




1

       

Ro
b 

A
da

m
s

Takdim

TÜZEL TEMSİLCİ

Ferrah ŞARMAN

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

ALİ KOCA

İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü

GENEL KOORDİNATÖR

Güven ÇALIŞKAN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Muhammet ALTINTAŞ

YAYIN EDİTÖRÜ

Adem KAYA 

YAZI İŞLERİ

Semra ÜNLÜ, Fatma YAVUZ, 

Mine ÇAHA, Hafize ERGENE

FOTOĞRAFLAR

Mücahit PAMUKOĞLU

GRAFİK TASARIM - UYGULAMA

Murat Gökhan GÜREL

BASKI HAZIRLIK

Melih SERGEK

BASKI

İBB Basın Yayın Müdürlüğü Basımevi

Bukalidede Sokak No: 3/B Saraçhane - Fatih / İSTANBUL

ORGANİZASYON

Etkin Eğitim Ltd. Şti. ve Lapis Eğitim Ltd. Şti. Adi Ortaklığı

İSMEK EL SANATLARI DERGİSİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN

BİR KÜLTÜR HİZMETİ OLUP, ÜCRETSİZDİR.

PARA İLE SATILAMAZ.

ADRES: Vatan Cad. No: 6 Fatih - İstanbul 

Tel: 0212 531 01 41

e-mail: ismek@ismek.org    www.ismek.ist

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYAT BOYU ÖĞRENME 
MERKEZİ (İSMEK) EL SANATLARI DERGİSİ / 23

Her Dem Yeni Bir Şeyler 
Söyleyebilmek…
Sanatçı “derdi olan” insandır. Varlığının gereği olarak üretim 

yaparken özel bir çaba sarf etmesine gerek yoktur.  Yüksek algı 

düzeyi ve yetenekleri, onu istemese de üretime zorlar. 

Sanat eseri, sadece ‘’biçimde en iyi olan’’ değildir. Onu değerli 

kılan bize ne söylediğidir. Biçimsel mükemmellik zanaatkârın 

ustalığını gösterir. Fakat ürün bizlere bir şey söylerse sanat eseri 

vasfını kazanır. 

Bu yüzden sanatkâr, her dem yeni bir şeyler söyleyebilmenin 

peşinde koşar. Derdi olan sanatkâr yeni kalabilmeyi başarır. 

Çünkü onun ömrü, ürettiklerinde dermanını aramakla geçer.

İSMEK El Sanatları Dergisi’nin 23. sayısı ile tekrar huzurlarınızdayız. 

Her sayımızda beğeninizi kazanabilmek, bir öncekinden daha da 

güzel bir dergi hazırlayabilmek için çaba harcıyoruz.

Her dem yeni bir şeyler söyleyebilmek adına, bu toprakların 

sanatlarını ve sanatçılarını sizlerle tanıştırabilmek için gayret 

gösteriyoruz.

Göstermiş olduğunuz ilginin büyüklüğü bu gayretin boşa 

olmadığını gösteriyor.

Baki hürmetlerimizle, her dem yeni kalabilmek umuduyla…

Muhammet ALTINTAŞ
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Sevgili İstanbullular, 

İnsanoğlunun konuştuğu dil ne olursa olsun ortak bir dili 
vardır, o da sanattır. Merkezinde yine insanın kendisinin 
olduğu sanat, onu vücuda getirenin yani sanatkârın ‘en 
güzel’ olana ulaşma gayesini taşır. Sanatçının ürettiği her 
eser, aynı zamanda hayatın bir boyutuna da ışık tutar. Bu 
yönüyle her bir sanat eseri, geçmişi ve geleceği, şimdiki 
zaman aracılığı ile birbirine bağlayan bir köprü gibidir 
adeta… 

Medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu toprakları, 
sahip olduğu zengin kültürle adeta büyük bir hazinedir. 
Yüzyıllardır bize vatan olmuş bu topraklarda yeşeren 
geleneksel sanatlarımız da bu hazinenin nadide parçaları 
arasında yer alır. Nasıl ki, medeniyetlerin göstergesi sayılan 
sanat, toplumun aynası olan sanatçının yansıttıklarıyla, 
yeşerdiği topraklara has özelliklere sahip ise geleneksel 
sanatlarımız da bizim kültürümüzü, bizi anlatır niteliktedir.    

Nice medeniyetlerin doğduğu Anadolumuz, binlerce yıllık 
tarihsel süreç içinde birçok kültüre ait renklerin günümüze 

yansımasına vesile olmuştur. Kökleri geçmişe dayanan bu 
renkler, Anadolu topraklarında yaşayan sanatçılara ilham 
kaynağı olmuştur hep. Bize has sanatlarla üretilen her eser,  
bu topraklarda hayat bulmuş kadim kültürlerin izlerini 
taşır. Bizden sonra gelecek nesiller de geçmiş ile bugünün 
sentezinden doğan bu eserlerden ilham alacaklardır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İSMEK merkezlerinde 
verdiğimiz eğitimler ve onları destekleyen yayınlarımızla, 
kültürümüzün sanat yoluyla gelecek nesillere aktarılmasına 
katkıda bulunmaya çalışıyoruz.

İSMEK, içerik ve teknik olarak kendi bünyesinde büyük 
emek, heyecan ve titizlikle hazırladığı El Sanatları 
Dergisi’nin bir sayısını daha sanatseverlerin beğenisine 
sunuyor. Dergimizin her sayısında olduğu gibi 23. 
sayısında da kıymetli sanatkârların kaleminden makaleler, 
birbirinden kıymetli sanatkârlarla yapılan röportajlar 
bulacaksınız.

Sanatla ve eğitimle güzelleşen, sevgi, saygı ve hoşgörüyle 
dolu bir gelecek dileklerimle…

Başkan'dan...

www.ismek.ist

İSMEK Sanat Sokağı (0212) 638 61 68 /  Şişhane Metro Satış Ofisi Tel: (0212) 250 90 35
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Estetiği
İslam
Sanatıve

Prof. Dr. Turan KOÇ*

Modern zamanlarda İslâm dünyasının Batı 
medeniyetinden, önce bilim ve teknoloji 
alanında olmak üzere, giderek her alana 
sirayet edecek şekilde derin bir şekilde 
etkilenmiş olması olgusu kendi özgün 
duyuş, algılayış, anlayış, anlamlandırış güç 
ve yetisinde büyük burkuntular oluşturmuş, 
sonunda dil ve söyleminde telafisi zor 
kırılmalara yol açmıştır. Batı medeniyetinin 
aşırı farkında olma tecrübesi, karşılığında 
bütün İslâm dünyasına, "kendisinin farkında 
olarak yaşama" tecrübesini yaşatmıştır.
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"İslâm estetiği", "İslâm sanatı", "İslâm felsefesi" ve 
"İslâm hukuku" gibi tamlama ya da daha yerinde bir 
ifadeyle adlandırmalar, ilk bakışta bir dîn ve medeniye-
tin belli bazı kurum ya da başarılarına atıfta bulunan 
nesnel adlandırmalar olarak görünmektedir. Ancak, bu 
tür adlandırmalara daha yakından bakıldığında, bunla-
rın belli bir bakış açısını ve ibarenin delâlet ettiği şeye 
(müsemmâ) karşı mesafeli duruşu yansıtan adlandırma-
lar olduğu görülür. Açıkça ifade etmek gerekirse bu tür 
adlandırmalar, bir yerde nesnel bir yaklaşımı veya tarafsız 
bir duruşu dile getiren isimlendirmelerdir. Ama başka bir 
açıdan bakıldığında, bu dil veya böyle bir adlandırmanın 
her şeyden önce atıfta bulunduğu şey karşısında bir çeşit 
kayıtsızlığın, hatta ona yabancılaşmanın bir ifadesi oldu-
ğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu tür ifadeler, son 
tahlilde ve her şeyden önce oryantalist bir bakış açısını 
yansıtan ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir medeniyete ait herhangi bir kurum, kavram ya da telakki anlam 
ve önemini o medeniyet bütünü içinde tuttuğu yerden ve o me-
deniyet içinde oynadığı rolden alır. Medeniyet kendisini bu kurum 
ve kavramlarla görünür ve bilinir kılar. Bunlar, belli zaman ve zemin 
şartları üzerinden doğrudan doğruya o medeniyeti dile getirir ve 
onu temsil eder. Öyle ki, hiçbir medeniyet veya din, kendi güç ve 
durumundan emin olduğu yerde, kendi kurum ve oluşumlarından 
söz ederken veya bu konularda bir adlandırma yaparken, ayrıca 
kendi adını zikretme ihtiyacı hissetmez. Büyük medeniyetlerin ihti-
şam dönemlerindeki bu tür etkinliklerine baktığımızda bunu açık-
ça görürüz. Daha açık bir söyleyişle, kendinden emin bir medeni-
yet kendi kurum ya da disiplinlerini kendi adını zikretmeden anar. 
Bu tür kurum ve benzeri oluşumların, ait oldukları bütünün adıyla 
zikredilmesi oldukça yeni bir şeydir ve son çözümlemede, bir yerde 
ama biraz çarpık bir biçimde, o bütün kesimi görme biçimini yan-
sıtır. Bu durumun, psikolojik "kendisinin farkında olarak yaşama" 
(self-conscious) tecrübesiyle bir ilgisi olduğu söylenebilir. Böyle bir 
tecrübede insan, ağırlıklı olarak başkasının gözetiminde yaşadığı 
duygusuna veya zehabına kapılır; tüm yapıp ettiklerini başkaları 
denetleniyormuş duygusu içinde gerçekleştirir; dolayısıyla bir şekil-
de başkalarına göre ve başkaları için yaşar.
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kullanmaktan bir yerde kaçınamıyoruz. Her yerde ve he-
men herkesin dil ve söyleminde bu tür ifadelerle karşılaşı-
yoruz. Kanaatimce, burada tutulması gereken en sağlıklı 
yol budur. 

Bu tür adlandırmalardan elden geldiğince kaçınmak ve 
kullanmak zorunda kaldığımız durumlarda da bunların 
bilgi düzeyinde yapılmış zihnî bir sınıflama olduğunun far-
kında olarak kullanmaktır. Ve açıkça belirtmek gerekirse 
kullanıyoruz da. Evet, "İslâm Sanatı" ve "İslâm Estetiği" 
gibi, önünde "İslâm" kelimesi olan bir tamlama, sözgelimi 
İngilizce konuşan bir dünyada bir şeyler ifade edebilir; ama 
bu tür tamlamaların İslâm dünyasında da aynı anlamda ve 
aynı içerikle kullanılıyor olması insanda buruk bir tat bı-
rakmakta ve izahı güç zihnî burkulmalara sebep olmakta-
dır. Daha açık konuşmak gerekirse, bunlar ciddi bir zihnî 
kırılmaya işaret etmektedir. Zira bu tür kullanımlar kültür 
ve medeniyetimizin dilindeki ciddi semantik ve sentaktik 
kırılmaların göstergeleridir.

Bu tür adlandırmalar sanat söz konusu olduğunda, salt 
zihnî kavrayışın ötesine geçerek tecrübe ile de ilgili bir bo-
yut kazanabilmektedir. Zira sanatımızı, sözgelimi görsel 
düzeyde, salt göze hitap eden yönüyle ele alıp değerlen-
dirmek son derece eksik olur. Burada görsel unsurlar ka-
dar neyin göründüğü, gösterilmeye çalışıldığı, yani muhte-
va da önemlidir. Sanat eserlerimiz muhtevanın, öze İlişkin 
kavrayışın artistik ifadeleridir. Medeniyetimizin kendisini 
gerçekleştirişinin önemli bir göstergesi olan sanat eserleri 
asıl anlam ve önemini bu medeniyetin bir dili olmasında 
bulur. Sanat eserleri, sahih ve temsil edici tezahürlerinde 
medeniyeti bütün olarak gören bir dil mükemmelliğine 
ulaşır. Bu dil, yerine göre dönem ve bölge şartlarının etki-
sini de yansıtarak ve gerektiğinde başka medeniyetlerden 
devşirdiği değerleri de söylemine katarak, her şeyden önce 
medeniyetin kendi varlık, bilgi ve değer telakkisini dışa vu-
rur. Bu bakımdan, sanat eserleri hakikat idrakini görünür 
kılmanın müstesna yollarından biri olarak çıkar karşımıza. 
Sahih sanat eserlerinde özle biçim ayrılmaz bir bütün oluş-

Medeniyetimizin tarihsel süreç içindeki açılımlarına baktı-
ğımızda, bilebildiğim kadarıyla, yirminci yüzyıla gelinceye 
kadar bilim, ahlâk, hukuk, iktisat ve benzeri hiçbir alanda, 
hiçbir kurum, kitap, kavram ya da disiplinin başında ayrı-
ca bir "İslâmi" ön takısı kullanma ihtiyacı hissedilmemiştir. 
İmam Eş'arî'nin Makâlâtu'l-İslâmiyyîn adlı kitabında geçen 
"İslâmiyyîn" kelimesi de bugün "İslâm" kelimesinden anla-
dığımız anlamda değildir. Bu durum, İslâm medeniyetinin 
tarihsel tecrübelerinde ve özellikle ihtişam dönemlerinde 
nasıl bir özgüven içinde olduğu ve nasıl bir kendini görme 
biçimine sahip bulunduğunu gösterir.

İmdi, bugün sıkça kullandığımız "İslâm Sanatı" veya "İslâm 
Estetiği" gibi tanım ve tamlamaların medeniyetimizin çağ-
daş tecrübesini ve bir yerde kendimizi görüş biçimini yansı-
tan yeni ve hatta biraz çarpık bir adlandırma olduğunu ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Bu durum veya böyle bir adlandırma, 
İslâm sanat ve estetiğini "Sanat" ve "Estetik" kümelerinin 
herhangi bir alt kümesi olarak görüldüğü gerçeğini ifade 

eder. Dahası, böyle bir adlandırma ya da bakış açısını man-
tık sonucuna götürecek olursak; bundan, İslâm'ın veya 
medeniyetimizin, hakikati olsa olsa ancak kısmî bir şekil-
de ifade ettiği, bütünün tam olarak ancak "Estetik" veya 
"Sanat" denen büyük kümede yakalanabileceği sonucu 
çıkar. Bu durum medeniyetimizin hakikat idrakinin kabul 
edebileceği, kaldırabileceği ve katlanabileceği bir sonuç ya 
da yaklaşım değildir. 

Medeniyetimizin kurucu kaynağı veya farklı bir adlandırma 
ile, dayanağı olan Kur'ân'a baktığımızda veya bu medeni-
yetin tarihsel süreç içinde temsil edici sentezleri olan gerek 
sanat gerekse başka alanlardaki göz alıcı eserleri göz önü-
ne getirdiğimizde böyle bir adlandırmanın ne denli kusurlu 
ve çarpık olduğu açıkça görülecektir.

Doğrusu, şimdi içinde bulunduğumuz ortamda öyle bir 
konumdayız ki atıfları çok daha başka yerlere uzanan veya 
yerine oturmayan bu tür adlandırma ya da tamlamaları 

1110
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Elbette, farklı kültür ve medeniyetlerle karşılaşmamız ka-
çınılmazdır. Hatta bir medeniyetin, başka kültür ve me-
deniyetlerle sürekli ilişki içinde olması da gerekir. Zira bir 
medeniyetin kendi içine kapanıp kalmaması için başka 
medeniyetleri iyi tanıması, onların yorum ve yaklaşımla-
rından yararlanarak yeni sentezlere ulaşması, böylece ken-
dimi sürekli yenilemesi son derece olumlu bir şeydir. Bu, 
İslâm medeniyeti için de söz konusudur. Burada önemli 
olan, bu yeni yorum ve yaklaşımlarla yeni sentezlere ulaş-
ma sürecinde kendi medeniyetimizin esas aldığı varlık, bil-
gi ve değer anlayışına sadık kalmaktır.

Bilindiği gibi, medeniyetimiz tarihte çok sayıda farklı kül-
tür, medeniyet, din, dinî ve felsefî öğreti ile karşılaşmış ve 
bütün bu karşılaşmalarda, olumlu ve değer ifade eden 

birtakım unsurları bünyesine katarak kendisini yenilemiş 
ve her defasında kendisini daha bir zinde kılarak tarihteki 
yerini almıştır.

Gerçekten, sanatsal dil, felsefi, bilimsel, ahlâkî diller gibi 
bir dildir ve hiçbir dil ya da söylemde varoluş tecrübesi, ha-
kikat idraki ve telakkisini ifadeye artistik dil ve söylemden 
daha yakın, daha doğrudan veya onun kadar sıcak değil-
dir. Sanatımız, her tür ve düzeyde, çeşitli şekil ve tarzlarda 
geliştirdiği ifade tarzlarıyla nihai anlamda medeniyetimizin 
yaslandığı hakikat idrakinin kulağa, göze ve gönle hitap 
eden bir sesi olmuştur. Bu özelliği ile bu dil, yani sanat, 
tarihsel süreç içinde felsefe, hikmet, kelam, ahlâk ve ta-
savvuf dilinin hizasında bir yerde durmuş, bu dillere ay-
kırı bir söylem geliştirmek şöyle dursun, onların semantik 

turur. Böyle sahih bir bakış ve isabetli bir dilin yakalandığı 
yer ve durumlarda medeniyetin kendisini görüş tarzı ve 
ben bilinci daha doğrudan ve sahih bir ifadeye kavuşur. 
Medeniyetin kendisini görünür kılma işinde yakaladığı 
sahih dilin hâkim olduğu dönemlerde başka kültür ve 
medeniyetlerin dil ve söylemi ikinci sıradan ve gerilerden 
duyulan bir ses haline gelir. Medeniyetimizin ihtişamlı dö-
nemlerinde durum böyleydi. Modern dönemlere gelindi-
ğinde, Batı medeniyetinden derin bir şekilde etkilenmiş 
olmam olgusu kendi medeniyetimizin sesinin kısılmasına 
veya en azından bazı açılardan hiç duyulmamasına ne-
den olmuştur.

Gerçekten, modern zamanlarda İslâm dünyasının Batı 
medeniyetinden, önce bilim ve teknoloji alanında olmak 

üzere, giderek her alana sirayet edecek şekilde derin bir 
şekilde etkilenmiş olması olgusu kendi özgün duyuş, al-
gılayış, anlayış, anlamlandırış güç ve yetisinde büyük bur-
kuntular oluşturmuş, sonunda dil ve söyleminde telafisi 
zor kırılmalara yol açmıştır. Kısaca, Batı medeniyetinin 
aşırı farkında olma tecrübesi, karşılığında bütün İslâm 
dünyasına, yukarıda sözünü ettiğimiz, "Kendisinin farkın-
da olarak yaşama" tecrübesini yaşatmıştır. Bu durumun 
psikolojik, sosyolojik, ahlâkî, ekonomik, siyasi, teolojik ve 
elbette estetik ve artistik açıdan da çok büyük olumsuz-
lukları olmuştur. Her şeyden önce, herhangi bir durum 
ya da olayla ilgili anlama, anlamlandırma, değerlendirme 
ölçü ve yaklaşımlarımızda büyük farklılıklar oluşmuştur. 
Tabiî, bu durum sanat anlayışını, sanatsal dil ve söylemi 
de etkilemiştir.
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Öyle bir şulesi var ki şem'-i canın / Fanusuna sığmaz asmanın

İslâm sanatının pratik hayatta her şeyden önce gözettiği ga-
yesi ise hayatın güzelleştirilmesi ve anlamlılığının gösterilmesi 
olmuştur. Bu sanatın epistemolojik ve pratik gayesine âşinâ 
olan biri olanı olduğu görme yolunda belli bir donanım ka-
zanır. Zira bu sanatta gayb ile şehâdet âlemi, tenzih ile teşbih 
ortak ve süzme bir dil üzerinden mükemmel bir ifadeye ka-
vuşur. Zihnî kavrayış ile gönlün yakaladığı hakikat aynı kanal-
da buluşarak ve aynı dili paylaşarak bize daha derin, anlamlı, 
nitelikli hayatın görülmemiş boyutlarını yaşatır. Bu sanat idra-
kimizi gayba sarkıtmanın veya yükseltmenin önemli bir aracı 
olarak iş görmektedir. Burada bütüne açılma söz konusudur. 
Süleymaniye Camii ile Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i veya Se-
zai Karakoç'un "Esir Kentten Özülkeye" şiiri, form olarak çok 
farklı olsalar da aynı yerden bakar ve aynı özü paylaşır.

İslâm sanatının söz konusu bu epistemolojik ve pratik gaye-
si yanında ve bunlarla birlikte anılması gereken önemli bir 
özelliği de, bu sanatın, Kur'ân'ın indiği veya Hz. Peygambe-
rin hayatta olduğu günlerdeki his ve heyecana andıran duy-
guları çağrıştıran, bu tür duyguların yeniden yeşermesine 
vesile olabilecek bir güç ya da istidada sahip olmasıdır. Za-
ten bu sanat dil ve söylemiyle Hz. Peygamber'in (SAV) haya-
tının, bu hayatın daha sonraki dönem ve çevrelerde hassas 

ruhlar tarafından alımlanışı ve algılanışının bir açılımı olarak 
ortaya çıkmıştır. Medeniyetimizin hemen her alandaki este-
tik tezahürleri İslâm'ın hakikat tasavvurunun daha derinden 
ve daha yakından hissedilmesi konusunda bir ortam sağlar.

Nihayet İslâm sanatı, iman tecrübesine yaslanan boyutuyla in-
sanın kendini gerçekleştirmesinin son derece önemli bir aracı 
olarak ortaya çıkar. Bu sanat Allah'ın yaratmasına, yaratıkları-
na ve vahyin geldiği kanala sonuna dek açık olan duyarlılığı ile 
din ve medeniyetimizin önemli bir dili olarak ortaya çıkmıştır. 
Bu dil, bizden, kendisine karşı, tercümanı olduğu telakkiye 
benzer bir telakkiye sahip olmamızı talep eder. Daha açık 
bir söyleyişle, medeniyetimizin estetik tezahürleri olan sanat 
eserleri, ortaya çıkış süreçlerinde, sanatçının, Allah'ın irade-
sine bağlı bir kalem ucu, bir sadâ, bir çekiç darbesi olduğu 
duyarlılığı ile ortaya konmuş eserlerdir. Bunlar en sonu, bizim 
telakkimizde Rahmanı tecelli ile buluşmanın göstergeleri ola-
rak yer alırlar. Değil mi ki her şey fânidir.

Ey hâme eser senin değildir. / Ey şeb bu seher senin değildir.

* (Sabahattin Zaim Üniv. İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı) ** Bu yazı Akde-
niz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İSAV tarafından düzenlenen "İslam 
ve Sanat" konulu tartışmalı ilmî toplantıda açılış konuşması olarak sunul-
muştur. *** Bu yazıda kullanılan görseller İTO'nun "İstanbul'un Renkli 
Hazineleri" isimli çalışmasından alınmıştır.

içeriklerinin daha iyi anlaşılması, daha derinden ve göze, 
gönle hitap edecek şekilde kavranması konusunda önemli 
bir işlev görmüştür. 

Kısaca, İslâm sanatının dili, İslâm imanı üstünde yükselen 
medeniyetin tarihsel süreç içinde farklı dönem ve bölge 
şartlarını da görerek geliştirdiği bir dili olmuştur. Bu sa-
nat her tür ve düzeydeki açılımlarında bağlı olduğu ge-
lenek çizgisinden sapmadan ve her dalda kendi klasiğini 
de oluşturarak bağlı olduğu hakikate tercüman olmaya 
çalışmış, din karşısında asla bağımsız bir statü elde etme 
çabası içinde olmamıştır. Kısaca, bu sanat, özellikle ku-
şatıcı temsil edici özelliği olan cami mimarîsi gibi sanat 
eserleri ile ilgili olarak, "Bunlar nedir?" diye bir soru so-
rulduğunda, "İslam" diye cevaplandırabileceğimiz bir ko-
numda olmuştur.

İslâm sanatı İslâm'ın dünya görüşünün dilidir. Bu dilin her 
şeyden önce gözettiği veya göz önünde bulundurduğu 
husus Tevhid olmuştur. İster mimarî ve hüsnühat gibi gör-
sel alanda olsun, ister ezan, ilahî ve şiir gibi işitsel ve edebi 
alanda olsun, bütün sanatlar Tevhid'e yaslanmıştır. Tevhid, 
mesajın estetik ifadesi olarak, bu sanatın en başta gözet-
tiği ilke olmuştur. Kısaca, İslâm sanatı her türlü gerçekleşi-
şiyle imanın estetik boyutunun bu sanatın ele aldığı alana 

uygun bir dil ile tezahürüdür. Kaldı ki iman tecrübesi de bir 
yönüyle estetik bir tecrübedir.

İslâm sanatı, varlığı ya da varoluşu asıl kaynağı üzerinden 
okuyan bir konuma sahip olduğundan, her dönem ve dü-
zeydeki açılımlarında olgu-değer ayırımına asla yer verme-
miştir. Bu bakımdan, sembolizme kapılarak fani olanı baki 
olanın yerine ikame etme anlayışına hiçbir zaman yüz ver-
memiştir. Bu sanat, taşın taş olduğu, insanın insan olduğu 
ve Hâlik'in de Hâlik olduğu anlayışına sonuna dek sadık 
kalmış, bu anlayışı artistik bir form içinde göz kamaştırıcı 
bir şekilde ifadeye kavuşturmuştur.

İslâm sanatının ayırt edici özelliklerinden biri de insanın 
gözüne, gönlüne, kulağına, ruhuna, aklına ve sırrına hep 
birden hitap eden bir dille konuşmuş olmasıdır. Bu özelliği 
ile bu sanat insanın ve âlemdeki esrarın keşfinde önemli 
bir araç olarak işlev görmüştür. Başka bir ifadeyle, bu sanat 
müşahede âlemini gayba bağlayan bir köprü olmayı bir 
meziyet bilmiştir. İslâmî varlık ve hayat telakkisinin görünür 
ve hissedilir kılınmasında bu sanat son derece ayrıcalıklı bir 
yerde durur. Zira bu sanat sürekli hakikati ifade ve ilkâ et-
menin yollarını aramış, seçkin ve temsil edici örneklerinde 
de bunu başardığım göstermiştir. Bu sanatın dilini anlayan 
bir insan âlemde asla yalnız olmadığını anlar.
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Üç Kıtanın
Hükümdarı

Abdülhamid'in
Son

Mirası Eşsiz
Zamanın ve mekânın birden değiştiği bir yerde, koca bir asır öncesinde, Dolmabahçe Sarayı’ndan 
Yıldız Sarayı’na uzanan bir koridora çıktı yolumuz.  Altı asır hüküm süren bir imparatorluğun, dirayetli 
ve azametli padişahı Sultan II. Abdülhamit’in hayatının ve anılarının izlerini taşıyan eserlerle tanışarak 
19. yüzyılın atmosferini soluduk. Üç kıtanın son hükümdarı sultanın, her biri tarihi eser niteliğindeki 
eşyalarını ve otuz üç yıl boyunca yönettiği Osmanlı’nın sanat, siyaset ve sosyal iklimine şahit olduk…

Mine ÇAHA

Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu
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Sıkça karşılaşmışızdır, “zaman makinesi” kavramıy-
la. Bu kavram çerçevesinde gelişen olayları konu 
edinen zaman yolculuğu filmlerini çoğumuz biliriz. 
Bilim kurgu filmlerini bize en çok sevdiren se-
ridir herhalde. Fakat gerçek hayatta mucizevi 
bir buluş ya da icat edilmiş bir makine değil; 
belki bir fotoğraf, bir tablo ya da başından 
geçenleri karşısına alıp konuşturan birinin 
kâğıda döktüğü kelimeler vesile olabi-
liyor buna. 

İşte biz de sizi en son yaptığımız zaman yolculuğuna 
davet etmek ve Sultan II. Abdülhamit’in hayatının, 
anılarının, heyecanının ve acılarının izlerini taşıyan 
19. yüzyıl tanığı eserler ile tanıştırmak istedik.

Üç kıtanın son hükümdarı Sultan Abdülhamit (22 Eylül 1844- 10 Şubat 
1918), doğumunun 144. yıl dönümü vesilesiyle Dolmabahçe Sarayı’nda dü-
zenlenen “II. Abdülhamit Han ve Dönemi” başlıklı bir  uluslararası sempoz-
yumda anıldı. Kendisinin şahsen kullandığı ve onun dönemine ait olduğu 
bilinen yaklaşık iki yüz elli parça eserin bulunduğu “Abdül-
hamit Han Döneminden İzler” isimli sergi de 
bu sempozyumun bir parçasıydı. 

Sultanın kişisel eşyalarından tutun, 
Tamirhane-i Hümayun’dan çıkan 
ahşap eserlere, Osmanlı’nın ilk 
porselen fabrikası sayılan Yıl-
dız Çini Fabrika-i Hümayun’da 
üretilmiş eserlere ve Hereke-i 
Hümayun’da yapılmış dokuma 
seccadelere, sultanın diplomatik 
isimleri ağırladığı ziyafet sofraların-
da kullanılan masa ve takımlarına 
kadar birçok şey var burada. 

Sultan II. Abdülhamit’in çalışma odası takımı
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Dolmabahçe Sarayı’na doğru ilerlerken; otuz altı Osmanlı pa-
dişahı arasında siyasi dehasıyla, başarısıyla, yaşamıyla öne çı-
kan, otuz üç yıllık hükümdarlığında imparatorluğu liyakat ile 
yöneten Sultan II. Abdülhamit’in dokunduğu, kullandığı eser-
leri görecek olmak bize heyecan veriyor. Hemen hemen bü-
tün tarihçilerin, hakkında “Fatih Sultan Mehmet gibi Kanuni 
Sultan Süleyman gibi kendi döneminin en büyük hükümdarı-
dır.” dediği; hükümdarlığı sırasında bir yandan sessiz ve sakin 
şekilde denge siyaseti izleyip; bir yandan bütün dünyada yaşa-
nan değişim ve dönüşüm akımı içerisinde Osmanlı Devleti’ni 
otuz üç yıl başarıyla yöneten üç kıtanın son padişahından söz 
ediyoruz çünkü.  Bu düşüncelerle sarayın Muayede Salonu’na 
doğru yol alıyoruz.

Sarayın en kıymetli salonlarından biri Muayede Salonu. Çok 
sık sergi açılmıyor burada. Yaklaşık elli sütun ile çevrele-
nen bu muazzam büyüklükteki salon, 19. yüzyıl Osmanlı 
Sarayları’nın en görkemli salonlarından biri. Topkapı Sara-
yı’ndaki salonların aksine on- on beş kişinin ancak sığabildiği 
mütevazılıkta değil; yaklaşık iki yüz kişinin iftar yapabildiği, 
resmi kabullerin gerçekleştiği, bayram, cülus yıldönümleri 
gibi törenlerde kullanılan bir mekân. Burası padişah ve ha-
nedanın diğer üyeleri, üst düzey bürokratlar, büyükelçilerin 
törenlerde bu salona davet ediliyor. 

Prof. İlber Ortaylı, “Dolmabahçe’nin muhteşem salonu, muaz-
zam genişliği Topkapı Sarayı’nı terk etme sebeplerindendir.” 
der burası için. Çünkü 19. yüzyıl devlet protokolü Topkapı 
Sarayı gibi mütevazı bir güzelliğin ihtişamını değil, doğrudan 
kalabalıkları ağırlamaya yönelik fonksiyonel ihtişamı gerekti-
riyor. Amcası Abdülaziz Han'ın ile birlikte Osmanlı’da ilk defa 
kanlı bir darbeye şahit olan üç kıtanın son hükümdarı Sultan 
II. Abdülhamit Han, güvenlik sebebiyle restore ettirdiği Yıldız 
Sarayı’nda yaşamayı tercih etse de bayram törenlerinde 
sultanın yine buraya gelmeyi tercih ettiği kaydediliyor.  

Eşine Çok Rastlanmayan Bir Belge: 
Sultanın Çocuklarının Doğum Cetveli   
Bu muhteşem salonun sol tarafında bir levha 
gözümüze ilişiyor. Yaklaşıp ne olduğuna 
bakınca II. Abdülhamit’in çocuklarının 
doğum cetveli olduğunu fark edi-
yoruz. Tezyinatlı bir şekilde yazı-
lan kimin yazdığını bilemediğimiz 
hatta, doğduktan sonra vefat 
eden Ulviye Sultan, Meh-
met Abdülkadir Efendi ve 

Mehmet Selim Efendi’nin doğum tarihinin gün, ay ve yıl 
halinde yazıyla ifade edildiğini görüyoruz. Birkaçını Milli 
Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı Başkan Yardım-
cısı Dr. Halil İbrahim Erbay bizim için okuyor: “Seneyi 
mezkure şevvalinin ibtidası olan cuma günü 1279 Sene-i 
Rumiyesi Martı’nın 9. günüdür. Yevm merkumda ales-
seher saat ikide merhume Ulviye Sultan dünyayı teşrif 
buyurmuşlardır. Rahmetullahi aleyha.”

“23. Muharrem’in 1294 Sene-i Rumiyesi  Kanun-u 
Saniyesi’nin On Beşinci Pazar günü, leylen saat dokuzu 
çeyrek geçerek Abdülkadir Efendi dünyayı teşrif buyur-

muşlardır.”

“Sene-i Merkume Zilhicce’sinin 9. yönüne tesadüf 
eden 1286 Sene-i Rumiyesi Şubatı’nın 11. günü 

arefe gecesi saat 3’te Mehmet Selim Efendi 
dünyayı teşrif buyurmuşlardır.”

Sultanın çocuklarının doğum tak-
vimlerini içeren daha tafsilatlı bir 

kaydı belki bir yerlerde elbette 
bulunuyor fakat bu kaydın 

bize söyledikleri bu kadardı.

Sultan'ın Harita Merakını Gösteren Uşak Halısı
Sultan II. Abdülhamit’in hayatıyla ilgili en önemli kaynakların 
Yıldız Albümleri olduğunu ve Sultan'ın o günkü teknolojiye 
ayrı bir ihtimam gösterdiğini biliyoruz. Bununla birlikte “Sul-
tanın Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nde kitap ve 36 bin fotoğrafı 
içeren Yıldız Albümleri’yle birlikte çok sayıda pafta ve rulo 
harita, plan, atlas ve çizim kitapları bulunurdu.” diyor Dr. Halil 
İbrahim Erbay.  Günümüzde Nadir Eserler Kütüphanesi’nde 
korunan Sultan II. Abdülhamit’in harita koleksiyonunda; yer 
şekillerini gösteren fiziki haritalar, ülke sınırları ve şehirle-
ri gösteren siyasi haritalar, nüfusa göre dağılım, ırk, dil ve 
dinlere göre çizilen beşeri haritalar, nüfusa göre dağılımı, 
yeryüzü şekillerini ayrıntılı gösteren topografya haritaları, de-
nizcilikle ilgili iskandil haritaları ile plan ve atlaslar bulunuyor. 
Bu haritalar ile birçok ülkenin tarihi, kültürel sosyal ve askeri 
gelişmeleriyle birlikte nüfus hareketlerini, padişah mülklerini, 
su yolları ve su bentleri, askeri binaları deniz ve karayollarını, 
limanları yeraltı zenginlikleri çeşitli dönemlere ait savunma 
hazırlıklarını imar faaliyetlerini de incelemek mümkün. Milli 
Saraylar Koleksiyonu’nda yer alan Uşak'ta dokunmuş harita 
halının da Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kullanıldığını 
Yıldız Sarayı fotoğraflarından anlıyoruz. Bu tarihi eser niteli-
ğindeki halı, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1894 yılındaki ülke 
ve şehir sınırları ile birlikte demiryolu ağını gösteriyor.

Sultan'ın Tılsımlı Gömleği
Sultan II. Abdülhamit’in kişisel eşyaları kategori-
sine giren başka bir eserle karşı karşıya kalıyoruz 

biraz ötede. 1890 tarihli bir tılsımlı gömlek bu. 
İslamiyet’ten önce eski Türklerden bu yana tılsımlı 
gömleklerin kişiyi nazara, hastalıklara ve kötülük-
lere karşı koruduğuna ve hastalara şifa verdiğine 
giyeni savaşta muzaffer kılacağı inancının yaygın 

olduğunu öğreniyoruz bu vesileyle. Tılsımlı yazılarda 
Kur’ân'ın ilk suresi Fatiha başta olmak üzere; Yasin 

Suresi, Fetih Suresi, Ahkaf, Felak, Nas, Kehf sûreleri 
ve Âyete'l-Kürsî ile Esma-i Hüsna dört meleğin adı, 
Hazreti Muhammed’in hilye-i şerifi nübüvvet müh-

rü sonra hadis-i şerifleri ve dualar yer alıyor. İşte 
Sultan II. Abdülhamit dönemine ait 1890 tarihli bu 
tılsımlı gömlek, Milli Saraylar Koleksiyonu’na kayıtlı 

önemli bir örneği teşkil ediyor.

II. Abdülhamit Han’ın çocuklarının doğum cetveli

II. Abdülhamit Han’ın tılsımlı gömleği 

II. Abdülhamit Han’ın tılsımlı 
gömleğinden bir kesit

Yıldız Sarayı yemek masası 

takımından sandalye detayı



2322

rada kendi keşfettiği basit bir usulü kaleme aldığını söyler; 
keşke bu risale elimizde olsaydı. Tıp bilgisi de şaşılacak dere-
cede geniştir; hatta İbn-i Sinâ'nın kitabını Arapça’dan oku-
muştur. Hekimliğe o derece meraklıdır ki ameliyathanelere 
ara sıra devam edermiş. Meşhur doktorlara sürekli sorular 
sorarmış. Tefsir okuduğu, konuşmalar arasında serpiştirdiği 
ayetlere getirdiği açıklamalardan bellidir. Her daim Buhârî-i 
Şerîf okuduğunu sık tekrarlar Abdülhamit. Hak dinin gele-
neksel uygulamalarına bağlıdır. Çanakkale Savaşı sırasında 
Delâil-i Hayrât ve Şifa-i Şerif hatimleri indirmiştir.” 

Vaktine düşkün olduğundan, gazetelerini yemek yerken ken-
disine okuttuğunu da ekliyor Atıf Hüseyin Bey. Fransız İhtilali 
gibi Avrupa ve Avrupa meselelerine dair birçok eseri tercüme 
ettiriyor Sultan ve bununla ilgili mütalâalarda bulunuyor. 

Abdülhamit’in en çok okuduğu, daha doğrusu okutmak 
suretiyle dinlediği kitaplar arasında polisiye romanlar ve se-
yahatnamelerin de yer aldığı hatıratlarda en çok zikredilen-
ler arasında. Sultan Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden 
sonra Yıldız Sarayı’nın acımasızca yağmalandığını biliyoruz. 
İşte Sultan'ın muazzam kütüphanesi de ne yazık ki orada 
yağmalanan eserler arasında. Söylenenlere göre bir kısmı 
yakılıyor, bir kısmı ilgisiz, alâkasız insanların eline geçiyor.

Yağmalanan kitaplar arasından günümüze ulaşan ve sergi-
lenen eserler arasındaki iki gözlü küçük kütüphanede ne tür 
kitaplar olduğunu merak ediyoruz ve Sultan'ın kütüphanesi-
ne yakından bakma imkânı yakalıyoruz. Bir kısmı Fransızca bir 
kısmı Arapça ve Osmanlıca kitaplardan oluşan kütüphanede; 

kimya, dilbilimi ve siyaset tarihi konulu kitaplar bulunuyor. 
Kitapların özenle ciltlenmiş olması, Sultan'ın kütüphane ve 
kitaplar üzerindeki hassasiyetini gösteriyor. Kütüphanesine 
gelen eserlerin belki tamamının ciltlendiği söyleniyor. 

Milli Saraylar Koleksiyonu içerisinde aidiyeti en kesin eser-
lerden bir diğeri ise onun yatak odası grubu. Üzerinde vefat 
ettiği karyolası, küçük çekmece dolabı ve komidinden olu-
şan bu grup, bugün Beylerbeyi Sarayı koleksiyonunda yer 
alıyor. Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi hadisesin-
den sonra Beylerbeyi Sarayı'nda yaşadığı yıllarda kullandığı 
bu lake karyola ve komidin rokoko üslupta dizayn edilmiş. 
Oyma süslemeler altın varaklarla belirlenmiş, karyolanın 
baş ve ayak tahtasının orta kısımlarına, komidinin kapak 
ve arkalığının ortalarına oval kartuşlar içinde pastel tonlar-
da manzaralar resmedilmiş. Karyoladaki çarşafların üzerine 
Sultan II. Abdülhamit'in isimlerinin baş harfleri olan A ve 
H harfleri işlenmiş. Bu yatak odasındaki sadeliğe bakınca 
sultanın mütevazılığı apaçık gözler önüne seriliyor. 

Sultan Abdülhamit’in Çalışma Salonu
Sultan Abdülhamit Han evinden yani Yıldız Sarayı’ndan men 
edilip zorunlu sürgün hayatına tutulduğu zaman bazı mo-
bilyalar Yıldız Saray’ından kendisine getirilir ve bu eşyalarını 
burada kullanmaya devam ettiği kayıtlarda geçer. Çalışma 
masası da bunlardan biridir. 

Karşılaştığımız eserlerden biri olan, sözünü ettiğimiz bu masa-
ya yaklaşınca büyük bir özenle ve işçilikle Sultan'a özel hazır-
lanmış olduğunu görüyoruz. Masanın kamufle edilmiş, basılıp 
açılan gözleri bulunuyor ve çekmecelere de tuğrası işlenmiş.

Erbay, Sultan'ın çalışma masasıyla ilgili bize şunları söylüyor: 
“34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit’e ait olduğu 
bilinen çalışma takımının Yıldız Şale’de “Yazı Odası” olarak 
tanımlanan mekânda yer aldığını Yıldız Albümleri’nden ve 
arşivlerden tespit edebiliyoruz. 19. yüzyılın son yıllarında ha-
zırlanmış olan Yıldız Albümleri’nde çalışma odasında görü-
len mobilya takımı bir kitap- dosya dolabı, düşer kapaklı ya-

zıhane bir masa ve bir koltuktan oluşuyor. Ancak Sultan'ın 
tahttan indirilmesinin ardından Beylerbeyi Sarayı’nda yaşa-
dığı yıllarda 28 numaralı odaya getiriliyor.”

Victore Aimone- Paris damgası taşıyan takımın dolap 
kapaklarında, yazıhanenin düşer kapağında Sultan II. 
Abdülhamit’in tuğrası mevcut. Koltuğun tacında süsleme-
lerin arasında yerleştirilmiş hilal motifi dikkat çekiyor. Güçlü 
bir heykeltraş olan Victor Aimone, Sultan Abdülhamit’e ait 
olan çalışma odası mobilyalarını büyük bir titizlikle işlediği, 
Rönesans etkisini takıma yansıttığı görülüyor. Oldukça zen-
gin bir kütüphaneye sahip olan Abdülhamit’in çeşitli hatırat-
larda kendisi hakkında yazılanlara bakıldığında oldukça çok 
okuyan biri olduğunu düşünmek zor değil. 

Örneğin, II. Abdülhamit’in tahttan indirildiği tarihten ruhunu 
teslim edinceye kadar olan süreçte, yani Selanik’te ve Bey-
lerbeyi Sarayı’nda geçirdiği zaman zarfında Abdülhamit’in 
özel doktorluğunu yapan, esasen İttihat ve Terakki yanlısı  
olan Âtıf Hüseyin Bey’in hatıratında Sultan’ın ilgi duyduğu 
alanlar hakkında şu sözler yer alır:  

“Matematikte iyidir, hatta tahdîd-i mesâha yani ateşli silah-
lar için mesafe tayini hususunda bir risalesi olduğunu, bu-

Son halife Abdülmecit Efendi’nin, Sultan II. Abdülhamit’in tahtan indirildiği haberi 
verilirken tasvir ettiği tablo. Aynı zamanda ressam olan Abdülmecit’in bu çalışmayı 
nasıl yaptığı sorusuna cevaben şunları anlatır: “Evvela gördüğünüz bu şahısların hepsini 
saraya davet ettim. Abdülhamit’in hal‘ kararını tebliğ ettikleri gün karşısında duruş ve 
vaziyetlerini tespit ettim. Esasen Abdülhamit’in simasını o kadar iyi bilirim ki, görmeden 
dahi çizebilirim ve nitekim de yaptım. Yalnız bunlar arasında Karasu Efendi’nin duru-
şunda, bir aleti göğsüne sokarcasına vaziyet alması dikkatimi çekti, çizmekle beraber 
kendisinden sual ettiğimde ‘Efendimiz biliyorsunuz, Abdülhamit atıcı bir zat idi. Ve 
eli de cebinde olduğuna göre, behemahal (mutlaka) her iki elinde de birer tabanca 
olduğunu zannederek bende de var fikrini vermek üzere böyle hareket ettim’ demişti.”

Yıldız Şale Salonu’nda çekilmiş yemek masası düzenini gösteren fotoğraf (IRCICA fo-
toğraf arşivi) ve Muayede Salonu
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Tamirhane-i Fabrika-i Hümâyun Eserleri
Abdülhamit Han Dönemi’nden İzler Sergisi’nin diğer bir bölümünde Sultan II. Abdülhamit öncülüğünde kurulmuş 
Tamirhane-i Hümayun, Yıldız Çini Fabrikası ve Hereke Fabrikası’na ait eserlerin ilk örneklerini de tanıma şansını buluyo-
ruz. 1880’li yıllarda faaliyete geçen Yıldız Sarayı Tamirhane-i Hümayunu’nda saraylar, köşkler ve kasırlarda kullanılmak 
üzere mobilya imalatı yapıldığını biliyoruz. Bununla birlikte öğreniyoruz ki Ravza-i Mutahhara’nın sütunlarının bilezikleri 

de vaktiyle bu Tamirhane-i Hümayun’da üretilmiş.

Tamirhane diyoruz ama sizin aklınıza bugünkülere eş bir tamirhane 
gelmesin. Sarayın tamirhanesinde geniş bir kadro ile çalışılıyor ve 
buradan önemli işler çıkıyor. Küçük bir fabrika olarak nite-
lendirilen bu atölyede; marangoz, demirci, saatçi, sedefçi, 
hakkâk, yaldızcı, nakkaş, oyma ustaları ile Tophane-i Ami-
rane ve Bahriye gibi sanayi alaylarından kimseler istihdam 
ediliyor. Burada gördüğümüz Tamirhane-i Hümayun imzalı 
eserlerinden biri ise 6 Kasım 1903 tarihli mücevher sandığı. 

Ahşap, sedef, fildişi, bağa ve pirinçten yapılmış bu eserin üzerinde “Es-

Sultan İbn’üs-Sultan es Sultan el Gazi Abdülhamit Han-ı Sani Efendimiz 

Hazretlerinin saye-i sanayi’ piraye-i hazret-i hilafet penahilerinde sanayi’ 

efrad-ı şahaneleri ve ehl-i sanat kulları marifetiyle Yıldız Sarayı Hümayunu 

Tamirhanesi’nde imal olunmuştur. 16 Şaban sene 1321/24 Teşrin-i evvel 

sene1319 Mecdi” yazısı yer alıyor. Bu muazzam eserin kapak içerisindeki 

bir çekmecesinin üzerinde de Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası bulunuyor.
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Bu bölümde yine Tamirhane imzalı, ahşap üstüne se-
def, bakır ve pirinç kakma 1895 tarihli bir sehpa; 1902 
yılında imal edilmiş ahşaptan bir yazı masası, ayakların 
birleştiği yerde yuvarlak bir madalyon içinde Osmanlıca 
“Tamirhane-i Hümayun Malumatı” yazılı 1906-1907 ta-
rihli sütun şamdan yer alıyor.

Bürokratik Davetler ve 
Sultan Abdülhamit’in Yemek Sofrası
Tamirhane-i Hümayun imzalı bir eser daha var ki, ser-
gide en çok dikkat çeken bölüm belki de burası. Tarihi 
kesin olarak bilinmeyen ancak kabaca 19. yüzyılın sonu 
20. yüzyılın başı olarak alabileceğimiz ahşap yemek ma-
sası; Yıldız Şale Köşkü’nde çekilmiş fotoğrafa bakılarak II. 
Wilhelm için düzenlenen ziyafet masası fotoğrafı örnek 
alınmış ve aynı yemek dizaynı yeniden canlandırılmış.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılın başlarından iti-
baren her alanda görülen değişim hareketlerinin, mutfak 
kültürü ve sofra düzeninde de değişimlere yol açtığını 
görüyoruz bu vesileyle. Bu yüzyıldaki Osmanlı sarayların-
da yabancı konuklara verilen ziyafetler ve sofra adabı in-
celendiğinde Batı'daki sofra düzeni ile geleneksel mutfak 
kültürünün iç içe geçtiği görülüyor. Genellikle yabancı 
elçiler, Mebusan ve Ayan Meclisi üyeleri ile yurt dışından 
gelen heyetler ve özel kişiler onuruna düzenlenen bu zi-
yafetler, Osmanlı devlet protokolünde daha fazla önem 
kazanmaya başlıyor.

Kendi tuğrasını taşıyan altın kaplamalı yemek takımlarıyla Ba-
tılı tarzda ziyafet sofrası kurduran ilk padişah olan Sultan II. 
Mahmut’la başlayan değişim, Sultan Abdülmecit ve Sultan Ab-
dülaziz ile devam ediyor; Sultan II. Abdülhamit zamanında da 

etkisini sürdürüyor. Bununla birlikte Abdülhamit Han’ın diğer 
dönemlere nazaran daha çok bürokrat konuk ağırladığına ve 
yemek sofralarına ihtimam gösterdiği söyleniyor. Bu dönemde 
altın kaplamalı yemek takımları, kristal takımlar ve bu takım-
ların parçalarını oluşturan sosluklar, dondurmalıklar, şamdan-
lar, çiçeklikler bu yemek sofralarını süslüyor. Bu yüz yirmi kişilik 
gümüş üzerine altın kaplama sofra takımı, ziyafetlerden sonra 
sayılarak bakımının yapılması için Darphane'ye teslim ediliyor.

Hereke Fabrikası’ndaki Genç 
Kızların Ellerinden Çıkan 
Dokuma Seccadeler
Ünü dünyaya yayılan Hereke halıları Türk halı sa-
natının özgün kimliğini yansıtan önemli halka-
lardan biridir. Bunun ilk örnekleri diyebileceği-
miz Osmanlı saray halıları saray için ve saray 
kontrolünde dokunuyor ve kendine has 
bir üslup kazanıyor. Saray, köşk ve ka-
sırlarda yer alan Hereke halılarının en 
dikkat çekici özelliklerinden biri de kul-
lanılacakları oda ve salonlar için özel ve 
büyük ebatlarda üretilmiş olmaları. Biz 
de burada bir asrı aşkın süre önce genç 
kızların küçük parmaklarıyla düğüm dü-
ğüm ördükleri o değerli eserleri görüyoruz.

1891 yılında Sultan II. Abdülhamit’in girişimi ile 
gerçekleşen Hereke Fabrika-i Hümayunu’nda 
üretim Yıldız Sarayı’nın halı ihtiyacını karşıla-
mak üzere yüz tezgâh ile başlıyor. Bu fabrika 
için Anadolu’dan ustalar getirtildiği kaydediliyor. 
Bu nedenle dokunmuş ilk halı örneklerinin renk, kompozisyon 
ve motiflerinde bu yörelerin etkileri görülüyor. Başlarda yün iplik 
kullanılmış, daha sonraki yıllarda dokunmuş olan ince kaliteli yün 
halıların atkı ve çözgülerinde pamuk ipliklerin kullanılmış. Aynı 
yıllarda ipek iplik de kullanılmış. “İlmeklerde ipek ve yün ipliğin 
birlikte kullanıldığı örneklerle altın, gümüş ipliğin kullanıldığı halı 
ve seccadeler Hereke Fabrikası’nın halı üretimindeki başarısının 
doruk noktasını teşkil ediyor.” diyor Halil İbrahim Erbay. Zaman 
içerisinde kabartma desenli halı üretimi de yapan fabrika 1892 
yılından itibaren makine dokuması halı üretimine de başlıyor. 
Sultan V. Mehmet Reşat döneminde üretim hızlandırılarak sa-
ray dışına da dokuma yapmak amacıyla el tezgâhları ve makine 
sayısı artırılıyor.

İlk üretilen halı motiflerinde yöresel unsurlar görülürken, za-
man içerisinde natüralist çiçek ve yaprak motifleri, vazodan çı-
kan çiçekler, ağaçlar, natüralist hayvan figürleri devreye girerek 
Hereke’ye özgü bir desen anlayışı geliştirilmiş. Bu halı ve secca-
delerde geleneksel motiflerin yanı sıra Barok ve Rokoko öğe-
lerinin bir arada harmanlandığı bir üslup anlayışı benimsenmiş.

