine eğitim verildiğini öğrenince, okulu arayıp misafir öğ-
renci olarak bu derslere devam edip edemeyeceğini sormuş. 
Okul idaresinin böyle bir uygulamaya müsaade etmediğini 
öğrenince İSMEK kurslarıyla birlikte özel bir kursa yönelmiş. 

Yolu İSMEK’ten geçen üç arkadaşın, buradaki minyatür 
eğitimine dair görüşlerini merak ediyoruz. Canan Demirel, 
“Alanında en iyi hocaları bir araya getirmesi ve sunduğu 
eğitim şartları açısından şanslıydık.” diyor. Raif Aydın ise 
eğitimde ihtisas kademesinin olması, ilerisinde proje ge-

liştirmek üzere ayrı bir eğitim bölümünün oluşturulması 
gibi şeylerin öğrenciler için epey teşvik edici olduğunu 
düşünüyor.  Derinkök de İSMEK’teki minyatür eğitiminde 
saat kısıtlılığının olmamasını, öğrencilerin saatlerce aynı 
mekânda çalışabilme avantajını dile getiriyor.

İran Minyatürleri Daha Romantik 
Konuyu biraz değiştirerek bugün minyatür sanatına olan 
ilginin yurtdışında nasıl olduğunu soruyoruz. Avrupa’da 
epey tanınan bir sanat dalı olduğunu söylüyor Serap De-
rinkök. Klasik Batı tarzı resim çalışan kimselerin genelde 
bu tekniği de bildiklerini ifade ediyor. Tasvir sanatının Doğu 
sanatı olarak bilindiğini söylüyor. Kullanılan malzemeler ve 
figürler ilginç ve gizemli geliyormuş. “Altın gibi bir malze-
me kullanılması ve eski insan figürlerinin çalışılması, Os-
manlı kimliğini ve kültürünü taşıdığımızı hatırlatıyor.” diyor.

Serap Derinkök
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DİPNOTLAR 1) Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2005 sf. 
34 2) Mahir, sf. 34 3) Koç, Turan. İslâm Estetiği. İstanbul: İsam Yayınları, 2008 sf.85-87 4) 
Turan, sf. 87 5) Turan, sf. 87 6) And, Metin. Osmanlı Tasvir Sanatları: Minyatür. 2. Basım, 
İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2004 sf.57-59  KAYNAKÇA 1) And, Metin, Osmanlı 
Tasvir Sanatları: Minyatür. 2. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2004 2) Atasoy, 
Nuran; “Türk Minyatüründe Tarihi Gerçeklik” İ.Ü.E.F.Sanat Tarihi Yıllığı, İstanbul 1965 3) 
İnal, G, Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlılara Kadar), Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını:63, Ankara 1995. 4) İpşiroğlu, Mazhar 
Ş, İslam’da Resim Yasağı ve Sonuçları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005 5) Koç, Turan, 
İslâm Estetiği. İstanbul: İsam Yayınları, 2008 6) Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı. İs-
tanbul: Kabalcı Yayınevi, 2005 7) Renda, G, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, Yem 
Yayın, İstanbul 1997. 

İran minyatürlerine geliyor söz. Serap Derinkök, bu sanatın her zaman 
benimsendiği, hiçbir dönemde ikinci plana atılmadığı bölgenin İran 
coğrafyası olduğu görüşünde. Farkı ise şu sözlerle ifade ediyor: “İran’da 
şiir, roman, kahramanlık ve bahtsız aşk öyküleri işleniyor. Osmanlı min-
yatürünün gerçekçiliği ve belgesel niteliği onu doğu ülkelerinin min-
yatürlerinden ayırıyor. Mesela şenliklerdeki gösteriler tüm ayrıntılarıyla 
resmediliyor. İran minyatürlerinde kahramanlar olduğundan daha gü-
zel aksettiriliyor. Önemli kişiler daha büyük ve belirgin yapılıyor.”

Raif Aydın ise bizdeki tasvir sanatının daha kesin sınırlarla, gerçeğe 
yakın ifadelerle resmedildiğini ileri sürüyor: “İran’ın daha masalsı, 
gerçek dünyanın aksine hayal dünyasına, hayal gücüne hitap eden 
unsurlar içeriyor. Bizdeki minyatürün işlevi daha çok doküman ni-
teliğinde. 16. yüzyılda Matrakçı Nasuh örneğinden yola çıkarsak, 
orada minyatür fotoğraflama amacı taşıyor.” Daha sonraki dönem-
lerde de örneğin bir saray düğünü resminde, masalardaki yemeğin 
çeşitlerinden tutun da, giyim tarzlarına, eğlence araçlarına kadar 
her ayrıntıyı görebilmenin mümkün olduğunu ifade ediyor. 

Günümüz nakkaşlarıyla keyifli bir sohbetin sonuna gelirken minya-
türün, nam-ı diğer tasvir sanatının bugünkü temsilcileriyle yollarının 
açık olması dileyerek vedalaşıyoruz.