Çok ilginç bir şey daha öğreniyoruz ki; fabrikada üretilmiş halı 
ve kumaş desenleri, Tamirhane-i Hümayun’da ressam olan 
Emil Meinz tarafından çizilirmiş. Saray için mobilya, çini, iç de-
korasyon desenleri de çizen Meinz, halı desenlerini mekânların 
özelliklerini göz önünde bulundurarak oluştururmuş. Hatta ba-
zen Sultan II. Abdülhamit, halıların modellerini kendisi belirleyip 
ve üretim aşamalarını takip edermiş.  

Osmanlı'da İlk Porselen Örnekleri, 
Yıldız Çini Fabrika-i Hümayun Eserleri
Son olarak üzerinde duracağımız nokta; burada karşılaştığı-
mız, eşine rastlayamayacağımız ve tarihi değer taşıyan Yıldız 
porselenleri.  Kaynaklara göre bir saray sanatı olarak gelişen 
porselenin Osmanlı Devleti’ndeki ilk üretimi 18. yüzyılın baş-
larında İstanbul’un çeşitli yerlerindeki atölyelerde gerçekleşi-
yor. Sultan Abdülmecit döneminde 1845 yılında bu atölyeler 
bir araya getirilerek, bir fabrika yaptırılıyor ve porselen sanayi-
nin ilk adımları atılıyor.

1890’lı yılların başında Sultan Abdülhamit tarafından Yıldız 
Sarayı’nın dış bahçesine inşa ettirilen Yıldız Çini Fabrikası 

ise porselen tarihi açısından yeni bir süreç başlatıyor. Bu 
tarih Hereke Fabrika-i Hümâyun’un açıldığı tarihle he-

men hemen aynı döneme rastlıyor. Porselen üreti-
mine sağlanan saray desteği Avrupa hanedanla-

rı için üretim teknolojisi ve estetik değeriyle bir 
prestij ürünü olan porselen için saray arazisi 
içinde bir fabrika inşa edilmesi padişahın bu 

ürüne verdiği desteği simgeler nitelikte.

Sultan II. Abdülhamit’in sanata olan ilgisi yeni 
teknolojileri ülkeye getirme isteği Anadolu’da 

yüzyıllar boyunca geliştirilmiş olan çini ve seramik 
sanatının yeniden canlandırılması düşüncesi fabrika-

nın yapımında etkili oluyor. Yerli ve yabancı birçok 
ressamın çalıştığı Yıldız Çini Fabrika-i Hümayun’da 
üretilen eserlerin tümünde fabrikanın orijinal amb-

lemi olan ay-yıldız damgası bulunuyor. Saray ve çev-
resi için belirli sayıda üretilen bu nadide eserlerin Batılı 

hükümdarlara hediye olarak gönderildiği biliniyor. Bugün Mil-
li Saraylar koleksiyonu içerisinde bulunan porselenler de Yıldız 
Çini Fabrika-i Hümâyun'dan çıkan ilk örneklerden.

Uzun 19. yüzyılın ve Sultan II. Abdülhamit Han’ın siyasi ve 
sosyal hayatının izlerini taşıyan koridorlara doğru çıktığı-
mız bu yolculukta yavaş yavaş sona geliyoruz. Sözü nokta-
larken koca bir yüzyılın izlerini taşıyan salona bir kere daha 
bakıp üç kıtanın son hükümdarının bizlere bıraktığı eşsiz 
mirastaki kırıntıların bile ne kadar zengin olduğuna bir kez 
daha şahit oluyoruz. 
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Hereke Fabrikası Haygonoş Usta ile refiklerinin imal ettiği Sivaskari seccade. (IRCICA fotoğraf arşivi)   

Fausto Zonaro'nun 1901 tarihli "Ertuğrul Süvari Alayı Köprüde" tablosu, II. Abdülhamit tarafından kurulan 
ve atlarının tamamı beyaz olan Ertuğrul Süvari Alayı’nın Galata Köprüsü'nden uğurlanışını gösterir.

Yıldız Çini Fabrika-i Hümayunu 
eserlerinden 1908 yapımı vazo
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Bakır ustası Güngör Yanık, 2016 yılının Nisan 
ayında aramızdan ayrıldı fakat ardında 

bıraktığı Osmanlı asma kilit koleksiyonu ve 
yaptığı el işi takılarıyla hâlâ yaşıyor. En küçüğü 

50 gram, en büyüğü 800 kilogram olmak üzere 
çeşitli büyüklüklerde asma kilit yapan ustanın 
paha biçilemeyen koleksiyonunda İstanbul’un 

her bir kapısı için yaptığı 55 ayrı kilit bulunuyor. 
Kilitlerin yanı sıra antikacılıkla uğraşan 

ve bakır takı modelleri tasarlayan ustayı 
Şehzadebaşı’ndaki babadan kalma atölyesinde 

çocukları K. Sezgin ve Sezer Yanık anlattı. 

Yaşayan
Sanatkâr

Güngör Yanık

Kilitleriyle 

Şehzadebaşı  
Camii’nden  Laleli’ye 

doğru yürüdüğünüzde 
sol taraftaki ilk atölyenin 

önünde  biri diğerine oranla çok 
daha büyük  iki asma kilit duruyor.  

Dışarıdan baktığınızda sıradan bir takı 
dükkânını andıran atölyenin kaldırımında du-

ran bu kilitlerin dekor amaçlı konulduğu geliyor 
ilk önce akla. Yine de takı atölyesi ile devasa 

boyuttaki kilidi bağdaştırmak zor oluyor tabii. 
İçeriye girdiğinizde gördükleriniz de düşünce-

lerinizi destekler nitelikte aslında. Vitrindeki, 
duvarlardaki bakır ve gümüşten yapılmış kolye, 

küpe gibi çeşitli takılar gözünüze çarpıyor. 
Kafanızı biraz daha yukarıya kaldırdığınızda ise 

kilit ve anahtarların yanı sıra şamdanlar, eski 
fenerler, ibrikler, teraziler, ayetli hamam tasları, 

ağırlıklar, kandiller, el değirmenleri gibi pek çok 
antika parça dikkatinizi çekiyor. 

Ahşap iki katlı tarihi dokusu ile sizi sarıp sarmalayan bu 
dükkânın hikâyesini, takı ile kilidi bir araya getiren mevzuyu 
merak ediyoruz. Ve öğreniyoruz ki burası dededen toruna üç 
kuşaktır işinin ehli ustalara ev sahipliği yapan ve içinde pek 
çok hazineyi bulunduran bir atölye. Durum böyle olunca da 
ustalarla tanışmak için kapılarını çalıyoruz.

Atölyenin ilk sahibi 11 yaşındayken İstanbul’a gelen Kahra-
manmaraşlı bakır ustası Kaplan Yanık’tır. O zamanlar bütün 
sokak bakırcı dükkânlarıyla doludur ama Kaplan Usta'nın 
eli bir başkadır. Bakırdan yaptığı semaverleri, mangalları 
ünlüdür. Usta, oğlu Güngör Yanık’ı da kendi gibi yetiştirir. 
Küçük yaşta örsü-çekici verir eline. Ancak Güngör Yanık 
yalnızca bakırcılıkla kalmaz, antikacılığa da merak salar, el 
işi takılar yapar. Antikacılıkla ilgilendiği günlerde eline geçen 
bir Osmanlı asma kilidi kendisine esin kaynağı olur. Osmanlı 
ve Bizans dönemlerine ait topladığı kilitlerin yanı sıra çeşitli 
ebatlarda asma kilitler yapar. Çocuklarına da kendinden geri-
ye paha biçilemeyen 55 parçadan oluşan Osmanlı asma kilit 
koleksiyonu ile sayısız bakır takı modeli bırakır. 

İşte Şehzadebaşı’ndaki bu atölyeyi dededen kalma antika 
parçalarla Güngör Usta'nın anahtar ve kilitleri ile takı mo-
delleri süslüyor. Kendisi ile tanışma imkânı bulamadığımız 
Güngör Yanık’ı, bugün babalarının izinden giderek gümüş 
takı ustalığı yapan K.Sezgin ve Sezer Yanık’tan dinledik.

Nazlı BUĞDAYCI

Güngör YANIK
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Sanatkâr, sonrasında bu tarz işlerden vazgeçerek sa-
natsal çalışmalara ağırlık verir. Mekanik zekâsını da kul-
lanarak irili ufaklı pek çok kilit yaparken Osmanlı asma 
kilitlerinin tamirine de devam eder. Yaptıklarında antika 
parçaları model olarak alsa da eserlerine kendinden bir 
şeyler katar. Her kilide özel bir şifreleme sistemi kurar. Ya-
nık, İstanbul’un Bizans döneminden itibaren dışarıdan ge-
lebilecek saldırılara karşı muhafızlarca korunan 55 kapısı için 
ayrı ayrı yaptığı kilitlerden oluşan özel bir koleksiyon hazırlar. 

Kilidin Milleti Modelinden Belli Olur
Güngör Yanık’ın yaptığı eserler arasında han kapısına göre kilit 
de var, küçük bir dolap için olanı da. Ebatları kadar şekilleri de 
dikkat çeken eser çeşitliliği için Sezer Yanık, “Kilitlerin modelleri 
milletini belli eder. Osmanlı ve Bizans dönemine ait kilitler takılacağı 
kapıya göre değişik ölçülerde ve şekillerde üretilmiştir.” diyor.

Babalarının da yaptığı eserlerde modelin orijinalliğini bozmadan, belli özelliklere dikkat 
ederek çalıştığını belirten Yanık, kilitlerin sürgülü, çift kollu, tek kanatlı, çift kanatlı gibi değişik 
isimlerinin olduğunu belirtirken, Osmanlı dönemi eserlerin kendilerini hemen belli ederek daha işlemeli motiflerden yapıl-
dığını söylüyor. Bizanslıların ise kilitlerde uğur, bereket, şans getirdiğine inanılan hayvan ve bitki figürlerini tercih ettiğini 
anlatan Yanık, “Mesela balık şekilli kilitler Bizanslılara aittir ve ambar kapılarında kullanılır. Balığın simgesel olarak bereket 
getirdiğine inanılır.” şeklinde konuşuyor. 

Güngör Usta'nın kilitlerine baktığınızda kalıptan çıkma bir eser gibi düşünüyoruz. Oysa bir bütün gibi görünen eserlerin her 
bir parçasının tek tek kaynak edildiğini söylüyor Yanık kardeşler. Pirinçten, demirden, bronzdan yapılan kilitleri K. Sezgin Ya-
nık, babasının çizimleri eşliğinde şöyle anlatıyor: “Plakalar halinde olan pirincin üzerine çizilen kilit modeli kıl testeresi ile elde 
kesilir. Eserin ön ve arka parçaları bir bütün olarak çıkartılır. Yanları birbirine kaynak edilir. Yan parçaların üstlerini kapatacak 
olan kısımlar için maden ısıtılıp kalıplara dökülür ve yerine oturtularak kaynak işlemine geçilir. Ustanın marifeti bu aşamada-

dır. Çünkü kaynak sonrasında tesviye ile tüm köşelere ovallikleri 
verilir. Tabii ön ve arka parçalar birleştiril-
meden önce anahtar sisteminin iç me-

kanizması yapılır. Nasıl bir şif-
releme sistemi 

yapılacağına 
karar verilir ve 

uygulanır. Ona 
uygun olarak da 

anahtara şekil verilir. 

Bakır Ustalığından Koleksiyonerliğe
Bakır ustası Güngör Yanık’ın ömrü babadan kalma bu dükkânda geçer. 60 yıllık ömrünün son beş 
yılında amansız bir hastalıkla uğraşsa da çalışmayı hiç bırakmaz. Son günlerinde dahi motosikletine 
yüklediği 70 kilogram bakırı işleme hayalini kurar. Bakırcılıkla başladığı mesleğinde antikacılıkla uğraşır 
ve Osmanlı asma kilitleri koleksiyonerliğine uzanan dolu dolu bir yaşam sürer. Şimdi babalarının vasi-
yetini yerine getirmek için canla başla çalışan çocukları ile Osmanlı asma kilit koleksiyonuna ve takılara 
dair sohbetimize başlamadan önce bizlere babalarını tanıttılar.

“Babamızı nisan ayında kaybettik.” diyerek başlıyorlar söze. Aynı mekânda çalışmanın sağladığı avan-
tajla biriken anıları tazeliyor hafızaları. Kurşuna ilk örslerini vurmuşlar bu atölyede, dedelerinden kalma 
kalemlerle bakır levhalara motifler çizmişler. Babaları ilk rol model olmuş iki erkek kardeş için.
K. Sezgin Yanık,  "Babamız çok komplike bir insandı. Hem çok kolay, hem de çok zordu. Çok konuş-
kan biriydi ama iş konusunda bir o kadar da ketumdu, adeta sırlar dünyasıydı. Hayal gücü müthişti. 
Her zaman bizden üç adım ilerisini düşünürdü. Çok yetenekliydi, atölyenin vitrininden köşedeki diva-
na, yerlerin karosundan kurşun dövdüğü, örsüyle bilezikler kırdığı, üzerinde desenler çizdiği tezgâha 
her şeyi kendi yaptı. Çok çalışkandı. Pazarları da dâhil tüm hafta boyunca çalışırdı, hiç yoruldum de-
mezdi." diyerek uzun uzun anlatıyor babasını.

İstanbul’un Kapılarına Özel Kilitler
Güngör Yanık 1970’lerde başlar antikacılığa. Daha çok parça tamirleri yapar, alır, satar. Bir gün demir-
cide antika bir Osmanlı asma kilidine denk gelir ve kendi de bakır ustası olduğu için böyle bir parça 
yapabileceğini düşünür. Bulduğu eski kilitleri toplar, müzayedeleri dolaşır, çarşıları gezer. Bu sayede 
Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait asma kilitleri çok iyi tanır. Edindiği bilgiler sayesinde de kendini 
geliştirir ve on yıl sonra 90 kilogram ağırlığında çift kollu bir kilit yapar. Bu kilit ile Guinness Rekorlar 
Kitabı’na başvursa da 1980’lerin çalkantılı dönemine denk geldiği için eserini yurt dışına çıkartamaz. 
Zaten yazışmalar sonucunda "Bu kategoride başvuru alınmamaktadır." cevabını alır.

Anahtarın şekli tamamıyla ustanın o 
anki ruh haline bağlıdır. Anahtarın 

ön kısmına şifreleme sistemi ile 
ilgili parça konması gerekiyorsa 

o konulur. En son işlemde kilidin 
üzerindeki işlemelerdir.”
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Yanık’tan bir kilit yapmak için çok fazla malzeme gerekme-
diğini de öğreniyoruz. Çeşitli boylardaki eğelerle, kıl tes-
teresi ve çekiç ile bir eserin ortaya çıkabileceğini söyleyen 
Sezer Yanık, babalarının yıllarca kendi tasarımı olan silindir 
şeklindeki tezgâhta çalıştığını anlatıyor. Teknik malzeme-
den çok tamamı el işçiliği olan parçaların yapımında kol gü-
cüne gereksinim duyulduğunun altını çizen Yanık, Güngör 
Usta'nın ağır bir tedavi süreci geçirmesine rağmen hiçbir 
zaman güçten düşmediğini, kendilerinin yerinden oynata-
madıkları için altlarına tekerlek taktıkları kilolarca ağırlığın-
da kilitleri babalarının tek başına kaldırdığını ifade ediyor. 

Koleksiyonun En Ağırı 800 Kilo
Güngör Usta'nın yaptığı kilitlerden en küçüğü 50 gram. 
Dekoratif amaçlı yaptığı en büyük parça ise atölyenin he-
men önündeki kaldırımda sergilenen 1.70 boyunda 800 
kilogram ağırlığında olan eser. 

“Babanızın aklına bu kadar büyük parça yapmak nereden 
geldi.” diye soruduğumuz kardeşler, koleksiyonun en de-
ğerli parçalarından biri olan bu eser hakkında şunları söy-
lüyor: “Babam bu kilidi bitirdi, 10 gün sonra da hastalığına 
teşhis kondu. Onu da alt kattaki tezgâhta yaptı ve o dara-
cık merdivenlerden dışarıya çıkarttı. Babamızın her yaptığı 
eser geçmişten günümüze büyüyerek geldi. Artık iş şova 
dönüşmüştü. ‘Ben bunu yaptım, üstüne yapan var mı’nın 
mesajıydı bu. Ustalar böyle değil midir zaten. Yaptıkları en 
özel eserle anılmak isterler.” 

Geçmişte de insanların bu kadar büyük eşyaları kullandığında 
söz eden K. Sezgin Yanık, “Silivrikapı’daki kapının sol tarafın-
daki gürze baktığınızda bir insanın kaldıramayacağı düşünür-
sünüz ama zamanında kullanılmış.” diye açıklama yaparken, 
bu kilidi babalarının anısını yaşatmak için İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin önü, Taksim veya Sultanahmet Meydanı gibi daha 
merkezi bir alana koymanın kendilerini daha mutlu edeceğini de 
belirtiyorlar.

Her Kilide Özel Şifreleme Sistemi
Hayatını kilitlere adamış zanaatkâr insan Güngör Yanık, yaptığı 
her eserinde kendi bilgi ve becerisini kullanarak bir düzenek ku-
rar. Her kilide has özel bir şifreleme sistemi de geliştirir. K. Sezgin 
Yanık iki anahtarlı bir eser üzerinden durumu bizlere anlatmaya 
çalışıyor. Üzerinde üç düğme benzeri şekil bulunan kilidi açmak 
için pek çok hamlenin gerektiğini söylüyor öncelikle. Bu düğme-
ler sağlı sollu çevrildiğinde kilit üzerindeki üçgen kısım açılıyor 
ve karşınıza bir anahtar yuvasını çıkıyor. Ancak anahtarı takıp 
çevirdiğinizde boşa dönüyor. Hemen bu yuvanın üst kısmında 
bulunan gizli bir bölmeye saklanmış asıl anahtar yeri. Ve buraya 
geçirilen ikinci bir anahtar ile kilit açılmış oluyor. Kısacası Güngör 
Yanık’ın anahtarlarını açmak pratik zekâ ve büyük bir sabır istiyor. 

Sezer Yanık, anahtar eskizleri ile kilit şablonlarının durduğunu 
belirtse de babalarının kendilerine hiçbir zaman kilitlerin nasıl 
açılacağına dair bilgi vermediğini, başardıklarını da "Babam na-
sıl yapmıştır?" mantığı ile düşünerek açtıklarını ifade ediyor. Eski 
insanların güvenlik gerekçesi ile şifreleme sistemlerine imtina et-
tiklerini belirten kendilerinin de koleksiyondaki kilitlerden hala 
açamadıklarının olduğunu da söyleyen Yanık, bu şekilde eserleri 
zorlamak istemediklerini de anlatıyor. Yanlış bir hamlenin kilidin 
tüm düzeneğini bozmasından korktuklarını, kilidi hiç açamama 
gibi ihtimal olduğunu bunun da kaynağın sökülerek mekaniğin 
değişmesi anlamına geldiğini dile getiriyor. 

Güngör Usta'ya ait son çalışmalardan birinin 
de İstanbul siluetli anahtarlar olduğunu anlatan 
kardeşler, ustanın bir gün bu anahtarın kilidi-
ni yapmayı hep hayal ettiğini ancak ömrünün 
buna yetmediğini belirtirken, anahtarın üzerinde 
İstanbul’un simgeleri Galata Kulesi ve Kız Kulesi, 
kaleler, cami minareleri ve deniz feneri olduğunu 
söylüyor. 

Bakır Takıda da Usta
Sanatkârdan geriye yalnızca Osmanlı asma kilitlerin-
den oluşan koleksiyon kalmaz tabi. Bakır ustalığın-
dan dolayı pek çok takı da yapan Güngör Usta'nın 
bu eserlerinden seçmeler atölyenin vitrinini süslüyor. 
1985 yılından bu yana el işi bilezikler, bileklikler, 
kolyeler, küpeler yapan sanatkâr bu işe de bir tablo 
yüzük ile başlar. Bakırdan tasarladığı yüzükler, çizdiği 
kolye modelleri ilgi görünce Güngör Yanık bu konu-
da da ustalaşarak binlerce bakır takı modeli ortaya 
çıkarır. Hatta o kadar ki bir kolye modelini yapmak 
için kullandığı penseyi dahî kendi imal eder. 

Sezer Yanık, “Babam el işi bakır takı yapmada sayılı 
ustalardandı. Bir dönem amcam ile birlikte yürüt-
tükleri takı işinde Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 
romatizma bileziği olarak da bilinen rayma bilezik-
lerini ilk yapan kişilerdir. Bakırdan, iki ucun kafaları 
top şeklinde ve mıknatıslı olan bilezikler zamanında 
büyük ses getirmişti.” şeklinde anlatıyor. 

Yanık, el işinin bakır gibi güzel görünmediğini 
düşündüğü için gümüş madeninden birkaç model 
çıkartmasına rağmen babalarının gümüşü hiç 
sevemediğini de dile getiriyor.
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“Biz asla onun gibi bir usta olamayız ancak insanların 
Güngör Yanık’ın çocukları Osmanlı asma kilit sanatını 
yürütüyor demeleri yeter bizim için” diyen kardeşler, 
“Yapmazsak zaten hiçbir anlamı olmaz. Babamız 
bazen bizden bile daha çok severdi kilitlerini.” diyor.

K. Sezgin ve Sezer Yanık, babaları ve ilk ustalarının 
eserlerini katıldıkları festivallerde sergilediklerini 
belirtirken, bir sanatkârın ölümsüzleşmesinin en 
güzel yolunun geride bıraktığı el emeği eserler 
olduğu görüşündeler. 

"Sizde Işık Var, İşi Devam Ettirin"
İlk ustalarının vefatına dair “Pusulamız, rehberimiz gitti” ifadesinin kullanan ve büyük bir boşluğa 
düştüklerini söyleyen K. Sezgin ve Sezer Yanık babalarının izinden giderek el sanatı alanında çalı-
şıyorlar. Babaları gibi küçük yaşlarda ellerine örsü alan çocuklar, İstanbul Kapalıçarşı’daki atölyele-
rinde tasarımları kendilerine ait gümüş takı işi yapıyor. 

Ayrıca babalarının bıraktığı yerden kilit işini devam ettirmeyi düşünen kardeşlerden K. Sezgin 
Yanık önümüzdeki günlerde 70-80 santimetre boyunda bir kilit yapmaya başlayacaklarından söz 
ediyor. Babalarının "Her öğrendiğinizin üzerine kendinizden bir parça koyun." diye öğüt verdiğini 
söyleyen Yanık, “Hastaneye en son yattığı zaman günlerden cumartesiydi. Sezer ile beni aldı kar-
şısına ‘Siz bensiniz. Sizde o ışık var, yapamayacağınız hiçbir şey olamaz, işi devam ettirin.’ demesi 
son sözleri oldu, bir daha da kendisini göremedik zaten.” şeklinde vasiyet ettiğini anlatıyor. 
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Kolay işlenebilir yapısıyla tarih 
öncesi devirlerden beri kullanılan 
bakır, eskiden olduğu gibi 
mutfaklarımızın baş tacı olarak 
varlığını sürdürmese de bugün 
bütün hayatımızdan çıkmış değil. 
Bakırcılar çarşısını ziyaret ederek 
şimdilerde karşımıza süs eşyası 
olarak çıkan, salonlarımızı ve 
vitrinlerimizi süsleyen kızıl sanatın 
bugününü konuştuk.

Vera BATURALP

Bakırcıları  
İstanbul’un
Kadim Sanat Bakırcılık ve
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Bundan otuz-kırk yıl öncesine baktığımızda, mutfaklar Anadolu’dan gelen bakır-
larla donanırdı. Evlenecek genç kızların, yeni gelinlerin çeyizleri bakırdan yapılan 
yemek kazanları, kuşhanalar, tavalar, siniler, lengerler, sahanlar, teştler, güğüm ve 
cezvelerle dolu olurdu. Çelik ve porselen takımlar henüz hayatımıza girmemişken,  
yüzlerce çekiç darbesiyle ustasının elinde metal levhadan bir eşyaya dönüşerek yeni 
bir kimlik kazanıyor, sahibinin evinde yerini alıyordu. Her usta bakırı ayrı formatta 
işliyor, ona ayrı bir değer katarak üzerinde adeta kendi imzasını oluşturuyordu.

Keşfedilmesi tarih öncesine dayanan bakır, alet ve silah yapımında kullanılan ilk 
madenlerden biriydi. Sonraları bu alanda tunç ve demirin tercih edilmesi ile bakır 
daha çok mutfak eşyası, ev aletleri üretiminde kullanıldı. İnsanların eski çağlardan 
beri çeşitli amaçlarla kullandığı bakır, geçmişten bugüne kadar dış etkilere daya-
nıklılığı, diğer metallerle alaşımlar yapabilmesi ve daha kolay işlenebilir bir maden 
olması nedeniyle bugün hâlâ çok geniş kullanım alanı bulunan önemli metaller-
den. İnsanoğlunun keşfettiği ilk madenin işlenmesiyle meydana gelen bakırcılık da 
dünyada bilinen en eski el sanatı olarak kabul ediliyor.

Esasen Orta Asya’ya ait kabul edilen bakırcılık sanatı, İslam akınları ile doğuya, 
Haçlı seferleri ile de Avrupa’ya geçti. Madenciliğin Doğu'daki merkezleri 15. yüz-
yıla kadar İran, Irak ve Anadolu’ydu. Selçuklu devrinde Anadolu’da çeşitli teknikler 
üzerinde başarılı bir şekilde çalışan gelişmiş maden atölyelerinin başında ise Kon-
ya, Mardin, Hasankeyf, Diyarbakır, Kilis, Cizre, Siirt, Harput, Erzincan ve Erzurum 
geliyordu.  Bu merkezler Türkiye’nin bakır eşya ihtiyacını karşılıyordu. 

Sermayeden çok emeğe dayalı, öğrenimin yanında el becerisi ve ustalık gerektiren 
zanaatlardan biri olan bakırcılık; ülkemizde de yüzyıllardır nesilden nesile aktarılı-
yor, yakın bir tarihe kadar hemen hemen her yörede bir bakırcılar çarşısı bulunu-
yordu. Böyle söylediğimize bakmayın, mutfaklardaki işlevi eskisi gibi olmasa da, 
bakır bugün evlerde kendine daha seçkin bir yer edinerek salonlarımızda ya da 
evimizin görünür raflarında süs eşyası olarak varlığını koruyor. 
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Beyazıt’tan Mahmutpaşa’ya doğru inerken sağda kalan Örücüler 
Han’ın içinden geçip biraz yürüyoruz ve dar koridorlardan geçerek 

bakırcılar çarşısına ulaşıyoruz. Epeyce arka taraflarda bir dükkândan 
çekiç sesleri geliyor. Elindeki bakırı çekiçle eğip büken Vezir Usta’nın 
her iki darbesinin arasına sıkıştırdığımız cümlelerle meramımızı anla-
tıyoruz. Usta bizi kırmıyor, “Tamam!” diyor. “Zaten senin gibi bizim 

mesleği merak eden çok kişi geliyor buraya. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz 
görmek istiyorlar. ” diye ekliyor. Ama hiç istifini bozmuyor; bir yandan 

işini yapmaya devam ediyor, diğer yandan anlatmaya başlıyor.  

Vezir Usta’nın beş yaşındayken başladığını öğreniyoruz bu işe. Mem-
leketi Siirt’te babasının atölyesinde yutmuş ilk bakır tozunu. Baba 

mesleği olunca, o küçük yaşına bakmadan abileriyle gidip gelmeye 
başlamış bakır atölyesine. “Çok küçüktüm ama ufak yaşta başlamaz-

san zaten elin alışmaz, yapamazsın bakırcılığı.” diyor.

Çekiç sesleri arasından duyabildiğimiz kadarıyla karşılık verip, ustayı bi-
raz açmaya çalışıyoruz. Açmaya çalışıyoruz diyorum; çünkü fark ediyo-
ruz ki usta arada işine dalıp bizi unutur gibi oluyor. Sanki bir an bizle de-
ğil de elindeki metal levha ile konuşuyor. Kendisi de fark etmiş olacak, 
“Sanatlı işler böyledir, bazen bulunduğun boyuttan kopup gidiyorsun. 
Bir de çalışırken bakırın sesinden anlıyorsun, vurdukça sesi değişir bu-
nun.  Öyle ki bazen bir çekiç daha vurursan kırılacağını, bazen de daha 
vurman gerektiğini sesinden anlarsın.” şeklinde açıklama yapıyor.

Hem okula gitmiş, hem atölyede çalışmış Vezir Erol. Yedi yıl çıraklık ya-
pıp on iki yaşında almış ustalığı eline. Bulunduğumuz dükkânda iki kişi 
çalışıyor. Bakıyoruz ki, duvarın-
da belki elliden fazla çekiç var. 
Neden bu kadar çok der gibi 
bakıyoruz; “Hepsinin ayrı gö-
revi var, kimiyle kazan yaparsın, 
kimiyle ibrik, kimiyle tencere!” 
diyor usta da.

Çocukluğundaki dönemi, henüz porselen takımla-
rını bırakın; çinko, alüminyum, çelik bile kullanılmaz-
ken mutfak eşyalarının tümünün bakırdan yapıldığı 
zamanları anlatıyor sonra bize. O zamanlar tas, tabak, 
çanak, çömlek,  kazan, tencere, tava ve güğüm üretip 
hem Bitlis’e hem çevre illere yapıp satarlarmış. Bakır-
dan sonra mutfaklarda neyin kullanıldığını soruyorum;  
“Alüminyum çıktı, sonra çinko, daha sonra paslanmaz 
çelik kullanılmaya başladı. En son da evlere cam ve 
porselen girdi.” diyor.

Tadilata gelmiş eski bir güğüme ilişiyor bizim de gö-
zümüz. “Bu güğüm şimdi iki yüz lira eder.” diyor 
Vezir Usta. “Amma da çokmuş.” diyorum. “Çok 
eski ama seksen yıllık yaşı var. Biz onu eskiden yüz 
liraya sattığımız dönemlerde, o parayla on beş 
gün boyunca bir aile geçinebilirdi. Şimdi kaç gün 
seni idare eder ki?” diyerek hayat pahalılığından 
dem vuruyor.

Sonra güğümü nasıl kalayladığını izliyoruz. Özel taş 
ve toprakla yapılan kalaylama işlemi, bakırın ömrüne 
ömür katan yegâne şey… Çünkü kalaylanan bakır ha-
vadan etkilenip paslanmadığı gibi, kimyasal maddelerin 
aşındırmasına karşı da korunmuş oluyor. 

Bu noktadan hareketle bakırcılığın bugünü-
nü merak ederek Beyazıt’ta bulunan bakırcı 
dükkân ve atölyelerini gezdik; ustalarla bakır 
sanatının bugününe dair hasbihal etmek istedik. 
Bize eşlik etmek isterseniz yolculuğumuzun 
hikâyesi burada başlıyor:      
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Yedi sekiz yaşlarına geldiğinde, yine böyle bir günün akşamın-
da babası kenara çekip sormuş Küçük Tahsin’e; “Çocuğum 
sen dükkâna gidip geliyorsun, ne yapıyorsun dükkânda anlat 
bana? Tahsin de "Dükkânın önünü süpürüyorum, kuyudan su 
çekiyorum, taş ve toprak topluyorum baba." diyerek anlatmış 
yaptığı işleri bir bir… Baba, oğluna bu sefer “Peki, bize bir bak-
raç veya tencere lazım olursa yapabilir misin?” diye sormuş. 
“Hayır baba, nasıl yapayım?” diye cevap vermiş Taylan. Bakırcı 
ustası baba “Demek ki sen dükkâna boşuna gidiyorsun!” di-
yerek tabir yerinde ise başlamış bu sefer oğlunu kalaylamaya. 
O ders o gün ona yetmiş. Taylan bakırcılığa dair ne varsa az-
mederek öğrenmiş o günden sonra. 12 yaşına gelinceye ka-
dar usta olmuş çoktan. 14 yaşında dört kişinin kazandığını 
paraları kazanmaya başlamış.

O zamanlar Anadolu’da elden çıkarmak istedikleri bakırları 
toplayıp yeniden üretime kazandırıyorlarmış. Eski bir bakracı 
bir saksı haline getiriyorlarmış örneğin. Taylan, “Bunun ton-
larca ihracatını da yaptık zamanında. Ama o iş öldü. Şimdi 
15-20 yıldır iç piyasaya süs eşyası çalışıyoruz.” diyor. Kilis’ten 
İstanbul’a geliş hikâyelerini de buraya bağlıyor. Orada kazan-
dıkları gün olup yetmeyince, göç etmişler. Taylan Usta, Be-
yazıt’taki Cebeci Han’da bugün çini, seramik, pirinç ve bakır 

karışımı ürünlerden oluşan geleneksel motifli eserler çıkarıyor 
ortaya. Birbirinden güzel motifli ibriklere takılıyor gözüm Tah-
sin Usta’nın dükkânında. 

İşlemelerin nasıl yapıldığını görmek istediğimi söyleyince Kak-
macı Aziz Usta’nın atölyesini tarif ediyor bana. Biz de Perdah-
çılar Han’a doğru ilerleyip tarifteki dükkânına doğru yol alıyo-
ruz. O sırada kakma ustası Aziz Güngör, bir şekerliğin süsleme 
motifleriyle uğraşıyor. Çekici elindeki çelik keskiye vura vura 
onu adeta bir kalem gibi kullanıyor. Bunu yapmadan önce 
tabii bu iş için hazırlaması gerekiyormuş şekerliği. Çam sakız-
larının içine biraz reçine koyarak elde edilen bir ziftten bahse-
diyor usta. İçine bu sözünü ettiği zifti eritip üzerine işlemeye 
yapılacak şekerliğin içine koyması gerekiyormuş, aksi halde 
şekerliğin çekiçten yediği darbelerle şekli bozulabilirmiş.

Konuşurken bize ikram ettiği çayımızı 
yudumladıktan sonra Vezir Usta’ya kolaylık-

lar dileyerek vedalaşıyoruz. Küçük yaşlar-
da bakırcılığa başlayan bir diğer bakırcı 

Tahsin Taylan çıkıyor karşımıza. O da çok 
dükkânın önünü süpürüp kömür kırarak, 

bir de bağlarda kardeşleriyle mutfak eşya-
larını kalaylamak için kullanacakları taş ve 

toprakları toplayarak başlamış işe.
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Bir metal levhadan şekerliğe dönüşmenin hikâyesini soruyoruz Aziz 
Usta’dan. O da anlatıyor: “Güneydoğu’dan bize bakır levhalar geliyor. 

Sıvamacılar bu levhaları hangi eşyaya dönüştürmek istiyorsa ona sıvama ma-
kinesinde şekil veriyor. Bir de dövmeci ustalar var; onlar bu işlemi sadece çekiçle, döve 

döve yapıyorlar. Ben kakmacı olarak elimdeki şekerliğe süslemeler yapıyorum. Benim yaptığım 
süslemelerden sonra polesaj, yani parlatma işlemi uygulanıyor. Sonra eğer farklı bir renk isteniyorsa gümüş ya 
da altın, kaplama işlemi devreye giriyor. En son bu eşyayı kaplatıp satışa veriyoruz.” 

Dövme işlemini hala yapan nadir ustalardan biri Ufuk Erol. Yirmi beş yılını bakırcılığa adayan Ufuk Usta, 
yıllardır İstanbul’daymış. Uzun süre Üsküdar’da çalışmış daha sonra Eminönü’ne yerleşmiş. Vizyondaki 
tarih dizilerine çalışıyormuş uzun bir süredir. Şu anda popüler tarih dizilerine miğfer, zırh, leğen, ibrik, 
matrak, kılıç, mızrak, kapaklı sahan gibi ürünler yapıyor bodrum katındaki atölyesinde. 

Dövmeci Ufuk Usta’ya bakırcılığın bugününe dair neler söyleyebileceğini soruyorum, şöyle cevap 
veriyor: “Geçmişte zaten dört tane sanat vardı; bakırcılık, kalaycılık, yorgancılık ve kuyumculuk. Biz 
ailece bakırcılık yapıyoruz ve geçmişte bu meslek neredeyse her yerde yapılırdı. Ama şimdi Maraş, 
Diyarbakır, Ankara, İstanbul, biraz da Trabzon’da yapanı var. 1980’lerde 20 yıl düşüş yaşayan ba-
kırcılık piyasası, 2000’lerden bu yana daha bir canlandı. Bu işi her şeyin makineleştiği bir devirde; 
bileğimizle, el emeğiyle yapıyoruz. Koleksiyonerler işimizin kıymetini anlamaya başladı. O neden-
le, iç piyasaya çalışıyoruz.” 

Bununla beraber genç nesilden bu işin devamını getirecek kimselerin 
yetişmediğinden yakınıyor; çünkü yeterli yönlendirme olursa bakırcılığın 
geleceğinden umutlu. “Bakır ustalarının bilgilerini deneyimlerini gençlerle 
paylaşacağı bir platform oluşturulmalı. Bu mesleğin yeni yetişecek insanla-
ra ihtiyacı var. Ve giderek de talep oluşuyor.” diyor bu konuda da. 

Ufuk Usta’yla biraz daha hasbihal ettikten sonra oradan ayrılıyoruz. Sözün 
sonuna gelirken de, hızla gelişen sanayinin tek tip ve tek düze ürünleriyle 
günlük hayatımızdan ve mutfaklarımızdan yavaş yavaş çekilmiş olsa da bu-
gün el işçiliğiyle meydana gelen, emekle yapılmış üzerinde ustasının izlerini 
taşıyan çoğu bakır eşyanın bizim için artık sanat eseri niteliği taşıdığı vur-
gusunu özellikle yapmak istiyoruz.  

Belki artık sobalarımız hararetle yanarken su doldurduğumuz güğüm-
lerden taşan su damlalarıyla irkilmiyoruz, kuşhanalarda yemek pişirip 
sini üstünde yemek yemiyor, teştlerde çocuklarımızı yıkamıyoruz ama 
yine de evimizin bir köşesinde, raflarımızda, vitrinlerimizde bize 
eskilerden yadigar olarak saklıyoruz onlardan birkaçını.  Veda 
ederken de Ufuk Usta'nın bizi bakırcılık adına umutlan-
dırdığı gibi, dünya döndükçe bakırcılar çarşısındaki 
çekiç sesleri duyulmaya devam etsin; sanatı, 
emeği, anılarımızı, yaşatan kızıl süsle-
rin varlığı hayatımızda daim olsun 
diliyoruz…    
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Hekimoğlu Ali Paşa Camii önünde upuzun bir kuyruk var. Genç-yaşlı, kadın-erkek caminin önünde duran âlim 
zatın elini öpmek için sıraya girer. Herkesin beklentisi o zatın ağzından bir hayır duası almaktır. Sıra Mebrure 
Hanım’dadır. Tam velinin elini öpecektir ki mezarlık tarafından bir bebek ağlama sesi gelir. Hanımefendi, “Bu 
ağlayan çocuk kimindir acaba” diye düşünürken, zattan “O, senin doğacak erkek çocuğundur.” cevabını 
alır.  Bir süre sonra hamile olduğunun farkına varan hanımefendi, 1971 yılında Orhan adını verdiği çocuğunu 
dünyaya getirir. Mebrure Hanım gördüğü bu rüyanın etkisinden bir süre kurtulamasa da hikmetini aradan 
geçen 18 yılda anlar. 

Hat, tezhip, minyatür sanatkârı olan ve eski eser restorasyonu ile ilgilenen Orhan Dağlı liseyi bitirip üniversite 
sınavına girdiğinde çevresindeki herkes hukuk fakültesini kazanmasını beklerken, o verdiği radikal bir kararla 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tercih eder. Burada bir sene eğitim gören ve iyi derecede Arapça 
öğrenen sanatkâr, bu bilgilerini daha çocuk yaşlarda gönül verdiği resim sanatıyla birleştirmek ister. Bu sırada 
eniştesinin tavsiyesi ile Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde hat dersleri veren Hüseyin Kutlu ile tanışır. Dağlı, “Hü-
seyin Hoca’nın atölyesine ilk gittiğimde duvarda gördüğüm tablolara âşık oldum ve ‘İşte sanat bu’ dedim. Ha-
yatımın geri kalanında gözüme ve gönlüme taht kuran klasik sanatlarla uğraşmak istediğime karar verdim.” 
diyerek Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümüne hazırlanır ve 
kazanır.

Mebrure Hanım'ın, oğlunun doğumuna ilişkin gördüğü rüyada kendisine malum mu olmuştur bilinmez ama 
Dağlı’nın Hekimoğlu’nda Hüseyin Kutlu ile meşk etmesi Türk-İslam sanatlarında bir ustanın doğmasına vesile 
olur. Hat, tezhip, minyatür sanatçısı ve aynı zamanda restoratör olan Orhan Dağlı ile sanatını, mücadele içinde 
geçen yaşamını ve Türk-İslam sanatlarına olan tutkusunu konuştuk. 

Klasik Aşkı Hat Sanatıyla Başlar 
Güzel sanatlar fakültesini kazanan ve eğitimini de klasik sanatlara duyduğu aşkla tamamladığını söyle-
yen sanatkâr, üniversitede ana alan olarak tezhibi, yan dal olarak da hat sanatını seçer. Hüseyin Kutlu ile 
başladığı hat derslerine de devam eden Dağlı, okulda Nursen Maylı’dan minyatür, Hikmet 
Barutçugil’den ebru eğitimleri alırken bu süre zar- fında da rik'a yazı çeşidinde icazet alır.

Sanatkâr, “Atölyeye gidip geldikçe Semih İrteş’in, 
Mamure Öz’ün, Nilüfer Kurfeyz’in çalışmaları-
nı gördükçe daha çok feyz alıyordum ve bütün 
gayretimle çalışmalarıma devam ediyordum. Hat 
sanatında Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, celi 
divani çalışırken, Hüseyin Hocam ile nesih bitmek 
üzereydi ki sülüse başladım. 5 yazı tarzını da aynı 
anda bitirmek istedim lakin tezhip ve minyatür 
derslerim devam ediyordu. Okul bittiğinde ise 
yaramaz talebenin sonu oldu benimki. Koca der-
yada hepsi yarım kaldı. İçinizde klasik aşkı olunca 
her şeyi birden öğrenmek istiyorsunuz. Sonuçta 
da hiçbir şey öğrenemeden ortada kalıyorsunuz.” 
diye konuşuyor.
 
Okulu bitirmesi ile askerliğini yapan sonrasında da 
üst üste pek çok sıkıntı yaşayan Dağlı, babasının 
iflası ile hayatının ilk şokunu yaşar. Geçmiş günleri 
“O yaşa kadar para nasıl kazanılır bilmediğim için 

Fatma YAVUZ

Klasik Sanatlara 
Orhan Dağlı Yorumu 

Hat, tezhip ve minyatür sanatçısı 
aynı zamanda restoratör Orhan Dağlı, 

geleneksel sanatların üçüncü kuşak temsilcileri 
arasında yer alıyor. Türk-İslam sanatlarında Osmanlı 
desenlerinden yola çıkarak kendi tarzını yakalayan, 

süsleme sanatlarında “Damlakâri, Gevherşah, Osmani ve 
Yakut Ağacı” ile özgün  tasarımlara imza atan sanatkâr, “Allah 

(cc) beni klasik sanatlar için yaratmış. 26 yıl önce Hüseyin Kutlu’nun 
atölyesinde ilk müzehhep levhayı gördüğümde içimden 'İşte sanat 

bu’ diye geçirdim.” diyor. Bir dönem İSMEK’te de minyatür eğitimleri 
veren, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Orhan Dağlı ile Türk-İslam 

sanatları üzerine sohbet ettik.

İstanbul Lalesi Minyatürü

Hat: Orhan Dağlı Tezhip: Kübra ErdoğanHat: Orhan Dağlı Tezhip: Kübra Erdoğan
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idealizmden realizme hızlı bir geçiş yaptım. 
Evliydim, bir kızım vardı ve evime bakmak zorun-
daydım.” diye özetleyen sanatkâr, 30 yaşına gel-
diğinde ise beyin kanaması geçirir. 15 gün içinde 
yaşadıklarının bütün hayatını şekillendirdiğini 
ifade eden Dağlı, geçimini sağlamak amacıyla 
tekrar üniversiteye hazırlanıp bu kez de resim 
bölümünde okuyarak memur olmayı denese de 
sınav gününü unutur.

“Bilinçli olarak bir kuvvet bana o gün sınav olduğu-
nu unutturdu ve eşime 'Allah benim bu yoldan yü-
rümemi istiyor' dedim.” şeklinde konuşan sanatçı, 
kolları sıvayarak geleneksel sanatlardaki çalışmaları-
na kaldığı yerden devam etme kararı verir. 

Kral Hüseyin Mushaf Projesi’nin 
Başmüzehhibi
Hat sanatını uzun bir yol olarak değerlendiren 
Dağlı, hem resim kabiliyetine güvendiği hem 
de daha hızlı yol alabileceğine inandığı için ilk 

çalışmalarına minyatür ile başlar. Eski eserler üzerinden yü-
rüttüğü çalışmaların sonucunda takdir görmeye başladığını 
belirten sanatkâr, aynı yöntem ile tezhibi çalışır. Beş yıllık hat 
emeğini de Hüseyin Hoca ile devam ettiren Dağlı, günde 18 
saate varan çalışmaların sonucunda 2001 yılında Hüseyin 
Kutlu’dan sülüs nesih, Yrd. Doç. Dündar Tahsin Aykutalp’ten 
tezhip, 2002 yılında da Prof. Dr. Ali Alparslan'dan talik, diva-
ni, celi divani icazetini alır. 

Nesih-minyatür-tezhip icazetnamesini tek eser üzerinden 
alan sanatkâr, bu süreçte Mehmet Özçay ve Sami Tokgöz 
ile tanışarak onların koleksiyonlarına eserler üretir. Her iki 
değerli ismin hayatında ayrı öneme sahip insanlar olduğunu 
söyleyen sanatçı, “Mehmet Özçay, çalışmalarında çok titiz-
dir, bir sanatçının tezhibini görmeden ona yazı bile vermez. 
Sanatta yeterlilik ve liyakati ön planda tutar. Ondan temiz 
altın kullanmayı, profesyonelliği, doğru bakış açısını öğren-
dim.” şeklinde konuşuyor.
 
Sıkıntılı ve bir o kadar da zor günleri bir nebze olsun geri-
de bırakan sanatkâr, Özçay’ın takdirleri ve yönlendirmeleri 
ile sanat camiasında belli bir çevre edinerek, 2010 yılında 
World Islamic Sciences and Education University öğren-
cilerine tezhip-minyatür sanatı konusunda eğitmek, Kral 
Hüseyin Mushaf Projesi’nde sermüzehhip olarak vazife yap-
mak için Ürdün'e gider. Bir büyük, iki küçük Kur'an-ı Kerim 
tezhiplenmesinde görev alan Dağlı, Ürdün’de inanılmaz bir 
deneyim yaşadığını İtalya, Hindistan, Nepal, İngiltere gibi 
dünyanın dört bir yanından getirilen altınlarla çalıştığını, 
Memluk tarzını da bu sayede öğrendiğini ve orada 9 bin 

santimetrekare eser bıraktığını anlatıyor. 
Ürdün’de geçirdiği 2 yılın ardından Türkiye’ye dönen ve Fa-
tih Kocamustafapaşa’da 120 yıldır ailesinin yaşadığı evi atölye 
olarak kullanan Dağlı, öğrencilerine hat, tezhip ve minyatür 
dersleri vermeye devam eder. Sanatçı, “Bunca yıldır edindi-
ğim bilgileri yavaş yavaş eserlerimde toplamaya başladım ve 
en özgün eserlerimi bu dönemde verdim. Ürdün’den önce 
daha klasik ve kuralcı, sonrasında ise denemeye açık bir süreç 
yaşadım. Ama bu demek değil ki bu hep böyle çünkü klasik 
aşkı bitmez.” diyor. 

Dağlı’nın Tarzında Sanatta 4 Tavır
Dört yıldır Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel 
Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak hat 
ve minyatür dersleri veren sanatkâr, bazı eserlerin hat ya da 
tezhiplerinin bazılarının ise hem hat hem de tezhibinin kendisi-
ne ait olduğunu belirtiyor. Dağlı ayrıca Mehmed Şefik Efendi, 
Yahya Hilmi Efendi, Kamil Efendi, Bakkal Hacı Arif Efendi gibi 
değerli üstatların yazı restorasyonlarının kendisine nasip olma-
sından duyduğu mutluluğu anlatıyor.  

Orhan Dağlı, Türk-İslam sanatlarına Hüseyin Kutlu’nun atölye-
sinde hat ile başlasa da 2010 yılına kadar tezhip çalışmalarına, 
Ürdün deneyiminden sonra ise yazılara ağırlık verdiğini ifade 
ederken, tezhip hocası Tahsin Aykutalp’in yönlendirmeleri 
ile Herat diğer adıyla Timuri tarzını daha çok benimsediğini 
bunun sebebinin ise Herat’ın işçiliğindeki incelik ve detayların 
tezhipte zirve noktası olarak gördüğünü belirtiyor. 

Yurt dışı deneyimi ve geçmiş birikimlerini klasikle şekillendire-

rek geleneksel sanatlarda kendi tarzını yakalayan Dağlı’dan, 
tezhipte “Damlakâri, Gevherşah, Osmani ve Yakut Ağacı” 
adını verdiği özgün çalışmaları olduğunu öğreniyoruz. “Gele-
neksel sanatlarda duruşunuzu koruyacaksınız, geri çekilmeyip 
daha iyi eserler üreteceksiniz ki camia sizi kabul etsin.” diyen 
müzehhip-hattat, işin özüne bakıldığında yaptıklarını yeni bir 
şey değil, var olanı ortaya çıkarmak olarak değerlendiriyor.

Klasik sanatlarda yenilik ve tarzın bu şekilde ortaya konduğunu 
ifade eden Dağlı, önceden öğrencilerin ustasının en beğendiği 
üslubunu yepyeni estetik duyguyla harmanladığını belirterek 
kendisinin de ceddinin geleneğini devam ettirdiğini dile geti-
riyor ve “Hafız Osman, Şeyh Hamdullah’ın, Şeyh Hamdullah 
ise Yakut Musta'si’nin vav harfini taklit eder.” örneğini veriyor.

Sanatkâr, “Ben imzasız bir esere baktığımda sanatçısını bilme-
liyim. Şimdi öğrencilerim, 'Hocam sizin kadar yaptık mı yeter 
diyor.' Olur mu? Benim gibi yaparsanız, hocanızın gölgesi birer 
Orhan’cık olursunuz diyorum. Bunu hiç bir zaman istemem. 
Bir sergiye girdiğinizde hepiniz birer çiçek gibi açın, kokularınız 
ayrı olsun.” şeklinde öğüt verdiğini, kendi düştüğü hatalara 
onların düşmemesi için uyarılarda bulunduğunu dile getiriyor. 

Klasik sanatlarla ilgilenen insanların geçmişin mirasını çok iyi 
kullandıklarını ancak sanatkârların geleceğe ne bıraktıklarını 
iyi düşünerek çalışmalara imza atmaları gerektiğini vurgulayan 
Dağlı, tezhipte kendi tavrında dördüncü tarz olan Osmani’nin 
çıkış noktasını anlatıyor: “Bu tarzı ıslah etmek öğrencilik yılla-
rımdan beri hayalimdi. En büyük özelliği ise bütün çıkış nok-
talarını Osmanlı sanatından almasıdır. Lale Devri'nin tezhipte 
sanatsal değeri zayıf olan basit ve ayrıntısız çiçekleri benim 

çıkış noktam oldu. Dönemin daire etrafındaki çizgileri bana 
çok tatlı geldi. Halkayı klasikte olduğu gibi tahrir ile sabitle-
yerek dışındaki siyah çizgileri çektim ve zeminini altın yaptım. 
Çiçeklerdeki estetik eksikliği 16. yüzyılın yüksek negatif zevki 
ile doldurdum.”

Zümrüt Taneleri ile Altın Hilye
Hat, tezhip ve minyatür sanatkârı, restöratör Orhan Dağlı, im-
zalı iki özel eserinden bahsediyor. İlki 2009 yılında Ülker Erke 
ile Dürdane Ünver’e hitaben yaptığı “Zümrüt Taneleri”, diğeri 
ise 20 yıllık ustalığım dediği “Altın Hilye”.

"Zümrüt Taneleri"nde Şemsi Paşa Camii ile Üsküdar’ı minya-
türe eden sanatkâr, eserine hat ve tezhip becerisini de yansı-
tır. Eserde mücevher etkili gevherşah tarzını cesurca kullanan 
Dağlı, İstanbul için söylenen “Sabahtan akşama lanet, akşam-
dan sabaha nur yağar.” sözünü tasvirlediğini ifade ederek an-
latıyor: “Kadın ve erkek figürleri ile İstanbul’un veli ve veliyele-
rini resmettim. Erkeğin gözleri nurun temsili yeşil. Kadının ise 
gözleri kapalı. Çünkü sükûnet ve murakabe halinde. Ortada 
bu şehrin Allah’ın kudreti ile ayakta durduğunun simgesi bir 
tuğra ve tuğranın içinde İstanbul siluetleri var. Gökten inen 
her bir nurda da Allah yazıyor. Minareler ise Allah’ın mutlak 
güç olduğunu 5 vakit ilan eden mekânlar olduğu için tezhip 
ile tuğraya bağlı. Bu eserde denediğim bir diğer şey ise eseri 
bulutlarla ikiye ayırdım ve üçgen dalgalarla ikinci bir boyut 
ekledim. Sultanahmet, Ayasofya, Adalet Köşkü ve Feneri 
bir arada minyatürledim. Eserde sadece siyah-beyaz, kah-
verengi- yeşil, sarı ve yeşil altın kullandım.” 

Dağlı, Erke’nin "Zümrüt Taneleri"ne ‘Ben bunun benzerini 
daha önce görmedim, kimse yapmamalı ve sizin adınızla 

Allâhul Ğaniyyul Muğnî

Altın Hilye

Zümrüt Taneleri
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anılmalı.” yorumunu yaptığını söylüyor. 
Sanatkâr, “Altın Hilye”den de ‘Gevherşah tarzını bilinçli ve 
tam yerleşmiş olarak kullandığımı düşündüğüm ilk eserim’ 
şeklinde bahsediyor. Eserini büyük bir sevgi ve aşkla yaptı-
ğını belirten müzehhip şunları söylüyor: “Eseri 2015 yılında 
tamamladım ancak zeminini 6 yıl önce 24 ayar altından hazır-
ladım. Varağı yapıştırdım, onun üzerini jelatinle kaplayıp ahar 
tabakası oluştu ki üzerine yazı yazıp tahrir çekilebilsin. Yazıla-
rını yazdım ve her bir harfin etrafına ince siyah tahrir geçtim. 
Hilyenin en önemli özelliği ise bu tarz Timur Dönemi’nden 
Karahisari’ye kadar Kur'ân-ı Kerîm ve dua cüzleri olarak var 
ancak hilye olarak yok. Çünkü bu Hafız Osman’ın hilyesi.” 
Sanatçı, ilk ve tek olan Altın Hilye’nin yapımı için hem iyi bir 
müzehhip hem de iyi bir hattat olmak gerektiğini dile getirir-
ken “Bu, benim şükür işim.” diyor. 

Yüzyıl Sonra Geriye Dönüp Bakanlar Beni Anlayacak
Tezhip ve hat sanatında 16. yüzyıl Osmanlı desenlerinden vaz-
geçmeyen ancak farklı bir bakış açısı ile yeni tasarımlara imza 

atan Dağlı, minyatür sanatında da Bâbür ekolünü benimse-
diğini belirtiyor. Sanatkâr,  şu an Konya Müzesi’nde bulunan 
Hüsamettin Çelebi ile Hz. Mevlana’nın Meram’da Mesnevi'yi 
yazarken resmettiği minyatürü için ‘huzuru, ruhaniyeti anlat-
mak istedim.’ diyor ve ekliyor: “Bu eseri zevkle çalıştım çünkü 
yüreğimdekini yaptım. Çalışmanın önemi de melek ikonların-
dan ileri geliyor. Bizde melekler İran minyatürünün etkisiyle ge-
nellikle kadın ya da kadınsı varlıklar olarak canlandırılır. Ama 
ehlisünnet inancımızda melekler hiçbir zaman kadın suretine 
girmez; dünyaya sakallı, yakışıklı erkek formları ile inerler. Ben 
de bu fikirle çalıştım. Tabii belli yerlerde yine eski ikonografiye 
atıflar var, bütün olarak bir reddetme durumu yok.”

Klasik sanatlarda yaşanan kültürel kimlik sorununa ilişkin gö-
rüşlerini de dile getiren Dağlı, konunun ülke veya kişi bazlı 
değil de İslam medeniyeti olarak değerlendirilmesinin öne-
mine değiniyor. Sanatkâr “Biz İran’ı, Tebriz’i, Babanakkaş'ı, 
Şah Kulu ile büyük bir bedenin cüzleriyiz. Dolayısıyla geçmişe 
doğru bakarsanız yapacak çok iş var. Çünkü bizler yeni tasa-

rımları üretecek ruha sahip bir milletiz.” diyor. 
Hat, tezhip, minyatür ve eski eser restorasyonu konusun-
da sayısız esere imza atan sanatkârın ayrıca tasarım çiçek 
ressamlığı konusunda çalışmaları bulunuyor. Bu alanda 
10 öğrencisine icazet de veren Dağlı, uzun yıllar Türk-
İslam sanatlarında çok zor öğrenci yetiştiğini ancak her 
geçen gün durumun daha da iyiye gittiğini dile getirirken, 
öğrencilerinden bazılarının isimlerini de sıralıyor: Kübra 
Erdoğan, Nurgül Kabasakal, Songül Sümenak, Müberra 
Akçay, Esra Dolgun, Ilgın Köşker, Halime Çepni.

Öğrencilere ders vermek, onlara ‘Güzeli’ anlatmak ve 
bunun farkında olmak ayrı bir duygu diyen Dağlı, sosyal 
medya sayesinde yeni kuşağın daha avantajlı olduğunu 
anlatırken, klasik sanatlarla uğraşanların yararlanma, 

görme, anlama olanaklarının bundan 25 yıl öncesine 
göre çok daha arttığını dillendiriyor. Üretilen eserlere ba-
kıldığında çıtanın ne kadar yükseldiğini anlatan sanatkâr, 
“Klasik sanatlarla bir dönem sadece manevi hazza erişmek 
isteyen ve katı kuralları olan belli bir zümrenin ilgilendiğini, 
üçüncü kuşak olarak bu insanlara çok şey borçlu oldukları-
nın söylerken, “Klasiğin sınırları içinde olduğu sürece yeni 
arayışlara itirazım yok. Bu sonuçta bir zevkin paylaşımı. 
Beni eleştirenler yok mu, tabii ki var. Ama yaptıklarımı şim-
di yaşayanlar değil, bir asır sonra tezhip ile ilgili araştırma 
yapanlar anlayacak ve yargılayacaklar.” diyor.

Hiçlik, İnsana Kim Olduğunu Anlatır 
Her bir eserden bahsederken gözleri parlayan ve hissettiği 
heyecanla bizleri de heyecanlandıran Orhan Dağlı’ya bir eser 

Mesnev-i Tuğra

Yâ Şâfî

5150



5352

üzerinde çalışırken neler hissettiğini sormadan edemiyoruz. İlk 
kez Hüseyin Kutlu’nun atölyesinde gördüğü levhalar karşısın-
da içinden “Allah’ım, beni bunun için yaratmış” diye geçiren 
Dağlı, konunun manevi boyutunda hiçliği hissettiğini, insanın 
bir hiç olup kendisine ait hiçbir şeyi olmadığını belirtiyor.  

“Bir işe başladığımda sanki bir kapı açılıyor ve yapılacakları 
kalpten hissediyorum. Onları da kâğıda yansıtıyorum. Bazen 
ruhum bir yerlerde eksiklik olduğunu seziyor. İşte o an ruh, 
beyin ve nefis arasındaki iletişimin eksik olduğunu anlıyorsun. 
Gönül aynana yansıtılanı yakaladığında ise tamam, işte bu di-
yorsun.” şeklinde konuşan sanatçı, “Ne zaman 'ben'e dön-
düysem sarsıldım ancak ne zaman, nereden geldiğimi tekrar 
hissettiysem de bambaşka bir dünyaya giderek ibadet hazzı 

ile çalıştım.” diyor. 
Gerçek dünyaya döndüğünde ise aradan geçen 26 yılda 
yaptıklarından duyduğu huzur ve aidiyetin hiç değişmedi-
ğini ifade eden Dağlı, klasik sanatların bazen de insanı nefsi 
ile yüzleştiren bir ayna görevini üstlendiğini belirtiyor. 

İSMEK, Geleneksel Sanatlarda Kaliteyi Yükseltti
Orhan Dağlı, Trakya Üniversitesi’ndeki memuriyetinden 
önce İSMEK’te bir dönem minyatür eğitimleri de verir. 
“İSMEK’e başlamam öğretmenlik kariyerimin başlangı-
cıdır, ilk göz ağrımdır.” yorumunda bulunan Dağlı, ken-
disini 17 yıldır bu ailenin mensubu olarak gördüğünü 
belirtirken, İSMEK’in geleneksel sanatlardaki konumunu 
şöyle anlatıyor: “Bir dönem Türk-İslam sanatlarında eği-

tim almak isteyenler için yüksek rakam-
ların istendiği özel kurslar açıldı. İSMEK 
ise ücretsiz ve herkesi kucaklayan yapısı 
ile öğrencileri cezbetti. İnsanların eğitim 
alabilmeleri için para değil, bu sanatlara 
âşık ve öğrenme isteklerinin olması yeter-
liydi. Eğitim ve öğretmen kalitesi ile iyi bir 
alternatif oluşturan bir kurumda görev 
almak da benim için büyük şeref oldu.”

Türk-İslam sanatlarının halk tarafından 
biliniyor ve tanınıyor olmasında İSMEK’in 
büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan 
Dağlı, “Eğitimler İstanbul ile sınırlı olsa da 
Türkiye’nin ve dünyanın her yerine model 
olan bir yapıdan söz ediyoruz. Eğitimleri 
örnek alındı ve diğer şehirlerimize adapte 
edildi. Bundan 25 yıl önce sokakta yüz 
kişiden bir kişi hat, tezhip, minyatür sa-
natından haberdar ise şimdi en az 30 ki-
şinin fikri var. Kendi uğraşmasa bile aile-
sinden biri çıkıyor. Kişi duvarda bir levha 
görüyor, soruyor, araştırıyor, her şeyi bir 
kenara bırakın toplum olarak artık güzel 
eser nedir bunu anlayabiliyoruz.” şeklin-
de konuşuyor.

Dağlı, İSMEK’in yetiştirdiği, onun rahle-i 
tedrisesinden geçmiş pek çok öğrenci-
nin üniversitelerde güzel yerlere geldiğini 
dolayısıyla da İSMEK ile sanatta kalitenin 
yükseldiğini anlatıyor. Bunun aksini dü-
şünenleri vefasızlık yapmakla suçlayan 
sanatkâr, bu şekilde davrananlara en iyi 
cevabın düzenlenen yılsonu sergileriyle 
ya da sanat yarışmalarında alınan dere-
celerle verileceğini dile getiriyor.   

26 yıldır geleneksel sanatların hemen her 
dalıyla ilgilenen, bu alanda da kendini bir 
nefer olarak addeden Orhan Dağlı, son 
olarak geleneksel sanatların ruhu ok-
şayan naif havasında çalışırken niyetin 
önemine değinerek Türk-İslam sanatla-
rına yeni başlayanlar için bazı tavsiyeler-
de bulunuyor: “İki çizik atacağım diye 
kimse ahiretinden olmasın. Bu sanat-
larla uğraşmazsanız bir kaybınız olmaz. 
Klasik sanatlar üzerinden birinin güna-
hı alınmaz, iftira atılmaz. Bu değer be-
nim sanat hayatımı yönlendiren erde-
mim oldu. Dolayısıyla da yaptığım işin 
boş olmadığını iyi niyetle yaparsam 
bir yere ulaşacağımı anladım.”

Orhan Dağlı

Düşünen Âşık

Fallahu Hayrun Hafizan Hat: Abbas Bağdadi Tezhip: Orhan Dağlı Maşallah (Celi Divani) Ebru: Fatma Dağlı Cami Vaazı Minyatürü

Hz. Mevlana
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Türk Resminin Portre Üstadı
Feyhaman Duran
Feyhaman Duran, Türk resim sanatının portre alanında ilk ve en önemli temsilcisi olarak tanınır. “Sanatçı kendi işinin 
kaidesini kendi yaratabildiği zaman orijinaldir.” anlayışıyla eserlerini üreten sanatkâr, resimde çağdaşlaşma hareketini 
başlatan ‘Çallı Kuşağı’ ressamlarındandır. O güne kadar portredeki fotoğraf büyütme anlayışının dışına çıkan, çizimleriyle 
diğer kuşak ressamlarına ilham kaynağı olan sanatçının, günümüze ulaşan pek çok portre çiziminin yanı sıra başarılı 
natürmort, manzara ve hat çalışması bulunuyor. Süleymaniye konaklarında kendisi gibi ressam olan eşi Güzin Hanım ile 
yaşadıkları evi tüm eşyalarıyla birlikte İstanbul Üniversitesi’ne bağışlayan ve üniversite tarafından “Feyhaman Duran 
Kültür ve Sanatevi” adıyla müzeye dönüştürülen evde, sanatkâr aileye ait eşsiz bir koleksiyon yer alıyor. 

Fatma YAVUZ

Otoportre

Güzel sanatlar alanında eğitim vermek üzere 1882’de Osman Hamdi Bey’in 
öncülüğünde kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin yetenekli öğrencileri ile 
resim kabiliyeti olan gençlerin kendi imkânları ile Avrupa’ya eğitime git-
meleri Türk resim tarihinde bir dönüm noktası oluştururken, bu hadi-
se yeni Cumhuriyetin sanatsal kimliğinin temellerinin atılmasını da 
sağlar. Batı'nın farklı kurumlarında resim eğitimi alarak yeteneklerini 
geliştiren ve burada empresyonizm akımından etkilenen genç res-
samlar, I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle yurda döndüklerinde 
Türk resminde Batı'nın izlerini taşıyan çalışmalara imza attıkları 
görülür. “Çallı Kuşağı” veya “1914 Kuşağı” olarak adlandırılan 
bu bir grup ressam, resimde konu zenginliğini sağlamakla 
birlikte ışık, renk, kompozisyon ve teknik açıdan fark-
lılıklar yaratarak, sanata canlılık getirir. 

Eserlerinde yarı gerçekçi ve yarı romantik 
bir anlayışın izlerini taşıyan taşıyan ba-
şarılı natürmort ve peyzajlarının yanı 
sıra en çok portre çizimleri ünlenen 
Feyhaman Duran da modern res-
min Türkiye’de yayılmasında başlıca 
etken olan “1914 Kuşağı” ressam-
larından biridir. Atatürk ve İnönü 
portreleri ile ünlenen, yurt gezile-
rine katılarak Gaziantep’i çizgilerle 
anlatan, eşi Güzin Hanım ile bir-
likte Topkapı enteryörleri çalışan, 
eserlerinde fiziksel görünümün ya-
nında duyguyu göz ardı etmeyen, 
abartısız yorumu ve desen kabiliyeti 
ile resim sanatının temel taşlarından 
biri olan Ressam Feyhaman Duran’ı 
daha yakından tanımak-tanıtmak istedik.

Mısır Prensi Paris’e 
Resim Eğitimine Gönderdi
1886 Kadıköy doğumlu asıl adı İbra-
him Muslühiddin Feyhaman Duran, 
şair ve öğretmen Süleyman Hay-
ri Bey’in oğludur. Annesi Fatma 
Hanım’ı genç yaşta kaybeden sa-
natçı, annesinin vasiyeti üzerine 
Galatasaray Lisesi'nde o zamanki 
adıyla Mehteb-i Sultani’de eğiti-
me başlar. Okulda, Ressam Şevket 
Dağ, Tevfik Fikret ve Viçen Arslan-
yan Efendi’den dersler alan Duran, 
okul sıralarında yaptığı resimlerle dik-
kat çekerken, özellikle de hüsn-ü hat 
derslerinde gösterdiği başarıdan dolayı 
öğretmenlerinin takdirini kazanır. 1908 yı-
lında Mekteb-i Sultani’nin altıncı sınıfını bitiren 
sanatçı, bir süre Bâb-ı Âli'de kâtiplik yapsa da aynı 
yıl okuduğu okulda güzel yazı ve resim öğretmenliğine 
başlar.

Bir rastlantı eseri Mısır Prensi Abbas Halim Paşa'nın dördüncü kızının resmi-
ni portre haline getirmesiyle, paşayla aralarında başlayan dostluk, sanatçının 
1911-1913 yılları arasında Avrupa'ya giden grubun arasında yer almasını sağ-
lar. Paşanın güzel sanatların çeşitli bölümlerinde başarı gösterenler arasından 

Şinasi

Hasan Ali Yücel

Süheyl Ünver

Hoca Ali Rıza

Celaleddin Arif Bey
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yaptığı seçimle Paris’e giden Feyhaman Duran, Academie 
Julian’da Fransız sanatçı Jean-Paul Laurens ile oğlu Paul 
Albert Laurens atölyesinde, Ecole des Beaux-Arts'ta Fer-
nand Cormon’un atölyesi ve Arts Decoratif'te eğitim alır. 
Ressam Duran, sanatına çok şey katan bu seyahat için 
“Hayatımın mutlu bir dönüm noktası.” yorumunu yapar. 

Dengeleri alt üst eden I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 
Rusya’ya giden bir gemi ile İstanbul’a dönmek zorunda 
kalan ve çalışmalarına burada devam eden Feyhaman 
Duran, bir süre Harp Mecmuası’nda çalışarak, savaş re-

simleri yapar. 1916 yılından itibaren Osmanlı Ressamlar 
Cemiyeti’nin açtığı Galatasaray sergilerine katılır. Ya-

kın dostu Prof. Dr. Akil Muhtar’ın portresi ile katıl-
dığı Galatasaraylılar Yurdu I. Resim Sergisi’nde 

hükümetten “zikr-i cemil” ödülü ile gümüş 
madalya kazanır. 

Geçimini çizdiği portrelerden sağlayan Feyhaman Duran’ın 
savaş yıllarında pek çok sanatçı arkadaşı gibi maddi zor-
luklar çektiği ve sırf kendi ayakkabılarını yapabilmek için 
İbrahim Çallı ile birlikte deri ve kösele alıp bir ustadan 
ayakkabı dikmeyi öğrendiği de bilinir.

Bir müddet Harbiye Nezareti’nin kurduğu Şişli Atölyesi’nde 
çalışan ressam, 1919 yılında İnas Sanayi-i Nefise 
Mektebi’nde (Kızlar Güzel Sanatlar Okulu) Usul-ü Tersim 
öğretmenliğine getirilir ve birleştirilen kız-erkek Sanayi-i 
Nefise Mektebi’nde de (Güzel Sanatlar Akademisi) aynı 
görevine devam eder. Adı "Türk Ressamlar Cemiyeti", 
“Türk Sanayi-i Nefise Birliği” son olarak da “Güzel 
Sanatlar Birliği” olan “Osmanlı Ressamlar Cemiye-
ti” kurucu üyesi olan sanatçı, bu görevini öm-
rünün sonuna kadar sürdürür.

Sarı Çiçekler

Porte Konusunda Yetkin
Sanatçının resim anlayışını “Gözle görülmeli, ruh ile konul-
malıdır.” cümlesi özetler en iyi. Sanatı yalnızca görüneni 
aktarma değil, görünenin ardındakini anlamaya çalışma 
olarak yorumlar. Duran, hızlı çalışma yöntemi sayesinde 
taslaklarını kısa sürede tamamlayarak bitmiş birer tablo 
haline getiren eli çabuk bir yetenektir.

O güne kadar fotoğraf büyütme anlayışıyla yapılan port-
reciliğe, sanat niteliği ve renk berraklığı getiren sanatçının 
ressamlık kariyerinde portrenin ayrı bir yeri vardır. Sanatı-

nın ilk yıllarında ürettiği tablolarında modeldeki saç, şap-
ka, aksesuar, kıyafet gibi ayrıntıları ön plana çıkaran 

ressamın sonrasında bu tarz detayların portrenin 
önüne geçtiği düşüncesiyle daha geri planda 

tuttuğu gözlenir. Pek çoğu “büst portre” 
şeklinde olan çizimlerinde yalnızca fi-

ziksel özellikleri benzetme değil, duygu da vermek isteyen 
sanatçı bu düşüncesine “Portrede bir kalıp var, bir de ma-
nası; bunlardan yalnız biri kâfi gelmez. Onun için portre 
güçlüdür.” sözleriyle açıklık getirir.

Yakından tanıyıp izlediği kişileri kendine model olarak 
seçen ve eşi Güzin Duran’ın pek çok tablosunu yapan 
sanatçının bazen bir fotoğraf veya gazete kupürlerinden 
esinlenerek yaptığı eserleri mevcuttur. Duran’a ait arşivde 
bulunan “İsmet İnönü ve Depremzede Kadın” adlı çalış-
masının, dönemin gazetelerinde yayınlanan bir fotoğraf-
tan esinlenerek yaptığı anlaşılır. Sanatçı ayrıca İnönü 
tarafından İbrahim Çallı ve Ayetullah Sümer birlikte 
portresini yapması için Ankara’ya davet edilir. 

Feyhaman Duran, Atatürk ile hiç tanışma-
mış olmasına rağmen çizdiği Atatürk 

Natürmort
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portreleri meşhurdur. Dengeli bir desen ve özenli çalışma 
sistemiyle fotoğraflardan bakarak yaptığı yirmi civarında-
ki Atatürk portresinden biri olan “Atatürk” adlı çalışma 
çoğaltılarak dönemin devlet dairelerine asılır. Sanatçı frak 
giyen Gazi Mustafa Kemal’i beyaz gömleği ve papyonuyla 
resmeder.

Duran, 1940’lı yıllarda İstanbul Üniversitesi profesörlerinin 
portrelerinin yanı sıra üniversitenin senato toplantısına ait iç 
mekân resimlerini çalışır. Ayrıca eserlerinin arasında A. Süheyl 
Ünver, Tevfik Fikret, Şinasi, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Safi-
ye Ayla gibi dönemin sanat ve edebiyat dünyasından tanın-
mış kişilerin yağlı boya ve karakalem çalışmaları da bulunur. 

“Renk Gözden Gelen Şekerdir”
Eskizleri günümüze ulaşan, birkaç çizgi veya kuvvetli fırça 
vuruşuyla yapılan resim olarak bilinen poşadlarından ön ça-
lışmalar yapan bir sanatçı olduğu anlaşılan Duran’ın, peyzaj 
ve son dönem çalışmaları arasında yer alan natürmortları 
da portreleri kadar başarılıdır. Peyzajlarının çoğunun konu-
sunu Boğaziçi, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı ile yazlık ola-
rak kullandıkları Büyükada’daki evden izlenimleri oluşturur. 
Doğaya duyduğu hayranlığı aksettirdiği çizimlerde figür yok 
denecek kadar azdır. Gün batımı, deniz, tabiatın sunduğu 
tüm güzellikleri canlı renk seçenekleri ile tuvaline aktarır.   

Balıklı Natürmort

Atatürk Portresi

Ressamın natürmort tarzı çalışmaları ise 1930’lardan sonra 
başlar. Özellikle çiçek ve meyve resmi yapmayı çok sevdiği-
ni belirten sanatçıya istediği kompozisyonu eşi Güzin Ha-
nım oluşturur. Natürmortlarını geleneksel objelerle birleş-
tirerek dekor yaratan sanatçının zaman zaman eserlerini 
hat sanatı ile de tamamladığı görülür. “Renk bence şeker 
gibi tatlı bir şey, gözden gelen şeker.” diyen sanatkârın bu 
sözündeki manayı da natürmortlarına uygular.  

Ressamın Hat Denemeleri 
Sanatçının resimdeki kabiliyetinin yanı sıra hattatlığı da 
vardır. Kuşkusuz ki bunda Güzin Hanım’ın dedesi Hattat 
Yahya Hilmi Efendi’nin katkısı olduğu düşünülebilir. Okul 
yıllarında İzzet Efendi’den rik’a dersleri alan sonrasında 
da Mahmud Bey Matbaası hattatı Tahsin Efendi ve Hattat 
Sami Efendi ile çalışan sanatçının yazılarında celi sülüs ve 
ta'lik hattını tercih ettiği görülür.

“Nasıl ki şiirin bir kafiyesi varsa, çizgide de bir şiir vardır. 
Yazıyı resim kadar severim. Yazı da resimdir.”  sözleriyle 
hat sanatına duyduğu ilgiyi dile getiren Duran, hayranlık 
duyduğu hattatlardan Hattat Mehmet Rifat Börekçi’nin 
portrelerini de çizer.

Ressam 84 yıllık yaşamında özel işlere de imza atar. Arka-
daşı Sami Yetik’in iki cilt halinde yayınlanan “Ressamları-

Manzara, Boğaziçi

Hatmili Natürmort

5958



6160

mız” adlı kitap kapağını tasarlaması buna en iyi örnektir. 
Sanatçı için ayrıca tam bir vatansever resim aşığı yorumla-
ması da yapılabilir. 1938 yılında düzenlenen yurt gezileri 
kapsamında Gaziantep’e giden Duran, buradan yörenin 
kültürünü yansıtan on tablo ile döner. 

Feyhaman ve Güzin Duran’ın savaş yıllarında ziyarete 
kapatılan ve kutsal emanetler dâhil içindeki birçok hazi-
ne ve değerli eşyanın Niğde’ye nakledildiği Topkapı Sa-
rayı Müzesi’ne ait enteryör çalışmaları da bulunuyor. 
Sanatkârlar, özel izin alarak girdikleri sarayda, desen ye-
teneklerini sergileyen eserlere imza atarlar. Ressamın tu-
valine yansıyanlar arasında iç mekân “Harem, III. Ahmet 
Yemiş Odası”, “Harem, Çeşmeli Sofadan III. Murat Has 
Odası Girişine Bakış ”, “Harem, I. Ahmet Has Odası Çeş-
mesi”; dış mekân olarak da “İftariye Kameriyesi”, “Arz 
Odası”, “Ağalar Camii”, “Bağdat Köşkü'nden Revan Köş-
küne Bakış” gibi önemli tabloları bulunuyor. 

Feyhaman Duran Kültür ve Sanatevi 
Eserlerinde Osmanlı’nın son yılları ve Cumhuriyet dönemi 
yeniliklerini sentezleyen ressam Duran, 1922 yılında Güzin 
Hanım ile evlendiğinde iki yıl kadar Abbas Halim Paşa'nın 
kızı Tevfika Hanım’ın yardımıyla Baltalimanı’ndaki köşkün 
müştemilatında, sonrasında ise Güzin Hanım'ın dayısı 
müzisyen Rauf Yekta Bey'e ait olan Beylerbeyi Çakaldağı 
Tepesi’ndeki ahşap evde oturur. Sanatçı burada kendini 
sanatına adayarak pek çok doğa resmi yapar. Ustalık dö-

nemi eserlerini verdiği, 1930’lu yıllarda bahçesine iki kat-
lı bir atölye yaptırarak resim dersleri verdiği ve gözlerini 
dünyaya kapadığı ev ise bugün “Feyhaman Duran Kültür 
ve Sanatevi” olarak bilinen Süleymaniye'deki evdir. Güzin 
Hanım’ın dedesi Hattat Yahya Hilmi Efendi'den kalma bu 
ev, Duran’ın sağlığında İstanbul Üniversitesi’ne bağışla-
nır. 1981 yılında Güzin Hanım’ın vefatından sonra Prof. 
Dr. Nurhan Atasoy’un yönetiminde restorasyon sürecine 
başlanan ev eski fotoğraflardan esinlenilerek orijinaline 
uygun dekore edilmesinin ardından 2001 yılında müze 
olarak ziyarete açılır.

Şu anda da yenileme sürecine alınan ve bu sebeple için-
deki eşyaların boşaltılmaya başlandığı sanat evi,  İstan-
bul Üniversitesi’nin İletişim ve İktisat fakülte binalarının 
arasından girilen dar yolda bulunuyor. Geçmişte “Yahya 
Hilmi Efendi Evi” olarak anılan bu evi her ne kadar resto-
rasyonda da olsa ziyaret etmek istediğimizi belirttiğimiz 
Feyhaman Duran Kültür ve Sanatevi Yönetici Yardımcısı 
Restoratör Özlem Erol bizi kırmayarak davet ediyor. 

Erol’un eşliğinde dolaştığımız ev, Osmanlı mimarisini en 
güzel haliyle yansıtan üç katlı ahşap bir konak aslında. 
Büyük bir bahçe ve bahçesinde 1930’lu yıllarda inşa edi-
len iki katlı bir atölye bulunuyor. Evin kapısından içeriye 
ilk adımınızı attığınızda geniş bir giriş kısmı karşılıyor sizi. 
Sol tarafta duvarlarında pek çoğu Yahya Efendi’ye ait hat 
yazılarının olduğu küçük, tavanı alçak bir oda bulunuyor. 

Kavunlu Natürmort

Sağ tarafta ise eve doğru çıkan bir merdiven daha dikka-
timizi çekerken, Erol’dan, evin harem ve selamlık şeklinde 
iki bölüm olarak inşa edildiğini öğreniyoruz. “Aradaki ka-
pıları kapattığınızda, aslında birbirinden bağımsız iki ayrı 
ev var burada. İçten açılan kapılarla ve yapılan merdiven-
lerle bağlantı oluşturulmuş. Ayrıca odaların içinde farklı 
bölümlere açılan küçük kapılar da konmuş.” diyerek sa-
natevi hakkında genel bir bilgi veriyor. 

Evin giriş bölümü selamlık olarak kullanılıyor. Duran ai-
lesi misafirlerini burada ağırlarken, ziyaretlerine gelen 
sanatkâr dostları ile de sohbetlerini burada yapıyor. Ara 
katı evde kalan bakıcı aile için ayrılan konağın en üst katı 
ise Duran Ailesi tarafından kullanılıyor. Burada da yatak 
odası, Feyhaman Duran’ın hat odası ve Güzin Hanım’ın 
dikiş diktiği oda yer alıyor. Odaların kapılarında Gü-
zin Hanım’a ait Karagöz figürleri ile tablolar, Feyhaman 
Duran'ın hat için kullandığı malzemeler, Hilye-i Şerif ör-
nekleri gibi koleksiyona ait değerli parçalardan bazıları 
duruyor. 

Çallı kuşağı ressamları arasında portre çalışmaları ile diğer 
ressamlardan ayrı bir yönü bulunan, imza attığı natür-
mort ve manzara resimlerinde doğallığı ve yumuşak anla-
tımı ile dikkat çeken Feyhaman Duran, 1951 yılında Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde resim öğretmenliği yaparken 
yaş haddinden emekli olur. Ancak sanatçı resim ve yazı 
çalışmalarına eşi ile birlikte Beyazıt’taki evinin atölyesinde 

devam eder. Gerek akademide yetiştirdiği öğrencileriyle 
gerekse yaptığı sanatsal tabloları ile Türk resim sanatına 
farklı bir yorum getiren ressam, ömrünün son iki yılında 
ise görme problemi nedeniyle resim yapamaz hale gelir. 
6 Mayıs 1970 yılında hayata veda eden ressamın kabri, 
Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde, arkadaşı A. Süheyl 
Ünver'in yanındadır.

 Beyaz Kotra

Feyhaman Duran Kültür ve Sanatevi
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Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN

Her medeniyet tasavvur insanın 
güzele olan ihtiyacını kendi değerler 
sistemi açısından tanımlar ve 
cevaplandırır. Bu ihtiyacı tatmin 
eden sanat eserini yine bu değerler 
muvacehesinde üretir, kitleyi de bu 
tür bir esere ihtiyaç duyacak şekilde 
eğitir. Dolayısıyla her medeniyet 
tasavvuru kendine ait nitelikler 
üzerinden bir güzel üretmiş ve 
bu güzel aynı tasavvurun eğittiği 
kitle tarafından kabul edilmiş, 
benimsenmiş ve onlarda tatmin 
duygusu oluşturmuştur. 

GüzelÜzerine
Düşünceler

Nasıl ki maddi varlığımızın ihtiyaçları vardır ve hayatın de-
vamı bu ihtiyaçların tatminine bağlıdır." hayatın fizyolojik 
olarak devamı diyelim, aynı şekilde ruh dünyamızın da ih-
tiyaçları söz konusudur. Bunlar tatmin edilmezse insanın 
fizyolojik varlığı devam eder fakat bu varlık diğer canlıların 
da ortak olduğu iç güdüler düzeyinde kalır. Bilindiği üzere 
insandan başka diğer varlıkların hayatı kendilerine ait iç-
güdülerle yönetilmektedir. Bu sebeple o varlıkların var olu-
şu iç güdüleri düzeyindeki sınırlı eylemleriyle gerçekleşir. 
İnsan varlığının ise iç güdülerinin ötesinde aklı, duyguları 
ve vicdanı vardır. İnsan varlığı bu donanımlarının kulla-
nılması suretiyle ortaya çıkan iradi tercih ve eylemlerinin 
sonucunda görülür hale gelir. İç dünyamızın ihtiyacı olan 
güzel, ruhi ya da kalbi eksikliklerimizi ve iştiyakımızı tatmin 
ederek tercihlerimizin ve bunların sonucu olan eylemleri-
mizin incelik zarafet ve dikkat kazanarak oluşmasını sağlar. 
Güzel ile temas ruh dünyamızı eğiterek bizi davranışlarımız 
üzerinde görülen zarif ve insani bir üsluba kavuşturur.

İnsanlar kadim zamanlardan beri güzel nedir sualini sor-
muşlar, bu hususta merak ve tecessüs sahibi olmuşlar ve 
buna çok çeşitli cevaplar vermeye çalışmışlardır. Bir obje 
veya eylemde hangi nitelikler olursa ona güzel diyoruz? 
Ya da bizim iç dünyamızda mevcut olan bedii veya estetik 
alanı tatmin eden şey nedir? Ve bu tatmin nasıl gerçek-
leşmektedir? Bunlar insanlığın sorduğu, halen sormakta 
olduğu ve gelecekte de soracağı evrensel sorulardır. İç 
dünyamız veya duygu dünyamız ya da ruhi ve kal-
bi donanımlarımız çok geniş lisan ile tanımlaması 
müşkil bir oluşumlar alemidir. Lisan bu alemi ta-
nımlarken soyut kavramlardan istifade eder. Zira 
insanlar iç dünyalarını ötekine açmak, oradaki 
zenginlikleri ya da gerilimleri diğerleriyle pay-
laşmak ihtiyacındadırlar. Eskilerin bir özdeyişi 
ile meseleye bakarsak şu gerçeği görürüz; 
sürur paylaştıkça artar, keder ise paylaştık-
ça azalır. Bu hilkatin iç dünyamızı şekil-
lendirme biçimidir. İnsandan başka 
hiçbir varlıkta sürur ve keder kav-
ramlarından bahsedemiyoruz. 
O mahlukatta var gibi görü-
len sürur ve keder âlametleri 
içgüdüsel tezahürlerin ötesi-
ne geçememektedir. Yukarı-
da da zikrettiğiniz gibi güzel, 
iç dünyamızın estetik alanına 
hitap eden, bu alandaki ihtiya-
cımızı tatmin eden, bir kavram-
dır. İnsan varlığı güzeli, bazı maddi 
objeler üzerinde algılar ki o objelere de 
sanat eseri diyoruz. 

Her medeniyet tasavvuru insanda var 
olan güzele yönlenmiş veya güzeli arayan 
evrensel ihtiyaca kendi bakış açısı içeri-
sinde bir çözüm üretmiştir. Medeniyet 
tasavvurunun temel yapısı olan değerler 
sistemi iç dünyamızın güzele olan ihtiyacını 
da kendi kabulleri ve yöntemi doğrultusunda 

hem tanımlar hem de çözümler. Toplumun sahip olduğu 
medeniyet tasavvuru ve bunun temeli olan değerler siste-
mi o toplumda yetişen sanata kabiliyetli özel insanları yani 
sanatkârı kendi ölçülerine göre hazırlar. Sanatkâr da maddi 
objeleri kullanarak ortaya koyduğu sanat eserinde mensup 
olduğu medeniyet tasavvurunu sınırlarına riayet ederek bir 
tür güzel tanımlaması yapar. Diğer yandan aynı medeniyet 
tasavvuru genel olarak kitleyi de eğitir ve kitleye kendi de-
ğerlerine göre özel bir düşünüş ve duyuş biçimi öngörür. 
Sanatkârın ortaya koyduğu sanat eserindeki güzel ile kitle-
nin ihtiyaç duyduğu güzel aynı medeniyet tasavvurunu iki 
ayrı ama birbirinden asla ayrılmaz izdüşümü olarak mutla-
ka birbirlerini bulurlar ve kitle kendi sanatkârının ürettiği 
eser üzerindeki güzeli algılayarak ruhi bir tatmine erişir. Bir 
başka şeklide ifade edersek sanat objesi veya eseri belli 
nitelikleri ile güzeli yansıtırken bu eseri algılayan özne ya 
da kitle belli inançlar ve bunların alt ögesi olan zevkler çer-
çevesinde aynı niteliklerdeki güzele ihtiyaç duymaktadır. 
Sanat objesi ile kitlesel ihtiyaç aynı medeniyet tasavvuru-
nun ürünü oldukları için birey veya kitle ihtiyaç duyduğu 
güzeli sanat eseri üzerinde algıladığı anda tatmine eriş-
miş ve ruhen zenginleşmiştir. Bir medeniyet tasavvurunun 
kitleye verdiği eğitim, ki bu eğitime bir birey olmak 
hasebiyle sanatçı da dahildir, ön-
celikle ve özellikle inanç dün-
yasının şekillendirilmesiyle 
başlar.

İnsan varlığı güzeli arar ve bu 
arayış bazen bilinçli bir eylem-
ler bütünü, bazen de farkına 
varılmayan, adı konulmayan 
bir eksiklik olarak ömür 
boyu hissedilir. Çünkü gü-
zel, insan için bir ihtiyaçtır. 
Daha doğru bir tabirle söy-
lenirse insan varlığının güzel 
ile temaşa, güzeli temaşaya ve 
onunla bir alaka kurmaya ihtiya-
cı vardır. Bu iç dünyamıza dair ruhî 
veya kalbî bir ihtiyaçtır. Diğer bir de-
yişle gönül dünyamızın güzel ile tatmin 
olması gerekir.

Her medeniyet tasavvur insanın 
güzele olan ihtiyacını kendi değerler 
sistemi açısından tanımlar ve 
cevaplandırır. Bu ihtiyacı tatmin 
eden sanat eserini yine bu değerler 
muvacehesinde üretir, kitleyi de bu 
tür bir esere ihtiyaç duyacak şekilde 
eğitir. Dolayısıyla her medeniyet 
tasavvuru kendine ait nitelikler 
üzerinden bir güzel üretmiş ve 
bu güzel aynı tasavvurun eğittiği 
kitle tarafından kabul edilmiş, 
benimsenmiş ve onlarda tatmin 
duygusu oluşturmuştur. 

Minyatür: Dilek Yerlikaya
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Modernite, ki aklı rehber alan medeniyet tasavvurudur, değer-
ler sisteminin merkezine özgür ve muktedir insanı koyar. Tüm 
değerler sistemi özgür ve muktedir kabule dayanan insanın 
düşünsel ve duygusal donanımı, birikim ve yeteneklerine göre 
oluşturulur. Bu bağlamda güzel kavramı da aynı sürecin ürünü 
olarak ortaya çıkar. Modernist medeniyet tasavvuru özgür ve 
muktedir insanın yetenek ve birikimlerine göre tanımlanmış-
tır. Bu tasavvurda güzel ancak ve ancak insan yapısı olan bir 
eylem ya da nesne üzerinde görülebilir. Bu eylem ve nesne de 
sadece özel kişilerin ürünü olarak ortaya çıkmaktadır ki bu ki-
şiye sanatkâr diyoruz. Güzelin ortaya çıktığı eylem ya da nesne 
sanat eseri adını alıyor ve bu obje üzerinde görülen ya da algı-
lanan nitelik ise güzellik olarak tanımlanıyor. 

İnsan varlığında inanç dünyası en genel anlamda 
kimliği tanımlayıcı, tercihleri ve eylemleri seçici ve 
yönetici bir dünyadır. Bütün tercihlerimiz ve eylem-
lerimiz inanç dünyamıza bağlıdır. İnanç dünyamızın 
ön gördüğü her şeyi pratikte gerçekleştiremeyiz. 
Yani yaptıklarımızla inandıklarımız farklı olabilir, bu 
açıdan bu durum insan varlığına bir gerilim olarak 
yansır. Tam tersine eylemler ile inançlar örtüşürse bu 
da iç dünyamıza bir huzur ve tatmin getirir. Bütün 
hayatı kapsayan inanç dünyamızın içinde duygu ala-
nı ve orada da estetik alan yer almaktadır. Neticede 
estetik alanın realiteye intikal eden ve görünür hale 
gelen etkisi, kısaca zevklerimiz de inanç dünyamıza 
bağlıdır. Her medeniyet tasavvuru birey ve kitle ola-
rak mensuplarının inanç dünyasını inşa ederken aynı 
zamanda zevk dünyasını da inşa eder.  Genel olarak 
iki ayır türde medeniyet tasavvurundan söz edebili-

riz. Bunlardan ilki, esas özelliği itibariyle aklı rehber 
alan rasyonel medeniyet tasavvuru ya da bunun 
muhtelif versiyonlarıdır. Bu yapıda Tanrı ve Tanrı’nın 
sözü az veya çok yorumlanmış veya bir mertebede 
değiştirilmiş olarak yer alabilir ya da hiç bulunmaya-
bilir. Önemli olan bu tasavvur grubunda hakimiyeti 
elinde tutan akıldır. Medeniyet tarihine baktığımız 
zaman batı dünyasında Rönesans ile başlayan me-
deniyet tasavvuru süreci bu niteliktedir. Buna kısaca 
bütün versiyonlarını da kapsamak üzere modernite 
diyoruz. Diğer medeniyet tasavvuru ise vahyi rehber 
alan, İslam peygamberini önder olarak gören ve bü-
tün beşeri yetenekleri İslam Peygamberi’nin yönetimi 
altında değerlendiren ve kullanan İslam medeniyet 
tasavvurudur. Aşağıdaki satırlarda modernitenin ve 
İslam medeniyet tasavvurunun güzel serencamını 
açıklamaya gayret edeceğiz. 

Tezhib: Özlem Gören

Ebru: Yasemin Acar KARA
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görülür ve algılanır hale getirdiği şey ise İslam medeniye-
tine ait sanat eseridir. Burada sanat esrinden murat, ese-
rin bizatihi kendisi değildir. Üzerinde tezahür eden Cemal 
tecellisidir ve bu tecelli ilahi kaynaklı bir lütuftur. Bu sebeple 
esere bakan onun üzerindeki Cemal tecellisini gören ve bu-
radan müessire intikal eden ruh, bir ibadet haleti ve eylemi 
içerisindedir. Sanatkârını yukarıda açıkladığımız şekilde inşa 
eden İslam medeniyet tasavvuru kendisine mensup olan 
kitlenin iç dünyasını da vahiy merkezli olarak oluşturur. İs-
lam Peygamberi’nin rehberliğinde ortaya çıkan bu oluşum 
süreci öncelikle ve özellikle kendine has bir inanç yapısını 
İslam insanın iç dünyasında tanımlar. Bu yapı İslam insanının 
bütün tercih ve eylemlerinin de belirleyicisi ve yöneticisidir. 
İslam insanının estetik zevkleri ve tercihleri de bu inanç yapı-
sına dahildir ve bu yapı tarafından tanımlanır. Neticede İslam 
insanının iç dünyasının  güzele olan ihtiyacı gerçek manada 
Cemal tecellisine doğru bir hasret ve iştiyak olarak ortaya 
çıkar. Böyle oluşturulmuş bir iç dünya Cemal tecellisinin gö-
rülür ve algılanır hale geldiği bir sanat eserindeki güzellikle 

karşılaşınca hasretine kavuşmuş ve iştiyakını tatmin etmiştir. 
Neticede İslam sanatkârının Cemal tecellisini ortaya koydu-
ğu sanat eserindeki güzel, İslam medeniyetinin  inşa ettiği iç 
dünyada kabul görür, beğenilir ve derin bir tatmin uyandırır. 

Genel bir netice olarak şunları söyleyebiliriz; her medeniyet 
tasavvur insanın güzele olan ihtiyacını kendi değerler sis-
temi açısından tanımlar ve cevaplandırır. Bu ihtiyacı tatmin 
eden sanat eserini yine bu değerler muvacehesinde üretir, 
kitleyi de bu tür bir esere ihtiyaç duyacak şekilde eğitir. Do-
layısıyla her medeniyet tasavvuru kendine ait nitelikler üze-
rinden bir güzel üretmiş ve bu güzel aynı tasavvurun eğit-
tiği kitle tarafından kabul edilmiş, benimsenmiş ve onlarda 
tatmin duygusu oluşturmuştur. Sonuçta her medeniyet ta-
savvurunun kendine has bir güzel tanımı ve kitlenin de bu 
tanımı kabul ve içselleştirmesi söz konusudur. Doğal olarak 
bir medeniyet tasavvurun güzel olarak nitelediğini ve kabul 
ettiğini diğer bir medeniyet tasavvuru güzel olarak nitelen-
dirip kabul etmeyebilir.

Süreci baştan itibaren tekrar hatırlarsak; medeniyet de-
ğerlerinin merkezinde özgür ve muktedir insanı görüyo-
ruz. Güzel, bu insanın donanımı, yetenek ve birikimine 
göre tanımlanıyor. Bu tamını yapan ve güzeli görünür hale 
getiren özel insan ise modernitenin sanatkârıdır. Maddi 
materyal ile yaptığı şey sanat eseridir, eserde görünen ve 
algılanan nitelik ise güzeldir. Modernite bir yandan sanat 
eserini yukarıda kısaca ifade edildiği gibi oluştururken di-
ğer yandan da kitlenin inanç dünyasını aklın hakimiyetinde 
ve rehberliğinde özgür ve muktedir insan modeline ya da 
var sayımına göre inşa eder. Bu inşa süreci bütün tercihleri 
ve eylemleri kapsadığı için modernist insanın zevk dünya-
sını da ya da estetik tercihlerini de biçimlendirir. Neticede 
özgür ve muktedir insanın tanımladığı güzel, aynı tasavvu-
run yani modernitenin eğittiği insanların iç dünyalarında 
da kabul görür, beğenilir ve bir tatmin uyandırır. Çünkü 
üretilen eserdeki niteliklerle kitlenin iç dünyasındaki güzel 
ihtiyacı aynı medeniyet tasavvurunu ürünüdür ve birbirle-
rini tamamlar niteliktedir. 

İslam medeniyet tasavvurunda ise bütün varlığını kaynağı, 
yaratıcısı, tanımlayıcısı ve yöneticisi Allah’tır. İnsan Allah’a 
itaati, riayeti ve ibadeti nisbetinde değer kazanır. Bu ger-
çeklik maddi ve manevi alemler için de geçerlidir. Bu açıdan 
bakıldığında güzel kavramı da Allah’ın yed-i kudretinden 
olup onun yarattığı hüsn-ü mutlak üzerinde Cemal tecel-
lileri ile madde ve mana alemlerine yansır, daha doğru bir 
tabirle, ihsan edilir. İslam medeniyet tasavvurunun güzel 
tanımının merkezinde tek bir kaynak yani Allah’tan gelen 
mutlak güzellik ve bu güzelliğin beşer idrakine açılan Cemal 
tecellileri vardır. Beşer idraki hüsn-ü mutlakı algılayamaz. 
Ancak onun Cemal tecellilerini algılayabilir. İslam sanatkârı 
bu Cemal tecellilerini maddi malzeme üzerinden kitleye in-
tikal ettirir, kitle tarafından görülür ve algılanabilir bir hale 
getirir. İslam medeniyet tasavvuruna göre cemal tecellilerini 
algılayabilen insan Allah tarafından özel yetenek ve mesu-
liyetlerle donatılmıştır. Bu insana İslam sanatkârı diyoruz. 
Sanatkârın mesuliyeti ona verilen emanetten yani yetene-
ğinden kaynaklanır. İslam sanatkârının Cemal tecellilerini 
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Toplumların en büyük zenginlikleri, oluşturdukları değerlerden meydana gelen birikimleridir. Bu 
birikim ne kadar büyük olursa, bireylerin ufku ve dönüştürücü güç üretimi o kadar kuvvetli olur. 
Toplumların değerler sistemi “medeniyet tasavvuru” adını verdiğimiz özü oluşturur. Bu “büyük 
öz”, kuşattığı her şeyi kendi kalıbına sokar.  Medeniyet tasavvurları toplumları bir arada tutan, 
onları diğer toplumlardan ayıran, kimliklerini ortaya koyan, tarih yazma kudreti veren bir güce 
sahiptir. Bu gücün canlı kalabilmesi için sürekli beslenmesi gerekir. 

Muhammet ALTINTAŞ

Büyük Öz, Gelenek ve Sanat
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İnsan sosyal bir varlıktır. Bir birey olarak yeryüzünde hayatını 
sürdürürken kimi zaman bilinçli olarak,  kimi zaman farkına 
bile varmadan hem etrafını şekillendirir, hem de etrafı tara-
fından şekillendirilir.

İnsan, bütün fiillerini içgüdü, akıl, duygu ve vicdan sahibi 
olarak gerçekleştirir. İnsanı eyleme iten bu yetileri, onun di-
ğer canlılar ve eşya ile olan ilişkisini belirler.  Evrende akılla 
donatılmış tek varlık olan insan, aklı ile düşünür, bilim ve fel-
sefe yapar. Varoluşunun peşine düşer ve onu anlamlandır-
maya çalışır. Duygu dünyası ve vicdan ise, aklın hüküm sü-
remediği, insanı insan yapan değerlerin oluştuğu alanlardır. 

Yeryüzündeki her insanın bir inanç sistemi vardır. Fıtri olarak 
inanma eğilimindeki birey, inançsız olduğunu iddia ettiğin-
de bile aslında bir inanca sahip olduğunu itiraf etmektedir. 
Böyle durumlarda inançsızlık, bireyde inanç haline gelmekte 
ve eylemlerini şekillendirmektedir.  Değerler davranışlara in-
tikal ettiğinde biçim ortaya çıkar. İnsan dilediği gibi yaşarken 
aslında inandığını yaşama eğilimindedir. Biçimler belli tesir-
lere bağlı olarak değişebilir. Fakat biçimlerin oluşumundaki 
etkili güç değerlerdir. Soyut olan değerler ortada olmama-
larına rağmen arka plandaki etkin güçleriyle biçimleri üretir-
ler. İki biçimin karşı karşıya geldiği anlarda hangisinin arka 
planındaki değeri güçlüyse, o diğerine baskın çıkar.

İnsanın hayata bakışını içinde bulunduğu toplumun değer 
yargıları etkiler. Toplumu oluşturan bireylerin çok uzun yıllar 
boyunca ortaya koydukları birikimler, ortak bir değerler sis-
temini meydana getirir. Toplumların en büyük zenginlikleri, 

oluşturdukları değerlerden meydana gelen birikimleridir. Bu 
birikim ne kadar büyük olursa, bireylerin ufku ve dönüştü-
rücü güç üretimi o kadar kuvvetli olur. Toplumların değerler 
sistemi “medeniyet tasavvuru” adını verdiğimiz özü oluştu-
rur. Bu “büyük öz”, kuşattığı her şeyi kendi kalıbına sokar. 
Medeniyet tasavvurları toplumları bir arada tutan, onları 
diğer toplumlardan ayıran, kimliklerini ortaya koyan, tarih 
yazma kudreti veren bir güce sahiptir. Bu gücün canlı kala-
bilmesi için sürekli beslenmesi gerekir. 

Medeniyet tasavvurları ancak sahip oldukları gelenek bo-
zulmadan yeni formlar üretebilirlerse beslenirler. Eskinin 
tekrar ve taklidi her zaman canlı bir tehdit unsuru olan 
zamanın dayatmalarını sadece belirli bir süre erteleyebilir. 
Toplumlar kendi özlerine zarar vermeden yeni biçimler oluş-
turabildikleri takdirde uzun soluklu olurlar. Geçmişi tekrarla-
mak problemi bir süreliğine çözmüş gibi hissettirebilir, lakin 
taklit etmek çoğu zaman problemin çok daha büyük hale 
gelmesine yol açar. Tekrar etik boyutu bozmaz, fakat estetik 
boyutu tatmin etmez. Taklit ise her ikisini de tatmin etmez. 

Çoğu zaman toplumların ortak birikiminin bir medeniyet 
tasavvuru haline gelmesine tek bir milletin birikimi yetmez. 
Katılım ne denli fazla olursa renklilik ve çeşitlilik o kadar çok 
olur. Güçlü medeniyet tasavvurlarının tarihi arka planı ge-
nelde oldukça uzun bir süreci kapladığı gibi, istifade ederek 
zenginleştiği millet ve coğrafya sayısı da fazla olur.

Gelenekten Beslenen Yeni Biçimler Üretebilmek
Medeniyet tasavvurlarının özüne dayanan biçim, geniş kit-

lelere yayıldığında zamanla arka plandaki değer unutulur, 
gelenek haline dönüşür. Toplumların gelenekleri kendileri-
ne ait kimliğin yansımalarından ibarettir. Geleneği insanoğ-
lunun yeryüzündeki salt işlevsel fonksiyonlarına bağlama 
eğilimindeki ‘Modernite’nin pek çok şeyde olduğu gibi bu 
konuda da yanıldığı artık kabul edilen bir gerçektir. Geniş 
kitlelerce kabul görerek benimsenen, kuşaktan kuşağa ak-
tarılan, yaptırım gücü bulunan, kültürel davranış kalıplarına 
sahip olan geleneğin oluşumu sadece işlevsellikle açıklana-
bilecek kadar basit gözükmemektedir.

Toplumlarını ayakta tutmak isteyen erkler, o toplumu kendi 
değerler sistemini koruyarak yeni biçimler üretecek yetilere 
kavuşturmak zorundadır. Aksi takdirde kendileri olmaktan 
çıkacaklardır. Büyük öz olarak nitelendirebileceğimiz mede-

niyet tasavvuru, toplumların genetik kodlarını teşkil eder. 
Bu ayırt edici, ayartıcı, dönüştürücü, diriltici genler toplum-
ların sigortalarıdır. İhtiyaç duyulan anlarda ortaya çıkıp 
vazifelerini ifa ederler. 

Küreselleşme kendine ait olmayan medeniyet kalı-
bında kaybolmanın bir diğer adıdır. Aslında kendi 
olma iddiasından vazgeçmektir. Dünya toplum-
ları kendileri olmayı unuttukları ölçüde ayni-
leşmekte, tekdüze olmakta, farklılıklarını 
yitirmekte, hakikatte de yok olmaktadır. 

Toplumların büyük öz ile kuracağı 
bağ duygu düzleminde olur. Akıl 
duygulara söz geçiremez. Teme-

linde inanç ve değerler sistemi olan büyük öze giden, yollar 
duygu dünyasındadır. Aslına dönmek, kendi olmak isteyen 
toplumların yapması gereken ilk iş, kendilerini duygu dün-
yalarına götürecek bu kanalların peşine düşmek olmalıdır. 

Sanatın Sihri ve İnsanın Duygu 
Dünyasına Açılan Kapılar
Sanatı değerli kılan, insanın duygu dünyasına açılan en 
önemli kapılardan birisi olmasıdır. Kişi kendi değerlerinin 
ürettiği, kendi geleneklerinden beslenen sanat ile büyük 
öze doğru bir yolculuğa çıkabilir. Bu yolculuk, bireysel se-
çimle ve özgür iradeyle olduğu için kişinin benimsemeye ve 
dönüşmeye en açık olduğu anları kapsar. Toplumlar ken-
di medeniyet tasavvurlarını oluştururken veya onunla bağ 
kurmaya çalışırken kendilerini duygu dünyalarına taşıyacak 
olan sanat argümanından faydalanabilirler.

Sanatçı özel yeteneklerle ve üst düzey algıyla donatılmış bir 
insan olarak kendi köklerinden beslenen geleneği eserleriy-
le görünür kılan insandır. Onun eseri kişiyi büyük öze götü-
recek yolun kapısını aralayabilir. Medeniyet tasavvurlarının 
görünür âlemdeki yansımaları olan sanatın toplum üze-
rindeki etkisini ortaya koymak için pek çok örnek vermek 
mümkün. İnsanın en savunmasız hali olan duygu dünyası 
insana en kolay ulaşılabilecek alandır. İnsanın duygu dünya-
sının kapılarını en kolay açacak anahtar ise sanattır. Sanatın 
sihri burada yatmaktadır.

Bununla birlikte modern insanı yalnızlığından uzaklaştıra-
cak, onu kökleriyle tanıştıracak olan sanat, kendi gelene-
ğinden beslenen sanattır. Nasıl ki sanat eserinin içinde bu-

lunduğu topluma bir şeyler katabilmesi için kendi kültürel 
kodlarından beslenmesi gerekiyorsa, geleneğin beslenebil-
mesi ve kalıcı olabilmesi için de sanatçının yeni formlar üre-
tebilmesi o denli hayati değer taşımaktadır. 

Öte yandan her yeni formun da toplumda karşılık bulmayaca-
ğı bir diğer realitedir. Kişi her sanat eserinde kendini bulmaz. 
Toplumları yabancı kültürlere sanat yoluyla adapte etmeye ça-
lışan baskıcı deneyimler tarihte hep hüsrana uğramıştır. Kül-
türel köklerle eşleşmeyen sanat anlayışları toplumlara yabancı 
kalmışlardır. Unutulmaması gereken husus her sanat eserinin 
ve sanatın onu oluşturan toplumun yaşadıkları ve biriktirdikle-
rinin yansımaları olduğudur. Gerçekte bu evreleri yaşamayan 
toplumlar, aynı düzeyde duygu aktarımını gerçekleştiremezler. 
Bir sanat eseri veya sanat bir topluma çok şey ifade ederken, 
başka bir topluma hiçbir şey anlatmayabilir.

Yeni Bir Tasavvur Oluşturmak veya 
Var Olanı Canlandırmak İçin
Medeniyet tasavvurlarını oluşturan pek çok dinamiğin ol-
duğu söylenebilir. Alt yapının mı üst yapıyı belirlediği, üst 
yapının mı alt yapıyı belirlediği yönündeki klasik tartışmalara 
girmeden, yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı kadere bağ-
lama kolaycılığına düşmeden, yeni bir tasavvur oluşturma 
gayretinde olanların bir tercih yapma zorunluluklarının hat-
ta lükslerinin olmadığını, eldeki bütün argümanları kullan-
ma gerekliliğinde olduklarını belirtmek durumundayız.

Hepimizin bildiği üzere sanatçı özeldir, fakat sanat ise genel. 
Herkes sanatçı olamaz. Ama herkes sanat eğitimi alabilir, 
sanat ile tanışabilir, sevebilir. Üst düzey üretim becerisi olma-
sa bile kişi sanat eğimleri ile kendi kültürel kodlarına doğru 
yolculuğa çıkabilir.
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Mine ÇAHA

Ebrunun Mümtaz Temsilcilerinden 
Sabri Mandıracı: “Hocam 
Düzgünman, Mana İkliminde 
En Büyük Yardımcım”

Henüz küçücük yaşlardayken eski yazı bilen 
büyükannesinden etkilenerek hat meşk eden, ilk 
gençlik yıllarında Süleymaniye Kütüphanesi’nde İslam 
Seçen’in rahle-i tedrisinden geçerek ciltçilik öğrenen 
ve otuz yılı aşkın süredir ebruya dilbeste olan Sabri 
Mandıracı’nın sanatla dolu hayatını konuştuk.

Yazıya olan ilgisi daha küçücük bir çocukken başlayan Sabri 
Mandıracı’nın hayatına evvela hat sanatı girer. İlkokulu harf 
devriminden önce bitirdiği için eski yazıyla okuyup yazan 
ve torunuyla meşguliyeti oldukça seven büyükannesinden 
Osmanlı alfabesini öğrenir. Okuldan eve döndüğünde doğ-
ruca onun dizi dibine yanaşır, kelimelerin nasıl yazıldığını 
öğrenmeye çalışır. Dokuz-on yaşlarına gelince de Kur’an-ı 
Kerim öğrenmeye başlar. Fakat mahalledeki Kur'an hocası 

farklı bir teknik uygulayarak, Kur'an’ı yazarak öğretmekte-
dir. Aslında mahalledeki bu hocası, onun bir bakıma haya-
tının yönünü belirler. Ayetlerin sözcüklerini yazarken küçük 
çocuğun kalbinde bir şeyler kıpırdar, duaları yazmakla meş-
gul oldukça mutluluk ve huzur duyar. O günden sonra Sabri 
Mandıracı, yaşıtlarından farklı olarak bulabildiği kadarıyla 
gürgen, meşe dalları toplayıp uçlarını keserek kendi kendine 
kalem yapmaya ve bu kalemlerle yazı yazmaya çalışır. 

Neskli Battal Ebru

Sabri Mandıracı

Talik Meşk Satırı -Çevresi Hatip Ebrusu (2013)
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Bu heves zamanla tutkuya dönüşür ve Bursa’da yatılı oku-
duğu yıllarda daha küçük bir lise öğrencisiyken, Eski Eserler 
Kütüphanesi’nin yolunu tutar. Kütüphane müdürü kendisine, 
“Siz gencecik bir çocuksunuz, bu işlerle ne alakanız var?” 
diye sorar. Sonra da belki karşısındaki çocuğun ilgisini ölçmek 
adına bir kitap uzatır okumasını isteyerek. Delikanlı yavaş ya-
vaş da olsa okur uzatılan kitabı. Böylece buranın müdavimi 
olacak bu gence, kütüphanenin kapıları sonuna kadar açılır. 
Sık sık gittiği Bursa Ulucami’nin hat yazıları hat sanatına olan 
ilgisini büyük ölçüde artırır fakat araştırdığı halde o yıllarda bu 
sanatta muvaffak olan birilerini bulamaz. Üniversite eğitimi 
vesilesiyle 1980 yılında İstanbul’a gelince gıyaben tanıdığı hat 
sanatının son büyük ustalarından Prof. Ali Alparslan’dan hat 
eğitimi almaya başlar.  

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğrenciliğe de-
vam ederken, bir yandan hat meşkine başlayan Mandıracı, 
buna ilaveten cilt sanatıyla tanışır. Daha sonra Süleymani-
ye Kütüphanesi’nde İslam Seçen’den eğitim alırken, ho-
casının hayranlıkla zikrettiği bir isim duyar. Ebru mirasının 
bugüne ulaşması hususunda kendisine bir hayli borçlu ol-
duğumuz Mustafa Düzgünman’dan başkası değildir bu. 
Mandıracı, heyecanla o dönemde ebru sanatını ustalıkla 
icra eden ve bu alandaki tek isimle tanışmak ister. Cilt ho-

cası İslam Seçen’den Düzgünman’ın evini öğrenir ve bir 
gün cesaretini toplayıp kendisi ile tanışmaya gider. Cum-
huriyet tarihinde ebrunun mihenk taşlarından biri sayılan 
Mustafa Düzgünman, henüz yirmili yaşların başında olan 
bu genci, bir hayli hevesli görününce; ciddi duruşunun 
arkasında beliren müşfik bir eda ile onu talebeliğe kabul 
eder. Mandıracı’nın ebru yolculuğu da bu vesileyle başlar.

Düzgünman’ın mütevazı evinin kömürlük ve atölye olarak 
kullandığı bir bodrum katı vardır.  Burada küçük bir bö-
lümü atölye olarak kullanabildiği için aynı anda çok fazla 
öğrenci kabul edemez. Talebeliğe kabul edildikten sonra 
pazar günleri bu bodrum katına gidip gelmeye devam 
eder. İki yıl boyunca kendisinden bire bir ders aldıktan son-
ra üçüncü yıl icazet almaya muvaffak olur. 
 
Hocaları Ali Alparslan ve Mustafa Düzgünman gibi eşleri de 
klasik sanatlara merakı olan bu genci pek sever. 1984’te felsefe 
öğretmeni olarak İzmir Maltepe Askeri Lisesi’ne atanan ve an-
cak tatil günlerinde kendilerini ziyaret edebilen oğulları gibi sev-
dikleri bu gence Süheyla Düzgünman, “Keşke İstanbul’da ol-
san oğlum.” der sık sık. Aralarında ziyadesiyle muhabbet bağı 
gelişen bu gencin de İstanbul’a geldiği zaman Feriha Alparslan 
ve Süreyya Düzgünman’ı görmeden gittiği vaki değildir. 

"Mânâda da Bize Yol Gösterici Oldu"
Sabri Mandıracı, her zaman görmeye muvaffak olamadı-
ğı hocası Düzgünman’ın bir gün portresini yapar ve bunu 
hediye etmek amacıyla İzmir’den İstanbul’a postalar. 
Hoca, öğrencisinden böyle bir hediye alınca o kadar mut-
lu olur ki ona cevaben yazdığı mektuba şu satırları ekler: 

Resmeyleyip suretimi handan ettin sen beni 
Firkatimle gamnâk olma, teselli et sen seni 
Dilhane-i muhabbette mukîm ol ey candaş Sabri 
Devran döner, günler geçer; mesut edersin kendini. 

Mustafa Düzgünman’a ait bu mısralar, Mandıracı’yı öyle 
mutlu eder ki ezberine kazınır. Bu hatıraları paylaşarak 
“Rahmani bir gurur ile söylerim. İlimlerinden ve sanatla-
rından ne aldım bilemiyorum ama sevgilerinden çok na-
siplendim.” diyor Sabri Mandıracı.

Hafız Eşref Ede’den etkilenerek tasavvufa yönelen Mus-
tafa Düzgünman’dan ebru sanatının yanında bir “hallal-ı 
müşkil” olarak manaya dair meselelerde kendisinden feyz 
almaktadır. Öyle ki, 1990’da vefat eden Düzgünman’ın 
kendisine kalan kitap arşivinden ve aldığı notlardan bu-
gün bile hâlâ istifade eder.  

Aşk, İştiyakı Doğurur
Mustafa Düzgünman’ın büyük dayısı ve aynı zamanda hocası 
Necmettin Okyay’ın eline Şeyh Abdullah’ın yazdığı bir mus-
haf geçer. Senelerce o mushafın peşinden koşmuştur, fakat 
uzun süre alacak kudreti yoktur. 1927 senesinde Gazi Musta-
fa Kemal Paşa, yazdığı Nutuk’un her bölümünün ayrı renkte 
ve usulde ciltlenmesi için ilgili birinin bulunmasını ister. Top-
kapı Sarayı Müzesi Müdürü Halil Ethem’in aklına Necmettin 
Okyay gelir ve kendisine bu işi teklif eder. 

Necmettin Okyay da Topkapı Sarayı’nın yazma eserler bölü-
müne girerek, ciltlenmiş kitapların incelenmesine müsaade 
edilmesi kaydıyla teklifi kabul eder. Aradan geçen zaman içe-
risinde bütün güzel cilt kalıpları unutulmuştur. O günlerde sa-
raydaki yazma eserlerin ciltlendiği şemse kalıpları tatbik eden 
kimseler yoktur. Necmettin Okyay ile oğlu Sami, saraydaki 
yazma kitapları inceleyerek dişçi mumu ile bütün farklı usulle-
rin cilt kalıbını çıkarır. Siparişler gönderilir ve Gazi Mustafa Ke-
mal çok beğenerek daha fazlası için sipariş verir. İşte gelen o 
parayla Necmettin Okyay heyecanla gidip o Kur’an-ı Kerim’i 
alır. Aynı zamanda hafız olan Necmettin Efendi coşkuyla okur 
mushafı saatler boyunca.  Okudukça bir misk kokusunun ya-
yıldığını hisseder.  Bir süre sonra bakar ki bu koku miskten 
imal edilmiş mürekkeple yazıldığı için yayılmaktadır.  

Necmettin Okyay Üslubu Battal Ebru Hatip Mehmet Efendi Üslubu Hatip Ebrusu Mustafa Düzgünman Üslubu Mustafa Düzgünman Üslubu 
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“Bazı şeyleri ancak aşkla açıklayabiliyoruz.” diyerek 
örnek veriyor Sabri Mandıracı: “Miskten mürekkep 
yapıp müthiş bir yazı ve tezyinatla Kur'ân-ı Kerîm 
yazmak, ciltçiliğin tamamen ortalıktan kalktığı dö-
nemde ciltçiliğe yeniden ba’sü badel mevtini yaşat-
mak,  Necmettin Efendi’nin ve Mustafa Hoca’nın 
ebruculuğa ve hat meşkine merhale kazandırması 
ancak aşk ile açıklanabilir. Bir şeye meftun olursanız, 
o içinizde bitmek bilmeyen bir iştiyak doğurur…”

Beyaz Kitre, Kırmızı Boya Bulamazdık
“Otuz beş yıl öncesinde Üsküdar’da Mustafa 
Düzgünman’ın aktar dükkânının arkasında ebrucu-
luk üzerine konuşacağım aklına gelmezdi. Bu kadar 
rağbet göreceğini hiç düşünmemiştim.” diyor Sabri 
Mandıracı.  Haksız da değildir aslında, o zamanlar ül-
kede bu tür malzemeler yoktur; bir tane kamış kalem 
için bile kırk tane kapının ipi çekilir. Düzgünman’dan 
ders almaya başladığında, hocası kendisine bir kamı-
şı kesip verir ve onu bugün bile gözü gibi saklamak-
tadır. Arkadaşı Murat Bardakçı, İran’a gidip gelir ve 
kendisine çok sayıda kamış kalem getirince dünyalar 
onun olur. Ebru için de vaziyet aynıdır; lale figürü-
nü yapmak için alınan kırmızı boyalar, Almanya’dan 
veya İsviçre’den getirtilir. Ülkede kitreden başka 
malzeme yoktur; kitrenin de iyisini bulmak oldukça 
güçtür. “Kapkara kitre ile çalışırdık; bir gün kaliteli 
ve beyaz kitre buldum, pahalıydı ama biraz aldım. 
Heyecanla gittiğim ikinci seferde bitmişti ve bir daha 
gelmedi.” diyerek anlatıyor o günleri. 

Yine bir gün Mandıracı, malzeme bulabilmek için gezi-
nirken; bir nalburda kırmızı boya bulur. Ancak bu boya, 
ebru için kullanılabilecek su ile barışık boyalardan de-
ğildir. Dükkânın sahibi beğendiği boyanın duvar boyası 
olduğunu söyler. Rengi çok sevdiğinden almakta ısrar 
eder Mandıracı. Hakikaten de evine götürerek teknede 
denediği bu kırmızı boya, suyun üzerinde yağ gibi kalır 
ama o pes etmez; inatla bir mermerin üzerinde iki- üç 
saat boyunca boyayı ezer. Sonra da lale figürü yaparak 
heyecanla hocasına götürür. Hoca şaşkın bir şekilde bo-
yayı nereden bulduğunu sorar; nalburdan aldığına inan-
maz. Talebesi yaptığı işlemi anlatınca, iş açığa kavuşur. 
Saatlerce mermer üzerinde ezdiği için, mermer tozları 
boyanın içine karışmıştır ve onu cisimli boyaya dönüş-
türmüştür. Talebesinin azim ve hevesi imkân kısıtlılığının 
önüne geçmiştir.    

Otuz beş yıl önce nalburlarda satılan badana boyasından 
başka boya yokken bugünkü işlere baktıkça mutlu ol-
duğunu söylüyor Mandıracı. “Talebe demek talep eden 
demek. Ben güzel sanatlar fakültesinde okuyan talebele-
rin iştiyakını genelde yetersiz buldum. Fakat İSMEK gibi 
bir kuruma örneğin, bu işte ilerlemek isteyen ve gönüllü 
kimseler geliyor.” diyerek içine sanatla ilgilenme aşkı dü-
şen insanların eserlerinin de farklı olduğunu vurguluyor.

“Bu Sanat Unutulmaktan Kurtuldu”
Hocası Mustafa Düzgünman’dan bahsederken Mandıracı’nın 
gözleri minnet ve şükranla dolarak şunları söylüyor: “Hocam 
olmasaydı bugün bunları konuşuyor olmayacaktık, tarihimiz-
de ebru yapılırdı diye söylenecekti belki de.”

1920 Üsküdar doğumlu Mustafa Düzgünman’ın bulunduğu 
muhitte o zamanlar fevkalade önemli simalar yetişir. Ahmet 
Celalettin, Ahmet Remzi Dede, Hattat Tuğrakeş İsmail Hakkı 
Bey, Osmanlı’nın kültür mirasından nasiplenen bütün müm-
taz simaları tanımıştır ve onlarla aynı havayı solumuştur.  

Hatta ebru sanatından önce, musikişinaslığı vardır. İlk eğitimin-
den sonra, babasının Üsküdar çarşısındaki aktar dükkânında 
çalışmaya başlayan Düzgünman’ın o yıllarda evde kendi ken-
dine cilt yaptığını görünce annesinin dayısı Hattat Necmed-
din Okyay 1938 yılında, hocalık yaptığı Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin Türk Tezyini Sanatları Bölümü’ne kaydettirir. 
Burada Necmeddin Okyay’dan eski tarz cilt ve ebru öğre-
nerek kısa zamanda kabiliyetiyle dikkati çeker. Necmettin 
Okyay’ın asistanı ve talebesi olarak ebru ve ciltcilik ile meşgul 
olmaya başlar. Bu sırada yine Hattat Hakkı Bey, Hacı Kamil 
Efendi, Süheyl Ünver gibi diğer kıymetli hocalardan da fayda-
lanır. Ancak hayat şartları sebebiyle bir müddet sonra okul-
dan ayrılarak tekrar baba mesleği olan aktarlığa döner. Üsküdar’da bir sokak, (Suluboya)

Eyüp Sultan ‘dan Bir Karakalem Çalışması Ahmet Remzi Dede Portresi
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Bununla birlikte herkesin kendi mizacında ebru yapması için 
de makul şeyler söylüyor Mandıracı. “Sanat taklit ile başlar 
tetkik ve tahkik ile devam eder. Kimseye şu şekilde ebru yapın, 
denmez. Sorulursa diliniz döndüğünce cevap verirsiniz. Fakat 
hocamın deformasyona ve dejenarasyona karşı bir hassasiye-
tinin olduğu inkâr edilemez. Örneğin, ebru ile resim yapılma-
sına karşıydı, bunu söyleyebilirim.”

Ebru sanatının kıymetinden bir şey kaybetmediği sürece baş-
ka zeminlere uygulanmasına sıcak bakan Mandıracı, başın-
dan geçen bir hikâyeyi anlatıyor: “Bir kafede çorba içerken 
bir servis açtılar. Üzerinde büyük bir “Vav” harfi vardı. Bunu 
buraya koymaktaki amacınız nedir, diye sordum. Altına Hafız 
Osman’ın meşhur "Vav" hikâyesini yazmışlar ve bu hikâyenin 
okunmasını istemişler. Hâlbuki bu yazı duvara da asabilirdi. Ta-
ziz edelim derken, tahkir edilmiş.”

Denilir ki, hafıza korunmadan medeniyet var olamaz. Tahkir 
etmek bir kenara, ömrünü sanat hafızamızın korunmasına 
adayan ve çoktan bu dünyadan göçüp giden bir avuç insa-
nın tıpkı mimarideki kilit taşı gibi ağırlık merkezi olmayı ken-
dine vazife addettiğini görüyoruz. Bu vesile ile sözün sonuna 
gelirken, tıpkı eski ebru ustalarının teknelerinin başına geçip 
yaptıkları gibi, ebru sanatını ömrünce ifa ederek bugüne gel-
mesini sağlayan köprü isimlere bin rahmet diliyoruz.

Sabri Mandıracı Kimdir?
Klasik ebru sanatı ustalarından Sabri Mandıracı, 
1963’te Armutlu’da doğmuştur. Ebru sanatında 
kilit taşı olan Mustafa Düzgünman’ın ilk öğrencile-
rindendir.  Bursa Erkek Lisesi’nden 1980 senesinde 
mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversi-
tesi Felsefe Bölümü’ne devam etmiştir. Bu yıllarda 
Ali Alparslan’dan hat yazısı, İslam Seçen’den klasik 
ciltçilik, Mustafa Düzgünman’dan da ebru sanatı 
eğitimi alır ve amatör olarak resim sanatıyla ilgilenir. 
Uzun yıllar Maltepe Askeri Lisesi’nde Felsefe bölü-
münde öğretmenlik yapmıştır.  Burada eş zaman-
lı olarak ebru sanatı dersleri vererek ordu eğitimi 
müfredatında bir ilki gerçekleştirmiştir. 2012 sene-
sinde Ankara Kara Harp Okulu'nda albay rütbesiyle 
emekliye ayrılmıştır. İstanbul’da yaşayan Mandıracı, 
ebru, hat ve resim sanatıyla meşguliyetine devam 
etmektedir. 

Not: Sayın Sabri Mandıracı ile irtibat kurmamızda bize yardımcı olan 
ve sohbetimize iştirak eden İSMEK Ebru Zümre Başkanı Ömer Faruk 
Dere’ye teşekkür ediyoruz. 

Vefatına kadar ebru sanatıyla meşguliyetine devam eden Düzgünman, 
mütevazı çizgisini de talebelerine miras bırakır. Öyle yüce bir mahviyet 
taşır ki, göz nuru eserlerini bir liraya sattığı bile vakidir. Ebruyu değersiz-
leştirdiği yönünde eleştirilip mahzun olsa da, “Bu sanatın yayılmasından 
rahmani bir gurur duyarım. Fena mı oldu, ucuz sattık da herkes aldı evine 
astı. Bu sanat unutulmaktan kurtuldu.” der.  

İcazeti Bugünkü Alfabeyle İmzalandı
Düzgünman’ın klasik yolun korunması konusunda çok hassastır. 
Muhafazakârlık tabirini dört dörtlük fiilen tatbik eden bir davranış ser-
gileyen Düzgünman bazı konularda da bir o kadar dinamik, modern ve 
rasyonel bir tavır içindedir. Mesela bugün eski yazıyla icazet yazanlar için 
“Hocanın kendisi bugünkü alfabeyle icazetimizi imzalamıştır. Bugün eski 
harflerle icazet yazdıranlar onun hem ef’aline hem de kavline aykırı hare-
ket ediyor.” yorumunu yapıyor. 

Yenicami suluboya çalışması 

Karanfil Figürü Ebru Çalışması
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Hattat Hâmid Aytaç’ın talebelerinden biri olan Turan Sevgili, bilhassa geleneksel 
sanatlarda iyi eser verebilmek için sanatçının benlik ve varlık iddiasından sıyrılması 
gerektiğini düşünüyor. “Özellikle hat sanatı, mahviyet gerektirir.” diyen usta sanatkâr, 
hat sanatının dine hizmet, Kur’an’a hizmet olduğunu belirterek, bu bilinçle, varlık ve 
benlik iddiasından soyunarak işe koyulmak gerektiğini söylüyor. Sanat yaşamında 53 
yılı geride bırakan ve Hâmid Aytaç’ın şu anda hayattaki en eski talebesi olan Turan 
Sevgili ile sanat yaşamı ve sanat algısı üzerine konuştuk. 

Semra ÜNLÜ

“
“Mahviyet

Gerektirir

HatSanatı
Turan Sevgili:

Hattat 
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Hat: Turan Sevgili  Yazı Türü: Sülüs 

Tezhib: Eda Funda Özkan
İnci Hilye, Hat: Turan Sevgili, Yazı Türü: Sülüs, Tezhib: Eda Funda Özkan

Selçuklu Hilye, 

Hat: Turan Sevgili, 

Yazı Türü: Kûfî-Celî Dîvânî 

Tezhip: Eda Funda Özkan
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Usta şair Necip Fazıl, sanatçının eser üretmedeki gayesini 
“Anladım işi; sanat Allah’ı aramakmış, / Marifet bu, gerisi yal-
nız çelik-çomakmış…” dizeleriyle anlatır. Sanatçılar, bu gaye-
nin farkında olarak yahut yalnızca hissiyatla, hep bu arayış için 
üretir eserlerini. Geleneksel sanatlarımızda bu hissiyat belki 
biraz daha fazla kendini gösteriyor. Tezhipte, ebruda, hele de 
hat sanatında… İlk hattat olan Hz. Ali’den (RA) günümüze 
ne kadar hat sanatkârı gelmişse, -Karahisari’den tutun da 
Hafız Osman’a, Mustafa Rakım ve Mahmud Celâleddin Efen-
dilere, Yesarizade İzzet Efendi’den Üsküdarlı Hasan Çelebi’ye 
ve daha ismini zikretmediğimiz nicesi- hepsi aynı gaye ile ka-
mış kalemini hokkasının içindeki mürekkebe daldırmıştır. Hat 
sanatının İslam’a ve Kur’an’a hizmet etmek olduğu inancıyla 
aharlı kâğıdının üzerine çekmişlerdir elif’i. Vav’ın sırrına er-
meye yine aynı niyetle gayret göstermişlerdir. Hattat-ressam 
Turan Sevgili’nin pusulası da yarım asrı aşkın sanat yaşamı bo-
yunca hep o gayeyi yön göstermiş. 

Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi arasında köprü olmuş hat 
sanatkârı Hâmid Aytaç’ın icazetli talebelerinden biri olan Tu-
ran Sevgili’yle, sanat serüveni üzerine hoş bir sohbet gerçek-
leştirdik.  Sahrayicedid’deki atölyesinde ziyaret ettiğimiz usta 
sanatkâr, tahsil yaşamını, hat sanatına olan merakının ne za-
man başladığını, yolunun Hâmid Aytaç’la nasıl kesiştiğini ve 
daha pek çok konuyu, ikram ettiği sıcacık çaylarımızı yudum-
larken büyük bir samimiyetle anlattı.  

Hâmit Aytaç’la İlk Tanışma
Turan Sevgili, 1944 Erzurum Oltu doğumlu. O daha küçük 
bir çocukken ailesi Çorum’a yerleşmiş. O yüzden ilkokul, 
ortaokul ve lise tahsilini bu şehirde tamamladıktan sonra 
1963 yılında, şimdilerde adı İstanbul İlahiyat Fakültesi olan 
Yüksek İslam Enstitüsü’ne başlamış. Resme çocukluktan 
beri yeteneği ve meyli olmasına rağmen, ne resimle ne 
de yazıyla ilgili sanatsal faaliyet gösterme fırsatı bulabil-
miş Çorum’da. Ortaokul ve liseyi imam hatipte okumasın-
dan ötürü eski yazıyla zaten haşir neşir olan Turan Sevgili, 

üniversite eğitimi için geldiği yedi tepeli şehirde, o aradığı 
fırsatın tepside kendisine sunulmasını beklememiş ve he-
men, ne yapabilirim, diye araştırmaya koyulmuş. 

Hat sanatının, hepsi kendi alanlarında üstatlarının İstanbul’da 
olduğunu öğrenmiş ve adını çokça duyduğu, o dönemin bü-
yük ustalarından Hâmid Aytaç’ın kapısını çalmış. “Hakikaten 
hat sanatını, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine ta-
şıyan bir köprü vazifesi görmüştür. Bunun için daha çok gün-
demdeydi Hâmid Bey. Bizim zamanımızda İlahiyat Fakültesi, 
şimdiki gibi Bağlarbaşı’nda değildi, Fındıklı’da, Güzel Sanatlar 
Akademisi’nin karşı çaprazındaydı. İki yıl orada okuduk. Bir gün 
okuldan çıkıp hemen Sirkeci’ye Hâmid Bey’in yanına geldim.” 
sözleriyle anlatıyor hocasına ilk ziyaretini. Aytaç’a, talebesi ol-
mak istediğini belirtmiş, o da ikilememiş. Böylece 1963 yılının 
19 Nisan’ında Turan Sevgili, Hâmid Ayaç’la meşke başlamış. 

Aradan altı ay geçtikten sonra, pek tabii ki üstat Aytaç’ın 
da izniyle, piyasaya yazı yazmaya başlamasını kendisinden 
dinleyelim. “O zamanlar, şimdiki gibi bilgisayar yoktu. Dini 
neşriyatların iç yazıları, kimi firmaların ihracat yazıları hep elle 
yazılıyordu. Biz de başladık yazmaya. Aynı yıl bir ofis açtık 
Cağaloğlu’nda. Hat, grafik, illüstrasyon, resmi birlikte yürü-
tüyordum. O zamanlar matbaa ressamlığı deniyordu yaptığı-
mız işe.” Kendi ofisini de açmasıyla birlikte Turan Sevgili, hayli 
yüksek tempolu bir çalışma sürecinin içine girmiş.  

Hem okulu hem de Cağaloğlu’ndaki ofisi birkaç yıl birlikte 
yürüttükten sonra 1967’de fakülteden mezun olmuş. Me-
zuniyetinden hemen sonra, din kültürü öğretmeni olarak 
çalışmaya başlamış. Tabiri caizse nefes almadan çalışmak 
durumunda olduğu yeni bir sürece girmiş. “Gündüz okula 
gidiyordum. Okuldan çıkışta sipariş topluyordum, gece de 
çalışıyordum. Öyle ki bazı geceler hiç uyumuyordum. Uyu-
dum dediğim zaman da iki saati geçmezdi. Sabah saat altıda 
kalkıp okula gitmek durumundaydım. Yoğun bir tempoyla 
yürütmeye çalıştık iki işi birden.” 

6 Çeşit Yazıda İcazeti Var 
Öğretmenlik ve matbaa ressamlığı işlerini birlikte yürütür-
ken, Hâmid Aytaç’la meşke nasıl vakit bulabildiğini merak 
etmemek mümkün değil. Sorduğumuzda, ofisinin, Hâmid 
Aytaç’ın yazı evine yakın olduğunu, bu sebeple üstadın yo-
ğun olmadığı zamanları bilebildiğini anlatıyor. Aytaç’ın haya-
tının kaleme alındığı bir yazıdan, hat üstadının aynı zamanda 
yatıp kalktığı çok çok sekiz metrekarelik yazı evinin Cağaloğ-
lu’ndaki Reşit Efendi Hanı’nın ikinci katında bulunduğunu 
hatırlıyoruz. “Yoğun olmadığını gördüğümde hemen gider 
meşkimi gösterirdim. Hâmid Bey’e meşke devam eden çoğu 
arkadaş beni bu nedenle orada görememiştir.” diyor Sevgili.    

Hâmid Aytaç’tan yazı öğrenmeye 1963 yılında başlayan Tu-
ran Sevgili, icazetini 1978 yılında almış. Günümüzün usta 
hattatlarından Hasan Çelebi ile yaptığımız bir söyleşiden 
Aytaç’ın, talebelerine öyle çok da kolay icazet vermediğini 
biliyoruz. Zira Çelebi de icazetini, hocadan on sene sonra 
alabilmiş. Hâmid Hoca, Hattat Turan Sevgili’ye de ‘Artık ica-
zet alma vaktin geldi’ dememiş elbette. 

Eskiden talebelerin hocadan icazet istemesinin, o günkü 
anlayışla edebe aykırı görüldüğünü belirtirken, kendisinin 
icazet alışını bakın nasıl anlatıyor Sevgili: “Hocanın vefa-
tından dört yıl kadar önceydi. Bir gün, benim ilahiyat fa-
kültesinden arkadaşım, aynı zamanda avukat olan Mevlüt 
Uysal’a gittim. Hocaya icazet konusunu açamadığımı, bu 
konuda bana yardımcı olmasını istedim. ‘Epey de zaman 
oldu, kimin ne zaman gideceği belli olmaz ama hocamız 
artık yaşlı. Hocanın olduğu bir gün sen de gel, hocaya 
çıtlat meseleyi’ dedim. 1978 yılında bir gün yine ofisime 
davet ettim Hâmid Bey’i. Mevlüt Uysal da vardı. Konuş-
tuğumuz gibi meseleyi hocaya açtı. ‘Hocam, Turan sizin 
yanınıza senelerdir gelip gidiyor, icazet alacak duruma 
gelmedi mi daha?’ deyince, Hâmid Bey de, ‘Ooo geldi de 
geçti bile’ dedi. Bunun üzerine ben de, ‘Hocam o zaman 
ben bir şey hazırlayıp getireyim’ dedim.” 

Turan Sevgili, hocasının olurundan hemen sonra altı çeşit ya-
zıdan oluşan bir icazet metni hazırlamış. Bu altı çeşit yazının, 
kûfi, sülüs, nesih, talik, divani ve celi divani olduğunu öğreni-
yoruz. İcazetten sonra da vefatına kadar Hâmid Hoca ile bir-
likteliğinin devam ettiğini söylüyor sanatçı. Aytaç’ın, şu anda 
hayatta olan en eski öğrencisi olduğunu ifade eden sanatkâr, 
kendisi gibi Oltulu olan Hattat Hasan Çelebi’nin, ondan bir yıl 
sonra hocayla meşke başladığını vurguluyor.  

1982 yılında vefatına kadar Hâmid Bey’den çok istifade ettiği-
ni söyleyen Sevgili, “Belirttiğim şekilde o yoğun çalışma tem-
posunda başka bir hoca arayışına girmem zaten mümkün 
değildi. O sebeple Hâmid Bey’le başladık, Hâmid Bey’le bi-
tirdik.” şeklinde konuşuyor. Aytaç’la, usta-çırak ilişkilerinden 
bahsetmesini istiyoruz biraz da. “Sevgi ve saygı çerçevesinde 
bir talebe-hoca ilişkimiz vardı.” diyor. 

Aynı zamanda ressam olan Aytaç’ın, resme karşı hem il-
gisi hem de yeteneği olan talebesine, onu ofisinde ziyaret 
ettiği kimi vakitlerde karakalem resimlerini gösterdiğini de 
öğreniyoruz. 

Hat hocasını, “Kalender, yumuşak, mütevazıydı. Ancak siz 
fazla bir irdelemediğiniz takdirde pek bir şey göstermezdi. 
Öğretmek istemediğinden değildi bu, yapısı böyleydi.” sözle-
riyle anlatan Sevgili, meşklerinin yanı sıra zaman zaman piya-
saya yazdığı yazıları da fikrini almak için hocasına götürdüğü-
nü belirtiyor. Hocasını sevgi, saygı ve özlemle yâd eden Turan 
Sevgili, “Vefatından sonra da bizim için hocalığı sona ermedi. 
Kitaplarıyla, eserleriyle hep yanımızda o. Bunaldığımız yerde, 
işin içinden çıkamadığımız yerde ona müracaat ediyoruz, o 
da bize hocalık yapıyor.” diye ekliyor.  

“Hat Sanatı Hayat Tarzım” 
Hâmid Aytaç’tan icazetini aldığı altı çeşit yazıyı aynı keyifle 
çalıştığını söylüyor Turan Sevgili. Hat sanatının kendisi için çok 
ayrı bir yeri olduğunu, “Hat sanatı benim için şu anda her 
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şey. Resmi de hatla birlikte yürüttüm, ancak ruhumu okşayan, 
benliğimi saran, beni manevi yönden doyuma ulaştıran, hat 
sanatı oldu. O sebeple bazı müşkülâtlar yaşamamıza rağmen, 
gönül verdiğim, sevdalandığım hat sanatını hiç bırakmadım. 
Hat, artık hayat tarzım oldu.” sözleriyle anlatıyor. 

Sanatını elinden geldiğince en iyi şekilde yapmaya gayret 
ettiğini ifade eden Sevgili, herhangi bir sanat dalında iyi bir 
eser üretmek için, ‘en iyi ben yapıyorum’ iddiasıyla değil ama 
sanatkârın kendi kapasitesi ölçüsünde elinden 
geldiğince en iyi eseri verebilmek için 
tasavvuftaki gibi onda fani 
olmak, onda erimek 

gerekliliğine inanıyor. 
Hat sanatıyla iştigal eder-
ken, benlik ve varlık iddiasında 
olmamak gerektiğini de savunan Sevgili, 
“Geleneksel sanatlar, özellikle hat sanatı, mahviyet gerektirir. 
Yokluk, kendinde bir varlık görmemek, tevazu gerektirir. Böyle 
olmalıdır. Öteki türlü olursa, varlık ve benlik işin içine girerse, o 
artık direkt ihtirasa girer. Oysa bu ihtiras, benlik ve varlık iddiası 
yok edilirse ufuk genişler, o zaman etrafı da görmeye başlar in-
san.” diye konuşuyor.  Varlık ve benliğin kulluğa da aykırı oldu-
ğunu da ifade ediyor. Usta sanatkâr, hat sanatının dine hizmet, 
Kur’an’a hizmet olduğunu belirterek, bu bilinçle, varlık ve ben-
lik iddiasından soyunarak işe koyulmak gerektiğini söylüyor.  

Hat sanatının zaman zaman fetret devri yaşadığına de-
ğinen sanatkâr, sıkıntılı dönemlerinde dahi hat sanatını 
terk etmemiş. Tıpkı, rahle-i tedrisinden geçtiği Hâmid Ay-
taç gibi. Üstat için, Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir 
köprüydü demişti talebesi Turan Sevgili. 1928’deki Harf 
İnkılabı’na kadar yüzlerce ilan, kartvizit, broşür ve tabe-
la gibi matbuatın çoğu onun kaleminden çıkmış. Dahası 
yüzlerce kitap, gazete ve mecmuanın kapak yazılarında 
da Hâmid Aytaç imzasına rastlanır. Hattat Hâmid Yazı Evi, 

bir dönem Cağaloğlu’nun en önemli, en çok 
iş yapan yazı evlerinden biri hali-

ne gelmiş. Harf İnkılabı’nın 
ardında hat sanatı-

nın yasaklanmasıyla 
Bâbıali’de birçok yazı evi-

nin kepenk kapattığı dönemde 
bile Aytaç, sanatını terk etmemiş. 

Hayatını adadığı ve deyim yerindeyse muhafızlığını yaptığı hat 
sanatı için “Allah, Osmanlı’dan kalan bu sanatı Cumhuriyet’e 
taşıma vazifesini bana yükledi. Ömür boyu hem sanatımı icra 
etmeye, hem de öğretmeye yemin ettim.” diyen Aytaç gibi 
talebesi Turan Sevgili de yüreğinden, elinden uzak tutmamış.  
Hat ile meşgul olurken çevresinden bazı kimselerin bıyık al-
tından gülerek, “Ne diye bunlarla uğraşıyorsun” dediklerini 
hatırlıyor üzülerek. Ama o, söylenenlere hiç aldırış etmeden, 

“Benim için bir sevda, ayrılmaz bir 
parçam.” dediği hat sanatını, yarım 
asrı aşkın bir süredir icra ediyor.  

“Kıbleyi Teveccühte 
Teşeddüt Olmaz”
Ustası Hâmid Aytaç’ın dışında onu etki-
leyen başka hat sanatkârları olup olma-
dığını soruyoruz. Hâmid Hoca’nın ken-
disi için elbette hep ilk planda olduğunu 
belirterek, “Bir defa o benim gözde ho-
camdı. Tasavvufta da vardır. Şeyhte fena, 
peygamberde fenayı ve Allah’ta fenayı 
doğurur derler. Kıbleyi teveccühte teşed-
düt olmaz. Yani kıbleye yönelmede iki-
lem olmaz. Bizim yöneldiğimiz Hâmid Bey 
idi ve ona kanalize olduk.” diyor. Ancak 
Aytaç’ın döneminde yaşayan Necmeddin 
Okyay, Halim Özyazıcı, İsmail Hakkı Altun-
bezer, Kemal Batanay gibi her biri hat sana-
tının birer virtüözü olan isimleri de göz ardı 
etmesinin mümkün olmadığını vurguluyor. 
Bu isimlerle bizzat teşrik-i mesaiye girmemiş 
olmasına rağmen, Hâmid Hoca’dan icazetli 
olduğu altı çeşit yazıyı yazarken hepsinden 
yararlandığını anlatıyor. 

Zikrettiği hat ustalarının yanı sıra bir usta daha 
var ki, Sevgili onu, “Bu işin kurucusu, temel 
taşı” diye ifade ediyor. O isim, Şeyh Hamdul-
lah. İsmini andığında, ona duyduğu hayranlığı 
hissedebiliyor insan. Şeyh Hamdullah’ın ve on-
dan sonra gelen hattatların özverili çalışmalarıyla 
İstanbul’un, bu sanat için bir okul haline geldiğini 
ifade ediyor hattat Sevgili. Günümüzde yaşayan hattatların 
çalışmalarının da bunun teminatı olduğuna işaret ediyor ve 
ekliyor; “Bu işi benimseyen, güzel yapmaya çalışan ve güzel 
yapan birçok hattatımız var. Onların gayretleri neticesinde İs-
tanbul yine okul olma niteliğini muhafaza ediyor. Rakımlar, 
Abdullah Zühdüler, Hafız Osmanlar… Bunların hepsi kendi 
döneminin usta hattatlarıdır.” 

Turan Sevgili, önce gelenlerin hakk-ı tekaddümü, yani ön-
celik hakkı olduğuna da değiniyor. Fakat “Kemal, olgunluk, 
müteahhirinindir, yani sonra gelenlerindir. Bu her şeyde 
böyledir.” diyor. Yazının tekabül ede ede günümüze geldi-
ğini ifade eden Turan Sevgili, hat sanatının ileride çok daha 
değişik noktalara gelip gelmeyeceğinin bilinemeyeceğini 
söyleyerek, “Daha önce gelenler bu sanatın, bu noktaya 
geleceğini belki de düşünmüyordu. Son nokta, son durak, 
geldikleri yer diye düşünüyorlardı belki, ama gelişti. Biz de 
son durak bu diyemeyiz, çünkü belki ileride daha başka 
noktalara ulaşabilecektir.” şeklinde konuşuyor. 

Söz geleceğe gelmişken, hat sanatına dair birikimini genç 
nesillerle de paylaşıp paylaşmadığını soruyoruz sanatkâra. 
“Derler ki, bu işin zekâtıdır öğrenci yetiştirmek. Çok yoğun 
olmamakla beraber, öğrencilerim oluyor zaman zaman. Ha-
len de devam edenler var. ” diyerek yanıtlıyor sorumuzu. Her 

sanatta, olduğu gibi hat öğrenmenin de kişinin yeteneğine, 
eğilimine, çalışmasına, sabrına bağlı olduğunu da söyleme-
den edemiyor. 

“Karahisari Besmelesi Grafik Harikası” 
Hattat Turan Sevgili’nin, sanat yaşamında yarım asrı geride 
bıraktığını belirtmiştik. Usta sanatkâr, 50 yılı aşan sanat biri-
kimini, geçtiğimiz yıl Dolmabahçe’de düzenlenen “ Sanatta 
52. Yıl” sergisiyle ortaya koydu. Sergide, sanatkârın klasik 
ve modern tarzda ürettiği 41 adet hat eseri ile 70 adet 
hattat portresi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 52. yıl 
sergisinden bahseden Sevgili’ye, kendisini klasiğe mi, yoksa 
modern anlayışa mı daha yakın bulduğunu soruyoruz. 

Usta sanatkâr, klasiğin önüne başka hiçbir şeyin geçeme-
diğini söylüyor fakat yazının normlarını, formlarını muha-
faza etmek şartıyla görsel yönden birtakım değişiklikleri 
ortaya koymak gerektiğine de inanıyor. Hat sanatkârlarının 
hep gıpta ile, hayranlıkla bahsettiği Karahisari’nin Besme-
lesini hatırlatarak, “Karahisari’nin meşhur Beslemesi, tam 
bir kreatif olaydır. Mükemmel bir grafik çalışmasıdır. Zaten 
eski kûfi dediğimiz yazılarda grafik olayları vardır. Selçuk-
lular dönemine ait yazılara, süslemelere baktığınız zaman 
her birinin birer grafik harikası olduğunu görürsünüz. Aslan 
şeklinde, deve, kuş, çam şekillerinde kompozisyon örnekleri 
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vardır. Bunlar birer grafik anlayışıdır. Görsel sanatlarda da 
klasik resim öteden beri olmakla beraber, grafik formasyo-
nu zaman içerisinde gelişmiş.” 

Grafiğin artık bu denli yaygınlaştığı günümüzde yazının 
normlarından ödün vermeksizin, kompozisyona bir görsel-
lik katmanın, günün sanat anlayışıyla birtakım şeyler ortaya 
koymanın yeni bir nefes olduğunu savunuyor Sevgili. Kendi-
sinin de, yazıda deformasyona gitmeksiniz, normlarını boz-
madan birtakım görsellikler getirmeye gayret ettiğini ifade 
ediyor. Modern anlayışı savunan kimi sanatçılar, geleneksel 
sanatlarda yeni ekollerin ortaya çıkmayışının sebebini, kla-
sikçilerin katı duruşuna bağlıyor. 

Turan Sevgili’den, bu konudaki düşüncesini paylaşmasını 
istiyoruz ve “İçinde bulunduğumuz asırda yeni bir ekol ne-
den ortaya çıkmadı sizce?” diye soruyoruz. Yazının normları 
itibarıyla zaten son noktanın konulduğunu söylüyor ancak 
yine de ileride yeni ekollerin çıkabileceğini belirtiyor. Hat 
sanatkârı. Yeni ekollerin çıkmayışında hayat şartlarının da 
etkisi olduğuna işaret ederek, “Herkes bir Hâmid Bey ola-
maz elbette. Bu işe gönül vermiş bir sanatkârdı. Hat onun 
için bir yaşam tarzıydı. Herkes böyle olamaz. Günün şartları 
malum, gittikçe ağırlaşıyor. Bütün bu şartlar bu durumda 
etken oluyor elbette. Kendinizi yalnızca sanata verip, hayatı-
nızdaki diğer her şeyi, herkesi bir kenara koyup, umurumda 
değil, diyemiyorsunuz. Hayat gaileleri mesleğinize olan eğili-
minizi elbette etkiler. Üstelik zaten eskiler bu mevzu üzerin-
de o kadar durmuşlar ki, artık son noktayı koymuşlar. Biz o 
prensipleri doğru düzgün icra edebilirsek, mesele hallolmuş 
demektir. Deforme etmeden, dejenerasyona uğratmadan o 
formları, normları güzel icra edebilirsek en büyük hizmeti 
vermiş sayılırız. Onun ötesindeki arayışlar, dediğim gibi gör-
sellik yönündendir ve öyle olmalıdır, normları bozarak de-
ğil.” diye konuşuyor. Hattat Turan Sevgili, bir değişiklik, yeni 
bir ekol getiriyorum diye hattın normlarını bozmanın, kendi 
deyişiyle ‘bir ucube meydana getirmenin’ doğru olmadığını 
da önemle vurguluyor. 

“Devletin Sanatkârı Himayesi Sanatı İlerletir”
Sohbetimiz sürerken, gözlerimiz gayriihtiyari Turan Sevgili’nin 
birbirinden kıymetli eserlerini ürettiği atölyesinin duvarlarında 
geziniyor. Sanatkârın hemen arkasında, epey büyük ebatlı bir 
çerçeveyle duvarı asılı duran hat çalışması dikkatimizi çekiyor. 
Bir salkım üzümün tanelerine özenle, aşkla istiflenmiş Esma-ül 
Hüsna, bizi kendisine hayran bırakıyor. Allah’ın güzel isimleri, 
sanatkârın bir başka çalışmasında ise bir küre içerisinde Allah 
yazısı ve o küreden doğan 99 minik küre şeklinde kompoze 
edilmiş olarak karşımızda duruyor. Ustanın hemen solundaki 
sütunda asılı duran, o çok tanıdık Hâmid Aytaç tablosu gözü-
müze çarpıyor. Pek çok kaynakta gördüğümüz, yine Aytaç’ın 
talebelerinden biri olan İsmail Yazıcı’nın sanatkârın hayatını 
kaleme aldığı kitabın kapağından da hatırladığımız portre de 
Turan Sevgili imzasını taşıyor. Portre, Aytaç’ın vefatından iki 
yıl önceki halini yansıtıyor. Gözlerimizi, duvarlardaki o şaha-
ne görsel ziyafetten çekiyor, söyleşimize dönüyoruz. Hayatın 
belki de her alanında eskiyle yeni karşılaştırması yaparız ya. 
Bir karşılaştırma da, hat sanatında Osmanlı dönemi ile şimdiki 
dönem için yapalım istiyoruz. 

Osmanlı döneminde çoğu sanatkârın, sanatını sarayın himaye-
sinde icra ettiklerini, maişetlerini böyle çıkardıklarını biliyoruz. 
Günümüzde ise bu pek böyle değil. Sanatkârlar, kendi gayret-
leriyle sanatlarını icra edebiliyor. Sevgili, “Bir söz vardır malum, 
‘Marifet iltifata tabidir’, diye. Bir şeye iltifat varsa, o iltifat, mari-
feti yapanı, sanatı icra edeni de gayrete getirir. Şüphesiz sara-
yın böylesi bir duruma el atması, sanatkârları himaye etmesi, o 
sanatların ilerlemesinde büyük bir faktör. Ama sanatkârı kısıt-
lama da elbette olmamalı. Geçmişte Kur’an’a, İslam’a hizmet 
anlayışı vardı. Sanatın bir hükümet tarafından desteklenmesi, 
organize edilmesi ve korunması elbette bu önemli bir faktör-
dür. Hakikaten bir şeyler ortaya koymuş insanların kollanması, 
sanatın daha ileriye gitmesine vesile olabilir.” sözleriyle bu ko-
nudaki fikrini ifade ediyor. Elbette söylediklerinde son derece 
haklı usta sanatkâr. Maişet derdine düşmeseler, çok daha gü-
zel eserler üretebilirler kuşkusuz, diye aklımızdan geçiriyoruz. 

Hattat Turan Sevgili, günümüzde bazı koleksiyonerlerin, ami-
yane tabirle kurnazlık yapıp, sanatçıdan eseri mümkün olduğu 
kadar cüzi bir fiyatla alıp, koleksiyonuna katma çabasında ol-
duğuna da değinmeden edemiyor. “İşin değerini bilip, hakkını 
verenler olduğu gibi, bu şekilde davrananlar da var. Bu şekil-
de bir iltifat olmasa daha iyi. (Gülüyor) Sanatçılar istismar edi-
liyor çoğu zaman. Hâmid Bey de yaşadı bunu. Burada biraz 
da sanatkâr kendini kollamalı. Yani hüsn-ü zan esastır. Kötü 
düşünmemeli, iyi düşünmeli ama tedbiri elden bırakmamalı.” 
diye konuşuyor.  

“Müslüman uyanık olacaktır.” diye de ekleyen Sevgili, Hz. 
Muhammet’in (SAV) ‘feraset’ sıfatı bulunduğunu ve bunun 
ümmette de olmasının lazım geldiğine dikkat çekiyor. Uyanık 
olmaktan kastının, güncel anlamdaki gibi şark kurnazlığı değil, 
ama tedbirli davranmak olduğunu açıklıyor. Hz. Peygamberin 
de kendi ashabı ile bir şey alıp verirken, bunu iki şahit huzu-
runda yazılı olarak belgelediğini hatırlatarak, bunun bir tedbir 
olduğunu söylüyor. 

Söyleşimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Pek çok özel kolek-
siyonda ve camide eserleri bulunan hat sanatkârı, gönül ver-
diği sanatını 50 yılı aşkın bir süredir olduğu gibi bundan sonra 
da icra etmek istediğini belirterek, “Bir yerde olmak değil, bu 
yolun, bu sanatın neferi olmak benim için önemli. Evet, ben 
bu işin neferiyim. Şurada veya burada olmalıyım diye düşün-
medim hiçbir zaman. Sanatta 53 yılı geride bıraktım. Az bir 
zaman değil bu. Çok ön plana çıkmak isteseydim, resim sa-
natında da çıkabilirdim. Ama böyle bir iddiaya sahip değilim 
ben. İnsanlar beni bilsin, dünya beni bilsin gibi bir iddiaya sahip 
değilim. Dediğim gibi ben bu sanatın neferiyim, buna hizmet 
için varım. Düşüncem bu, bundan sonra da böyle olacaktır.” 
diyor. Her hale şükür demek olan, “Elhamdülillah alâ külli hal” 
sözünü hatırlatıyor Hattat Turan Sevgili. Sanatkâr son olarak, 
tüm sanat dallarında olduğu gibi hat sanatında da hissetmek, 
iyi gözlemlemek, iyi tasarlamak ve elbette iyi çalışmak gerek-
tiğini ifade ediyor. Ama kibre kapılmadan, sabırla ve azimle… 

8786

Esmâü'l-Hüsnâ ve Hilye-i Şerif  Hat ve Grafik: Turan Sevgili,  Yazı Türü: Sülüs-Nesih



8988

Veliye Martı, Anadolu’nun en eski el 
sanatlarından biri olan yazmacılığın, 

günümüzdeki önemli ustalarından biri. Kıbrıs’ta 
gördüğü bir Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaik 

panosuyla başlamış yazmacılık serüveni. On 
yıl Eyüboğlu Atölyesi’ne devam etmiş bu 

sanatı öğrenmek için. Sonrasında sadece baskı 
yapmakla sınırlamamış kendini ve yazmacılığın 

geleneksel yönünü araştırmak için kolları 
sıvamış. Geleneksel yöntemlerle yazmacılığı  

ustalarından öğrenmek için  tam üç yıl boyunca 
İstanbul-Tokat arasında mekik dokumuş. 

Araştırmaları Tokatla sınırlı değil elbette Veliye 
Martı’nın. Hikâyesini kendi ağzından dinlemek 

için yazma ustasını Fındıkzade’deki küçük 
atölyesini ziyaret ettik.  

Geleneksel

İmzası

Yazma Motiflerinde
Veliye Martı

Semra ÇELİK

Veliye Martı
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Mavi gökyüzünde üç martı süzülüyor. Rengini gökyüzünden alan uçsuz bucaksız denizin üzerine sarı, 
kırmızı zambaklar serpiştirilmiş. Gökyüzünde özgürce kanat çırpan martıların gözleri kamaşıyor aşa-
ğıdaki bu renk cümbüşü karşısında. Usulca alçalıp, mavi denizin bir köşesine, çiçeklerden biraz öteye 
ilişiveriyorlar. Dertleri karmaşaya sebebiyet vermek, göz alıcı çiçekleri huzursuz etmek değil elbet. Ses-
sizce bir köşede durup, o rengârenk resmin bir parçası oluversinler yeter. Denizin mavisini, martıların 
varlığıyla çiçekler de mutlu oluyor. 

Gökyüzünün maviye boyadığı uçsuz bucaksız denizin üzerindeki martılar, engin denizi bezeyen çiçek-
ler bir yazmada gülüyor bize, Veliye Martı’nın yazmasında. Martı’nın yazmacılık serüvenini anlatmaya 
başlamadan evvel, Anadolu’nun en eski geleneklerinden biri olan yazmacılığa kısaca değinelim isti-
yoruz. Oyulmuş ahşap kalıplar kullanarak çeşitli boyalarla, genellikle pamuklu bazen de ipek kumaş-
lar üzerine elle çizilip resmedilerek veya basılarak yapılan bir kumaş süsleme sanatı yazmacılık. Diğer 
sanatlarda olduğu gibi yazmacılık sanatında da gelenek ve görenekler, usta-çırak ilişkileri, üretimin 
günümüzde halen devam ediyor olmasında etkili olmuş. 

Ağaç kalıplarla baskı yapma tekniğinin ilk olarak nerede kullanıldığı hakkında kesin bir bilgi bulunma-
makla birlikte, tarihi kaynaklara göre Mezopotamya’da tahta kalıpla kil üzerine baskı yapıldığı, Çin’de 
de ağaç kalıplarla mühür basıldığı biliniyor. Ağaç kalıplarla baskı tekniği Anadolu’da ilk olarak Hititler 
tarafından kullanılmış. Orta Asya’da yaşayan Türk kavimlerinin kumaş desenlemede, av ve avcılık kül-
türünü yansıtan hayvan figürleri kullandığı da yine tarihi kaynaklarda belirtiliyor. Kaynaklarda yer alan 
bilgilere göre, Türkler Orta Asya’da milattan önce de yazmacılığı biliyordu. 

Büyük beceri ve ustalık gerektiren Türk yazmalarının günümüze dek ulaşabilen en eski örnekleri beylik-
ler dönemine tarihleniyor. Sultan II. Beyazıt’ın Türk-İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan tılsımlı gömleği 
bunlardan biri. Anadolu’da yaygın olarak icra edilmiş olan bu el sanatının adı Tokat ilimizle özdeşleşmiş 
olsa da ilerleyen satırlarda yazma ustası Veliye Martı’nın da anlatacağı üzere başka birçok ilde de pek 
güzel örnekleri verilmiş. Bu el sanatının örnekleri çoğunlukla kadınların baş bağlamada kullandıkları 
başörtülerinde günümüzde de halen görülmekle birlikte bohça, sofra örtüsü, yorgan yüzü olarak da 
kullanıldığı gibi giyim sektöründe de karşımıza çıkabiliyor. 

Eyüboğlu Panosu Yazmacılığa Açılan İlk Kapı 
Yazmacılık hakkındaki bu kısa bilgilendirmenin ardından, bu el sanatını halen yaşatmaya çalışan yaz-
ma ustası Veliye Martı’ya kulak verelim istiyoruz. Bundan 25 yıl önce bir tesadüf eseri başlar Martı’nın 
yazmacılık serüveni. Hayatı boyunca hayallerinin peşinden gitmeye çalışan Veliye Martı, hep istediği 
üzere bir süre Kıbrıs’ta yaşamış. Sonradan tutkuyla bağlandığı yazmacılık sanatına adım atması da 
orada karşılaştığı bir Bedri Rahmi Eyüboğlu mozaiği vesilesiyle olur. Askerlerin öğlen yemeklerini yediği 
bir askeri gazinoda görür mozaik panoyu ve hayran kalır. 

Öteden beri hayranı olduğu Eyüboğlu imzalı panodan etkilenen Martı, kalkar 
İstanbul’a gelir. Sonra başka bir tesadüf onu, Bedri Rahmi’nin oğlu ile karşılaştırır. 
Bu hoş tesadüfü bakın nasıl anlatıyor; “İstanbul’dayken bir gece radyo dinler-
ken, baktım Mehmet Hamdi Eyüboğlu konuşuyor. Hemen o dakikada radyoyu 
aradım ve Mehmet Hamdi Eyüboğlu’nun telefon numarasını istedim. Ertesi 
sabah Eyüboğlu’nu telefonla aradım. 1989’un Kasım ayında, Mehmet Hamdi 
Eyüboğlu ile randevulaştık ve atölyeye gittim. Atölyeye gitmek benim için yaz-
macılığa açılan ilk kapı oldu.” 

Mehmet Hamdi Eyüboğlu’nun, yazmacılık sanatındaki ilk hocası olduğunu söy-
leyen Veliye Martı, bir tesadüf neticesinde adım attığı Eyüboğlu Atölyesi’ne tam 
10 yıl devam etmiş. Kendisinin, Eyüboğlu Atölyesi’nden yazmacılık konusunda 
icazet alan ilk ve tek kişi olduğunu belirtiyor. Veliye Martı’nın, Anadolu top-
raklarında tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan bu el sanatıyla ilgili araştırma 
çalışmaları, daha Eyüboğlu Atölyesi’ne devam ederken başlamış. Söyleşimizi 
yaptığımız, baskı masasının, kalıpların ve birbirinden güzel yazma örnekleri-
nin bulunduğu odada, tavana kadar yükselen raflardaki yığınla kitabı göste-
rerek, kitaba ve araştırmaya çok meraklı biri olduğunu ifade ediyor. Eskiden 
yayıncılık işiyle uğraşan ve bir yayınevi bulunan eşinin de kendisi gibi kitap-
lara düşkün olduğunu belirtmeden geçemiyor yazma ustası ve ekliyor, 
“İnsan, galiba eş seçerken kendi çizgisindekini seçiyor doğal olarak.” 
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İstanbul- Tokat Arası Mekik Dokudu
Atölyede döneminde araştırmaları devam ederken, yazmacılık hakkında biri Reyhan Kaya imzalı “Yaz-
macılık Sanatı”, diğeri de Kemal Türker’in bu sanatla ilgili kitabı olmak üzere iki çalışmayı okuduğunu 
anlatan Veliye Martı, atölyede öğrendiği modern yazmacılıkla sınırlı kalmayı istememiş ve geleneksel 
yazmacılığın izini sürmüş. Okuduğu kitaplar ona Tokat yollarını açmış. “Geleneksel yazmacılığın Tokat’ta 
halen yapılmakta olduğunu ve geleneksel yazmacılığın kökünün orada olduğunu keşfettim. Tokat’a git-
tim, yıllarca oralarda araştırmalarda bulundum.” diyen yazma ustası, üç yıl boyunca sürekli gidip geldiği 
Tokat’ta birçok ustayla çalıştığını her birinden aldığı bilgiyi harmanladığını dile getiriyor. Üç yıl İstanbul 
ile Tokat arasında mekik dokuyan Veliye Martı, bu konuda eşinin de kendisine çok destek olduğunu 
vurguluyor. 

Sözünü ettiği o üç yılda kimi zaman bir hafta, kimi zaman da bir ay kaldığı Tokat’ta yazmacı ustaları 
Hüseyin Er, Ömer Gıcık ve Ünal Sulugöl ile çalıştığını söyleyen Veliye Martı, bu ustalardan geleneksel 
yazmacılık tekniklerini öğrenmiş. Öğrenmeye olduğu kadar öğretmeye de meraklı biri Veliyi Martı. Hele 
de söz konusu olan gönül verdiği yazmacılık sanatı olunca, bildiklerinin yalnızca kendisinde kalmasının 
doğru olmadığına inanıyor. “Bilgi saklanmamalı. Eğer bir bilgiye sahipseniz, bunu paylaşmak zorundası-
nız. İşimi, işimle ilgili araştırmalarımı tamamen ailemin ve eşimin desteği ile yürütüyorum. Emeklim veya 
fazladan bir gelirim yok ama yine de ben bilginin paraya çevrilmesinden yana değilim.” diyor.   

Veliye Martı, Eyüboğlu Atölyesi’nden sonra Tokat’taki ustalardan öğrendiklerini, başkalarına da öğrete-
bilmek maksadıyla bir dönem Kültür Bakanlığı’nın açtığı kurslara katılmış ve bu da ona eğitim verme şan-
sını sağlamış. Bazı kurumlarda yazmacılık eğitimleri veren Martı, daha sonraki yıllarda Mardin Midyat’ta, 
Şile’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir projesi kapsamında İstanbul’da bu sanatı meraklılarına 
aktardığını söylüyor. Hatta Midyat’ta yetiştirdiği öğrencilerinden atölye kuranlar bile olmuş. Kendisi de 
bundan 10 yıl kadar önce Küçükayasofya’da Türk El Sanatları Vakfı’nın desteğiyle ilk atölyesini açmış. “O 
desteği almamış olsaydım kendi atölyemi açamazdım.” diyor. 

Küçükayasofya’daki atölyesinde ticari amaçlı, beğenilen, takdir gören üretimler yapmış yapmasına fakat 
içindeki o dizginlenemez araştırma isteği onu işin ticari boyutundan uzaklaştırıp, yazmacılıkla ilgili daha 
fazla şey öğrenmeye sevk etmiş. “Atölyede çalışmaya devam ederken arayışlarım başladı. İstediğim şeyin 
baskı yapıp satmanın, para kazanmanın, beğenilmenin dışında bir şey olduğunu anladım.” diyor. 

Kıbrıs Sandık Motifleri Yazmaları Süsledi
Bu arada, yazma ustasının Tokat’a, oradaki ustalardan geleneksel yazmacılık tekniklerini öğrenmek için 
gidip geldiği yıllarda Kıbrıs yazmalarını araştırmak için Kıbrıs’a da seyahatlerde bulunduğunu hatırlatalım. 
Kıbrıs Türk kesiminde yazmacılıkla yazılı kayıt bulunmadığından, Rum tarafındaki bir müzedeki kaynak-
lardan yararlanarak Kıbrıs motifleriyle bir çalışma yaptığını anlatıyor Veliye Martı. Kıbrıs araştırmaları sı-
rasında Kıbrıs’la ilgili özgün ne yapabilirim, diye düşünürken, karşısına Kıbrıs sandıkları çıkmış. “Kıbrıs’ta 
inanılmaz bir sandık kültürü var. Sandıkların üzerlerindeki hem oyma, hem boyama motifler inanılmaz 
güzel. İşte o sandıkların üzerindeki motiflerle Kıbrıs yazmalarını çalıştım.” diyen Veliye Martı, Kıbrıs’ta 
2012 yılında “Kıbrıs Sandık Motifleri” isimli bir sergi açmış. Sergi için 150’ye yakın kalıp hazırlamış yazma 
ustası. 

Veliye Martı’nın bir sergiyle nihayetlenen diğer bir çalışması da Anadolu’daki kadın motifleri olmuş. Tan-
rıça heykelleri, seramikler üzerindeki kadın figürleri, halı kilimlerdeki kadın figürleri, onu Anadolu’da ka-
dının izini sürmeye yöneltmiş. Sahi İstanbul’un sponsorluğunda kendisinin deyimiyle ‘çok müthiş’ bir 
araştırma yapabilmiş. Anadolu medeniyetinde önemli bir yer tutan tanrıça heykellerini, kalıplara 
aktarmış. İş, kalıpları kumaşlara aktarmaya gelince, “Madem ki Anadolu’da kadının izini sü-
rüyoruz, kalıpları basacağımız kumaşlar da Anadolu’daki kadınların dokuduğu kumaşlar 
olmalı” demiş ve bunun için Anadolu’nun pek çok yerinde kadınların dokuduğu el do-
kuması kumaşlar almış. Fethiye Üzümlü, Bayburt, Tokat Turhal, Manisa, Denizli aklına 
ilk gelen yerler. 

Nihayetinde hazırladığı kalıplarla, Anadolu kadınlarının kendi gayretle-
riyle dokuduğu kumaşlara baskı yapmış yazma ustası. Ve böylece 
tanrıça heykelciklerinden kilim motiflerine, Anadolu kadınının 
binlerce yıllık öyküsünü kumaş üzerine taşıyan "Anadolu’da 
Kadının İzi Sergisi", 2015 yılında ziyaretçisiyle buluşmuş.  
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Son Durak İstanbul Yazmaları
Tokat, Kıbrıs, Beypazarı, Anadolu’daki kadının izinden sonra 
“Madem İstanbul’da yaşıyorum, biraz da İstanbul’la ilgilene-
yim” demiş Veliye Martı ve İstanbul araştırmalarına koyul-
muş. Vaktini bugün artık tamamen İstanbul araştırmalarına 
verdiğini anlatan Martı, “İstanbul yazmalarında tahmin ede-
meyeceğiniz kadar çok hikâye var.” diyor. Halen hazırlığını 
sürdürdüğü ve 2018 yılında yayınlamayı planladığı “Ustalar 
ve Kalıplar” adlı kitap çalışmasında 300’e yakın İstanbul mo-
tifi bulunacağı bilgisini de veriyor. Şimdilik isimlerini vermediği 
üç İstanbul ustasının motifleri, hikâyeleriyle birlikte yer alacak 
kitapta. İstanbul ustalarının kullandığı kalıplarla bir de sergi 
hazırlamayı düşünüyor Veliye Martı. 

Veliye Martı, bir yandan da Mimar Sinan Üniversitesi Gelenek-
sel El Sanatları kürsüsünde görevli Yard. Doç. Didem Öz ile 
birlikte “Kalıbın İki Yüzü” adlı bir başka çalışmanın hazırlığını 
sürdürüyor. Bu ortak çalışmada Veliye Martı, yazmacılığın ge-
leneksel yönünü, akademisyen Didem Öz de modern yönünü 
temsil edecek. “Kalıbın İki Yüzü” sergisinin, 15 Mart 2017’de 
sanatseverlerle buluşacağını meraklılarına duyuralım. 

Söyleşimiz sırasında çalışmalarından, araştırmalarından bah-
sederken Veliye Martı’nın, tutkunu olduğu sanatı için bitmek 
tükenmek bilmeyen bir enerjiyle, zaman, mekân mevhumu-
nu hiçe sayıp sürekli çalıştığını düşünüyoruz. 

Aynı anda iki sergi hazırlığı devam ederken, bir taraftan 
da bir yazmacılık motifi olan “hamamiye” hakkındaki ki-
tabı için çalıştığını söylemesi, bizi doğruluyor âdeta. 

Söz hamamiyeye gelmişken, nedir, ne değildir öğrenelim 
istiyoruz. Martı’nın ulaştığı kaynaklara göre, İstanbul’da 
150 yıldır basılan bir desen olan hamamiye, esasında 
belli motiflerin oluşturduğu bir kompozisyonun 
adı. Dört motiften oluşuyor; kenar 
suyu, fıta ve iç motif (sinekli), daire-
sel motif. Hamamiyenin geleneksel 
renklerine gelince; bordoya kaçan 
kırmızı, hardal sarısı, mavi ve yeşil. An-
latırkenki heyecanı bize, hamamiyenin, 
Veliyi Martı’nın en çok beğendiği baskı 
motifi olduğunu söylüyor.

Gözde Motifi Hamamiye 
Anadolu’nun kadim el sanatlarından biri olan yazma-
cılık sanatının ustalarından Veliye Martı ile evinin bir 
odasına kurduğu küçük atölyesinde sohbetimiz devam 
ederken, bize rengârenk motifleriyle birbirinden güzel 
ve de özel baskı örnekleri eşlik ediyor. Hemen yanıbaşı-

mızdaki bordoya çalan kırmızı örtünün hama-
miye motifi ile bezendiğini öğreniyoruz işin 
ustasından. Biraz da bu her biri diğerinden 
güzel yazmaların nasıl yapıldığına değinelim 
istiyoruz. 

Araştırmalarıyla yazmacılık sanatını gele-
cek nesillere anlatmak, bu sanatın yüz-
lerce yıl sonrasında bile yaşatılmasında 
pay sahibi olmak isteyen Veliye Martı, 
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Hamamiye Motifi



9796

sanatının aşamalarını şu şekilde anlatıyor; “Önce üzerinde 
çalışacağım konuyu belirliyorum, sonra araştırdığım kaynak-
lardan figürleri topluyorum. İSMEK’ten Emrah Tunaboylu 
motiflerin çiziminde bana destek oluyor. Çizim konusunda 
asistanlarımdan da destek alıyorum. Çizimler hazırlandıktan 
sonra sıra bu motiflerin ıhlamur ağacına aktarılmasına geliyor. 
Ağacın muhakkak ıhlamur olması gerekiyor. Kâğıda çizilmiş 
motiflerin ıhlamur ağacına aktarımını kendim yapıyorum.” 

Araştırmalar için bu kadar yoğun çalışmadığı dönemlerde 
ağaç oymalarını da kendisinin yaptığını söyleyen Veliye Mar-
tı, şimdilerde ise geleneksel yazmacılığı öğrendiği Tokat’taki 
ustalarından bu konuda yardım aldığını ifade ediyor. Kalıplar 
oyulduktan sonra da istediği tür kumaş üzerine baskı yaptığını 
belirtiyor Martı. Baskı için geleneksel yazmacılıkta kullanılan 
boyaları kullandığını söylüyor. “El yapımı doğal boyalar kul-
lanıyorum. Tokat’taki ustalarım hazırlıyor boyalarımı.” diyen 
Martı,  yazmacılıkta iki çeşit boya kullanıldığını da hatırlatıyor; 
biri kimyasallarla yapılan akremin boya, diğeri de bahsettiği el 
yapımı geleneksel boya. Eskide sandıklar açıldığında hafif bir 
gaz kokusu geldiğini, işte bu kokunun yazmacılıkta kullanılan 
kimyasal boyalardan kaynakladığını ifade ediyor. 

“Kullandığınız motife göre kumaşların nevi değişiyor mu? 
Hamamiyede mesela…” diye soruyoruz Veliye Martı’ya. 
Söylediğine göre baskı yapılacak olan kumaş evvela sentetik 
olmayacak, yüzde yüz pamuk olacak. Kendi çalışmalarında 
katiyen sentetik kumaş kullanmadığını vurguluyor. “Gele-
nekseli muhafaza etmek derdinde olduğum için bu kadar 
hassas çalışıyorum, ama ticari kaygıda olsaydım her türlü 

kumaşa baskı yapardım.  Hamamiye de yine yüzde yüz pa-
muklu kumaş üzerine yapılan bir baskı.” diyor.

Eskiden Yazmalar Denizde Yıkanırdı
Baskıdan sonraki aşamayı merak ediyoruz. Anlattığına göre 
eğer baskı kimyasal boyayla yapılmışsa yazmada boyanın sabit-
lenmesi ısıyla oluyor. Baskının ardından kumaş bir gün bekletili-
yor, daha sonra 200-300 derecelik bir ütüyle tersten ütüleniyor. 
Geleneksel boyayla yapılan baskılarda ise ütü yerine kumaş ısı 
odasında bekletilerek baskısı sabitleniyor. Odanın 30 derece ka-
dar ısıtılmış olması gerekiyor. Odun sobası bu iş için ideal. Daha 
sonraki aşamada ise baskı yapılan kumaş, amonyak odasına alı-
nıyor. Bir diğer teknikte de baskılar yapılıp kurutulduktan sonra 
su dolu havuza bir parça amonyak atılıyor, kumaş bu amonyaklı 
suda yıkanıyor. Veliye Martı, eskiden İstanbul yazmacılığında, 
baskı yapılmış olan kumaşlar zaman zaman denizde yıkandığını 
belirterek, “O zaman denizler temizdi tabii ki. Kumkapı, Samat-
ya yazmacılıkta önemli bölgelerdi.” diyor.  

İşin ustası baskı teknikleri hakkında da bilgi vermek istiyor. 
Kalem işi, karakalem, kalıp kalem, elvan ve aşındırma tek-
nikleri, baskıda kullanılan teknikler. Kalemişi tekniğinin 16.-
17. yüzyıllarda Kandilli bölgesinde yapıldığını söyleyen Veliye 
Martı, bu teknikte yazmaların resim gibi sadece fırçayla ya-
pıldığını söylerken, bunun en özel teknik olduğunu vurgu-
luyor. Bu teknik oldukça zor ve zahmetli olduğundan, daha 
sonradan kalıp kalem tekniğine geçilmiş söylediğine göre. Bu 
teknikte de kullanılacak figür kalıba aktarılmış, kalıpla kontür 
basılmış, daha sonra fırçayla boyanmış. Fırçayla boyandığı için 
de kalıp kalem tekniği denmiş adına. 

Karakalem ise, beyaz üzerine siyah kalıpla baskı yapılan tek-
niğe deniyor. Sözgelimi Kastamonu yazmacılığı karakalem 
baskıya en güzel örnektir. Elvan baskıda ise, yazmalar kalıp-
la basıldıktan sonra, kalıbı renkli boyaya batırılıyor, renk de 
basılıyor. Aşındırma veya söktürme tekniğinde ise, kumaş 
önce siyaha boyanıyor, sonra buna kireç baskı yapılıyor. Bu 
teknikte boya, kireç ve birtakım malzemelerle hazırlanıyor. 
Baskıdan sonra kumaş tezgâha yayılıyor yaş bir şekilde. Son-
ra ısıtma odasına alınıyor ve kumaş odada kurudukça siyah-
laşıyor. Kireçle baskı yaptığı yerler beyaz kalıyor. 

“Motiflerde Karmaşa Var”
Anadolu’daki tüm bölgeleri hesaba katarsak yazmacılık 
sanatında zengin motif çeşitliliği bulunduğunu söylüyor 
yazma ustası Veliye Martı. Sözgelimi İstanbul yazmalarında 
yüzlerce motif bulunduğunu, yalnızca hamamiyenin 4 farklı 
motiften oluştuğunu ifade ediyor. Motif çeşitliliğinden söz 
ederken, motiflerin birbirleriyle uyumuna da değinmek isti-
yor yazma ustası. Günümüzde halı ve kilimlerdeki motiflerin 
de yazmacılığa girdiğini, ancak kendisinin mesela bir kilim 
motifini bir yazma motifi olan geyik motifi ile birlikte bas-
madığını anlatıyor. 

“İkisini birlikte çalışmıyorum çünkü aynı çizgide değiller. Bir 
geyikle, bir İstanbul çiçeğini de birlikte basmam. Eleştiride 
bulunabileceğim bir konu bu. Motiflerde biraz karmaşa var. 
Mesela bir usta hamamiyenin kenarını alıp başka bir şey-
de kullanıyor.  Tabii işin uzmanı olmayan için bu sorun ol-
maz. Ama detaylı bilgi sahibi olduğunuz zaman olaya daha 
farklı bakıyorsunuz. Ben karmaşa olarak görüyorum bunu. 

Özellikle Tokat yazmacılığında, ustalar çoğaldığından ve 
işin ticaret boyutu öne çıktığından bu karmaşa kendini 
fazlasıyla gösteriyor. Ben Veliye Martı olarak bunu ayrıştır-
mak istiyorum. Geleneksel çizgiyi devam ettirebiliyorsam          
ne mutlu bana.” 

Motiflerin birbirleriyle uyumunun önemli olması kadar, mo-
tiflerin aslına uygun renklerde olmasının da önem taşıdığına 
işaret ediyor yazma ustası. “Sözgelimi, bir usta hamamiyi 
motiflerini istediği renklerde kullanabilir. Mor renk kullana-
bilir mesela, bu bir yorumdur. Ama benim esas vurgulamak 
istediğim nokta, doğru olan şekliyle yapayım ki, belgelen-
miş olsun, gelecek nesiller için kaynak olsun.” diye konuşu-
yor. En büyük amacı yazmacılığın gelecek nesillere ulaşması 
olan Veliye Martı, bu kadim el sanatını çocuklara sevdir-
mek için zaman zaman onlara dersler veriyor. Yazmacılığı 
sevsinler diye onların ilgi duyabileceği figürlerden kalıplar 
hazırlamış. Birkaçını gösteriyor bize. “Çocuklara bir hikâye 
anlatıyorsam, onların ilgisini çeken şeyler olmalı diye düşün-
düm. Bir hamamiye kalıbıyla çocuğa yazmacılığı ne kadar 
anlatabilirsin ki. Ama balık, kedi, köpek, aslan figürleri ilgisi 
çekiyor” diyen Martı,  kız çocuklarının daha çok kelebekleri 
sevdiğini hatırlatıyor. 

Yazının başında üç martıdan söz etmiştik. Veliye Martı’nın 
yazma baskılarında, onun imzası olarak karşımıza çıkıyor 
bu üç martı. “Neden üç martı?” diye soruyoruz. “Üç mar-
tı koyuyorum yazmalarımın kenarına. Beynimi, yüreğimi ve 
ellerimi temsil ediyor bu üç martı. Beynimde oluşturuyorum 
motifleri, yüreğim eşim ve ellerim” diyor yazma ustası. 
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Özcan Abacı, Edirne’de memuriyetinden arta kalan zamanlarda aslının bire bir kopyası 
minyatür talika ve faytonlar yapıyor.  Atölyesinde bir doktor ve bir öğretmen arkadaşı ile 
çalışmalarını sürdüren Abacı’nın dekoratif amaçlı ürettiği eserler, il valiliği ve üniversite 
rektörlüğünce Edirne’ye gelen misafirlere kültürel mirasın temsili olarak hediye ediliyor. 
Gerçeğinin beşte biri oranında küçülterek ölçeklendirdiği arabalar için Abacı, “Herkes 
günlük hayatın stresini atmanın yolunu ararken kimisi balık tutuyor, kimisi kitabını 
okuyor ben ise ceketimi alıp atölyeme gidiyorum. İnsan bence mutlu olduğu işi yapmalı, 
ben ürettiklerimle var oluyorum.” diyor. 

Minyatür Talika ve
Fayton Sevdası
Nazlı BUĞDAYCI

Özcan Abacı

Abacı, geçmişi günümüzde 

yaşatmak isteyenler için dekoratif 

fayton ve talikalar tasarlıyor.
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İlk Yaptığım Gemi Maketini Yaktım
1965 Edirne doğumlu olan Özcan Abacı, aslında Trakya Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uyku teknisyeni olarak 
çalışıyor. Gazetede gördüğü gemi maketlerinden esinlenerek 
sanatında adım adım ilerlediğini belirten Abacı, o dönemi “İlk 
yaptığım gemi maketleri çevremdekilerin çok hoşuna gitti. 
Ama benimkinden daha iyi yapılan işleri görünce kendi ge-
mimi sobaya attım, yaktım.” şeklinde anlatıyor.

Yaşadığı hayal kırıklığı karşısında yılmayan ve etrafında 
gördüğü her nesneyi dikkatle inceleyen sanatkâr, “Ne ya-
pabilirim diye düşünürken eskiler özellikle köyde yaşayan-
lar çok iyi bilir. Gözüme tınaz yani hububat eleme makinası 
takıldı. Tınaz makinasını orijinaline bakarak beş defa ufalt-
mayı düşündüm. Bir süre sonra da küçük bir sergi açtım. 
O zamanki Edirne valisi sergiye geldi ve zamanın Cumhur-
başkanı Süleyman Demirel’e bir tanesini hediye etti. Yine 
o valimizin Devecan Kültür Merkezi’nde çalışmalarımı sür-
dürmem için kurdurttuğu atölye ufkumun genişlemesini 
sağladı.” diye konuşuyor.

Yaptığı tınaz makineleri ile yetinmeyen Abacı ardından bir 
sonraki aşamaya yani talika yapımına geçer. Talikayı “Bir 
at arabası çeşidi olup, tek atla çekilen dört tekerlekli yaylı 
at arabası demektir, kelime olarak da Rusçadan dilimize 
geçmiştir.”  diye açıklayan usta, Trakya’da eskiden çok sık 
kullanıldığı hatta bazı Romanların hayatlarının yollarda, bu 
talikaların üzerinde geçtiğini belirtiyor. Eserlerinde ölçek-
lendirmeye çok titizlenen sanatkâr, yöresine özgü talikayı 

yapmakta hiç zorlanmadığını söyleyerek işe gerçek bir tali-
ka bularak başlar, bütün parçalarını tek tek inceler, fotoğ-
raflarını çeker, ölçeklendirir. Aynı renk ve motiflerle beze-
yerek beşte biri küçüklüğünde ilk minyatür talikasını yapar. 

Ahşap oymacılığına olan merak ile 24 yıl önce sanat ha-
yatına başlayan Abacı, talikadan sonra minyatür fayton 
yapmaya karar verir. Araştırmalarını derinleştiren ve mes-
leğinde daha da profesyonelleşen Özcan Abacı’ya 2005 
yılında Kültür Bakanlığı tarafından Edirne’yi ve Edirne’nin 
geleneksel sanatlarını başarıyla temsil ettiği için ‘Gelenek-
sel El Sanatları Sanatkâr Kimlik Belgesi’ verilir. 

Bu Sanatın Ustası Yok
“Şu anda çalışmalarını Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 
atölyesinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Ortope-
di ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan 
Sarıdoğan ve kendisinin de ortaokul öğretmeni olan 35 
yıllık öğretmen Sabri Demiral ile sürdürdüğünü dile getiren 
Abacı, mesai saatleri dışında tüm vaktini burada geçirdiği-
ni, arkadaşları ile birlikte daha neler yapabiliriz, nelerden 
faydalanabiliriz diye bazen saatlerce bazen günlerce dü-
şündüklerini anlatıyor.

Kültür Bakanlığı’nın bana vermiş olduğu sanatkâr kimlik 
belgesinin usta bölümünde ustası yok yazar. Yani benim 
ustam yok. İmkânlarım dâhilinde çalıştım, kendimi ve sa-
natımı geliştirdim.” diyen sanatkâr, bir araba yapımının 
uzun, yorucu ancak keyifli bir süreç olduğunu söylüyor.

Bir zamanların dört tekerlekli atlı 
arabalarına şimdilerde ya dönem 
filmlerinde ya turistik bölgelerde ya 
da özel gün organizasyonlarında rast-
lıyoruz. Oysa bu arabalar Osmanlı’da 16. 
yüzyılın sonlarına kadar -zaruri haller dışın-
da şehir içinde yasak olsa da- taşımacılık ya-
pılan, ulaşımı sağlayan; askeri alanda yaygın olarak 
kullanılan özel binek araçlardır. Nal ve tekerlek sesleriyle 
Anadolu’nun dar ve dolambaçlı sokaklarını uzun yıllar in-
leten, görünüşlerindeki sadelikle dikkati çeken atlı araba-
lar zaman içinde şekil ve kullanılış tarzı açısından büyük 
değişikliklere uğrar. Farklı dönemlerde teknik ayrıntısına, 
şekline, koşum hayvanına göre lando, talika, kupa, koçu, 
kâtip odası, hinto gibi isimlerle anılan araçlar basit görü-
nümlerinden çıkarak nakkaşların ve oymacıların maharetli 
elleriyle bezediği, atlas kadife kumaşlarla döşeli, eşsiz süs-
lemeleri ile dikkat çeken arabalara dönüşür. 

Günümüzde nostalji gezintileri yapılan, şehir turları atılan 
atlı arabalardan yüzyılımıza en yakın olanı faytonlar da 
Tanzimat Dönemi'yle birlikte hayatımıza girer. Öyle ki Os-
manlı kent yaşamında adeta bir moda havası estiren fay-
tonlar önce Osmanlı sultanları tarafından saltanat arabası, 
sonra sadrazamlar, şeyhülislam ve kazaskerler tarafından 
saray arabası olarak kullanılır. Sultan II. Mahmut fayton ile 
memleket gezilerine çıkarken, Sultan Abdülaziz devrinde 
kiralık fayton kültürü yaygınlaşır ve faytonculuk gözde 
bir meslek haline gelir. Ünlü tarihçi ve yazar Reşat Ekrem 
Koçu İstanbul Ansiklopedisi adlı eserinde, Sultan Abdüla-
ziz dönemi faytonları için “İstanbul’un tek nakil vasıtası atlı 
binek arabaları olup; ilki körüklü ve açık araba olan fay-

tonlar; diğer ikisi de kapalı 
olan landolar ile kupalardı.” 

şeklinde bahsederken fayton-
culuk yapanlara dair şu cümleleri 

kurar: “İstanbul’un kira faytonları ilk 
zamanlar pırıl pırıl arabalardı, fayton sü-

rücüleri çehresi güzel şehlevend delikanlılardan seçilir, o 
gençler pek süslü giyinirdi. Kıyafetleri için de umumiyetler 
Rumeli kesimi cepken ve potur tercih olunurdu…”

İnsanoğlunun iki tekerlekli kağnıdan, dört tekerlekli, kö-
rüklü ve daha konforlu arabalara geçişi birkaç asır sürse 
de 20. yüzyılda atlı arabaların özellikle de faytonların yerini 
motorlu taşıtlar almaya başlar. At arabası kültürü modern 
hayatın sunduğu yeniliklere yenilirken; üretimlerindeki 
azalmaya bağlı olarak bu arabalar yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalır.

Edirneli sanatçı Özcan Abacı da dönemin kültürünü, sosyal 
yapısını, edebiyatını etkilemiş at arabalarını yaptığı minya-
tür eserlerle yaşatan bir sanatkâr. Ahşap oyma, el işçiliği, 
bezeme sanatı gibi pek çok beceriyi bir arada bulunduran 
minyatür araba yapma sanatına 1993 yılında maket gemi 
yapma fikri ile başlayan Abacı’nın, aslına sadık kalıp beş 
defa küçülterek yaptığı fayton, talika, saman arabası, fıçı, 
tınaz makinesi ve kağnılar yaşam alanlarına dekoratif bir 
güzellik katıyor. İstanbul’da bir festivalde tanıştığımız Aba-
cı ile minyatür talika ve faytonları yapmaya nasıl başladığı-
na dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Aslına uygun, 

ceviz ağacından 

üretilmiş talika. 

Uzunluk: 40 cm, 

Genişlik: 33cm, 

Yükseklik: 28 cm.

1/5 ölçekli fayton. 

Tüm özellikleriyle aslının 

kopyası olup, orijinali 

Edirne Müzesi’ndedir.
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Minyatür talika ve fayton ustası Abacı’ya eserlerinde ölçü-
lerin neden bu kadar önemli olduğu sorusunu sorduğu-
muzda ise kendisinden şöyle bir cevap alıyoruz: “Birincisi 
estetik olarak bir iki birimlik yaptığınız farklılıklar kötü gö-
rünümlere sebep oluyor. Bir diğer sebep atalarımız bunları 
yaparken ne amaçla kullanılacağını düşünmüş ve taşıyabi-
leceği ağırlığı hesaplamışlar. Dolayısıyla benim eserlerimde 
orijinalinin taşıyabileceği ağırlığın beşte birini taşımalı. Bir 
diğer ve en önemli sebep de talika, fayton, tınaz makinası, 
kağnı vs. kültürümüzün birer parçası olan unsurlar. Neden 
onları düzgün ve doğru bir şekilde gelecek nesillere bırak-
mayalım, özünü korumayalım ki?”

Büyüklerimizin yaptığı her şeyde estetik, sağlamlık ve kul-
lanılabilirliğe özen gösterdiklerini, ölçüp biçtiklerini ifade 
eden Abacı, “Her şey ihtiyaca binaen doğmuş tabi ama 
bunları yaparken de estetiği göz ardı etmemişler.” diyerek 
kendisini ‘kopyacı’ olarak değerlendiriyor.  Sanatkâr, “Ben 
bir fayton için hangi malzeme kullanılmışsa onun aynısını 
kullanıyorum. Mesela talikanın kanat kalınlığı 5 santimet-
re ise ben onu beş kez küçülterek bir santimetre yapıyo-
rum. Faytonun makasları çelik yay ise çelik kullanıyorum. 
Fenerlerin, çamurlukların, dingillerin ölçülerini koruyarak 
ufaltıyorum. Renkleri ve desenleri aynen olduğu gibi üre-
timlerime yansıtıyorum. Bu yüzden de aslında ben iyi bir 
kopyacıyım.” diye konuşuyor. 

Minyatür tınaz makinesi, talika ve faytonun yanı sıra yine ni-
nelerimiz dedelerimizin kullandığı kağnı, saman arabası, fıçı 
gibi çalışmalara da imza atan Abacı, bilmeden-görmeden 
bir arabayı yapmayı da işin zor olan kısmı olarak nitelendi-
riyor. Bunu kağnı yapmaya karar verdiğinde anladığını söy-
leyen usta Abacı, görünümü basit olmasına rağmen kağnı 
yapımında zorlandığını anlatıyor. “En güzel iş; bilerek, göre-
rek, dokunarak yaptığınızdır.” diyen Abacı, kağnı hakkında 
kaynaklarda yeterli bilgi olmadığını, görüntülerden esinle-
nerek çıtaların kalınlıklarına ve genişliklerine karar verdiğini, 
bazı parçaları ise doğaçlama yaptığını ifade ediyor. 

Arabalar Edirne’nin Canlılığını Gösteriyor
Boy boy, rengârenk arabalara imzasını atan Abacı, bir ara-
bayı yaklaşık bir ayda tamamlayabildiğini anlatırken mal-
zeme olarak kayın ağacı, talikaların ise bazı bölgelerinde 
ıhlamur kullanıldığından söz ediyor. “Eğer talikayı boya-

mayacaksam masif ceviz ağacından 
yapıyorum.” diyen Abacı, genellikle nebati 
desenlerle bezeli arabaların boyamaların-
da da ahşap boyasını kullandığını söylü-
yor. Talika ve faytonların süslemelerindeki 
renk çeşitliliğini yörenin özelliklerine bağlayan 
Abacı, “Bizim orada faytonları genellikle Romanlar boyar-
mış. Onlarda canlı, cıvıl cıvıl, yaşam tarzlarını ürettiklerine 
yansıtan insanlardır.” diye konuşuyor.

Yurt içi ve yurt dışında minyatür talika ve faytonları ile pek 
çok sergiye katılan Abacı, sergilerde en çok tınaz makine-
sinin dikkat çektiğini, pek çok kişinin bu makine ile ilgili 
bir hikâyesinin olduğunu söylüyor ve bir anısını paylaşıyor: 
“Geçen yıllarda benden tınaz makinesi alan biriyle tekrar 
karşılaştığımda bana gözleri görmeyen yaşlı bir annesin-
den bahsetti. Adam makineyi alıp torunlarına nasıl çalış-
tığını gösterdiği sırada annesi makinenin çıkarttığı sesi 
hemen tanımış ve harman makinesi mi o diye sormuş. 
Duygulanan teyze ağlamaya başlamış. O insan bana ‘bu 
makineyle anneme gençliğini hediye ettik’ dedi ve onun 
mutluluğu bana yetti.”

İnsanların taşıma ve ulaşım ihtiyacını karşılayan dört teker-
lekli, körüklü, yaylı at arabalarını yaptığı minyatür talika ve 
faytonlarla yaşatan Özcan Abacı, şimdilerde başta İstanbul 
Adalar olmak üzere, İzmir gibi kıyı kentlerimizde faytoncu-
luğun yaşatılmaya çalışılsa da sıkıntılı günler yaşandığını 
belirtirken, “Belki de gün gelecek faytonları sadece fo-
toğraflarda görebileceğiz ama benim minyatür arabalarım 
insanların evlerinde bahçelerinde dekoratif eşya olarak ya-
şayacak. Bu amaçla kültürümüze katkı sağladığımı düşü-
nüyorum.” şeklinde kendini ifade ediyor. 

Özcan Abacı, son olarak da “Aksesuar amaçlı yaptığım 
eserlerimi insanların beğenisine sunuyorum çok da güzel 
tepkiler alıyorum. Beni mutlu kılan taraf da bu. Yoksa bu 
işten para kazanma gibi bir gayem hiç olmadı. Zaten hiçbir 
masraf yapmadan para kazandığım bir işim var. Bence her-
kes mutlu olduğu işi yapsın.” diyerek sözlerini noktalıyor.

Sanatının kendisine hissettirdiklerini ise "Herkes çok sabır-
lı bir insan olduğumu düşünür aksine hiç de öyle değilim. 
Ancak insanların eserlerinize verdiği tepkiler sizi sakinleştir-
meye yetiyor, oturduğunuz tezgah size adeta terapi uygulu-
yor. Herkes günlük hayatın stresini atmanın yolunu ararken 
kimisi balık tutuyor, kimisi kitabını okuyor ben ise ceketimi 
alıp atölyeme gidiyorum." cümleleriyle aktarıyor. 

Talika, Kültür Bakanlığı Somut Olmayan 
Kültürel Miras Listesinde
Minyatür talika ve fayton ustası Abacı bir noktanın altını 
önemle çizerek, yaptığı eserlerdeki her bir noktayı özgün 
parçalara sadık kalarak yaptığını, renk ve motif dâhil üzerin-
deki tüm çizgilerin tamamen aslına uygun üretildiğini belir-
tiyor. Abacı minyatür talika ve faytonlarda kullanılan hiçbir 
parçanın hazır alınıp takılmadığından söz ederken, iyi bir us-
tanın arabalardaki mekanik aksamdan renk ve desen süsle-
meciliğine kadar her şeyden anlaması gerektiğini anlatıyor. 

“Eserleri birebir görerek üretim yapmayı tercih etsem de 
model alarak çalıştığım talikaları bugün sadece fotoğraf-
larda görebiliyoruz. İnsanların alıp dekoratif amaçlı bahçe-
lerine koyabileceği bir talikayı maalesef bulamıyoruz.” şek-
linde konuşan Abacı, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde 18. 
yüzyıla kadar insan ve yük taşımacılığında kullanılan sade 
ve basit yapılı yaylı arabaların bir başka özelliğinden daha 
bahsediyor. “Talikacılık ustanın simgesidir.” diyen sanatkâr 
cümlesine şöyle açıklık getiriyor: “Eskiden görüntü olarak 
aynı olan talikaların tekerleklerinden çıkan çampara sesini 
uzaktan duyan biri arabayı yapan ustayı tanırmış çünkü bu 
sesler birbirinden farklı olup, hiçbir ustanın çampara sesi 
diğerine benzemezmiş.”

Günümüze deforme olmadan gelebilmiş az sayıda da 
fayton bulunduğuna dikkat çeken Abacı, 20. yüzyılın ilk 
yarısına ait dört tekerlekli, ön tekerlekleri daha küçük, 
önde sürücünün oturduğu kanepesi, arkada ise müşteri 
kanepeleri olan siyah meşin körüklü, her iki yanında pi-
rinç fenerleri olan bir fayton örneğinin Edirne Etnografya 
Müzesi’nde bulunduğunu, daha berline tipi olanlarınsa 
Topkapı Sarayı Müzesi’nde saltanat arabaları dairesinde 
sergilendiğini ifade ediyor. Faytonların yörelere göre bazı 
farklılıklar gösterdiğini ve çeşitli tiplerinin olduğunu da 
söyleyen Abacı, bu durumun makas sistemindeki açılar-
dan, üstünün açık, kapalı veya yarı açık olmasından ya da 
kullanılan malzeme farklılığından (deri, kumaş vs.) kaynak-
landığını dile getiriyor. 

Çalışırken kendisini talikanın mı yoksa bir faytonun mu daha 
çok heyecanlandırdığını sorduğumuz ustanın sorumuza ya-
nıtı şu şekilde oluyor: “Benim için talikanın her zaman yeri 
ayrıdır. “Talika Edirne’ye ait olduğu için ona benim diyebi-
liyorum. Bir diğer sebep de Kültür Bakanlığı talikayı somut 
olmayan kültürel miras listesine alarak hem il hem de ulusal 
envantere kaydetti. Bu bize büyük gurur yaşattı.”

“Ben İyi Bir Kopyacıyım”
Özcan Abacı gerçeğinden beş kat küçülterek yaptığı eser-
lerde deyim yerindeyse mühendislik titizliği ile çalışıyor. 
Santim santim ölçeklendirdiği eserlerini yaparken oksijen 
kaynağının yanı sıra gümüş ve elektrik kaynağı da kullanı-
yor. Hem metal ve hem de ahşap tornasına gereksinim du-
yuyor. Abacı, “Araba yapabilmeniz için ya da yaptığınıza 
benim demek istiyorsanız sadece demirden, ağaçtan veya 
boyadan anlamanız yeterli gelmiyor.” diyor.

KAYNAK: Koçu, Ekrem Reşad, “Fayton.” İstanbul Ansiklopedisi. 10. Cilt. 
S:5585-86. İstanbul: Koçu Yayınları, 1971.  http://aregem.kulturturizm.gov.tr/
TR,131500/talikacilik.html, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Talikacılık, (Erişim: 4 Ekim 2016)

Kağnı

Renk ve motif dâhil tamamen aslına 

uygun üretilen talika (Yaylı at arabası)
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Her yeni yaşam bir umuttur ya hani, o da minicik varlığıyla 
adım attığı o çok karanlık gecenin sabahında umut oldu her-
kese. Milletin silahını, millete doğrultanların kana buladığı bir 
dünyaya açtı gözlerini. Temiz pak bir hastanede değil hem 
de. Üzerinde şehadete erenleri unutmayalım diye adı Şehit-
ler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü’ne yol alan 
bir taksinin içinde attı ilk çığlığını. Henüz tanışmadığı teyzeler, 
amcalar, ağabeyler, ablalar, vatan toprağına halel gelecek kor-
kusuyla yüreklerini ve bedenlerini hain kurşunlara şafak söke-
ne dek siper etmiş, o da cılız ağlamasıyla “Ben de varım. Biz, 
bir ölür, bin doğarız” demişti tesadüfen orada olan ve doğma-
sına yardımcı olan Doktor Mehmet Çelik’in yüzüne bakarak. 

Yukarıdaki satırlar, bir film veya dizi senaryosundan alın-
tı değil. Uğruna onca şehit verilen bu topraklar üzerine 
yazılan senaryolardan birinin, alçakça hayata geçirilme te-

şebbüsü sırasında ortaya çıkan insan hikâyelerinden biri. 
Akif’in yüreklerimizi titreten dizelerinden dilimize pelesenk 
olmuş ‘bu cennet vatanı’ bize yâr etmek istemeyenlerin ya-
zıp, piyonlarıyla yönettiği senaryo,15 Temmuz 2016 tarihli. 
Acı hatırası henüz çok yeni. Vatanını, milletini sevenlerin 
yüreklerindeki sızı ilk günkü kadar derin.

15 Temmuz gecesinin sabahında Türkiye Cumhuriyeti, bel-
ki de yeniden doğdu. Minarelerden okunan salalar da tıp-
kı yeni doğmuş bir bebeğin kulağına ezan okunması gibi, 
yeni Türkiye’nin doğumunu müjdeledi. Bebekler doğduk-
larında 40 gün yalnız bırakılmaz derler ya, Türk halkı da 
birlik ve beraberliğinin, vatan sevgisinin sınandığı o gece-
nin ardından neredeyse o kadar zaman nöbet tuttu “Yeni 
Türkiye” için. Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi kenetlendi 
birbirine, ayrım gözetmeksizin. 

Her savaşta olduğu gibi o gecenin de tarihe altın harflerle yazılacak, hafızalarda yer 
edecek kahramanları oldu elbette. Kimisi, hain ellere dur demenin verdiği huzurla 
şehadet şerbetini içti kana kana. Vatanı için canını hiçe sayan 15 Temmuz kahraman-
larından bazıları ile o geceye tanıklık edenlerin hikâyeleri, bu topraklar üzerinde kirli 
emelleri olan hainlere karşı birlik olma duygusunu hep hatırlayalım diye, bir kitapta 
toplandı.

Erdem Yayınları’ndan çıkan ve adını, sahabenin Uhud Savaşı’nda Hz. Peygambe-
rin (SAV) emrini hiçe sayarak terk ettiği Okçular Tepesi’nden alan kitapta yer alan 
hikâyeler farklı isimler tarafından kaleme alındı. Kitaptaki her bir hikâye, her bir satı-
rıyla 15 Temmuz ruhunu diri tutmanın önemini kazıyor zihinlerimize. 15 Temmuz’un 
simgesi Astsubay Ömer Halis Demir, 16 yaşındaki evladı Abdullah Tayyip ile birlikte 
şehit düşen Erol Olçok, şehadetine kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bile ol-
mayan Mustafa Cambaz, yaralı bir darbeci askeri kurtarmaya çalışırken art niyetli 
zihinler tarafından terörist ilan edilen Ali Nuri Türkoğlu, Okçular Tepesi’nde hikâyesi 
bulunan isimlerden sadece birkaçı.. 

Fizik ve mantık kurallarını yerle bir eder biçimde o hain darbe girişiminde kurşunlara 
ve tanklara silahsız, ama imanla zırhlanmış gövdeleriyle karşı duran kahramanların 
destanı, Okçular Tepesi’nde satır satır anlatılırken, hikâyelerin her biri, İranlı sanatçı 
Reza Hemmatirad’ın etkileyici çizimleriyle desteklendi. Sanatçının kitapta yer alan 
çizimleri, Pendik’te düzenlenen “Okçular Tepesi 15 Temmuz Kahramanları” adlı bir 
sergide de yer aldı. Hemmatirad ile kitap projesine çizimleriyle dahil oluşunu ve o 
çizimlerin hikâyesini konuştuk.

64 Hikâyeyi 15 Günde Resmetti 
Reza Hemmatirad’a, Türkiye’nin bağımsızlığının temin edilmesi yolunda çok önemli bir 
dönüm noktası olan 15 Temmuz’la ilgili böyle bir kitap projesinin kendisine nasıl teklif 
edildiğini soruyoruz. Kitap projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu 
ve Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan’ın fikri olduğunu, Erdem 
Yayınları’ndan Melike Günyüz’ün teşebbüsü ile yola çıkıldığını belirtiyor sanatçı ilk olarak.

Projeye dahil olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İranlı sanatçı Reza Hemmati-
rad, aynı zamanda Türk vatandaşı. Bu sebeple, 15 Temmuz için hissettiklerinin, vatan-
sever her Türk’ün hissettikleriyle aynı olduğunu vurgulayan sanatçı, “Ben hepinizden 
daha şanslıyım, çünkü iki tane vatanım var.” diyor. İkinci vatanı Türkiye’de yaşanan o 
hain darbe girişiminin, her şerden hayır doğduğu gibi hayra vesile olması dileğini de 
ifade ediyor. 

Tam 248 şehit verdiğimiz darbe gecesiyle ilgili “O gece olanları, yıllar evvel İran-Irak savaşı 
sırasında da yaşamıştım. Sanki yeniden aynı filmi seyretmiş oldum. Dokuz sene savaş 
yaşadım ben İran’da. Ülkem, çocukluğumdan gençliğime kadar savaştaydı.” diyen Reza 
Hemmatirad, belki de pek çoğumuzdan daha iyi biliyor barışın kıymetini. “Okçular Tepesi 
15 Temmuz Kahramanlarının Hikâyeleri” adlı kitaba çizgileriyle destek verirken de bu hissi-
yat içerisinde olduğunu görüyoruz. Hikâyeleri resimlendirirken zaman zaman gözyaşlarını 
tutamadığını, bu yüzden çizimleri gerçekleştirdiği o 15 günün, kendisi için psikolojik olarak 
epey zor geçtiğini anlatıyor. O süre boyunca, 15 Temmuz’u her an yaşadığını da ekliyor. 

Kendisini en çok etkileyen hikâyenin hangisi olduğunu soruyoruz Türk vatandaşı 
İranlı sanatçıya. Her bir hikâyeden derin biçimde etkilendiğini belirtiyor.

15 Temmuz’un hemen ertesi sabahı Bilal Erdoğan, Melike Günyüz, kitabın editörlü-
ğünü üstlenen Gülcan Tezcan, Turgay Bakırtaş ve Halil İbrahim İzgi ile birçok gazeteci 
ve yazarın katıldığı bir toplantı gerçekleştirdiklerini, projenin bu toplantıda şekillendi-
ğini anlatıyor sanatçı. Demokrasi nöbetlerinde milletin iradesine sahip çıkanlara kale-
miyle destek verenlere, o da fırçasıyla destek olmak istemiş belirttiğine göre. Kitapta 
yer alacak hikâyeler belirlenip kaleme alındıktan sonra kendisine iletildiğini ve yaklaşık 
15 günde o hikâyeleri anlatan 64 resim çizdiğini söylüyor. Kitabın kapağında yer alan 
resimle birlikte tam 65 resim... 

Okçular Tepesi’nin 
Yürekli Kahramanları

Semra ÜNLÜ

Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir milat olan 15 Temmuz’da fizik ve mantık kurallarını yerle bir eder biçimde darbe 
girişiminde kurşunlara ve tanklara gövdeleriyle karşı duran kahramanların destanı, “Okçular Tepesi” adlı kitapta 
toplandı. Aynı zamanda Türkiye vatandaşı olan İranlı sanatçı Reza Hemmatirad,  vatanı için canını hiçe sayan 15 Temmuz 
kahramanlarından bazılarıyla, o geceye tanıklık edenlerin hikâyelerine yer verilen Okçular Tepesi’ne, çizimleriyle destek 
verdi. Hemmatirad, kitap projesine dahil oluşunu ve o çizimlerin hikâyesini anlattı. 
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Çizimlerinden biriyle ilgili bir anekdotu paylaşıyor sonra bizimle. 
Sözünü ettiği resmi, darbeci sekiz askerin Yunanistan’ın Türkiye 
sınırı yakınındaki Dedeağaç şehrine askeri helikopterle kaçarak 
Yunanistan’a sığınma talebinde bulunmasını anlatan Ebru Olur 
imzalı yazı için hazırlamış. Hemmatirad’a kulak verelim: “Re-
simde bir Yunan bayrağı var, altında da kızıl gözlü 8 tane siyah 
fare. Fareler, Yunan bayrağının altına gizlenmişler. Yunanistan’a 
kaçan sekiz askeri temsil ediyor bu fareler. Resmin sol üst kö-
şesinde de Türk bayrağı var. Bu resim için eleştiri geldi. Diplo-
matik dengeleri gerekçe gösterip, resmi değiştirelim, dediler. 
Kabul etmedim elbette. Çünkü altında benim imzam var. ‘Batı 
dünyası diplomatik yollarla söyleyemediği her şeyi sanat yoluy-
la söylemiyor mu? Bırakın bunun sorumluluğu benim olsun.’ 
dedim. Çünkü artık bu zihniyetin değişmesi lazım..”

“İki Vatanım Var, Kimseye Yedirmem!”
Reza Hemmatirad, söyleşimizde “Okçular Tepesi”nde yer alan 
hikâyeleri resmederken, kompozisyonlara nasıl karar verdi-
ğine de değiniyor. Kitapta yer alacak hikâyeler belirlendikten 
sonra, basından o geceye dair fotoğraflar temin edilmiş. Bu 
fotoğraflardan ilham aldığını belirterek, “Fotoğrafların etkisi 
kesinlikle çok oldu. Ama genelde kendi hissettiklerimi çizdim. 
Hikâyeleri okudum, o hikâyeye yakışan ne olabilir, diye düşün-
düm, o şekilde kompozisyonu oluşturdum ve çizdim.” diye 
konuşuyor. Sanatçı, basında yer alan fotoğraflardan, özellikle 
bir tanesinin kendisini çok etkilediğini söylüyor. “Ankara’da 
Cumhurbaşkanlığı’nın önünde çekilmiş fotoğrafta, açılan Türk 
bayrağının bir ucunu sarıklı cübbeli bir amca, diğer ucunu da 
şortlu bir genç kız tutuyordu. Bu görüntüyü görebilmek, bunu 
yaşayabilmek için illâ bir felâket mi olması lazım?” diyor.

Okçular Tepesi’ndeki hikâyeler arasında, İranlı sanatçının, 15 
Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattığı “Benim iki vatanım 
var. Kimseye Yedirmem!” başlıklı satırlar da yer alıyor. Kendi 
hikâyesini resmederken kalem, fırça ve askeri tankı metafor 
olarak kullanmış sanatçı. Bunun, kalem ve fırçanın, çelikten 
yapılmış o tanklara çok rahatlıkla direnebileceğini 
temsil eden bir resim olduğunu ifade ediyor. 

Ayşe Sevim’in kaleminden “Selalar Göğe Yükseldi-
ğinde” başlıklı yazı için de göğsünde ay yıldızlı, kan kırmızı 
gömleğiyle sela okuyan bir cami imamını resmetmiş Hem-

matirad. “O gece, halkı duygulandıran en önemli şeylerden 
bir tanesi selaların sesiydi.” diyor. Resimde, sarı-kızıl alevler 
arasında elini kulağına götürmüş sela okuyan imam figürü, 
15 Temmuz gecesinde darbe girişimini fark ettiği anda ca-
miye koşup sela okuyan Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii 
İmam Hatibi Adem Küçük’ü temsil ediyor.  

Bir başka hikâyeyi resimlerken de koca bir asker postalını 
metafor olarak kullanmış Reza Hemmatirad. Üzerinde ay 
yıldızlı bayrağımızı temsil eden bir tişört giymiş biri, kendisini 
ezmeye çalışan postalı yumruğuyla parçalıyor resimde. Sa-
natçı, “Bu resim şunu söylüyor; istediğiniz kadar postalları-
nızla gelip bizi ezmeye çalışmak isteyebilirsiniz ama ezemez-
siniz artık.” diyor resimde anlatmak istediğini ifade ederken. 

Köprü Yolunda Doğan Umut
Darbeyi haber alır almaz engin Türkiye aşkıyla kendini evi-
ne ocağına sığdıramayan Yeni Şafak Gazetesi foto mu-
habiri Mustafa Cambaz’ın hikâyesi, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Selamün aleyküm Erol ağabey” 
diyerek başladığı Erol Olçok’un hikâyesi, Akıncı 4. Ana Jet 
Üssü’nün önünde darbeciler tarafından vurularak gazi olan 
Kazanlı Mustafa Zorova’nın hikâyesi, 1960’lı yılların dar-
beci refleksiyle hareket eden cuntacıların TRT’yi ele geçi-
rerek silah zoruyla darbe bildirisini okuttukları spiker Tijen 
Karaş’ın hikâyesi, İranlı sanatçı Reza Hemmatirad’ın Okçular 
Tepesi’nde resimlendirdiği hikâyelerden sadece birkaçı.   

Halil İbrahim İzgi imzalı, “Doğum Yeri: Şehitler Köprüsü” 
başlıklı hikâyede ay yıldızlı bayrağın hilâlinden uzayan iki 
güçlü el, yeni doğmuş bir bebeği tutuyor. Yazının girişinde 
bahsettiğimiz bebeğin hikâyesi resmedilmiş bayrak ve bebek 
metaforuyla. Merak edenler için hikâyeye kısaca değinelim. 
15 Temmuz darbe gecesinin sabahında, nöbetçi olduğu için 
evinden hastaneye doğru yola çıkan Anestezi Uzmanı Dr. 
Mehmet Çelik, vapurlar ve raylı sistem çalışmadığı için Ana-

dolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçemediğinden 
tam eve geri dönmek üzere Boğaziçi Köprüsü’nün 
açılmak üzere olduğunu radyodan haber alır. 
Köprüye doğru yol alırken Altunizade kavşağı ci-

varında trafik tamamen durur. O noktada beklerken 
öndeki araçta bir hareketlilik görür. İnsanların o yöne 

doğru koştuklarını fark edince bir sağlık problemi olabile-
ceğini düşünüp hareketliliğin yaşandığı yere doğru yönelir. 
Aracın yanına geldiğinde ise arka koltukta yatan hamile bir 
kadın olduğunu fark eder. Saatlerce ölüm kusan silahların 
sustuğu bir anda dünyaya gelir bebek ve âdeta umut olur. 

“Darbe Karanlığında Bir Işık” başlığıyla kaleme alınan yazıda 
ise Hemmatirad, plastik bir savaş uçağı ve sineklik metafor-
larını kullanmış. Resimde, bileğinde Türk bayrağı sarılı olan 
bir el, tuttuğu plastik bir sineklikle, koyu mavi gökyüzündeki 
bir F16’yı, kendi halkını bombalamasın diye durdurmaya ça-
lışıyor. Hemmatirad, Atatürk Havalimanı’nda şehit edilen ve 
organları iki kişiye hayat veren bir gencin hikâyesini de mermi 
kovanından bir vazonun içindeki iki karanfille resmetmiş. 

Reza Hemmatirad ile söyleşimizin sonuna gelirken, sanatçı, 
15 Temmuz gibi Türkiye için önemli bir olayın unutulmaması 
için bu tür yayınların devam etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. 
Hemmatirad, “Bir kitap yaptık, yeter demek olmaz, devamı 
gelmeli. Çok şükür bir kitap daha yapıyoruz.” diyerek yeni bir 
kitabın daha müjdesini veriyor. Sanatçı yeni kitabın çocuklar için 
olacağını belirtiyor. Bitmek üzere olan kitapta, işin vahametini 
çocukların algılayabilecekleri biçimde anlatılacağını söylüyor. 

“Dünya Tarihi İçin Bir Milat”
Reza Hemmatirad’ın da belirttiği gibi, ‘tarihe kayıt düşme 
çabası” olarak gördüğü kitabın hazırlanmasında Gazeteci 
Gülcan Tezcan’ın emeği büyük. Tezcan, Hemmatirad’ın 64 
resimle katkı verdiği kitabın dikkat çektiği 15 Temmuz için, 
“Millet şuurunun en güçlü biçimde yeniden dirildiği ve tüm 
dünyaya meydan okuduğu bir tarih. Sadece Türkiye tarihi 
için değil, dünya tarihi için de önemli bir milat.” diyor.

15 Temmuz gecesi sokaklarda olan herkesin bu gerçek dev-
rimin bir parçası ve şahidi olduğunu söyleyen Tezcan, kitabın 
hazırlanma sebebini, “Erdem Yayınları, tari-
he mâl olmuş bu şahitlikleri kayıt altına al-
mak, belgelemek ve gelecek nesillere ak-
tarmak için 15 Temmuz gecesini pek çok 
yazarın, gerçeklerden yola çıkarak kaleme 
aldığı hikâyelerle ‘Okçular Tepesi’ başlığı al-
tında kitaplaştırdı.” sözleriyle anlatıyor.

Turgay Bakırtaş ve Halil İbrahim İzgi ile birlikte editörlüğünü 
üstlendiği kitabın, Çanakkale ve Milli Mücadele ruhunun, 
birliktelik ve vatan ortak paydasında Türk milletin tek yürek 
haline getirmesi gibi, 15 Temmuz şanlı direnişi de gelecek 
nesiller için aynı ortak değer olarak kayıtlara geçeceği umu-
dunu dile getiriyor Gülcan Tezcan. 

Kitaba katkı sağlayan hemen herkesin, 15 Temmuz gecesi Ata-
türk Havalimanı, Genelkurmay önü ve Çengelköy’de bulunan 
isimler olduğunu ifade eden Tezcan, “Dolayısıyla bu anlatı, 
bizden sonraki nesillere belki bir günlük gibi, o gece olanları 
anlatmak ve unutturmamak üzere yazıldı.” diye konuşuyor.

Reza Hemmatirad kimdir? 
İran doğumlu Reza Hemmatirad, Tahran Azat Üniversite-
si Grafik Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2002’den itibaren 
Türkiye’de yaşamaya başlayan sanatçı,  farklı sanat disiplinle-
rindeki çalışmalarıyla dikkat çekti.  Sanat yönetmenliği,  sinema 
danışmanlığı ve film yönetmenliğinin yanı sıra çocuk kitapları 
ve fantastik roman yazarak resimledi. Gak Guk serisi, çocuk 
kitapları arasında en çok ses getiren seri oldu. Parmak boyama 
tekniğiyle resimlenmiş olan bu seri, Türkiye’de büyük ilgi gör-
dü. Beş ayrı dile çevrilen bu seri, birçok ülkede de beğeni top-
ladı. Ayrıca 2005-2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na 
ait, ilkokul beşinci sınıf Türkçe ders kitapları projesi için sanat 
yönetmenliği yaptı. Sinema, kitap ve mücevher tasarımı çalış-
malarının yanı sıra çağdaş minyatür eğitimi ve sinema eğitimi 
de veren çok yönlü sanatçı,  29 kişisel sergi açtı. Dünyada ilk 
kez “7 Şehir” adında, Hz. Mevlana’nın hayatını ebru sanatıyla 
anlatan bir film çekti. 2007 yılının “Mevlana yılı” olması do-
layısıyla yine “7 Şehir” adlı kapsamlı bir başka proje tasarladı. 
Aynı yıl Tribeca Film Festivali’nde “7 Şehir” filmiyle Türkiye’yi 
temsil etti ve dereceye girdi. Hâlihazırda sanat yönetmenliği, 
sinema danışmanlığı ve yönetmenliğinin yanı sıra yaklaşık 11 
yıldır yeni ve çağdaş minyatür eğitim metodunu ortaya koya-

rak bu sanatın hocalığını yapıyor.  Hem İran 
hem de Türk kültüründen beslenerek ortaya 
koyduğu yenilikçi çalışmaları ve hayatı bel-
gesellere konu olan Hemmatirad, Osmanlı 
padişahlarının yağlı boya portre serisinin ar-
dından valide sultanların 34 adetten oluşan 
portrelerini yaptı.
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İsmail Demirbaş, Anadolu’nun geleneksel giyim kültürü ile özdeşleşen kasket-şapka yapım 
ustalarının son temsilcilerinden. Ustası Pepo’nun yanında çırak olarak işe başlayan ve bugün 
Türkiye’nin kasket ihtiyacının yüzde 90’ını karşılayan atölyenin sahibi İsmail Demirbaş, 64 yıldır 
canla başla çalıştığı tezgâhın başına hâlâ ilk günkü heyecanla oturuyor.  “Her geçen gün kapanan 
el yapımı şapka üretim atölyeleri mesleğin geleceği açısından bizleri elbette endişelendiriyor. 
Ne yazık ki geleneksel bir zanaatımız daha fabrikasyon üretim olma tehlikesi ile karşı karşıya.” 
şeklinde konuşan şapka ustası, işine bir o kadar âşık ki, “Ben 11 yaşında başladım bu işe, ömrüm 
yettiğince de bırakmayı düşünmüyorum.” diyor. 

Beren ÇAYBAŞI

İsmail Demirbaş

Baş Tacı Zanaatın 
64 Yıllık Emektarı

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni açılan TBMM’nin ele aldığı toplumsal 
konulardan biri şapka ve kıyafette yapılan düzenlemelerdir. Buna 

göre 25 Kasım 1925 yılında çıkartılan “Şapka İktizası Hakkında 
Kanun” ile halkın o güne kadar kullandığı fes ve sarık gibi 

alışkanlıklarından vazgeçmeleri ve yeni bir giyim-kuşam 
tarzını benimsemeleri istenir. Bu durum toplumda bazı 

tartışmaları beraberinde getirir. Aslında toplum şapka-
ya pek de yabancı değildir, çünkü azınlıklar genellikle 
fötr şapka kullanır. Ancak üretimleri yurt genelinde ya-

pılmayan şapkalar, o dönemde Avrupa’dan getirilir. 
Dolayısıyla kanun, özellikle İstanbul’da küçük ölçekli 
üretimhanelerin açılmasına zemin hazırlar. Ancak II. 
Dünya Savaşı’nın yarattığı kriz ortamından etkilenen 
piyasada, atölyeler kapanır, şapka elit kesimin kul-
landığı lüks tüketim malı grubuna girer.

1950’li yıllara gelindiğinde moda dünyasında bam-
başka bir süreç başlar. Yahudi ve Rum ustaların işlet-

tiği üretimhaneler tekrar kurulurken şapka, kıyafetleri 
tamamlayan bir aksesuar haline gelir. Kadınlarda fazla 

büyük olmayan, tül ve çiçek süslemelerinin bol olduğu 
modeller, erkeklerde ise fötr ve melon şapkalar sıkça kul-

lanılır. 1960’larda ise modada zarafet ve şıklığın yanı sıra iş-
levsellik ön plana çıkar. Gösterişli ve bol tüllü şapkaların yerini, 

soğuktan veya güneşten koruyan modeller alır.

Bir zamanlar kolluk kuvvetlerinin “Amca şapka tak” diye 
seslendiğine bizzat tanık olan son şapka-kasket ustaların-
dan birinin yanındayız: İsmail Demirbaş. Sektörünün en 
parlak döneminde Kapalıçarşı’da bir ustanın yanına çı-
rak olarak giren ve üzerinden 64 yıl geçmesine rağmen 
mesleğine ilk günkü aşkla bağlı olan ustayı, Çakmakçılar 
Yokuşu’nda Sümbüllü Han’daki ‘Ose’ ve ‘Duman Şapka’ 
atölyesinde ziyaret ettik.  Makineci, makastar, ütücü ve 
elişici olmak üzere dört kişinin ekmek yediği atölyede us-
taları Anadolu’ya gidecek siparişleri yetiştirmek için tüm 
gayretleri ile çalışırken bulduk. Haftada 500’e yakın 8 kö-
şeli, 5 köşeli kasketler ile düğmeli, ördekli ve kaptan gibi 
daha modern modellerin üretiminin yapıldığı işyerinde 
İsmail Demirbaş ile yıllarca gelenekselliğin ve itibarın sem-
bolü olarak halk tarafından tercih edilen şapka ve kasket-
ler üzerine konuştuk. 

11 Yaşında Şapka Yapmaya Başladı
1950’li yılların başında ailesi birlikte Kastamonu 
Taşköprü’den İstanbul’a göç eden ve o sıralarda henüz 10 
yaşında olan İsmail Demirbaş mesleğe çocuk yaşta baş-
layanlardan. Memleketinde tamamladığı ilköğreniminin 
ardından geldikleri İstanbul’da okula devam etmeyen ve 
etrafındakilere çalışmak isteğini söyleyen Demirbaş’a kom-
şuları dönemin gözde mesleklerinden biri olan şapkacılığı 

önerir. Kapalıçarşı'daki Çukurhan’da Yahudi şapka ustası 
Pepo’nun yanına çırak olarak işe başlayan İsmail Bey, gece 
gündüz demeden mesleğin aranan erbaplarından olur. 
Hatta o kadar çok çalışır ki arkadaşları ona “İki canlı İsma-
il” der. Kısa zamanda makine başında üretime geçen De-
mirbaş, askerlik gelip kapısını çalıncaya kadar da aralıklarla 
bu atölyede çalışır. İsmail Demirbaş, o günlere dair şunları 
anlatıyor: “Bana şapka yapımını öğreten ustam Pepo işi-
nin ehli bir insandı. İyi giyinen, kravat ve fötr şapka takan 
biriydi. Farklı bir tarzı vardı. Bendeki çalışma hevesini görür 
ve desteğini esirgemezdi. Haftalık kazancım 15 liraydı ama 
yetmiyordu. Bu yüzden bir gün ağlamışım. Sonra ustam 
yanıma geldi ve omzuma vurarak haftalığımı bir lira arttır-
dığını söyledi. O zamanlar bir tabak kuru fasulye ekmekle 
birlikte 25 kuruş idi. Yani zam dört günlük yemek demek-
ti. Dünyalar benim olmuştu.”

Askerliğini tamamlayan şapka ustası İsmail Demirbaş, 
geri geldiğinde ise ustasını bulamaz çünkü Pepo atölye-
yi kapatıp İsrail’e dönmüştür. Tekrar iş aramaya koyulan 
Demirbaş, bu kez soluğu Muhittin Usta'nın yanında alır. 
Bir müddette burada çalışan usta, 1967 yılının ikinci ayın-
da çalıştığı atölyeyi devralır. “Artık atölye sahibiydim. So-
rumluluklarım artmıştı. Çalışmanın sağladığı kazançla kısa 
sürede piyasada kasket ve şapkalarımın kalitesi ile bilinen 
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biri oldum. İşler çok şükür yolundaydı ki dokuz ayrı firmaya 
fason üretim yapar hale gelmiştim. Sonrasında zaten bu fir-
malardan iki tanesini sahipleri kendi arzuları bana verdiler.” 
diyen İsmail Usta, o gün bugündür de her sabah Çamlıca’da-
ki evinden saat 5.30’da çıkarak bir saat sonra ekmek kapısı-
nın kilidini açıyor. 

Kasket Takmak Bir Kültürdür
Mesleğe fötr şapka yapımı ile başlayan Demirbaş, ustalık an-
lamında ise kasket yapan son zanaatkârlardan, sekiz ve beş 
köşe kasketlerin yanı sıra düğmeli, ördekli ve kaptan gibi mo-
deller üzerinde de çalışan İsmail Usta, “Kasketler, bizim klasik 
modellerimizdir. Bu şapkaları kullananlar tanır bizleri. Çünkü 
kasket takmak bir ayrı kültürdür, bizim şalvarımızla yeleğimizle, 
poşumuzla özdeşleşmiş bir giyim unsurudur.” diye konuşuyor.  

Şapka ve kasket yapımının ilk 
ustalarının Yahudiler ve Rum-
lar olduğunu onlardan Türk-
lere geçtiğini söyleyen İsmail 
Usta, mesleğe başladığı yıllarda 

İstanbul’un Beyoğlu, Karaköy, Şiş-
hane, Kapalıçarşı gibi muhitlerinde 

çok fazla atölye bulunduğuna dikka-
ti çekiyor. Her geçen gün şapka üretimi 

yapan zanaatkârların azaldığına değinen 
Demirbaş şöyle devam ediyor: “60 yılı 
aşkındır bu piyasanın içindeyim ve hep 
aynı şey söylenir: ‘Şapkacılık öldü’. Evet, 
önceki yaşadığı altın devri yok belki ama 
bitti de diyemeyiz. Çünkü şapka ihtiyaç 

olmaktan hiçbir zaman çıkmadı sadece 
boyut değiştirdi. Eskiden farklı nedenlerle 

takılıyordu. Mesela Anadolu’da bir dönem 
şapkasız dışarıya çıkmak ayıp sayılıyordu. 
Şimdi ise daha çok bir aksesuar gözüyle 
bakılıyor. Dolayısıyla modeller çeşitleniyor. 
Gerçek olan şu ki sektörde yeni çıraklar 
yetişmiyor. Bu yüzden de kültürümüzün 

parçası el işinden çıkarak tamamıyla fabri-
kasyon üretime dönüyor.”

Anadolu’nun Kasketi 
Bu Atölyeden Çıkıyor

Şarkılara, türkülere, deyimlere konu olan 
Anadolu erkekleri tarafından çok kulla-
nılan 8 köşe kasketin çıkış hikâyesini 
ve bu modeli özel kılanın ne olduğu-
nu merak ediyoruz. Demirbaş, 8 köşe 
kasketin ilk kez Karaköy’de atölyesi 
bulunan Osrof adında Rum bir usta 
tarafından yapıldığını söylüyor. Bu-
radan da kısa zamanda Türkler ta-
rafından sıkça kullanılan bir giyim 

malzemesi olarak tercih edildiğini be-
lirten usta, şapkanın şekil itibariyle ya-

zın sıcaktan kışın ise soğuktan koruma 
özelliğinin bulunduğunu anlatıyor. Akde-

niz bölgesinde özellikle Adana ve çevresinden 
çok talep geldiğini belirten Demirbaş, “Tabii ki bu 

kasketleri gençler değil, daha çok yaşlılar ve kırsal kesimde 
yaşayanlar kullanıyor.” diyor. 

Kasket dünyasının iki önemli markasının kendisine geliş 
hikâyesini de bizimle paylaşan İsmail Usta, 8 köşenin mu-
cidi Osrof’un yarattığı Ose markasına 20 yıla yakın fason 
olarak çalıştığını, buranın bir Ermeni vatandaşa devredil-
mesinin ardından marka tescil hakkının bedelsiz bir şekil-
de kendisine verildiğini dile getirirken Duman Şapka'nın 
hikâyesini ise şöyle özetliyor: “Duman Şapka’nın ilk sahibi 
Naim Bey’di ve aramızda en az 15 yıllık bir ticari bağ bu-
lunuyordu. Naim Usta da bana çok güvenirdi ve benim 
çalışma prensiplerini bilirdi. O da kendi isteğiyle markasını 
bana vermek istedi. Ben de aldım her iki markayı da o gün 
bugündür gururla yaşatmaya çalışıyorum.” 

Elinde bulundurduğu isim hakları-
na hürmeten el işi üretilen şap-
kalarda çok titiz davrandıklarını 
ve ona göre çalıştıklarını söy-
leyen Demirbaş, her ustanın 
çalıştığı belli modeller oldu-
ğunu ve iyi bir zanaatkârın 
da üründe parafının olması 
gerektiğini söylüyor. 

“Türkiye’nin kasket ihtiyacının 
yüzde 90'ı bizim atölyede üretiliyor. 
Tabii bunun yanında saydığımız şapka 
türlerini de çıkartıyoruz. Toptan olarak en 
çok kasket gönderdiğimiz iller arasında Malat-
ya ve Adıyaman geliyor.” diyen İsmail Usta, şapka kültü-
rüne ait bir ayrıntıyı paylaşıyor: “Kasket kirlenince temizlen-
mez, makineye atılıp yıkanmaz, yenisi alınır.”

Şapka-Kasket Yapımı Zor ve Zahmetli
Günümüzde bir elin parmaklarının sayı-
sını geçmeyecek kadar sayıları azalan 
kasket ustalarının meslek sırrı ise ay-
rıntılarda gizli. Kumaş, iplik ve deri 
kalitesinin yanı sıra maharetin 
ellerde olduğu zanaat dalının 
yapılış süreci de bir hayli zah-
metli. İsmail Usta, her bir ma-
kinanın başına bizzat geçerek 
tek tek şapka yapım aşamala-
rını anlatıyor. 

Öncelikle Adana’dan gelen özel 
pamuklu kumaşlar dört kat açıla-
rak makastar tarafından kalıplara uy-
gun olarak kesiliyor. Ardından makinede 
şapkanın köşe kısımları dikiliyor, içine telası 
koyularak şapkanın çatısı oluşturuluyor. Eski tip ütü-
lerle bir güzel ütülenen kumaş, “eşek” adı verilen tahtaya 
geçirilerek dikişleri açılıyor ve ürün ters çevriliyor. Başka bir 
ustanın hazırladığı astarın telası çekiliyor ve iç kısma dikili-
yor. İki ile beş küçük, altı ile on arası büyük kalıplar şeklin-
de numaralandırılan şapkalarda ürünün sert durması için 
astar ile kumaş arasına da Hindistan’dan getirtilen kanavi-
çe çuvalı koyuluyor. Sona doğru yaklaşılan şapkada 
kaliteli kartonların tercih edildiği siperlik kıs-
mı dikiliyor. Ağzı kapatılan ürün, tahta 
kalıplara alınarak buhar kazanında 
bekletilirken ütücünün ellerinde 
son halini alıyor. 

İşlemin büyük bir bölümü ta-
mamlanmış gibi görünse de 
henüz bitmiyor. Son olarak 
kasket-şapkanın başı çevre-
leyen bölümüne kayış geçir-
me işlemi uygulanıyor.  Bunun 
ustanın üründeki maharetini 
sergilediği yer olarak adlandıran 

Demirbaş, ön tarafının makine, 
arkaya doğru ilerleyen kısmın 
ise el nakışıyla işlendiğini söy-
lüyor. Bunu Türkiye’de kendi-
sinden başka hiçbir üreticinin 
yapmadığını belirten İsmail 
Usta, zaten el dikişini yapan 
tek ustanın da kendisiyle be-
raber çalıştığını anlatıyor. Ka-

yış kısmı da geçirilen şapkalar 
içine kâğıt konularak müşteri-

lerle buluşmak üzere Anadolu’ya 
doğru yola çıkıyor. 

2014 Yılının Ahi Babası Seçildi
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 
30 yılı aşkın bir süredir Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları  
düzenleniyor. 13. yüzyılda kurulan ve Osmanlı Devleti’nin 
sanat ve ticaret için önemli bir sosyal kurum özelliğine sa-

hip Ahi Teşkilatı ruhunu yaşatma amacıyla dü-
zenlenen etkinliklerde her yıl mesleğinde 

40 yılı deviren ustalardan biri “Yılın 
Ahi Babası” seçiliyor. Görsel bir 

şölen halinde geçen etkinlikler 
Kapalıçarşı’da esnafların katılı-
mı ile dualar eşliğinde başlıyor. 
Kapalıçarşı’dan Sultanahmet 
Meydanı’na kadar kortej ha-
linde yapılan yürüyüşler yı-
lın ahi babasının ahilik şeddi 
kuşanmasıyla sonra eriyor. 

Kasket ustası İsmail Demirbaş 
da 2014 yılında yılın ahi babası 

seçilen bir usta olmanın gururu ile 
“Böyle duygular, insanın gururunu 

okşuyor.” diyor.

İsmail Demirbaş, 1972’den bu yana İstanbul Kas-
ketçiler Odası Başkanı. Odanın, eski defterlere bakıldığın-
da 600’ün üzerinde üye kaydının bulunduğunu şimdi ise 
kapanma ihtimalinin gündeme alındığını söyleyen Demir-
baş aynı zamanda Aksaray Esnaf Kefalet Kooperatifi 2. 
Başkanlık görevi de yapıyor. Kendi çabalarıyla bu zanaatı 
yaşatmak adına gayret ve sabır gösterdiğini belirten şapka 

ustası, bu iki kurum altında zanaatkâr arkadaşları-
na destek olmayı da ihmal etmiyor. 

1950’li yıllarda başladığı mesleğine 
klasik ve modern model üretimle-

riyle devam eden sektörün son 
ustalarından İsmail Demirbaş 
kendi ekolünün oğlunun yap-
tığı şapkalarla devam ede-
ceğini belirtiyor. Oğlunu da 
kendi gibi iyi bir usta olarak 
yetiştiren Demirbaş, son ola-
rak ‘Şapkanın eski popülarite-

sine kavuştuğu günleri görmek 
ümidiyle.’ diyor. 
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Sıcak bir yaz gecesi. 
Havadan mütevellit, açık 
camlardan  dışarı  taşan tv 
sesleri… Kedilerse tembellik 
havasında yine. İnsanlar da 
artan sıcaklıkla birlikte atmışlar 
kendilerini dışarıya. Yani herhangi 
bir sıradan gece. Tarih 15 Temmuz’u 
gösteriyor. Saatler 22:00'ye geldiğinde her şey 
değişiveriyor. Uzun bir yaz gecesi hem de çok 
uzun… Bir milletin geleceğini kurtarabileceği 
kadar uzun bir gece. Tankın önüne yatılacak 
kadar vatan sevgisinin gönüllerden taştığı 
ölümsüz bir gece. Dehşet dolu bir gece aslında 
ama milletin destan yazdığı bir gece.  Tank 
sesinin jet sesine karıştığı, yer yer silah seslerinin 

yankılandığı belirsiz, 
karanlık bir gece. Bu 

karanlık geceyi aydınlatan 
milletin elinde ise bedenlere 
doğrultulan namlulara karşı, tek 
bir güç var bayrak, ay yıldızlı 
bayrağımız.  Peki Bayrağımız 
bize bu güce nereden veriyor? 

Nasıl oluyor da naçiz vücudunu tonluk bir 
tankın geçişini durdurmak için yere seriyor 
bir insan ya da jetin üstüne atlayarak onu 
durdurmayı düşünüyor ya da öleceğini bile 
bile gözünü kırpmadan, vatan için bu terörist 
girişime destek veren Tuğgenerali alnından 
vurup kendisi de 30 kurşunla şehit düşüyor. 
Bizim ay yıldıza olan aşkımız nereden geliyor?

Hafize ERGENE

Tarih 15 Temmuz, saat 22.00 civarı... İstanbul’da kısmi 
olarak kapanan boğaz köprüleri Ankara’da alçaktan 
uçan ve sesiyle göğü delen jetler, havada kendi 
topraklarına, kendi halkına ateş eden helikop-
terler, kışlalardan yollara çıkan ve sokaktaki 
halka çevirdikleri namlularıyla tanklar, işleyi-
şi durdurulmaya çalışılan TRT, havalimanı, 
otogar… Ve 1960, 1980 yıllarında yöne-
time el konulan, 1971 ve 1997 yıllarında 
ise hükümeti istifaya zorlayan toplamda 
4 darbe yaşamış bir ülkenin o darbe 
dönemlerinde bile hiç görmediği Millet 
Meclisi’ne atılan bombanın uğultusu.

Yukarda yazılanlar 15 Temmuz gece-
si, sadece birkaç saat içerisinde yaşa-
nanlardan bazıları. Bu kısacık zaman 
diliminde yaşananlar sanki bir kıyamet 
filmi senaryosu. Bir ülkenin kıyametini 
yaşatmak ister gibi her şey. Hesap edil-
meyen tek bir şey var; o da en büyük 
güç, milletin gücü.

Bu ülkeyi kıyamet anlarından çekip çıkaran 
yine kendi halkı. Ellerinde ne tanklardaki 
gibi silah, ne helikopterlerin attığı gibi bom-
balar ne de darbe girişimi yapan teröristlerin 
elindeki herhangi bir başka imkân var. Ellerinde 
sadece bayrak ve yüreklerinde bayraktan aldıkları 
güç var. Bunlar etkileme cümleleri değil şüphesiz ki. 
Televizyonda haberleri ya da sonrasında yapılan bel-
geselleri izleyen herkesin görebildiği bir gerçeklik tüm bu 
yazılanlar. 

Genç, yaşlı, kadın ya da erkek, o ya da bu görüş demeden 
dışarıya çıkan herkese, koltuk değnekleriyle dışarıya çık-
mış ve elinde bayrağı ile “Ben cennete gidiyorum.” diyen 
dedeye de bu gücü veren vatan, toprak, bayrak sevgisi; 
gencecik bedenini tanka siper eden, ölümden bir nebze 
korkmayan delikanlıya da bu gücü veren vatan sevgisi. Bu 
insanların ise elinde tek bir güç var; BAYRAK ve o bayrak 
altında yaşamaya devam etme isteği. 

Peki, nereden geliyor bayrağın bize verdiği 
bu güç? Geniş bir coğrafyaya hükmet-
miş Osmanlı İmparatorluğu’nu impa-
ratorluk yapan ya da şanlı Kurtuluş 
Savaşı’nı tüm imkânsızlıklarla ka-
zanan bu halk, dünya tarihinde 
eşine az rastlanır bir başarıya 
imza attı 15 Temmuz gecesi. 

Millet Olma Gücü ve Bayrak
16 Temmuz günü başka bir 
ülkeye uyanabilirdik, şu an ne-
rede ve nasıl olurduk, sevdikleri-
miz yanımızda olur muydu? Kim-
liksiz, başkalaştırılmış bir yaşamda, 
bayraksız, topraksız, vatansız olmak 

en acısı olurdu 
şüphesiz ki. Peki, biz, 
Türk Milleti ne oldu da bu ka-
dar kısa bir sürede, tarihin az görebileceği büyük bir güce 
dönüştük. Hem de madde olarak görebileceğiniz herhan-

gi bir silahımız yokken. Millet olma gücünü ne-
reden aldık? Genlerimize mi işlendi bu 

millet olma duygusu? Yoksa nasıl 
olur da naçiz vücudunu tonluk bir 

tankın geçişini durdurmak için 
yere serer bir insan, nasıl olur 
da jetin üstüne atlayarak 
onu durdurmayı düşünür 
ya da nasıl olur da Özel 
Kuvvetler Komutanlığı’nı 
teröristlere vermemek için 
bu terörist girişime destek 
veren Tuğgenerali alnın-

dan vurup olayın seyrini 
değiştireceğini dahi bilme-

den 30 kurşunla şehit düşerek 
destan yazar bir insan.. Bunun 

tek bir cevabı var; vatan sevgisi, tek 

Milletvekili Rozeti
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bir bayrak altında özgürce yaşama isteği. Hani şu kırmızısının Kosava Savaşı sırasında 
vatan uğruna savaşırken yerde göl olan kandan aldığı rivayet edilen şanlı bayra-

ğımızın özgürce dalgalanabilmesi için. 

Bayrak demek millet demek, toprak demek, devlet demek, ait ol-
mak demek, atamız, geçmişimiz, geleceğimiz demek en 

önemlisi özgürlük demek. Biz Türkler için bayrak bunun bi-
raz daha ötesinde bir güç barındırıyor içinde. Tam da “Bu 

güç nereden geliyor?” sorusunun yanıtını aradığımız 
bu günlerde bir sergiye konuk oluyoruz. Küratörlüğü-

nü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı Hakimiyet-i Milliye 
Timsali Bayrak Sergisi, Özlem ve Haluk Perk ko-

leksiyonundan oluşturulmuş. 

Eserler Özlem ve Haluk Perk 
Koleksiyonundan
Öncelikle belirtmek gerekiyor; Haluk Perk 
30 yıl önce başladığı koleksiyonerliği, İstan-

bul Arkeoloji Müzesi’ne bağlı olarak 20 yıl 
önce açtığı kendi ismini taşıyan müze ile 

taçlandırmış. Yaklaşık 15 bin envanter-
lik arkeolojik eseri ve uzmanlık konu-
larına göre 25 bin etnografik eseri 
barındıran müze Türkiye’nin önemli 
müzeleri arasında yer alıyor. 

Serginin Küratörü Mehmet Lütfi Şen 
ile görüştüğümüzde 15 Temmuz’a 
Saygı Hakimiyet-i Milliye Timsa-
li Bayrak Sergisi’nde, 1700’lerin 
sonundan bugüne milletin ve 
devletin bağımsızlığının timsali 
olan bayrak kullanılan objeler yer 

aldığını söylüyor. 15 Temmuz’un 
da simgesi olan bayrak,  bu sergi 

projesi ile Osmanlı’dan Cumhuriyet'e 
bayrağın sivil ve resmi kullanımının 
bir özeti olarak, 15 Temmuz’da can-
larını ve mallarını vatanı için hiçe 
sayan şehitlerimize ve gazilerimize 

saygı duruşu olarak hazırlanmış. Ay 
yıldızın Osmanlı İmparatorluğu’ndan 

Cumhuriyet'e, devlet eliyle ve sivil ola-
rak kullanıldığı alanlar araştırılarak oluş-

turulmuş sergide ay yıldızla süslenmiş pek 
çok eser yer alıyor. Özlem ve Haluk Perk 
koleksiyonundan seçme eserlerin yer aldığı 
sergi, Türk milletinin ezelden beri ay yıldızı 

ne kadar çok hayatlarına aldığını gözler önü-
ne seriyor. 

15 Temmuz Şehit ve 
Gazilere Saygı Duruşu 

Mehmet Lütfi Şen bu sergiyi hazırlama sürecinin ilk fikir 
damlacıklarının yıllar önce hazırladığı bir sergi sonrasında 

gönlüne düştüğünü “Daha önce 350 bin kişi tarafından ge-
zilerek izleyici rekoru kıran bir sergi yapmıştım. Türk Milletinin 

demokrasiye geçiş sürecini masaya yatıran bir sergiydi bu. Ve bu 
sergide çok karşıma çıkmıştı; Osmanlı döneminde her şeyde ay yıldız var. 

Tanzimat öyle meşrutiyet öyle… İnanılmaz bir ay yıldız vur-
gusu vardı. Bu sergideki gibi yine ay yıldızlarla süslenmiş çe-
yiz sandıkları vardı. "Yaşasın Hâkimiyet-i Milliye" yazıyordu 
üzerlerinde.  2008 yılında yaptığım bu sergide Osmanlı’daki 
ay yıldızın kullanımı dikkatimi çekmişti ve bir parantez olarak 
kalmıştı.” sözleriyle ifade ediyor.

15 Temmuz akşamına kadar; tankın önüne yatarak vatanını 
kurtarmaya çalışan o isimsiz kahramanı görene kadar bek-
lemiş sadece ay yıldızdan oluşan eserlerin yer aldığı sergiyi 
hazırlama fikri. Ellerinde bayraktan başka bir güç olmadan 
– ki aslında en büyük gücün bu olduğunu o akşam tüm 
dünya görmüş oldu- sokaklara, meydanlara çıkan halkın bu 
gücü nereden aldığını anlamak ve anlatmak istemiş Meh-
met Lütfi Şen.

Şen sergi fikrinin oluşma sürecini  anlatırken de “Mille-
tin bu gücü nereden aldığına istinaden, şehit ve gazi-

lerimize bir saygı duruşu olsun düşüncesiyle oluştu bu 
sergi. Bunun için Haluk Perk ile görüştük. Bir an önce 15 
Temmuz’da şehit ve gazi olanlara bir saygı duruşu yap-
mak istedik. Sergi tam olarak bundan doğdu.” diyor. 

Ay Yıldız Milleti Temsil Ediyor
Osmanlı’da ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ay yıldızın 
milletin tam kendisini ifade ettiğini dile getiren Şen, 
”Osmanlı’da devlet arması devleti temsil etmiş ama dev-
let ve milletin birlikte olduğu yerlerde devlet armasıyla 
milleti temsil eden ay yıldız yan yana gelmiş. Mesela mek-
teplerde öğrencilere verilen aferin şimdiki adıyla teşekkür 
belgesi, ortasında bir devlet arması ama bu belge millete 
verildiği için dört bir yanında ay yıldız var. Bunun sınırı da 
yok. Yani ay yıldız milletin gönlüne kazınmış. Peki, nasıl 
kazınmış? Mendiline koymuş, diplomasının üstüne koy-
muş aferinine koymuş, çeyiz sandığına koymuş. Aklınıza 
gelebilecek her şeye ay yıldız koymuş.” diyor.

Kemer Tokası

Kemer Tokası

Çeyizlik Duvar Aynası
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Sergiyi gezerken gerçekten Osmanlı ve 
Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde kullanılan 

eşyalarda ay yıldız kullanımının ne kadar yay-
gın olduğuna tanık oluyoruz. Çeyiz sandıkları-

na, fincanlara, kâselere, silgilere, kolye boncuklarına ka-
zınmış; hayatın hep içindeymiş ay yıldız. Hiç unutulmamış, 
millet olma bilinci, sevinci, millet olarak kalabilme şükrü bu 
simgeyle taşınmış nesilden nesile. Kur’an-ı Kerim kılıfları-
nı süsleyen ay ve yıldız, duvar aynalarını da süslemiş, not 
deflerinin kenarlarını da… Halk baktığı her yerde olsun 
istemiş ve büyük bir onurla nakşetmiş ayla yıldızı yanyana. 

Ay Yıldızı Kendine 
Yoldaş Eden Bir Millet
Şen, sergiyi hazırlarken Haluk Perk’le görüştüklerini ve 

koleksiyonerin, Neolitik Çağ’dan başlayan uçsuz bu-
caksız, eğitim ile ilgili, sağlıkla ilgili, hukukla ilgili pek 
çok temada detaylı bir koleksiyonu olduğunu dile 
getiriyor. Perk ile sergi için görüştüklerinde onun 
koleksiyonundan çıkan Osmanlı’dan Cumhuriyet'e 
ay yıldızlı objeleri ucunun bucağının olmadığını gör-
düklerini söylüyor. “Haluk Bey’in koleksiyonundan 
çıkan ay yıldızlı objeler buraya sığmayacağı için bir 
seçki yaptık. O yüzden ben, çok atipik şeyleri seç-

tim. Mesela burada Cumhuriyet'in ilk yıllarına tarihlenen bir 
hayvan kolyesi var ve ucunda ay yıldız var ve bu gerçekten 
tüyler ürpertiyor. Şöyle ki; düşünün o dönem toplumun yüz-
de 80’i, kırsal kesimde tarımla geçiniyor ve insanların en de-
ğerli şeyi, ineği ve atı.. En değerli şeyinde, atında, ineğinin 
kolyesinde ay yıldız görmek istiyor. Sandığına, ekmek tekne-
sine ay yıldız kazıyor, işte sergide yer alan İstanbul işi tera-
zinin doğru gösterme ibresi ay yıldız ile tamamlanıyor. Yani 
ay yıldız birleşiyorsa terazi doğru demek oluyor.  Mühürler, 
ay yıldızlı sabun kalıpları, kibrit, düğme… Hepsi ay ve yıldızla 
süslenmiş.” diyor Şen. 

İşte burada tam da sergi kitapçığı için Murat Dinçer Çekin’in 
kaleme aldığı “Gök Gönüllü Millet” başlıklı yazının girişine 
yer vermek gerekiyor. Çekin diyor ki: “Her yer karanlıktır.  
Gökte ay ve yıldızlar bize ışık olur. Yüreğimize ferahlık ve 
güven verir. İstikametimizi doğrultur. Pusuları açık eder.

Ay ve Yıldız bayrak olur. Bize dayanak olur. En karanlık gün-
lerde yüzümüzü ışıtır. Sürur verir. Birleştirir. Yol gösterir. 

Milletimiz çok eskiden beri gökyüzünü kendine yoldaş 
kabul etmiştir. Ay ve Yıldız’ı gönlüne nakşetmiştir. 

Milletimiz gök gönüllüdür.”…

Murat Dinçer Çekin’in söylediği gibi ay ve 
yıldızı kendisine yoldaş eden millet 15 

Temmuz gecesi ve sonraki gecelerde 
de ondan aldığı güçle çıkmış dışarıya. 

Halkın çok yaygın olarak kullandığı 
ay yıldızı, bayrak kanunu ile birlikte 
her şeyde kullanamasa da aslında 
genlerinden hiç atamamış. 

17. Yüzyıldan 
İtibaren Kullanılmış
Mehmet Lütfi Şen’e ay ve yıl-
dızın hangi tarihler arasında 
kullanıldığını soruyoruz. Şen 
17.  yy’dan itibaren ay yıldız 
yaygın olarak kullanılmaya 
başladığını söylüyor. “Osman-
lıda üç hilal varken sonra ay 

yıldıza geçiliyor. Bir nevi dev-
letten ziyade halkı temsil ediyor 

ay yıldız. Milleti, ümmeti temsil 
ediyor. Ay yıldız Cumhuriyet'in ilk 

yıllarında da yoğun olarak kullanılıyor. Ta ki 1936 yılında Bayrak 
Kanunu çıkana kadar kullanılmaya devam ediyor. O zaman ay 
yıldız milletten çok devletin timsali oluyor. Bayrak resmîleşince 
bayrak kullanımı halk kullanımından çekilmeye başlanıyor. Halk 
yine de kullanıyor. Bayrak kuralına aykırı davranıyor belki ama 
gönlünden atamıyor ve kullanmaya devam ediyor.” diyor Şen.

Sergide gözümüze şimdiki gençliğin görme şansını çok da fazla 
yakalayamadığı zafer taklarında kullanılan ahşap ay yıldız veya 
ahşap bayraklara rastlıyoruz. Bu objeleri sergiye koymaktan 
son derece memnun olan Şen, “Şehirlerin kurtuluşlarını temsil 
eden, şehrin ana merkezlerine girerken büyük takların altından 
geçeriz. Bu taklarda ay yıldız çok mükemmel kullanılır. Çok 
özün tasarımlar yapılır ahşap üzerine, metal üzerine işler yapılır. 
Ampullerle aydınlatılır. Bu sergiyi kurguladığımda bir zafer tak-
larında kullanılan objelerin bu sergide olmasını çok istemiştim. 
Haluk Perk’in geniş koleksiyonunda bir zamanlar zafer taklarını 
süsleyen pek çok eser bulunuyordu. Ve bu sayede sergiye koy-
ma imkânı yakaladık.” diye konuşuyor.

“15 Temmuz’da Tankın Karşısında Duran Çocuk 
Bu Sergiyi Anlatıyor” 
15 Temmuz’a Saygı Hakimiyet-i Milliye Timsali Bayrak ser-
gisinde görülüyor ki halk yaşamın her alanına taşımış ay 
yıldızı. Tabaktan mendile oyun taşına kibrit kutusuna… 
Kemer tokasından masa örtüsüne sünnet maşallahına ka-
dar akla gelebilecek günlük yaşantıda kullanılan pek çok 
eşyada kullanılmış.

Ay yıldızın milletin ta kendisini temsil ettiğini söyleyen Meh-
met Lütfi Şen, sergide bir ekranda gösterilen 15 Temmuz 
gecesine ait bir videonun serginin amacını ortaya çıkardı-
ğının altını çiziyor. Şen, ”15 Temmuz’daki tankın önüne 
yatan ve kimliğini açıklamayan bu çocuğun da kimliği de-
ğil artık önemli olan. Çocuk bu milletin ta kendisi.  Elinde 
tuttuğu o bayrak ona bu gücü veriyor. Ay yıldızın resimsel 
ifadesi değil; önemli olan verdiği güç. Bu çocuğun duruşu 
bu sergiyi anlatıyor.” diyor.

Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında, hilafetin henüz 

kaldırılmadığı yıllarda yapılan Ha-
life Abdülmecit Efendi’nin atının üze-

rinde resmedildiği afişte, atın üzerindeki 
örtüye kadar ay yıldız işlenmiş olduğunu 
görüyoruz.  Ya da Kurtuluş Savaşı’nda dal-
galanan Tük bayraklarıyla resmedilen bir 
savaş meydanının görüldüğü afiş bize 

gösteriyor ki bazı şeyler simgesel 
değerinin çok da üstünde 

bir değer taşıyor.

Zafer Tâkında Kullanılmış 

Ahşap Bayrak

Hayvan Nazarlığı

Sporcu Formalarında 

Ay Yıldız Kullanımı

Tepelik
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Sergide Osmanlı’nın nasıl bir medeniyet olduğunun da gö-
rülebildiğini söyleyen Mehmet Lütfi Şen “Osmanlı’da nasıl 
bir medeniyetmiş, buradaki belgeler sayesinde analiz edebi-
liyoruz. Mesela mezuniyet belgelerinin üzerinde kadınların 
belgeleri de dâhil olmak üzere fotoğraf olduğunu görebili-
yoruz.” diyor. Sergide 1900’lü yıllarda kullanılan diploma, 
mükâfat belgesi, tasdikname, şartname ya da faturalarda 
devlet, millet, medeniyet ve din hepsini ifade eden sembol-
ler bulunuyor. Devleti simgeleyen Osmanlı arması, milleti 
temsil eden ay yıldız, dini temsil eden Kur’an-ı Kerim bu res-
mi belgelere işlenmiş sıklıkla. 

Sergi küratörü ay yıldızın milletin gönlüne nasıl girdiğine 
dair bir müze yapılmasını çok istediğini söylüyor. Şen, “Tan-
kın karşısındaki bu gücün nereden geldiği, irras-
yonel davranışın kökeninde ne olduğu ile ilgili 
bir müze yapılmalı.  Çok inanılmaz bir şey bu, 
darbe girişimini yapan, bunu ona yaptıran güç-
lerde Türk milletinden bu tavrı beklemiyordu. 
Meydanlardaydık, o gün o refleksi gösteren mil-
letten hiç kimse bu tavrı beklemiyordu. Belki de 
milletin kendisi bile beklemiyordu. Ben bu tankın 
üstüne çıkarım ama başka biri gelir mi? Ama bir 
baktılar herkes orada. Her türlü insan meydanlar-
daydı. Bu demek oluyor ki aslında bu insanların 
kalbine gönlüne giren bir dünyadaki başka millet-
lerde görülmesi mümkün olmayan bir şey var bizim 
bunun peşine düşmemiz lazım.” diyor.

Yazı Sona Ererken 
15 Temmuz günü ve sonrasında yaşananlar, halkın 
gösterdiği benzersiz direniş bu milletin genlerinde 
var olan vatan, bayrak sevgisi “iyi ki var” dememizi 

sağladı. İşte Zeytinburnu Belediyesi’nin himayesinde düzen-
lenen sergi ile geçen zamana rağmen ay yıldız sevgisinin her 
görüşten insanı bir araya getirerek, nasıl halkın gönlündeki 
yerini korumuş ve o genin nasıl beslenmiş olduğu gün yü-
züne çıkmış oldu. Büyüyüp ailesini kuracağı için gözünden 
sakındığı evladını evlendirirken hazırladığı lavanta kokulu 
çeyizlerin konulduğu o ay yıldız süslü çeyiz sandıkları ya da 
eğlenceli vakit geçirmek için oynanan oyunlara ait pullara 
bile ay yıldız nakşediyorsa bir millet, vatansız kalmayı dü-
şünemiyordur bile diyoruz sergiden ayrılırken. Tam da 15 
Temmuz’da vazgeçmediğimiz gibi. Bu günleri hep hatırla-
mak, insan hafızasının en çok yaptığı şeyi yapmamak, yani 
hiç unutmamak umuduyla…

Çeyiz Sandığı

Ay Yıldızlı Mühür Örnekleri

Ay Yıldızlı Seramik TabaklarAy Yıldızlı Seramik Tas

Istampa Kutusu

"Halife-i Zîşânımız 

Emirü'l-Müminîn 

Abdülmecid Hazretleri" 

Yazılı Ay Yıldızlı Afiş
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Çeşitli takı kutuları

Ayhan
Kabaoğlu’nun

Deve KemiğineMikro
Resimleri

Zeynep OZANCALI

Ayhan Kabaoğlu, resme olan sevdasını deve 
kemiğinden yaptığı eserler üzerinde gösteriyor. 
Türlü işlemlerden geçerek işlenebilir hale 
getirdiği deve kemiklerinden takı kutuları,  koku 
şişeleri, zarf açacakları yapan usta, eserlerine, 
minyatür ve gravür çalışmalarından hafızasına 
kazıdığı kompozisyonlar ile İstanbul’un turistik 
mekânlarını, Osmanlı sultanlarının tarih 
sayfalarında yer alan anlarını, Mevlevilik gibi 
kültürel değerlerimizden kesitleri aktarıyor. 
Deve kemiği üzerine mikro çizimler yapan Ayhan 
Kabaoğlu ile 35 yıllık sanat hayatını konuştuk. 
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Kemik, ilk çağlardan bu yana insanlık için önemli sayılan 
hammaddelerden biridir ki doğada hazır bulunması, sağ-
lam ve dayanıklı olması tercih nedenlerindendir. Tabiatın 
sunduğunu işe yarar hale dönüştüren, hayvan vücudun-
dan çıkan bir parçayı nesneye dönüştüren insan, en basit 
aletlerin, ilk dinsel objelerin, temel ihtiyaçları karşılayan bir-
takım eşyaların yapımında kemiği kullanır. El becerileri ile 
alet teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak kemik işçiliğinin 
yaygınlaşması ile de üretimlerde işlevsellik kadar biçimsel-
lik ön plana çıkar. Temel ihtiyaçları karşılamaktan çok daha 
öteye giden kemik; bir işleme sanatına dönüşür. Silahlar, 
kesici aletlerin sapları, takılar, müzik ve oyun aletleri, tıpta 
kullanılan çeşitli malzemeler, giyimde tamamlayıcı aksesu-
arların yapımında kemik tercih edilirken çalışmalar çeşitli 
renk ve motiflerle bezenir. 

Ayhan Kabaoğlu da doğa ile iç içe yaşam sürmeye baş-
layan insanın ilk tanıştığı malzemelerden biri olan günü-
müzde daha çok hediyelik eşya üretiminde kullanılan işle-
me ve süsleme sanatını yaşatmaya çalışan ustalarımızdan. 
Eserlerini deve bacağından elde ettiği kemiklerden yapan 
sanatkâr, eskinin zarf açacakları ile özellikle kadınların 
sıkça kullandığı takı kutusu ile koku şişeleri yapıyor. Çalış-
malarını İstanbul’un tarihi ve turistik yerleri, Osmanlı sul-
tanlarının yaşamlarından kesitler, Mevlevilik gibi kültürel 
değerlerimizin yanı sıra minyatür ve gravürlerde gördükle-
rini mikro resimlerle bezeyen sanatkâr, “Kemik üzerine ça-
lışmak boynuz, tuval, ahşap, kâğıt gibi herhangi bir zemin 
üzerine çalışmaktan çok daha farklı. Yapısı gereği zor bir 
malzeme olduğu için işleme kısmı büyük sabır gerektiriyor. 

Ama bu işte aslolan resim boyutudur. Çünkü atölyeyi er ya 
da geç öğrenirsiniz. Ama çizim ve boyama yetenek ister.” 
diyor. Yaptıklarında hem zanaat hem de sanatkâr yönünü 
gösteren Kabaoğlu ile Tozkoparan’daki atölyesinde bulu-
şarak, deve kemiğinden yaptığı hediyeliklerle üzerine çiz-
diği mikro resimleri sorduk. 

İlk Çizimlerini Boynuza Yapar
Ayhan Kabaoğlu, ilk olarak kemikle tanışmasını ve resme 
olan sevdasını anlatıyor bizlere. 15-16 yaşlarındadır daha. 
Babası onu bir meslek sahibi olsun diye torna ustasının 
yanına verir ve 3 yıl kadar burada işi öğrenir. 19 yaşına 
geldiğinde ise Bayrampaşa’da boynuzdan tarak, küpe, 
toka yapan dönemin iyi ustaları ile tanışır ve onlar için bir 
süre altın yaldızlama işi yapar. Bir gün Kapalıçarşı tarafın-
da çarşıları gezerken boynuzdan yapılmış kendisinin de 
kenarlarını yaldızladığı hediyeliklere denk gelir. O zaman 
insanların el işi ürünlere verdiği kıymeti anlar. 

“Zaten resim çizmeyi, boyama yapmayı kendimi bildim bi-
leli seviyordum.” şeklinde konuşan ustaya Kapalıçarşı’da 
gördüğü manzara bir fikir verir. Bunun üzerine hem resim 
hem de geleneksel sanatlara dair araştırmalara girişir. O 
dönemlerde sahaflarda satılan kâğıttan minyatür çalışma-
ları toplar. Gördüklerini kendinin de yapabileceğinin dü-
şünerek ilk kez boynuz üzerine çizim yapar. Ancak boy-
nuzun yapısı gereği yumuşak bir dokuya ve farklı renklere 
sahip olmasından dolayı resmini göstermediğini düşünen 
Kabaoğlu, çizimlerini başka neyin üzerine çizebileceğinin 
araştırmasını yaparken 1980’li yıllarda İranlılara ait kemik 

Atölyeyi işin mutfağı olarak değerlendiren usta, takı kutu-
larını şekil ve ebatlarına göre kare, dikdörtgen, çekmeceli, 
oymalı, mini kutu şeklinde sınıflandırırken, bu küçük ob-
jelerin 4, 6, 8 santimetrekare ölçülerinde 6 veya 8 parça 
kemiğin birleşiminden oluştuğunu dile getiriyor. 

Büyük bir sabır ve gayretle kemik parçalarının nasıl bir iş-
lemden geçerek hediyelik eşya kategorisine girdiğini soru-
yoruz ustaya.  Deve kemiğinin kutuya, kutunun ise Fatih 
Sultan Mehmet’in koluna şahinini kondurup ava gitmesini 
anlatan boyalı bir süs objesine dönüşmesine bizim de ta-
nıklık ettiğimiz süreç, ilk önce deve kemiklerinin kaynatıl-
ması ile başlıyor. Çeşitli kimyasallarla saatlerce kaynatılan 
ve iyiden iyiye dezenfekte edilen kemiklerin et, kas ve lif 
kalıntılarından arınması sağlanırken, kuruması için bir süre 
bekletiliyor. “İyi kaynatmazsak içindeki ilik kemiğe nüfuz 
eder ve sararmasına yol açar. Yaptığımız işlem aynı za-
manda malzemeyi beyazlatmak içindir.” şeklinde konuşan 
Kabaoğlu, kemikleri parçalara ayırıyor ve üzerindeki pü-
rüzleri gidermek için de kaba bir zımpara vuruyor. 

süsleme sanatından bir örnek eline geçer. Bu çalışmayı 
iyiden iyiye inceleyen, nasıl yapıldığına dair fikir yürüten 
usta, boynuzdan vazgeçip kemik üzerine resimler çizerek 
sanat hayatına adım atar.

Kabaoğlu,  “İnsan bir işi sever, yaşı da kaç olursa olsun 
gönlünün bir köşesinde hep o olur. Benimki de o hesap. 
Hamurunda varsa yetenek, illa ki bir olay başlangıca vesile 
oluyor. Ama duvara çiziyor içindekileri, ama kâğıda dökü-
yor.” diyerek paylaşıyor düşüncelerini.

Önce Kemiği İşliyor, Sonra Süslüyor
Boynuzdan objeleri yaldızlama işinden deve kemiğini işle-
me ve süsleme sanatına doğru kayan ve 35 yıllık tecrübe 
biriktiren usta, bugün tamamı el işçiliği olan takı kutusu 
şeklinde tanımlayabileceğimiz kutular, koku şişeleri, zarf 
açacakları gibi eskiden sıkça kullanılan kıymetli eşyaları 
yapıyor.  “Benim eserlerimde aslolan resimdir. Atölye kıs-
mını hiç bilmeyen biri bir süre uğraşır yapar ama boyama 
işi öyle değil.” diye konuşan usta, çalışmalarına su baz-
lı boyalarla İstanbul siluetinden kareler, Osmanlı padişah 
ve sultanlarının hayatından kesitler ve Mevlana-Mevlevilik 
gibi kültürel değerlerimizi yansıtan çizimlerle minyatür ve 
gravür çalışmalarında anlatılan sahneleri resmediyor.

İstanbul’dan karelerin 

resmedildiği takı kutusu

Üsküdar’ın takı kutusuna yansıması
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Mini bir kutu yapmak için her biri 4 santimetre 6 parça kemik çıkartan sanatkâr, bunları iskelet tutkalı 
ile birbirine yapıştırarak kare bir şekil veriyor. Kuruması için beklenen ürünün iç tabanına göre tahta 
kesen usta, ardından kapak yapımına geçiyor. Kutunun gövde kısmına uygun ebatlarda kesilen kemik 
yine aynı yöntemle birbirine tutturuluyor. Kuruduğundan emin olunan parçaların hem gövde hem de 
kapak kısmı büyük bir ustalıkla zımparadan geçirilerek kenar kısımdaki ovallikler sağlanıyor. Etrafın toz 
bulutu ile kaplandığı zımparalama işleminden geçen objeler boyaya hazır hale geliyor. 

Zarf açacağı veya koku şişesi içinde benzer uygulamaları tekrarlayan Kabaoğlu, uygun ölçülerdeki 
kemikleri torna ve zımpara makinalarını kullanarak şekillendiriyor. Üzerine o an içinden geçen konuyu 
tasvirleyen sanatkâr, bazı eserlerinde Çin mürekkebi de kullanıyor. Son olarak da eserlerini vernikleyen 
usta bu şekilde onların uzun yıllar yaşamasını sağlıyor. 

Tam Bir İstanbul Aşığı 
Tozkoparan’daki evinin bahçesine kurduğu atölyesinde deve kemiklerini işleyen ve onları birer sanat eserine dönüştüren 
Kabaoğlu, “gözbebeklerim” dediği ürünlerine işleyeceği konular hakkında ise hiç sıkıntı yaşamadığını belirtiyor. Bunu 
“İstanbulumuz var bizim, bitmek tükenmek bilmeyen bir derya.” şeklinde açıklayan sanatkâr, çalıştığı alanın kısıtlı olma-
sından dolayı istese de tam teferruatlı çizimler yapamayacağını, örneğin Süleymaniye Camii’ni tek bir konu olarak işlese  
bile çizmeye ömrünün yetmeyeceğini anlatıyor. 

Takı kutularından örnekler
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Fırçası ile görsellik 
kattığı eserlerinde 
tarihi bir yapıyı ana 
hatları ile resmeden 

usta son yıllarda çizimlerinde devamlılık özelliği olduğunu 
da ifade ediyor. “Süleymaniye Camii’nin Eminönü’nden gö-
rünüşünü ikisi uzun, ikisi daha kısa dört minare ile tasvir et-
tiğim bir takı kutusunun kapağının iç kısmında, yanlarında, 
önünde, arkasında ya yapının farklı bir cepheden görünüşü 
ya da başka bir siluet yer alıyor.” şeklinde konuşan Kabaoğ-
lu, bu çalışmaların ustalık eserleri olduğunu dile getiriyor.

Mikro sanat ustası eserlerinde ele aldığı konulardan bazıla-
rını da ekliyor: “Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'a 
âşık olduğu dans gösterisi, Topkapı Sarayı’nın Karaköy’den 
görünüşünü, Galata Kulesi, tasavvufta 3 semazenin öne-
mi, Topkapı Sarayı’nın Karaköy’den görünüşü, Sultan 
Süleyman’ın Topkapı Sarayı’ndaki vezirlerle toplantısı, Aya-
sofya, Fatih Sultan Mehmet’in av partisinden bir sahne…”

“Bugüne kadar ne atölye kısmında ne de fırça konusunda 
yol gösterenim hiç olmadı. Ustam yok benim.” diye konu-
şan Kabaoğlu, ilkokul mezunu olduğunu belirterek sözle-
rini şöyle sürdürüyor:  “Bu işe başlarken tek amacım para 
kazanıp, ailemin geçimini sağlayabilmekti. Ama sonradan 
başka bir iş yapamaz oldum, bağlandım çünkü mesleği-
me. Ancak çok araştırdım, kendimi geliştirmek adına bul-
duğum hat, tezhip, minyatür, gravür kitaplarını hatmettim. 
Bu işi kendime misyon edindim ve deneme yanılma yön-
temi ile sanatımı bugünlere taşıdım.” “Zaten yapacağınız 
işi iyi araştırmazsanız başarı şansınız yok.” diyen sanatkâr, 
üretim yapabilmek için sadece yeteneğin kâfi gelmediğini, 
kişinin ilk önce kendi kendinin öğretmeni olması gerektiği-
ni ifade ederken, “Yaptığım birikimle beynime kazıdığım 
kareleri bugün herhangi bir yere bakmadan ezbere çiziyo-
rum.” diyor.

Deve Kemiğini İşlemek Daha Kolay
Ustanın bu kadar hammaddeyi nasıl temin ettiği geliyor 
aklımıza. “İzmir, Aydın, Antalya, Muğla gibi bölgelerden.” 
diyor ve ekliyor: “Tavuk yemi olması için malzeme kemik 
unu fabrikalarında toplanır. O fabrikalarda devenin bacak 
kemiklerini ayrılır. Gider, alırım.”

Ayhan Kabaoğlu, kemik ile çalışmanın boynuz, tuval, ahşap, 
kâğıt gibi herhangi bir zemin üzerine çalışmaktan çok daha 
farklı olduğunu belirtirken kendisine konu ile alakalı iki soru-
muz oluyor: "Neden kemik ve neden deve kemiği?.."

İlk sorumuza, “Resimlerimi başka bir materyale çizseydim 
bu kadar dikkat çekmeyecekti belki. Bu camiada var ola-
bilmek adına biraz farklı olmayı seçtim.” şeklinde cevap 
veren sanatkâr, ayrıca kemiğin dayanıklı bir madde oldu-
ğundan, doğada uzun yıllar kalabildiğinden ve boyayla iyi 
özdeşleştiği için eserlerin renginde solma meydana gelme-
yeceğinden söz ediyor. Kemik işleme sanatının tamamı-
nın testere ve zımpara işi olduğunu söyleyen Kabaoğlu, 
bir boynuza ısıtılarak da şekil verilebildiğini ya da kâğıda 
çizilen bir resmin çoğaltılabildiğini ama kemiğin hile kabul 
etmeyen bir yapısı olduğunu ifade ediyor. 

Usta, deve kemiğinin özelliğini ise şöyle açıklıyor: “Devenin 
kemiği diğerlerine oranla daha etli ve kalın. Parçayı zımpara-
ladıkça malzemenin düzgünlüğü rahat alınıyor, diğerlerinde 
ise zımparayı vurdukça süngerli yapı ortaya çıkıyor hemen. 
Onu da yok etmek için çok zımparalamak gerekiyor sonuç-
ta da kemik inceliyor, ısınıyor ve kırılıyor. Kemiğin kırılgan 
bir madde olduğu hiçbir zaman unutulmamalı. İşlenebilirlik 
özelliğinden dolayı deve kemiğini tercih ediyorum.”

Kemik ile çalışmanın zor yanlarına değinen Kabaoğlu, 
“Kemik saydam bir maddedir. Düzgün bir kesim yapmak 
istiyorsanız testerenizin 2 bin 800 devirde dönmesi gere-

kir. Eğer yavaş devirde 
kesmeye çalışırsanız mal-

zeme kırılır ya da parçalanır. 
Bu yüzden elimden, parmaklarım-

dan kaç defa yaralandım bilmiyorum.” diye anlatıyor. 

İşin Takdirini Halka Bıraktım
Yaptığı kutuların, koku şişelerinin, zarf açacaklarının bize 
hiç de yabancı olmayan objeler olduğunu söyleyen Ayhan 
Kabaoğlu, kültürümüzün birer parçası olan bu ürünleri 
görenlerden güzel tepkiler aldığını anlatıyor. “Tek başına 
kemikten objeler yapsaydım, kimsenin ilgisini çekmezdi 
ama küçük bir alana sığdırdığım resimleri görenler bu-
nun elle çizildiğine inanmıyor. Ne zaman ki fırçayı elime 
alıyorum çıplak gözle bir kutunun başına geçiyorum o 
zaman anlıyorlar.” şeklinde konuşuyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatkârı olan 
Kabaoğlu’na yaptığı işi nasıl tanımladığını sorduğu-
muzda ise kendisinden şu yanıtı alıyoruz: "Bakanlığın 
verdiği belgede yaptığım sanat kemik işleme ve süs-
leme olarak geçiyor. İnsanlar ise deve kemiği üzerine 
mikro sanat ismini koydu. Çalıştığım malzeme gereği 
3 santimetrekarelik alana bir İstanbul silueti sığdırdı-
ğım için mikro sanatçı dediler. Ama ben aynı resimleri 
istediğim zemine çizebiliyorum.” diye anlatıyor. 

Kabaoğlu’nun yaptığı son çalışmalar arasında 
tablolar da bulunuyor. 12 parçaya kadar 
kemikleri birbirine ekleyerek üzeri-
ne çizimler yapan sanatkâr, onların 
mikro olmadığını, elinden geldiğin-
ce farklı denemeler de yaparak ken-
dini ve sanatını yaşatmaya çalıştığını 
aktarıyor. “Elimden geldiğince diyo-
rum çünkü bir iddiam yok. İlkokul 
mezunu, geleneksel ve modern sa-
natların herhangi bir dalında eğitim 
almamış biri için başarı olarak de-
ğerlendiriyorum o kadar.” diyor. 

Hem gönlünde yatan işi yapmak 
hem de ailesinin geçimini sağlaya-
bilmek adına uğraştığı el sanatını 
yaşatmak için büyük mücadeleler 
veren Ayhan Kabaoğlu, bu noktaya 
tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini dil-
lendiriyor. En son beş yıl önce artık 
üretim yapamayacak duruma geldi-
ğini ancak tam ‘bitti’ derken organi-
zasyonlardan aldığı davetle dönüm 

noktası yaşadığını söyleyen sanatkâr, 35 senedir 
ektiği tohumların yeni yeni ürün verdiğini ifade 
ediyor. 

“Yaptığınız işin takdir görmesi sizi daha 
da hırslandırıyor ve en güzelini yap-
mak için daha çok çalışıyorsunuz.” 
şeklinde konuşan mikro sanat us-
tası, yeni hedefininse öğrenciler 
yetiştirerek kendinden sonra 
sanatının devamını sağlamak 
olduğunu açıklıyor. Kaba-
oğlu, “Yaptıklarım ortada, 
değerlendirmesini ise in-
sanlara bırakıyorum. Ama 
gelecek nesiller için de 
güzel işler çıkarttığıma 
inanıyorum.” diyerek 
sözlerine son veriyor.  

Deve kemiklerinin işlem görmemiş hali

Zarf açacağı

Kabaoğlu, eserlerine tarih sahnelerinden 

kareleri yansıtıyor
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19. yüzyıl ortalarına kadar metal, ahşap ve taş levhalarda uygulanan gravür sanatı, zamanla 

farklı malzemelere de baskı tekniğiyle uygulandı.  Matbaanın ortaya çıkışı ile altın çağını yaşayan 

ve kullanım alanı genişleyen bu teknik, fotoğraf makinesinin icadından önceki dönemler için 

aynı zamanda önemli bir belgeleme niteliği taşıyor. Özellikle 19. yüzyılda sıkça görülen gravür 

çalışmalarının bizim topraklarımızdaki öyküsünü ve uygulama alanlarını araştırdık.

Neva POLAT

Gravürün
Osmanlı

Serüveni

Jean Babtiste Hilair, İstanbul Limanı, (Gouffier, 1782)
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Geçmişi çok eski zaman dilimlerine dayanan gravür sanatı, 
madeni levha yüzeyinin üzerinde çeşitli araçlarla oyularak 
ortaya çıkan kabartmalara deniyor.  Sert bir yüzeye çizgiler 
oyarak desen yapma anlamına gelen kazı resim (intaglio) 
ise sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Fotoğraf makinesinin bulunuşundan önce resim ve çoğalt-
ma tekniği olarak kullanılan gravür; Fransızca “gravure”, 
Osmanlıca “hakk” kelimeleriyle ifade ediliyordu. 19. yüzyıl 
ortalarına kadar metal, ahşap ve taş levhalarda uygulanan 
bu teknik sonrasında farklı malzemelere de uygulandı. Or-
taya çıktığı zaman dilimine değinecek olursak, ilk baskı re-
simlerin 9. yüzyılda Çin’de ortaya çıktığı biliniyor. Çeltikten 
üretilen bir tür kâğıdın üzerindeki Çin’deki uygulama ve 
tekniklerde yüzyıllar boyunca yaygınlaşma pek görülmüyor.
Batı topraklarına baktığımızda, gravür ilk kez Yeniçağ’da 

Avrupa’da karşımıza çıkıyor. Kâğıt üretiminin 14. yüzyıl 
sonlarında artması ve fiyatının düşmesiyle birlikte daha 
önce ahşap levhalarla yapılan ilk baskılar 15. yüzyıl başla-
rında kâğıt üzerinde daha sıklıkla görülüyor. Yine baskı için 
zorunlu ilk basit burgu baskılar bu dönemde kullanılıyor. 

15. yüzyılda altın ustaları metal üzerine kazıma ve baskı 
yöntemlerini geliştiriyor. Böylelikle ahşap levhanın yanı sıra 
metal levhalar da baskı için uygun hale geliyor. Ağaç üze-
rine kabartma ve metal üzerine kazıma, 19. yüzyıla kadar 
gravürde temel teknikler olarak kalıyor. Bu konuda geniş 
çaplı akademik çalışmaları bulunan Prof. Dr. Necla Arslan 
Sevin, matbaanın icadıyla birlikte bu sanatın yaygınlaştı-
ğına dikkat çekiyor. Matbaalarda hazırlanan kitaplara ek-
lenen ilk resimler ahşap baskı tekniğiyle yapılıyor. Hemen 
ardından metal levhalar kullanıma geçiyor.

Gravürün resim sanatında ilk öne çıkan örneklerinin 
Almanya’da görüldüğüne dikkat çeken Sevin, Rönesans 
İtalya’sında gravürün, sanat alanında Avrupa’nın diğer böl-
gelerine göre daha az tercih edildiğini dile getiriyor. 17. yüz-
yılda matbaa teknolojisindeki ilerlemeler baskı resmin kitap-
lar içindeki sayısı artırıyor ve konular da çeşitlilik kazanıyor. 
Bu yüzyılda baskı resim satıcıları önemli bir konuma ulaşıyor 
ve popülerlikleri 18. yüzyıl boyunca artarak sürüyor. Özellik-
le büyük sanatçıların yapıtları gravürle çoğaltılarak ders aracı 
olarak Avrupa’daki akademi ve atölyelere dağılıyor. 

18. yüzyıldan itibaren gravür sanatı baskı teknolojisine yeni 
katılan litografi  tekniğiyle birlikte büyük bir atılım gerçekle-
şiyor. Avrupa’nın her köşesinde açılan ressamlar, mimarlar ve 
bilim adamlarının desen ve siparişleri gravür ustaları tarafın-
dan levhalara geçirilerek yoğun bir üretim dönemine geçiyor. 

Sevin, 19. yüzyılı gravürün büyük atılım çağı olarak de-
ğerlendiriyor ve ekliyor: “Yüzyıl ortalarında fotoğrafın 
ortaya çıkıp yaygınlaşmaya başlamasına kadar basılan 
gravürler, neredeyse geçmiş yüzyılların üretiminden faz-
laydı. Gravür ve litografi atölyeleri Avrupa’daki tüm sa-
nat okullarının temel birimleri haline gelmişti. Gelişen ve 
ucuzlayan baskı teknolojileri sayesinde kitaplar içindeki 
resimlerin sayısında büyük artış yaşandı. Özellikle grafik 
sanatlarının bir dalı olan afiş litografinin sunduğu renkli 
baskı olanağı sayesinde altın çağını yaşadı.” 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren diğer gravür teknik-
lerine oranla litografi daha fazla tercih ediliyor; hem tek 
hem de çok renkli olarak yaygın şekilde kullanılıyor. 

 Preaulx, İstanbul, (Pertusier, 1817) 
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Matbaanın Gelişi ve Gravürün 
Osmanlı Coğrafyasındaki Öyküsü 
Osmanlı Dönemi’nde ilk basılan ilk gravürlerin 1559 yılında 
Tunuslu Hacı Ahmet tarafından yapıldığı kaydedilir. Dün-
ya haritası çalışan, coğrafya ve diğer ilimlere dair eğitimini 
Fas’ta alan Tunuslu Hacı Ahmet ilk dünya haritasını Ve-
nedik’deki esareti sırasında yapıyor. Baskılardaki yabancı 
dilleri aynı dönem Türkçe’ye çevirdiği tahmin ediliyor. Müs-
lümanlara faydalı olmak için yaptığı haritayı beraberinde 
ülkesine götürmek isteyen Hacı Ahmet’in baskıları 236 
yıl sonra 1795 yılında bulunarak bu kalıplardan 24 bas-
kı alınıyor. Daha sonra bu çalışmaların Venedik St. Mark 
Kütüphanesi’ne bağışlandığı biliniyor. 

1648 yılında IV. Murat Dönemi’nde Katip Çelebi (1609 - 
1657) Cihannuma adlı kitabını hazırlamaya başlıyor ve bu 
kitapta Osmanlı topraklarına ait haritalar gravürle basılıyor. 
1729 yılında İbrahim Müteferrika’nın (1674-1745) 
"Tuhfet'ül-Kibâr" adlı 85 sayfa, 3 harita ve bir şekilden olu-
şan Osmanlı deniz tarihi ile ilgili 1000 adet basılan eseri de 
bu alanda önemli bir örnek kabul ediliyor. Müteferrika’nın 
1730 yılında yayınladığı “Kitab-ı Hindi Garbi” adlı eseri 
gravür tekniklerle hazırlanmış bir başka eseri olduğunu bi-
liyoruz. 94 sayfa ve 3 haritadan meydana gelen bu kitap 
da 500 adet basılmış. Ayrıca kendisi Katip Çelebi’nin Ci-
hannuma’sını 1733 yılında tekrar bastığında haritalar için 
bakır kalıp kullanmıştır. Matbaa, 1735 -1743 yılları arasın-
da faaliyetini durduruyor. İbrahim Müteferrika bu kitaplar-
dan başka 4 adet de harita basıyor. 

1730 yılında İbrahim Müteferrika ile İstanbul’da başlatılan 
bu resim kalıbı yapabilme tekniği yukarda anlatıldığı gibi 
genelde kitap baskı işlerinde kullanılıyor. 1800’lerde taş 
baskı tekniğinin uygulanmasıyla gravür kitap dışına çıkma-
ya başlıyor. 

1900’lerin başında ise dikkati çeken bir baskı 
ressamımız vardır ki o da Ressam Hoca Ali 
Rıza’dır. Çeşitli asker okullarında resim öğret-
menliği yapmış Hoca Ali Rıza, karakalem çiz-
gilerle yüzlerce resim çizmiştir. Onun bu çizgi 
resimleri daha sonra Askeri Rüştiye öğrenci-
leri için örnek olmak üzere, taş baskı tekniği 
ile basılır ve albüm şeklinde yayılır. Hoca Ali 
Rıza’nın bu taş baskı resimleri, Türk özgün 
baskı resim sanatının da ilk öncüleri sayılır. 

Gravür sanatının Türkiye’deki gelişiminin bir 
diğer göstergesi kahvehane resimleri ola-
rak tanımlanan baskı resimlerdir. Taş baskı 
tekniği ile yapılmış bu resimlerin, uzun yıllar 
kahvehane duvarlarında, evlerde ve iş yer-
lerinde asıldığı için bu isimle anıldığını 
görüyoruz.  

Sanatçısı belli olmayan bu bas-
kılarda genellikle Meşrutiyet,    
Balkan Savaşı, Çanakkale 

Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Karacaoğlan, Köroğlu, Zaloğlu, Kerem ile Aslı, Deniz Kızı, Demir Pehlivanın Aslanla Güreşi, Fer-
hat ile Şirin, Hazreti Ali’nin Devesi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim gibi konular işlenir. 

Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Atılan Tohumlar
Osmanlı’da sanat eseri niteliğindeki gravürler Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşuyla başlar. 1882 yılında açılan Sanayi-i 
Nefise Mektebi’nde bizdeki adıyla hakkaklık bölümü açılır. Burada Nesim Usta 1923 yılına kadar hakkaklık atölyesinde 
çalışır. 1923 yılında bölüm son mezunlarını verir. 30 yıl boyunca eğitim verilen bu bölümde her yıl on öğrenci yetiştirilir. 
Sanayi Nefise Mektebi 1927 yılından itibaren Güzel Sanatlar Akademisi olarak değişir. Belgrat Güzel Sanatlar Okulu’nda 
eğitim gören Sabri Berkel’in bu yıllarda geliştirdiği teknikler, çizgi gücü ve ustalığı ile litografide yeni olanaklar sağlar. 
Doğa konuları ve figür çalışarak soyut resimde başarı elde eder. 1936 yılında başlayan Gazi Eğitim Ensititüsü Resim 
Bölümü’nde oyma basma çalışmalarıyla sanatsal olarak özgün bir şekilde başlar. Bu dönemde atölyede çalışan bazı 

sanatçılar arasında Turgut Zaim, Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nevzat Akoral, Cemal 
Tollu, Orhan Peker, Neşet Günal, Gündüz Gölönü ve Mustafa Pilevneli gibi isimler vardır. 

1932 yılında ise Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde resim öğretmeni yetiştirmek üzere 
Resim-İş Bölümü açılır. İlk, orta ve liselerden yetenekli öğrenciler seçilerek bu bölüme öğ-
renci olarak alınırlar. Güzel Sanatlar Akademisi’nden sonra öğrencilere yoğun bir şekilde 
resim, grafik, tasarım, uygulama ve atölye çalışmalarını derslerinin verildiği yer burasıdır. 

1935-1950 yılları arasında burada, özgün baskı olarak, monotipi ve linol oyma-basma 
tekniği ile çalışmalar yapılır. Bölümün kuruluşundan 1960’a kadar geçen sürede özgün 
baskı resimleriyle kendilerini tanıtan sanatçılar arasında Ferit Apa, Mustafa Aslıer, Nev-
zat Akoral, Adnan Turani, Muammer Bakır ve Mürşide İçmeli, Ferit Apa, Adnan Turani, 
Mustafa Aslıer gibi isimler vardır. 

Kitap Resimleme ve Seyahatnamelerde Gravürler
Tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de insanlar seyahat ettikleri yerleri kendilerine 
ilginç gelen yönleriyle görsel olarak belgelemek istiyor. Eğer üst toplumsal sınıfa 
mensuplarsa ya da önemli bir diplomatik görevleri varsa yanlarında sanatçı getiriyor. 
Böyle bir imkânı olmayan ya da sanatçı olanlarsa kendi kalemleriyle bunu yapıyor. 

 Preaulx, İstanbul, (Pertusier, 1817) 
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Bu anlamda baktığımızda gravürler, sanat değerinin yanı 
sıra tarihsel belge olmaları açısından da önem yaşıyor. 
Ancak bu noktada çok da dikkatli olmak gerekiyor. Gra-
vürleri yapan sanatçıların yetişmesinde mensubu olduk-
ları dünyanın da doğrudan etkisinin olduğunu gözden 
kaçırmamalı. Üstelik bazen sanatçı gördüklerini değil 
görmek istediklerini yansıtabilir.  Necla Sevin konuyla ilgili 
şunları söylüyor: “Gravür aynı zamanda bir sanat alanı ve 
levhaya geçirilecek orijinal resmi yapanlar da, her zaman 
olmasa da, sanatçı kimliği taşıyorlar. Dolayısıyla sanatın 
kendi özel dilinin belgesel görüntü üzerinde her zaman 
değişiklik yapma hakkı var. Burada gravürü eğer doğ-
rudan belge değeri açısından kullanacaksak, sanatçının 
yaklaşımını göz önünde bulundurmalıyız. Örneğin bazı 
sanatçılar diğerlerine göre belgesel çalışmaya daha çok 
önem veriyor.” 

Bununla beraber, fotoğraf makinesi çıktıktan sonra bel-
geleme amaçlı gravürün işlevi doğal olarak ortadan kalkı-
yor. Gravür daha çok sanat yapmak adına devam ediyor. 
Gravür tekniğinin ortaya çıkıp kısa sürede benimsene-
rek yaygınlaşmasında hiç kuşkusuz kitap resimleme en 
önemli rolü üstleniyor. Matbaa ile birlikte baskı kitap, be-
raberinde baskı resim türünü de getiriyor ve geçen yüz-
yıllar içinde resimli kitap büyük artış gösteriyor. 

15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmaya başlayan resim-
li kitaplar içinde gravür tekniğinin en yaygın kullanıldığı 
gruplardan birinin seyahatnameler olduğunu görüyoruz. 
Diplomatik, ticari, bilimsel, askeri, edebi ve sanatsal ne-
denlerle seyahat eden kişilerin gittikleri yerden yazdıkları 
anıları mektupları değerlendirme ve yorumlarını içeren 
bu kitaplara giren resimlerin sayısı yüzyıllar içinde artı-
yor ve 18. yüzyıldan başlayarak resim, seyahatnamelerin 
ayrılmaz parçası haline geliyor. Gravür tekniği ile basılan 
resimlerin büyük bölümü başlangıçta seyyahların kendi 
yaptığı desenlerden hazırlanıyor, giderek beraberinde 
götürdükleri ya da görevlendirdikleri profesyonel sanatçı-
ların resimleri tercih ediliyor. Bu resim ve desenler bazen            John Frederick Lewis, İstanbul Limanı 1838

William Henry Bartlett, Beşiktaş’tan Boğaz, (Pardoe, 1838) William Henry Bartlett, Üsküdar (Pardoe, 1938)
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sanatçıların kendileri ama çoğunlukla gravür konusunda 
uzman olan kişiler tarafından levhalara geçiriliyor. 18. ve 
19. yüzyıllarda basılmış seyahatnamelerin bir kısmında 
metin bölümünden çok gravürler ön plana çıkıyor ve bu 
seyahatnameler yazarlarıyla değil sanatçılarıyla tanınıyor.  

Önceleri yalnızca diplomat, soylu, bilim adamı ve zengin-
lerin gidebildiği Doğu, 19. yüzyılda artık her sınıftan insa-
na kapılarını açıyor. Bu denli çok sayıda insanın seyahat 
edebilmesinde en büyük etken hiç kuşkusuz yolculuk ko-
şullarının düzelmesi olarak gösterebiliriz. Buharlı  gemi ve 
demiryolları yaygınlaşıyor; seyahat geçmişe göre çok daha 
ucuz ve kolay hale geliyor. Turizmin gelişmesi ve otellerin 
artması, seyahatin daha konforlu hale gelmesini sağlıyor. 
Aralarında kalabalık bir sanatçı grubunun bulunduğu Av-
rupalılar artık imparatorluğun en uzak köşelerine dahi gi-
debiliyorlar. Günsel Renda kitabında “İstanbul’u ve onun 

renkli yaşamını en gerçekçi yönleriyle yansıtan sanatçılar 
18. ve 19. yüzyıllarda Türkiye’ye gelerek kentte bir süre 
yaşamış olanlardır. Artık Avrupalı sanatçılar için İstanbul’u 
önemli kılan onun yalnızca bir Doğulu kent veya uğrak yeri 
olması değil, doğal güzelliği ve yaşamındaki çekiciliktir.” 
diyor örneğin. 

Necla Arslan Sevin, 18. yüzyıl sonundan başlayarak ge-
rek elçilerin himayesindeki tanınmış sanatçıların, gerekse 
bağımsız çalışanlar İstanbul’un neredeyse her köşesini 
ve gördükleri her olayı resimlediğini aktarıyor. 18. yüzyı-
lın sonlarında geometrik hatlar yumuşamaya, konturlar 
ışık- gölge uygulamalarıyla erimeye başlıyor. Işık gölge 
resminin uzantısı kabul edilebilecek bu anlayış 19. yüzyıl 
gravürlerinde daha da belirginleşiyor. 19. yüzyıl ortaların-
da Osmanlı İmparatorluğu ve özellikle de başkent İstanbul, 
seyahatnameler, gravürler, basınında çıkan yazılar sayesin-

de artık iyice tanınıyor. İmparatorluk toprakları, gelişen 
ulaşım ve konaklama olanakları sayesinde her kesimden 
insanın uğrak yeri haline gelir.

Diyebiliriz ki, gravür 19. yüzyıla kadar sanat olarak tatbik 
edilmesinin yanı sıra belgeleme tekniği olarak kullanıl-
maya devam ediyor. 20. yüzyılın ikinci yarısında gezgin 
ve turistler fotoğraf makinelerini de beraberinde getir-
meye başlamasıyla hızla gelişen ve yaygınlaşan fotoğraf 
makinesi ilk etkisini gravürler üzerinde gösteriyor. Seya-
hatname türü daha uzun bir süre önemini sürdürmekle 
birlikte artık bunların büyük bölümünde gravür yerine fo-
toğraf kullanılmaya başlıyor. Bu durum gravür sanatı için 
bir nevi ivme olarak kaydedilir ki, 16. yüzyıldan bu yana 
farklı tatbikleri bulunan gravür sanatı bugün tamamen 
sanat olarak icra ediliyor.  

Thomas Allom, Üsküdar ve Kızkulesi, (Walsh, 1839)

William Henry Bartlett, İstanbul Limanı, (Pardoe, 1938)
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Tiryakileri bilir… Bol köpüklü, 
leziz bir fincan kahvenin en önemli 
şartıdır taze çekilmiş olması. 
Hele de eski usul el değirmeniyle 
çekilmişse, tadına doyulmaz 
kırk yıllık hatır sahibi kahvenin. 
Günümüzde elektrikli öğütücülerin 
yaygınlaşmasıyla el değirmenlerinin 
kullanımı azalsa da, el emeği 
değirmen üreten ustalar bu 
geleneği yaşatmaya gayret ediyor. 
Dördüncü ve beşinci kuşak olarak el 
değirmeni üreten Hikmet Sözen ve 
oğlu Gürhan Sözen de bunlardan. 
Baba-oğulla, zanaatın dünü ve 
bugününü konuştuk. 

Semra ÇELİK

Yemen’den 

El Değirmeninden

Kahve
Lezzeti 

Dost muhabbetlerinin, evliliğe ilk adımın atıldığı kız isteme törenlerinin olmazsa olmazı, yorgunluğu 
atmanın en etkili yoludur bol köpüklü Türk kahvesi. Tiryakisi için, geleneksel motiflerle bezeli şık bir 
fincanda, lokum eşliğinde, yanında bir bardak su ile ikram edilen kahve, damak zevkinin de çok ötesin-
dedir. Tiryakileri bilir; geleneksel biçimde, el değirmeniyle çekilen kahve, hazır çekilmiş kahveden daha 
lezizdir. Günümüzde kahvenin lezzetine lezzet katan el değirmeni yapan usta sayısı giderek azalsa da, 
fabrikasyon üretimle eşit olmayan rekabet ortamında mücadele veren bazı ustalar hâlâ bu geleneği 
sürdürüyor. Biz de bu ustalardan birinin kapısını çalalım, işinin püf noktalarını öğrenelim istiyoruz.  

Eminönü’ndeki tarihi Kantarcılar Caddesi’nde sağlı sollu dizilmiş, caddeye de adını veren  kantarcı 
dükkânlarını geçtikten sonra iki katlı, küçük bir dükkâna giriyoruz. Burası tarihi Sözen Değirmencisi. 
Tam beş kuşaktır, hem el değirmeni üretiliyor, hem eski değirmenlerin tamiri yapılıyor, hem de ta-
liplisine satışı gerçekleştiriliyor bu küçük dükkânda. Şimdilerde, dördüncü ve beşinci kuşak bir arada 
yaşatıyor mesleği; baba Hikmet Sözen ile oğul Gürhan Sözen.   

Tezgâhın başında çalışırken karşılıyor Hikmet Sözen bizi. Baba-oğul ile selamlaşmanın ardından sohbe-
te başlıyoruz. İlk olarak Hikmet Sözen’i dinleyelim istiyoruz. El emeği kahve değirmeni yapmaya, baba-
sının yanında 13 yaşında başlamış Hikmet Sözen. Mesleğe tam 56 yılını verdiğini söylüyor.  Babasının 
yanındaki çıraklık günlerinden bir anısını hatırlıyor. “Bir keresinde sabah saat 08:00’de işe geldim. Bir 
kalfamız vardı, enseme bir tokat  patlatıp, ‘Sen İstanbul Valisi misin, saat kaç?’ dedi. Ona göre saat 
08:00 geç bir saatti. Ama şimdi dua ediyorum ona. Allah ondan razı olsun, Allah rahmet eylesin. Ba-
bam da iyi bir ustaydı.” Bunu söylerken babasının duvarda asılı duran fotoğrafını gösteriyor. Hemen 
yanında da kendisinin tezgâh başında çekilmiş fotoğrafını görüyoruz.  

Ocakla Körüğün 
Yerini Torna Almış 

Tarihi Sözen Değirmencisi, bir asrı aşkın 
süredir aynı mekânda varlığını sürdürüyor. 

El değirmeni ustası Hikmet Sözen, o daha 6 
yaşındayken ailesinin Kastamonu-Cide’den 

İstanbul’a göçtüğünü anlatıyor. Büyük dedesi 
İsmail Sözen’in, bu zanaatı, yanında çıraklık 

yaptığı Musevi bir ustadan öğrendiğini, kendi 
ayakları üzerinde duracak hale geldiğinde de 
bu dükkânı açtığını belirtiyor. Mesleği, daha 

sonra dede Yakup Sözen, ondan da baba 
İsmail Sözen devralmış. 

139138
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Duvarlarına tarihin, emeğin ve alın terinin sindiği 
bu küçük dükkânda seneler içinde ustalar değişmiş 
ama el yapımı değirmenlerdeki ince işçilik değiş-
memiş. Neredeyse 120 yıldır her sabah kepenkleri 
açılan bu ekmek teknesinde birkaç küçük değişiklik 
elbette olmuş. Başında durduğu tezgâhın hemen 
arkasındaki alanı göstererek, “Eskiden burada ocak 
ve körük vardı. Demiri ocakta ısıtır, örste döverdik. 
Sonra eğe ile ince işçiliğe geçerdik.” diyor.  Yarım 
asırlık el değirmeni ustası, şimdi ise değirmenin ma-
kine aksamının tornada yapıldığını söylüyor. 

Malzemede de değişiklik olmuş eskiye göre. Hik-
met Sözen, “Sarı pirinç  saclar vardı ilk zamanlarda 
levha halinde. 0,50 kalınlığında. O levhaları keser, 
büker, kaynakla birleştirip boru haline getirirdik. 
Bir hayli uğraştırırdı bu bizi. Şimdi buna gerek yok. 
Pirinç malzemeden hazır boru biçiminde malzeme 
var artık. Değirmenin dış kısmını bu malzemeden 
yapıyoruz. Tornadan sonra tesviyeye geçiyoruz, de-
ğirmene diş açıyoruz.” diyerek, dikkatimizi yukarı 
kattan gelen seslere çekiyor. Kendisi dükkanın gi-
riş kısmındaki tornada çalışırken, üst katta da oğlu 
Gürhan ve bir usta daha yeni değirmenler üretmek 
için emek veriyor.  

Dükkânın duvarlarındaki raflarda yapımı tamam-
lanmış el değirmenlerini görüyoruz. Her birinin 
üzerindeki ince desenler dikkatimizi çekiyor. Bu 
desenlerin nasıl nakşedildiğini öğrenmek istiyoruz. 
Hikmet Sözen de, desenleri torna tezgâhında elle 

baskı yapmak suretiyle değirmene işlediğini belirterek, “Desenlerin kalıpları var. Tor-
na döner vaziyetteyken, ben de bilek gücüyle baskı uyguluyorum, böylece kalıbın 
deseni değirmene çıkıyor.” diye konuşuyor.  

Asırlık dükkânın 56 yıllık ustası Hikmet Sözen’e, günde kaç adet değirmen üret-
tiklerini soruyoruz. Kendisi, oğlu Gürhan ve birlikte çalıştıkları usta olmak 

üzere üç kişinin haftada 20 kadar değirmeni üretip satışa hazır hale 
getirebildiklerini ifade ederek, aşamalarına da kısaca değiniyor. “Önce 

bu boru şeklindeki dış kısmı bir haftalık olarak hazırlarız. 
Sonra diğer kısımlarını yaparız; öğütücü kısmı, kapağı, alt 
kısmı. Hepsi ayrı ayrı yapılır. Öğütücü kısmın diş bölümü 

eğe ile açılır. Kontrolleri yapılır, aksaklıklar varsa gideri-
lip satışa sunulur. 

141140

Sanatçının elinde şekillenmeyi bekleyen pirinç borular Mesleğe 56 yılını veren Hizmet Sözen

Kepenkleri 120 yıldır açılan Tarihi Sözen Değermencisi
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Leziz Kahvenin Sırrı Taze Çekilmiş Olmasında
Zanaatını ilk günkü aşkla ve sabırla icra etmeyi sür-
düren el değirmeni ustası Hikmet Sözen, elde öğütü-
len kahvenin lezzeti ile hazır çekilmiş veya marketler-
de satılan ambalajlı kahvenin lezzetinin aynı olmadığına 
vurgu yapıyor. “Deneyenler bu farkı zaten anlayabiliyor. 
Değirmende öğütülen kahvenin tadı başka.” diyor. Tarihi 
Sözen Değirmencisi’nin dördüncü kuşak temsilcisi Hik-
met Sözen, bol köpüklü, leziz bir fincan Türk kahvesi için 
önemli bir tüyo da veriyor. Söylediğine göre, lezzetli Türk 
kahvesi hazırlamanın ilk adımı, kahve çekirdekle-
rinin çekilmesi ile başlıyor. Bunun için de, 
elektrikli kahve değirmenleri değil, 
el değirmeni gerekiyor. Zira 
pirinç malzemeden ma-
mul el değirmeni, taze 
kavrulmuş kahvenin 
tam kıvamında, hoş ko-
kusunu kaybetmeden 
öğütülmesini sağlıyor. 
Dışarıdan alınan hazır çekilmiş kah-
vede ilk pişirmede iyi sonuç  alındı-
ğını, ancak ondan sonrakilerde hep 
hoşa gitmeyen bir acı tat hissedildi-
ğine dikkat çeken Sözen, “El değir-
meniyle çekilmiş kahveyi taze içersin. 
Kahveyi çekerken hem evin içerisi mis 
gibi kokar, hem kokusundan komşular 
istifade eder.” diyor gülerek. 

Hikmet Sözen ile el yapımı kahve 
değirmenlerini konuştuk ko-
nuşmasına ama bu tarihi 
mekânda sadece kahve 
değirmeni üretilmediği-
ni de hatırlatalım. Beşinci 
kuşak usta Gürhan Sözen 

sohbete dâhil oluyor ve babasının yıllarca kahve değir-
meni ürettikten sonra 1980’li yılların başından itibaren, el 
yapımı öğütücüyü karabiber çekmeye uygun hale getir-
diğini anlatıyor. 1990’lı yıllara girildiğinde aktarların yay-
gınlaşmasıyla birlikte el değirmenlerine olan talep arttığını 
şu sözlerle ifade ediyor Gürhan Sözen; “1990’dan önce 
Mısır Çarşısı’nın geneli mefruşat ve kumaşçıydı. Sonradan 
aktarlık yaygınlaşınca bizim değirmenlere de talep arttı. 
Bizim en yoğun çalıştığımız dönem 1990’lı yıllar.” 

Kahveye Ayrı, Karabibere Ayrı Değirmen
Hazır söze dahil olmuşken bu zanaata ne zaman başla-
dığını soruyoruz beşinci kuşak Sözen’e. O da, mali mü-
şavirlik yapan abisini kast ederek, “Ailede okuyan biri 
vardı zaten. Ben burada olmak istedim. Yaz tatillerinde 

de, okul zamanı dersten arta kalan zamanlarda da hep 
buradaydım zaten. İşi benimsedim. El yatkınlığı da vardı 
tabii.”  Baba Sözen araya girerek, insanın kendi işinde 
çalışmasının ne büyük nimet olduğunu, “Dışarıda çalış-
mak zor tabii, insanın kendi işi gibi olmaz. Kendi işinde 
bir ton yük taşırım zor gelmez, ama elin işinde 10 kilo 
taşırsın zor gelir.” sözleriyle ifade ediyor.  

Yeniden kahve değirmeninin dışındaki değirmenlere dö-
nelim istiyoruz. Son yıllarda şifalı bitkilere olan ilgi, el de-
ğirmenlerine olan ilgiyi de beraberinde getirmiş. Baba-oğul 
Sözen’ler, kahve değirmenlerinin yanı sıra karabiber, keten 
tohumu, çörekotu, üzüm çekirdeği gibi yağlı ve sert ka-
buklu tohumlara kadar pek çok baharatı öğütebilecek de-

ğirmenler üretiyor. Kahve çekilen değirmenler 
ile baharat çekilen değirmenler arasında ne 

fark olduğunu soruyoruz ustalara. 

Hikmet Sözen, “Kahve öğüttüğümüz 
değirmende karabiberi, keten tohumu-

nu, çörekotunu öğütemeyiz. Diş şekli 
farklı bu  ikisinin. Kahve öğüttüğünüz de-
ğirmende eğer keten tohumu veya çörek 
otu öğütürseniz yağlı tohum oldukların-

dan yapışır. Keten tohumu öğüttüğünüz 
değirmende de kahve öğütemezsiniz. Değir-

menin dişlileri dönmez. El değirmenine açtığımız dişler 
malzemeye göre değişir bu sebeple. Çörek otu, keten 
tohumuna kılavuz şekilde, dönemeçli diş vuruyoruz me-
sela. Kahve içinse, biraz düz diş vuruyoruz. Düz diş ol-
mazsa rahat çeviremezsiniz.” diyerek kahve değirmeni 
ile baharat değirmenleri arasındaki farkı ifade ediyor.

Tarihi Sözen Değirmencisi’nde el yapımı yeni değirmen-
ler üretilirken, eski değirmenlerin de titizlikle tamiri yapı-
lıyor. Hikmet Sözen, bir keresinde yüz yıllık bir el değir-
meninin tamir için kendilerine getirildiğini ifade ediyor. 
Her eşya gibi el değirmenlerinin de zamanın 
yıpratıcı etkisinden nasibini aldığı muhakkak. 
Aldığınız değirmenlerin dişleri de zamanla 
körelebiliyor elbette. El değirmeni ustası Hik-
met Sözen, “Değirmenler yıllar sonra elbette 
körelir ama tamiri mümkündür. Çarkını de-
ğiştiririz, yeni gibi olur.” diyor ve bir hususa 
dikkat çekiyor; “Değirmene kati surette su 
değmeyecek. Çünkü demir-çelik aksama su 
değdiği zaman küflenme yapar, paslanır. Su 
değmediği sürece problem olmaz.”

Ustasından küçük bir hatırlatma daha: Yeni 
alınan el değirmenini ilk kez kullanırken, 
öğütülen ilk malzeme (kahve yahut karabi-
ber, keten tohumu, çörekotu gibi) atılmalı. 

Ünü Türkiye’yi Aşmış
Bir asrı aşkın süredir aynı dükkânda varlığını 
sürdüren Sözen Değirmencisi’nde şimdiler-
de dördüncü ve beşinci kuşak olarak baba 
Hikmet ve oğul Gürhan Sözen, mesleği ya-

şatmaya gayret gösteriyor. Hikmet Sözen, “Gençler el 
sanatlarına karşı ilgili değil eskisi gibi. Bunda da haklılar 
belki, çünkü geleceği belli değil. Eskiden sanatı olana, 
‘kolunda altın bilezik var’ derlerdi. Şimdi durum öyle de-
ğil. Hep fabrikasyon işler revaçta. El sanatının yeri başka 
oysa.” diyerek, el sanatlarına artık çırak yetişmediğinden 
yakınırken, oğlu da onu destekliyor.  

Gürhan Sözen, fabrikasyon üretim yapmadıklarını vur-
gulayarak, siparişe göre çalıştıklarını, mevcut müşterile-
rinin de dededen, babadan kalma müşteriler olduğunu 
belirtiyor. Genç el değirmeni ustası, müşteri portföyüne 
yenilerini eklemek, el emeği ürünlerini tanıtmak için tek-
nolojiden yararlandıklarını, internette sosyal medya mec-
ralarını kullandıklarını söylüyor. “Piyasadan yeni müşte-
ri edinme şansım yok maalesef. Fiyat, kalitenin önüne 
geçti çünkü artık. Müşterilerimiz, hep eski baharatçılar. 
Kendimizi yeni müşterilere internet ortamında, sosyal 
medyadan tanıtmaya gayret ediyoruz. Forumlarda kah-
ve severlerin, bizi birbirlerine tavsiye ettiklerini biliyorum 
mesela. Yurt dışından Kanada’dan, ABD’den bizi duyup 
gelen var. Bu gurur verici.” diye konuşuyor. 

Asırlık dükkânın el değirmeni ustaları baba-oğulla söy-
leşimizin sonuna geliyoruz. Dede mesleğini sürdürmek-
ten mutlu olduğu her halinden belli Hikmet Sözen’e ve 
mesleğin beşinci kuşağı oğlu Gürhan Sözen’e teşekkür 
ederek, daha nice yıllar bu gele-
neğin sürmesi dileğiyle ayrılıyoruz 
120 yıllık bu tarihi mekândan. 
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Bir Gizli Değer Hazinesi
Bursa Uluumay Müzesi

1994 Eylül'ünde, Şair Ahmet Paşa Medresesi’nde, “Uluumay Osmanlı 
Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi” adıyla Bursa’da ziyarete açılan Uluu-
may Müzesi; silah, süsleme aksesuarları, giyim-kuşam ve gündelik eşya-
lar gibi bugün için tarihi, kültürel değer taşımakta olan ve 1960 yılından 
beri, müzenin kurucusu Esad Uluumay tarafından, tutkuyla, gayretle ve 
fedakarca oluşturulan koleksiyonlardan meydana gelmiş, nadir ve büyü-
leyici mekânlardan biri olarak milli kültürümüze karşı önemli bir hizmeti 
yerine getirmektedir.

dönüşmek zorundadır ki ufkumuz aydınlık olsun. 
Bu yazımızın, söz ettiğimiz doğrultudaki bir hedefi, ilk payitaht şehri Bursa ola-
caktır. Bursa'yı konu edinmek, onu yeterince anlatmak mümkün değil fakat 
onun değerlerinden az da olsa bahsetmek bu satırlarda bir derece mümkün 
olacaktır. 

Eski Türk medeniyetleri içinde bize zaman olarak en yakın olanı Osmanlı-
Türk medeniyeti olup, bunun yurdumuzdaki hatıralarını etrafımızda gör-
mekte, onların içinde, arasında yaşamakta ve hatta belki de bu yüzden 
onlara layık oldukları değeri verememekte, bu yüzden ihmale uğramaları-
na, yok olmalarına göz yummaktayız. Anadolu’da ikinci büyük Türk me-
deniyeti olarak Selçukluları takip eden Osmanlıların sanatları, mimaride 
olduğu gibi çeşitli âbidevî sanat kollarında da değişik özellikler gösterir. 
Etrafımızda olduğu ve içlerinde yaşadığımızdan pek fazla belki dikka-
timizi çekmeyen Osmanlı-Türk eserleri,  Türk sanatı zincirinin en fazla 
gelişmiş son halkası olarak büyük önemi haizdir. Orta Asya’dan beri 
muhtelif memleketlerde izlerini takip edebildiğimiz Türk sanatının son 
ve mükemmel çözümlerinin Osmanlı devrindeki büyük başarıyla hayret 
verici gelişimi inkâr kabul etmez bir gerçektir. İşte hızla gelişerek kısa bir 
sürede bütün Akdeniz havzasına yayılan bu medeniyetin nüvesi olarak 
Bursa ve çevresi son derece büyük bir öneme sahiptir.2 

Bursa, tarihin başladığı yer. Osmanlı'nın bir küçük boydan do-
ğarak dünyaya geldiği, geliştiği, cihan devleti olduğu başlangıç 
mahalli. Osman Gazi’nin vasiyetine  muhatap, Sultan Orhan’ın 
fethine şahit, Sultan I. ve II. Murad’ın, Yıldırım Bayezid’in, Çe-
lebi Mehmed’in hatıralarının koruyucusu kadim mübarek 
belde. Bugün de aynı ruhu sinesinde saklayan Bursa her zi-
yarette, her ziyaretçide farklı tecellileri yaşatan büyük bir 
beldedir. Bu toprağı dolaşırken her karışında ayrı bir hu-
zurun, ruhaniyetin duyulduğu nadir mekânlardan birisidir 
Bursa. Camileri, türbeleri, medreseleri ve nice mirası ile 
en azından canlı müze olan bu şehir, yüzyıllardır canlılı-
ğını da korumaktadır. 

Bursa'nın fethinden 1453 senesine kadar geçen 130 
sene, Bursa'nın sadece baştanbaşa ve iliklerine ka-
dar bir Türk şehri olmasına yetmemiş, aynı zaman-
da onun manevi çehresini gelecek zaman için hiç 
değişmeyecek şekilde tespit etmiştir. Uğradığı 
değişiklikler, felaketler ve ihmaller, kaydettiği ile-
ri ve mesut merhaleler ne olursa olsun o, hep 
bu ilk kuruluş çağının havasını saklar, onun 
ardından bizimle konuşur, onun şiirini tenef-
füs eder. Bu devir haddi zatında bir mucize, 
bir kahramanlık ve ruhaniyet devri olduğu 
için, Bursa, Türk ruhunun en halis ölçüle-
rine kendiliğinden sahiptir, denilebilir. Bu 
hakikati gayet iyi gören ve anlayan Evliya 
Çelebi, Bursa'dan bahsederken "Ruhani-
yetli bir şehirdir" der.3  

Bursa bugün geçmişten ge-
len mirasını korumaya ça-
lışmaktadır. Bunun için 
bir yandan tarihi abi-
deleri muhafaza altına 
alırken bir yandan da 
taşınabilir kültür varlıkla-

Mehmed Neşri, 1492'de (H. 898) tamamlanan Kitab-ı 
Cihannümâ’sında şu cümleyi kaydeder: “Osman Gazi, oğlu 

Orhan’a vasiyet etti kim, ben vefat idicek, beni Bursa’da şol gü-
müşlü kubbenin altında koyasın didi, ol vakit kâfirler manastırı 
yeni örtmüşlerdi, gümüş gibi yalabırdı, ıraktan gören gümüş sa-

nırdı.”1 

Osmanlı coğrafyasını kaybettikten sonra Anadolu topraklarına 
sığınmak zorunda kalan milletimiz yüzyıldır bu mekânda kendi-
sine gelmeye, geleceğe umutla bakmaya çalışmaktadır. Siyasi, 

ekonomik, sosyolojik birçok alanda kendimizi anlamaya, yeni pro-
jeler üretmeye ve insanımızın istikbal beklentilerine daha olumlu 

cevaplar bulmaya uğraşmaktadır. Eğitim kurumlarımızın sayısı artmış, 
ilköğretimden üniversiteye genç nüfusumuz dünyayı kıskandıracak derecede 
gelişmiştir. Ancak sanayi, üretim, teknoloji gibi dallarda hatırı sayılır gelişmele-
rin görüldüğü belirtmek gerekiyor. Tarihimizden bize intikal eden kültürün ve 

sanatın bihakkın idrak olunamadığı günümüzde bize önemli görevlerin düştü-
ğünü de hatırlamak lazım geliyor. 

Bir ucunun Selçuklu'ya, diğer ucunun Osmanlı'ya uzandığı bu zengin kültür mira-
sının doğudan batıya bütün coğrafyamızda mücevherler bıraktığını söylemek zaid 

(fazla)  midir? Herhalde Konya, Sivas, Kayseri gibi şehirlerimizin sahip olduğu Selçuk-
lu mirasını; Bursa, Edirne, İstanbul gibi merkezlerimizin haiz olduğu Osmanlı mirasını 

burada tek tek saymaya imkân yoktur. Her biri kendi engin tarihi ve derin ruhuyla 
insanlarımızı her fırsatta yeni ufuklara taşıyacak göz alıcı cevherlere sahiptir. Ancak, 

eğitim politikalarımız, kültürel değerlere bakış açılarımız bugünlere kadar bize bu de-
ğerlendirmeyi yapmaya fırsat vermemiştir. Bir milletin genç kuşaklarına sahip olması, 
gelecek günlere inanç ve umutla bakabilmesi muhakkak ki o milletin kendi kültürel di-
namiklerine de sahip çıkması ile mümkün olabilecektir. 

Bu bakımdan Türk kültür eserlerinin hak ettiği yere gelmesi, bu konuları da içine alarak 
eğitimin yeniden kurgulanması ve düzenlenmesi sayesinde mümkün olacaktır. Hamasi 
söylemler ve bilinçle yapılmayan hareketler bizi istenilen noktalara taşımayacaktır. Bu sa-

tırlarda söylenen sözler, dile getirilen gerçekler dahi lafta kalmamak ve bihakkın gerçeğe 

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ*
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İnsanın toplum içerisindeki sosyal statüsünü destekleyen, ona 
nisbi paye kazandıran birer görüntü halindeki takılar her za-
man için toplumda takipçi bulmuştur.
 Müzede bulunan kadın takıları, başa takılan tepelik (tomaka 

adı verilen altın takı) şekke, kadın ageli, çene altına takılan sakal 
duluk, küpe, buruna takılan hızma, saç takısı, penez ve paralı baş-

lık, boynu süsleyen gerdanlık, gerdançe ve gıdıklık, göğsü süsleyen 
döşlük, çeşitli hamail ve muska, kollarda bilezik, ellerde yüzük, belde 

kemer ve kemer tokası, Çerkez hanım göğüs düğmesi, savatlı gümüş 
aksesuarlı Çerkez kadın eyeri gibi çok çeşitli aksesuarlardır.

  
Erkek takı koleksiyonlarında;  saat, saat muhafazası kösteği, gümüş saplı, 

savatlı ahşap ve demir üzerine gümüş kakmalı bastonlar, pazıbent, 
gümüş Kur'an mahfazası,  erkek hamail ve muskası, tütün ta-

bakası ve ağızlık,  süs ve mühür yüzük,  gümüş kılıf ve sap-
lı yatağan, süslü kılıç, kama ve hançer, gümüş ve altın 

kakmalı tüfek, başlık ve takke, kamçı ve kırbaç, enfiye 
kutusu, barutluk, Çerkez fişeklik, kemer ve kama gibi 
envai çeşit kullanım eşyaları bulunuyor.7 

Bu dokümanlardan da anlaşılacağı üzere erkekle-
rin dünyasında da başta silahlar ve aksesuarları 
olmak üzere, diğer kullanım eşyası toplum içe-

risinde fertlere hayatı kolaylaştıran ve onları 
destekleyen üretim elemanları olmuştur. 

Hepsi için söylenecek en mühim kelime 
ise fonksiyonelliktir. Yani hiçbir ürün 

sanat olsun diye yapılmamış ve 
mutlaka bir ihtiyaca cevap bulmak 
için meydana getirilmiştir. Bu ih-
tiyaçla birlikte güzellik, zarafet ve 
kibarlık da aranmıştır.

Kıyafetler
Elli yıldan fazla bir sürede yurdun her köşesinden ve 
Osmanlı coğrafyasındaki antikacılardan bizzat ücretle-
ri ödenerek alınan çok çeşitli kıyafetler. Kafkasya’dan 
Macaristan’a, Irak’tan Yemen’e kadar yapılan araştırma-
lar sonucu elde edilmiş olan bu kıyafetler günlük kulla-
nım için değil, özel günler için hazırlanmış olup yıpran-
mamış parçalardır. Bakıldığında günlük eşyalar zamanla 

eskiyip yok olduklarından bugüne pek örneği kalmamıştır 
denilebilir. 

Bu çerçevede kadın kıyafetlerinde şalvar, cepken, üç etek, peşli enta-
ri, etekli kıyafetler ve Kafkas kadın kıyafetleri gibi farklı çeşitleri görmek 

mümkündür.

Erkek kıyafetlerinde de; kısa-uzun zıpkalı, sarka ve karakuş, şalvarlı, entari-
li kıyafetler olduğu gibi Çerkez, Çeçen, Dağıstan, Abhaz ve Gürcü gibi Kaf-

kas kıyafetleri zikredilebilir. Kafkas kıyafetlerin uzun cepken, zıpka, şarkon 
veya kalpak, çizme, gömlek, kemer ve kamadan meydana gelir.

Müzede, başlığından ayakkabısına kadar, silahlar dâhil tüm aksesuarları ile dü-
zenlenmiş ve 100'ü sergilenmekte olan toplamda 300 takım orijinal kıyafet bu-

lunmaktadır. Sergilenen kıyafetler zaman zaman değiştirilmektedir.

rının tespit ve hıfzedilmesi için müzeler kurmakta ve yaşatmaya ça-
lışmaktadır. Bu çerçevede şehirde bugün Kültür Bakanlığı'nın, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ve özel teşebbüsün sahip olduğu çok sayıda 
müze bulunuyor. Bunlar arasında birisi de var ki çok dikkat çekici 
ve ehemmiyetli bir faaliyet olarak göze çarpıyor. “Uluumay Osmanlı 
Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi”. 
 
Bursa Muradiye’de Şair Ahmed Paşa Medresesi'nde düzenlenmiş bu 
özel müze, idealist bir yaklaşımla kültür değerlerine karşı hassas bir 
insanın bir ömür boyu fedakârca topladığı değerli milli sanat ürünle-
rinin bir araya getirildiği nadir mekânlardan birisidir.

Kültür Bakanlığı'nın tahsis ettiği bu mekânda binlerce eseri sergileme-
ye çalışan Uluumay Müzesi milli kültürümüze karşı önemli bir hizmeti 
yerine getirmektedir. Giyim-kuşam, silah, süsleme aksesuarları, gün-
delik kullanım eşyaları. Kısacası tarihi olarak insan hayatı için gerekli 
pek çok şeyin büyük gayretlerle toplanıp bir araya getirildiği büyüleyici 
mekân. Ancak müzeyi gezdiğimize yaşanan sıkıntılar da gözden kaç-
mamakta.

Müzenin kurucusu Esad Uluumay 1939 Bursa doğumlu. İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi'nden mezun. İş hayatında özel teşebbüste 
muhasebecilik ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.4 Yaptığı 
sosyal faaliyetler neticesinde Türk kültür âlemindeki kaynak eksikliği-
ni fark ederek kıyafet ve takı konularında araştırmalara başladı. 1981 
yılında merkezi Ankara’da olan Anadolu Folklor Vakfı'nı kurdu. 1984-
1994 yılları arasında Bursa Müzeleri ve Eski Eserlerini Koruma Derneği 
başkanlığını yürüttü. Ayrıca, çeşitli kültür faaliyetlerinde üyelik ve yö-
neticiliklerde bulunan Esat Uluumay Bursa ile ilgili çeşitli belgesellerde 
etkin katkılarda bulundu, muhtelif konferanslar verdi. 

Uluumay, 1960 yılından beri tutku ile bir araya getirdiği koleksiyon-
larını 1994 Eylül'ünde “Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takı-
ları Müzesi” adıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait binada Bakan-
lar Kurulu onayı ile Bursa Valiliği'ne tahsis edilen Şair Ahmet Paşa 
Medresesi’nde ziyarete açtı.5 

Müze Koleksiyonları
Takılar
Müzede bulunan 500 parçalık eserden oluşan takı koleksiyonu 
an'anevi Osmanlı takı eserlerinden meydana gelmektedir. Bu takılar 
kişilerin maddi durumlarına göre bir kısım mertebe teşkil ediyor. Dü-
şük ayarlı altın, genelde gümüş gibi madenlerle bafon, pirinç, bronz 
gibi deniz kabukları ile boynuzlar ve hayvan dişleri, altın, gümüş, 
nikel, bakır parlar, altın taklidi penezler geleneksel takıları süslemek-
tedir.6 

Takı, insanlık tarihi boyunca vazgeçilemeyen kullanım eşyasından 
olmuştur. Bugün müzelerde bir kısmı görülen tarihi malzeme içe-
risinde takı envanteri oldukça zengindir. Özellikle hanımların bir süs 
ve güzellik unsuru olarak kabul ettiği muhtelif takı ve aksesuarlar 
günümüze de intikal etmiş ve bu dönemde de kendi imkânı çerçe-
vesinde bu eşyalar kullanılagelmiştir. Bunun gibi milli kültürümüze 
intikal etmiş süsleme ve kullanım eşyaları Osmanlı-Türk toplumunda 
da çeşitli malzemeden üretilen şekliyle günlük hayatta kendisine yer 
bulmuştur. Başta altın ve gümüş olmak üzere farklı madeni malze-
meden yapılan veya sedef, fildişi, boynuz gibi çeşitli hayvan kaynaklı 
materyallerden de üretilen bu eşyalar, titiz işçiliklerle ve özellikle kü-
çük ölçeklerde zarifi şekillerde imal edilmiştir. 
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Kullanım Eşyaları
Bundan başka, mutfak eşyaları, kahve kültürü,  hamam ve yı-
kanma, at ve binicilik, çeyiz, boncuk işleri ve din adamı kıyafet-
leri gibi çeşitli alanlarda da farklı türden eserler bulunmaktadır. 

Türk milli kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Türk kahvesi, 
Türk hamamı, Türk at biniciliğiyle ilgili koleksiyonlar; mutfak 
ile ilgili bakır eşyalar ve insan, hayvan ve eşyada kullanılan 
boncuklu eserler “Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Ta-
kıları Müzesi”nin diğer ilgi çekici koleksiyonlarını oluşturuyor.

Bundan başka baston, kapı tokmağı ve araç gereçleri ile çeyiz 
sandığı, mangal, musıki aletleri, Osmanlı silahları, hayvan ka-
panları da bir başka koleksiyon unsurlarındandır.8 

Müzede sergi mekânlarından başka Osmanlı kültürü, Os-
manlı tarihi, Bursa tarihi ile ilgili kitap ve antika eski eserler-
le ilgili süreli yayınların bulunduğu bir de kütüphane mev-
cuttur. Araştırmacılar buradan da faydalanabilmektedir.

Kuruluşundan bu yana bulunduğu mekânın yetersizliği se-
bebiyle müzenin pek fazla gelişim kaydedemediği de bir ger-
çektir. Küçük bir medrese yapısı içerisinde kifayetsiz sergileme 
alanlarında sıkışık bir durumda sergilenen eserler zaten bu 
olumsuzluğu hemen fark ettirir. Böylesi fedakarâne bir an-
layışla meydana getirilen koleksiyonlar, adeta nefes almakta 
zorluk çeker gibi birbiri üstüne yerleşmek zorunda bırakıl-
mıştır. Diğer bir açıdan çok düşük giriş ücretlerine rağmen 
ziyaretçilerin bunu dahi ödemekten çekinip ziyarette bulun-
mamayı tercih ettiğini de maalesef öğrenmiş bulunuyoruz. 

Müze yönetimi her fırsatta yurtiçi ve yurtdışından gelen ta-
lepleri de dikkate alarak zaman zaman farklı etkinliklerdeki 
faaliyetlere bazı koleksiyonlarıyla katılmaktadır. Herhalde me-
selenin temel açmazının ülkemizdeki kültür değerlerine bakış 
olduğunu belirtmek gerekiyor. Yıllardır yaşanan şekliyle eği-
tim kurumlarının öğrencileri teşvikinin dışında toplumumuz-
da müze veya tarihi mekânlara yapılacak ziyaretlerin gereksiz 
olduğu düşüncesi halen yaygın geçerliliğini korumaktadır.

 SONUÇ
“Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi”nin 
gerçekleştirdiği hizmet ve kullandığı mekân ve açısından 
yeterli olmadığı düşünülebilir. Açıktır ki çok sayıdaki eseri 
sergileyecek sistemin bulunmayışı, müze giderlerinin kar-
şılanacağı kaynakların yetersizliği, belki ziyaretçi trafiğinin 
de etkin olmayışı gibi nedenler bu kanaati uyandırmakta-
dır. Bu derece zengin bir envantere sahip olan kurumun 
her bölüm için ayrı sergileme tekniğinin olması, eserlerin 
tanıtımı açısından daha kapsamlı bilgi dökümüne sahip 
olunması, her biri en az yüzer yıllık olan parçaların ciddi 
şekilde koruma altında olması bir müze için önde gelen 
şartlardandır.

Bu açılardan bakıldığında Uluumay Müzesi’nin bugün için 
bu şartları taşımadığı söylenebilir. Bu açıdan öncelikli me-
selenin düzenli gelir kaynaklarının ne şekilde gerçekleşe-
bileceği hususunu tartışmak gerekiyor.  Bursa’nın temel 
kültür değerlerinden yola çıkıldığına göre yine Bursa’da 
daha geniş bir mekâna ihtiyaç vardır. Bu mekânın aynı 
zamanda merkezi bir mahalde olması ve halkın, çeşitli 
ziyaretçilerin rahatlıkla ulaşabileceği bir yerde oluşturul-
ması gereklidir.

Araştırmacıların bu müzeye yönlendirilerek kayıtlı eserler 
üzerinde yapacakları çalışmaların teşvik edilmesi ve bunların 
muhtelif yayınlara dönüştürülerek bilim âlemine tanıtılması 
ve aynı zamanda kuruma gelir sağlanması  düşünülmelidir.

Milli kültür değerleri aslında bir sergi metaı ve bir teşhir 
ürünü değildir. Belki bu değerleri hatırlamak, yâd etmek 
ve ileriki nesillerimize aktarmak için bir tanıtma veya bilgi 
sahibi etme düşüncesiyle yapılabilir. Ancak asıl olması ge-
reken bu kültür unsurlarının bizim öz malımız olduğu bi-
lincinden hareketle yaşantımıza ve ruh âlemimize bunun 
nasıl enjekte edileceği meselesidir. Şu kadar ki bu eserle-
ri hayatında meydana getirerek dünyalarını tefekkür ve 
imanın yanında bu gibi zarafet unsurlarıyla bezeyen ata-
larımız aynı zamanda bu fani dünyaya kendi isimlerini de 
bırakarak göçtüler. Bu sebeple kültür mirasının bakiyesin-
den bir cüz olan bu eserleri bir Batılı gibi görmeden kendi 
öz bilinci ile değerlendirmek bize en yakışan olacaktır.

*Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi DİPNOTLAR 1) Semavi Eyice, “Osman ve Orhan Gazi Türbeleri”,  Bursa, Kültür Bakanlığı  Yayını, Baskı: 
Omaş Ofset A.Ş., İstanbul 1996,  s. 54. 2) Semavi Eyice, “Bursa ve Çevresinde Türk Sanatı”,  Bursa, Kültür Bakanlığı  Yayını, Baskı: Omaş Ofset A.Ş., 
İstanbul 1996,  s. 46. 3) Ahmet Hamdi Tanpınar, "Bursa'da Zaman" Beş Şehir, Milli Eğitim Bakanlığı yayını 1000 Temel Eser Serisi No: 5, M. E. B. 
Basımevi, İstanbul 1969, s. 107. 4) 1963 yılında Bursa Kılıç Kalkan Folklor Derneği kurucuları arasında yer aldı. Uludağ yöresi kız ve erkek Türkmen 
oyunları ve çeşitli halk oyunlarını icra eden bu derneğin 15 yıl başkanlığını yaptı. Bu dönemde ekip katıldığı birçok uluslar arası festival ve yarışmada 
dereceler ve dünya birincilikleri kazandı. Bu vesile ile girmiş olduğu Türk milli kültür dünyasının güzellikleri karşısında adeta büyülendi ve tutku ile araş-
tırmaya başladı. 1998-99 yıllarında Bursa Atlı Spor Kulübü Başkanlığında bulundu. Bursa ve İstanbul’da çeşitli folklor ve etnografya sergileri düzenledi, 
konferanslar verdi. Bazı TV programlarında danışmanlık yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri ve hakkında haberleri yayınlandı. 1983’te Avrupa 
Konseyi’nin 18. Sanat sergisi olarak düzenlenen Anadolu Medeniyetleri sergisinde İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesinde 22 adet kıyafeti sergilendi. 
Bu paralelde Topkapı Sarayında düzenlenen “Çağlar Boyu Takı” sergisinde takıları sergilendi. Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi 
Kataloğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, Tarihsiz, S. 2-3. 5) Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi Kataloğu, Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Yayını, Tarihsiz, S. 2-3. 6) Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi Kataloğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, Tarihsiz, S. 21. 7) 
Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi Kataloğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, Tarihsiz, S. 27. 8) Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri 
ve Takıları Müzesi Kataloğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, Tarihsiz, S.13. KAYNAKLAR 1) Ahmet Hamdi Tanpınar, "Bursa'da Zaman" Beş Şehir, 
Milli Eğitim Bakanlığı yayını 1000 Temel Eser Serisi No: 5, M. E. B. Basımevi, İstanbul 1969. 2) Semavi Eyice, “Bursa ve Çevresinde Türk Sanatı”,  Bursa, 
Kültür Bakanlığı  Yayını, Baskı: Omaş Ofset A.Ş., İstanbul 1996. 3) Semavi Eyice, “Osman ve Orhan Gazi Türbeleri”,  Bursa, Kültür Bakanlığı  Yayını, 
Baskı: Omaş Ofset A.Ş., İstanbul 1996. 4) Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri Ve Takıları Müzesi Kataloğu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, Tarihsiz.
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Ömer Faruk DERE*

El Yapımı
Kâğıtlar

Nâsır-ı Hüsrev ve İbn Batuta gibi büyük Müslüman seyyahların verdikleri bilgilere 
göre ortaçağ İslâm dünyasının hemen her yerinde çok kaliteli kâğıtlar imal 
edilmekteydi. İslâm fütuhâtıyla İspanya´ya geçen kâğıt, bu bölgede kurulan kâğıt 
imalathanelerinden bütün Avrupa´ya ihraç edilmiştir. Muhtemelen XVI. asırdan 
itibaren Avrupa´ya nispetle doğudan daha az kâğıt gelmiş ve nihayet XVIII. asırda 
doğu kâğıtları piyasadan tamamen çekilmiştir. 

Kâğıt, hayata, hadiselere ve kendisine yüklenen insana dair her ne değer varsa onu büyük bir incelik ve zarafetle taşır. 
İnsanlığın bilgi birikimini, ilmi hakikatleri ve üzerine yazılan her türlü bilgiyi omuzlar. Hayallerimizi taşır yarına dair. İnsanoğ-
lunun verdiği sözleri, hükümleri saklar bağrında. Kâğıt, içimizi döktüğümüz en sadık dostumuzdur aslında. Hiç kimsenin 
bilmediği sırları bilen... Kâğıt, kültürü aktarır nesiller boyu; medeniyetleri yaşatır sayfalarında. Vefalıdır kâğıt, dostunu hiç 
yalnız bırakmaz. Hep yanımızdadır; yanı başımızda. "Oku!" emrinin gereği olarak hizmete âmâdedir kâğıt. Emr-i ilahî ile 
şeref kazanır. Belki de sırf bu yüzden en murassa ciltlerle teclide layıktır. Sanatkâr ilhamını döker kâğıda. Özgürlük meyda-
nıdır sanatkâr için. Er meydanıdır, hüner meydanıdır. Fedakârdır kâğıt, sayfalar dolusu feda eder kendini güzel bir yazı, bir 
desen bazen de bir ebru için. Ve kâğıt sanatla bezenir, türlü eziyetlerle. 

Kâğıt güçlüdür. Sıcak muhallebilerle bağrı dağlansa da, kat kat yumurta aklarını kuşansa da, en sivri aletlerle çizilse de, 
teknede suların içine dalıp dalıp çıkarılsa da asla pes etmez, bırakmaz kendini. 

Sanatta malzemenin kalitesi inşa edilecek olan eserin kalitesini doğrudan etkiler. Bu 
sebeple sanatkârlar iyi ve asit oranı düşük olan ve uzun yıllar, hatta asırlar boyunca 
dayanabilecek evsafta olan el yapımı kâğıtları tercih etmektedirler. Diğer kullanılma 
sahalarının yanında bir sanat malzemesi olarak kâğıt ve el yapımı kâğıtlara kısa bir 
bakış atacağız birlikte.

Kâğıt kelime anlamı olarak “Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden 
yapılan, yazı yazmaya, baskı yapmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak”1  
diye tarif edilir. İnsanlığın yazı yazmak için kullandığı ilk malzemenin kilden tab-

letler olduğu yönünde genel bir kanaat vardır. Milattan Önce 4000´de Mısırlılar, 
Nil kenarında yetişen papirüs bitkisinden kâğıda benzer bir malzeme üretmeyi 

başarmışlardır. Nitekim Batı dillerinde kâğıt karşılığında kullanılan “paper, pa-
pier” kelimeleri buradan gelmektedir. Eski devirlerde insanlar yazı yazma 

aracı olarak deriden de faydalanmışlardır. V. yüzyılda yaşamış Herodotos 
birçok milletin yazı için deri kullandığını kaydeder.2 Kâğıdın icat tarihini 

iki asır geriye götürenler olsa da genel kanaat Milattan Sonra 105´te 
Çin´de Tsai Lun’un icat ettiği yönündedir. 

Çin kâğıdı deniz yoluyla Japon adalarına, Orta Asya üzerin-
den İpek Yolu'nu takip ederek İran’a gitmiştir. Nâsır-ı 

Hüsrev ve İbn Batuta gibi büyük Müslüman seyyahla-
rın verdikleri bilgilere göre Ortaçağ İslâm dünyasının 
hemen her yerinde çok kaliteli kâğıtlar imal edilmek-
teydi.3 İslâm fütuhâtıyla İspanya´ya geçen kâğıt, bu 

bölgede kurulan kâğıt imalathanelerinden bütün Avrupa´ya 
ihraç edilmiştir. Avrupa, İtalya´nın Fabriano kentinde 1276 
yılında kurulan Avrupa´nın ilk kâğıt fabrikasına kadar ihti-
yacını Yakındoğu ve Endülüs´ten karşılıyordu. İslâm dünya-
sında miladî VIII. asırda başlayan kâğıt imalatı, Avrupa´da 
ancak beş yüz yıl sonra başlayabilmiştir. Batı'da imal edilen 
kâğıtlarda bir nevi damga yerine geçen filigran (su damgası) 
denilen çeşitli şekil ve yazılar bulunmaktadır. Doğu menşeli 
kâğıtlarda rastlanmayan bu filigranlardan kâğıdın nerede 
veya nereye yapıldığı anlaşılmaktadır. 

XV. yüzyıl Osmanlı sarayında hem Doğu hem de Batı men-
şeli kâğıtlar kullanılıyordu. Mustafa Âli Efendi XVI. asırda 
Osmanlı́ da kullanılan kâğıtların menşelerini ve adlarını 
Menâkıb-ı Hünerverân adlı eserinde tafsilatıyla ta´dâd et-
miştir.4  Muhtemelen XVI. asırdan itibaren Avrupa´ya nis-
petle doğudan daha az kâğıt gelmiş ve nihayet XVIII. asırda 
doğu kâğıtları piyasadan tamamen çekilmiştir. 

Bazı veriler Osmanlı́ da kâğıt imalinin XIV. asır sonlarına 
kadar gittiğini gösterse de bilinen ilk kâğıt imalathanesi 
XVIII. yüzyılda açılmıştır. İbrahim Müteferrika tarafından 
1729´da açılan ilk Türk matbaasının kâğıt ihtiyacını karşı-
lamak üzere Yalova (o zamanki adıyla Yalakâbâd)´da bir 
kâğıt fabrikası kuruldu. Gerek açılan bu ilk fabrika gerek-
se Sultan III. Selim devrinde Kâğıthane´de, 1804´te Beykoz 
Değirmenocağı́nda, 1844´te İzmir´de ve Sultan II. Abdülha-
mid zamanında ikinci kez Beykoz’da açılan bütün imalatha-
ne ve fabrikalar değişik sebeplerden dolayı çok uzun ömür-
lü olamamışlardır. Bunun en büyük sebebi bu geniş pazarı 
kaybetmek istemeyen ülkeler ve kâğıt ithal eden tüccarların 
baltalama faaliyetleridir. Cumhuriyet devrinde 1939´da ku-
rulan İzmit Kâğıt Fabrikası ve SEKA´ya bağlı diğer fabrikalar 
sayesinde ülkenin kâğıt ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.5 

Günümüzde ise İtalya, İngiltere, Almanya ve Fransa’da var-
lığını devam ettiren köklü kâğıt firmaları sanat piyasasında 
dünya pazarını ellerinde tutmaktadırlar. Sınaî kâğıtta önde 
olan batılı firmalar özellikle Acid Free (asidi az) kâğıt imalin-
de çok başarılıdırlar. Kâğıt üretilirken kullanılan, asit ihtiva 
eden maddeler ve sert sular kâğıdın ömrünü kısaltmaktadır. 
Bu sebepten Avrupa´da bazı firmalar doğal su kaynaklarının 
yanına kurulmuştur. 

Dünyada Avrupa´yla beraber ikinci en önemli merkez Hin-
distan, Nepal, Bangladeş, Bhutan bölgesidir. Bu bölgede 
hand-made (el yapımı) kâğıt imali büyük bir sektör olup 
bölge insanı için de önemli bir geçim kaynağıdır. Özellik-
le Everest’in yüksek rakımında yetişen ağaçların liflerinden 
üretilen son derece sağlam yapıdaki kâğıtları ile dikkat çek-
mektedir. Burada üretim fabrikasyon olmayıp tamamen elle 
yapılmakta; bölgenin iklimine uygun olarak yetişen bitki lif-
leri ve çiçeklerle süslü, fevkalade tabii renklerdeki kâğıtlar 
çok ilgi görmektedir. Renk, doku ve çiçek-yaprak yönünden 
öylesine zengin bir üretim yapılmaktadır ki, bazı kâğıtların 
kâğıt olduğuna inanmak bile güçtür.

El yapımı kağıtların dünyada başlıca Hindistan, Nepal, Hi-
malayalar, Bangladeş, Bhutan, Tayvan, Kore ve Japonya 

merkezli olarak üretimleri yapılmakta olan el yapımı kağıt-
larda jüt, pamuk, keten, muz, pirinç, papirüs gibi lifli bit-
kilerin yanında pek çok ağaçtan da istifade edilmektedir. 
Muz gövdesi atığının, çok iyi bir selüloz kaynağı olduğu için, 
kâğıt yapımında umut vadeden maddelerden biri olduğu 
bulunmuştur.  Muz kâğıtları, muz üretiminde dünyada bi-
rinci durumdaki Hindistan’da ve az da olsa Afrika’nın tropi-
kal bölgelerinde imâl edilmektedir. 

El yapımı kâğıtların bir diğer merkezi de Uzak Doğu’dur. 
Uzak Doğu’da özellikle Japonya’da günlük hayatın akışın-
da önemli bir yere sahip olan kâğıt, o bölgede daha çok 
çeltik liflerinden elde edilmekte ve “pirinç kâğıdı” olarak 
bilinmektedir. Uzak Doğu’da sumi ressamları tarafından da 
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kullanılmakta olan pirinç kâğıdı hoş dokusu, tabii renkleri, 
ince olması, ışık geçirgenliğine sahip olması nedeniyle sa-
natın diğer dallarında ve “craft” ürünler üretiminde sıkça 
kullanılmaktadır. Ancak geleneksel sanatlarımızda zayıf 
dokusu sebebiyle pek tercih edilmezler. 

Ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren kâğıt sanatları-
nın türlü şubelerinde kullanılmakta olan el yapımı kâğıtlar 
için günümüzde artık özel satış merkezleri kurulmuş ve 
birbirinden âlâ kâğıtlar kullanıma sunulmuştur. El yapımı 
kâğıtlar özellikle Türk-İslâm sanatlarının hemen tüm şu-
belerinde kullanılmakta ve sanatkârların ibda´ kabiliyetle-
rine katkıda bulunmaktadır. Yalnız el yapımı kâğıtlar sınai 
kâğıtlara göre emicilikleri yüksek ve yüzeyleri daha pürüz-
lüdür. Kalemin ve fırçanın üzerinde rahatça işleyebilmesi 
için bir dizi işlemden geçmeleri gerekmektedir. Bu işlemin 
adı “âhar”dır. Asırlardır uygulanan bu geleneksel metot 
sayesinde kâğıtlar doygunlaştırılmış, yüzeyi pürüzsüzleşti-
rilmiş ve içindeki şap sayesinde kurtlardan da korunmuş 
olmaktadır. 

Âhar işlemi kâğıdın emiciliğini azaltmak, doygunluğunu 
artırmak için belirli kıvamda pişirilmiş nişasta ile başlar. 
Nişasta dengeli şekilde sürüldükten sonra kurumasının 
ardından akıcı hale gelmesi için şap (potasyum amon-
yum sülfat) ile kestirilmiş yumurta akı, ince üç kat halinde 
kâğıt yüzeyine tatbik edilir. Burada dikkat edilecek husus 
yumurtanın dengeli sürülmesidir. Aksi halde kâğıdın bazı 
yerleri az, bazı yerleri fazla parlar. Parlayan yüzey, mühre 
denilen bir tür el presi vasıtasıyla pürüzlerinden arındırılır. 
Mührenin kâğıt üzerinde rahatça kaymasını sağlamak için 
cilt yağı kullanılır. Saç veya cilde sürülen bez, kâğıdın üze-
rinde şöyle bir gezdirilerek mühre yapılmalıdır. Birkaç kâğıt 
için öteden beri uygulanan bu metot uygun olabilir. Ancak 
pek çok kâğıt için daha bol miktarda yağa ihtiyaç vardır. Bu 
sebeple bugün mühre yaparken-çok az sürmek kaydıyla-
çok ince ve hatta uçuculuk özelliği olan fındık yağı da kul-
lanmaktayız. Mühreleme, âhar işleminin hemen ardından 
yapılmalıdır. Zira üzerinden uzun zaman geçerse yumurta 
sertleşir ve cam gibi olan yüzey mühreleme sırasında kırı-
labilir. Âharlanan kâğıtların kullanılmadan önce bir yıl ka-
dar dinlendirilmesi gerekir. Bu zaman zarfında yüzeydeki 
yumurta tabakası sertleşmekte ve kalem, fırça çok daha 
rahat yürüyebilmektedir.  

Tarihte kâğıt âharlama işi başlı başına bir meslek halinin al-
mıştı. Türk ta’lîk hattının büyük ustası Yesârî Mehmed Esad 
Efendi’nin (ö: 1798) evindeki ders günlerinde kapısında otu-
rup gelen talebelere âharlı kâğıt satarak geçimini sağlayan 
Kadri Usta, bu meslek erbabına güzel bir örnektir. Hattatlık 
kaleme hâkimiyet kadar malzemeye ve gerekli uygulama 
tekniklerine hâkimiyeti de gerektirir. Bu yüzden bazı kay-
naklarda geçtiğine göre, XVII. yüzyılın dâhi hattatı Hâfız 
Osman Efendi (ö: 1698), kâğıtlarını kâğıtçıya sipariş etmek 
yerine kendisi yapmayı tercih etmiştir.6 Biraz zahmetli gibi 
görünen bu metodun yüzyılların tecrübesi olduğunu unut-
mamak gerekir. Bu usulle hazırlanan kâğıtlar hem güçlen-
miş olmakta hem de yumurta akı kestirilirken kullanılan şap 
sayesinde kitap kurtlarından korunmuş olmaktadır. Dört 
beş asır önce yazılmış eserlerde kullanılan âharlı kâğıtların 
bu gün hala son derece iyi durumda olduğu düşünülürse 
âharın gereği ve sağlamlığı daha iyi anlaşılacaktır.

Kâğıt bir tutkudur. Kâğıdın özelliklerini bilmek imkânlarını 
keşfetmek ve hangi çalışma için hangi kâğıdın kullanılması 
gerektiğini bilmek ciddi bir tecrübe ve tutkulu bir kâğıt sev-
gisinden geçmektedir. Ülkemizde bu tutkuyla hareket eden 
iki el yapımı kâğıt atölyesi meraklılarına kâğıt üretme merkezi 
olarak hizmet etmektedir. Yalova ve İstanbul Kâğıthane’deki 
bu atölyeler mazideki hayallerimizi hakikate döndürmek için 
yeterli olmayacaktır belki ama daha büyük hamlelerin ilk 
adımları olduğunu düşünmek bile heyecan vericidir.

Kültür ve sanat birikimimize nispetle kâğıt üretimimizin yok 
denecek kadar az olduğu düşünülürse daha yapacak çok işi-
mizin olduğu aşikârdır. Bu kısa yazı, sanatkârlarımıza etkileyici 
eserler üretmede sonsuz tercih sunan el yapımı kâğıtlara ilgi 
ve desteğin artmasında küçük de olsa bir farkındalık oluştu-
rursa bu satırların yazarı hadsiz bahtiyar olacaktır. 

* Hattat, İSMEK Ebru-Kaligrafi Zümre Başkanı DİPNOTLAR 1) TDK, Ge-
nel Türkçe Sözlük 2) HERODOTOS, Tarih (trc. Perihan Kuturman), İstanbul 
1973, s. 223-224. 3) NÂSIR-I Hüsrev, Sefernâme (trc. Abdulvehhab Tarzi), 
İstanbul 1994, s. 82; İBN BATUTA, Voyages c. I, s. 208. 4) MUSTAFA ÂLÎ, 
Menâkıb-ı Hünerverân (nşr. İbnülemin Mahmud Kemal İnal), İstanbul 1926, 
s. 11. 5) Kâğıt hakkında ayrıntılı bilgi ve bibliyografya için bkz.: ERSOY Os-
man, “Kâğıt”, DİA, c. 24, s.163-166, İstanbul 2001. 6) Mecmua, Köprülü 
Kütüphanesi, Âsım Bey kısmı numara 713, v. 212a.

Soldan sağa 
sırasıyla 

elde kağıt 
imal aşamaları
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İrem GÜVEN

Yaşar Kocataş, Afyonkarahisar’da 
tam 60 yıldır keçecilikle uğraşıyor. 

UNESCO, onu geçtiğimiz yıl, “Yaşayan 
İnsan Hazineleri Listesi”ne dahil 
etti. Ödülünü Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi’nde düzenlenen törende, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden 
alan Yaşar Usta “Ödüller istenmez 
verilir.” diyor. Dede-baba mesleği 

olan keçeciliğin ailedeki dördüncü 
kuşak emanetçisi olan Yaşar Usta’nın 

bayrağını da kızı Fatma Kocataş 
taşıyacak. Her ikisi de devlet sanatçısı 
olan keçe ustası baba-kızla keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik. 

Eski değerler bir bir elimizden kayıp gidiyor. Hem de 
çoğu bir daha hiç geri dönmemecesine... Keçe de on-
lardan biri olacak eğer Yaşar Usta gibi ustalar, onu gü-
nümüzün yaşam biçimine uyarlamak için bir şeyler yap-
mazsa. Yaşar Usta’nın ve kendisi gibi keçeciliğe gönül 
veren kızı Fatma’nın keçeyi yaşatma gayretlerini anlat-
maya başlamadan önce, keçenin ne olduğuna, geçmiş-
ten günümüze nasıl bir süreçten geçtiğine değinelim 
istiyoruz.  

Kimi kaybolmaya yüz tutan değerlerimizin anlatıldığı pek 
çok kaynakta keçenin, biz Türklerin geleneksel yaşamın-
da ne denli önemli bir kullanım alanına sahip olduğu be-
lirtiliyor. 

Fatma Kocataş’ın hazırladığı ve henüz basım aşamasın-
da olan, bizim de şanslı bir tesadüfle basım öncesinde 
görebildiğimiz Afyonkarahisar keçeciliğinin anlatıldığı 
kitapta, Orta Asya Hun kültürünün yanı sıra Göktürkler 
ve Uygurlarda kullanıldığı, Anadolu’nun Türklerin eline 
geçmesinden sonra da ata sanatı haline geldiği belirtili-
yor. Tekstilin ilk örneklerinden olan keçenin, göçebe ha-
yatı süren ve kırsal kesimde yaşayan toplumların vazge-
çilmez kullanım eşyası olduğu da vurgulanıyor kitapta. 

Türklerin ata mesleği olan ve çok uzun bir geçmişe sa-
hip olan keçecilik sanatı, Anadolu’da konar-göçer bir 
hayat süren Türkler için önemli bir yere sahipti, hatta 
vazgeçilmezdi. Bazı yazılı Çin kaynaklarında, Türklerin 
keçeyi kullandığı ve hatta ticaretini yaptığı belirtiliyor. 
Atlı bozkır kültürüne sahip Türk boylarının, ham mad-
desinin işlenmesinin kolaylığı nedeniyle günlük yaşam-
da; başlıktan çizmeye, giysiden barınağa kadar hayatın 
her alanında keçeyi kullandığı da bilgisi de yine Fatma 
Kocataş’ın kitabında yer veriliyor. 

Keçeci Yaşar 
Usta’nın Mirası, 
Kızına Emanet

UNESCO’nun  
Yaşayan İnsan Hazinesi 
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Cumhurbaşkanı’nın Elinden Ödül Aldı
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından kül-
türel mirasın korunması ve desteklenmesi amacıyla Somut Olmayan Kültü-
rel Mirasın Korunması’na yönelik 2003 yılında kabul edilen ve Türkiye’nin 
de taraf olduğu sözleşme kapsamında hazırlanan “Yaşayan İnsan 
Hazineleri”nden biri artık Afyonlu Keçeci Şükrü Usta’nın oğlu Yaşar Usta. 

“Ödüller istenmez verilir.” diyen Yaşar Kocataş, Ankara’daki Yunus 
Emre Enstitüsü’nün şapka yapımını incelemek için kendisini gönderdiği 
Kosova’dan dönüşte uçaktan indikten sonra UNESCO ödülünü haber al-
dığını söyleyerek, “UNESCO listesine seçildiğimi öğrendiğimde şaşırdım 
tabii, mutlu oldum. Böyle bir şey aklımın ucundan geçmezdi.” diye ko-
nuşuyor.  Ödülünü 3 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde düzenlenen bir törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden almış Yaşar Usta. Ödül töreninde Cumhurbaşkanı’nın 
kendisine özel ilgi gösterdiğini anlatırken, aralarında geçen kısa sohbet 
sırasında Erdoğan’ı Afyonkarahisar’daki dükkânına davet ettiğini söylüyor. 
Külliye’deki törende İslam Seçen ve Hasan Çelebi gibi geleneksel sanatla-
rın duayen temsilcileriyle birlikte ödül almanın da kendisi için ayrıca gurur 
verici olduğunu sözlerine ekliyor Yaşar Usta. 

Afyonkarahisar’ın, hem keçeciliğin hem de keçeciliğin merkezi olduğunu 
söyleyen Yaşar Kocataş, 7 yaşından bu yana keçecilikle uğraşıyor. Evlen-
dikten sonra, 19 sene anne-babasıyla yaşadığını ve akşam yorgunluğu 
atmak için çay içerken bile babasıyla keçe hakkında konuştuklarını söyle-
yerek “Gece gündüz işimiz keçeydi” diyor. Kendisinin ustası babasıymış, 
peki onun çırağı var mı, diye merak ediyoruz. Çocuklarından başka çırağı 
olmadığını söylüyor. Kızı Fatma Kocataş, “Birebir yanında işi öğrettiği çı-
rağı yok ama isteyen çok insana öğretti babam keçeyi.” diye araya giriyor. 

Biz sohbet ederken babasına, ustasına duyduğu sevgi, saygı ve hayran-
lık gözlerinden okunuyor âdeta. Babasının, 2005 yılından bu yana Kültür 
Bakanlığı’na bağlı devlet sanatçısı olduğunu ifade ediyor gururla. Babası 
da, “Bakmayın böyle mütevazı olduğuna, kızım da 2012 yılında devlet 
sanatçısı oldu” diyor, hem evladı bir başarı elde etmiş baba, hem de çırağı 
taltif edilmiş bir usta olarak.   

Afyon’un Keçecilik Piri Said Rubbani Hz. 
Yaşar Usta’nın babası Şükrü Usta, 1996 yılında vefat etmiş. Babası öldü-
ğünde, kendisi 46 yaşındaymış ve söylediğine göre, ölene kadar hiçbir işini 
beğendirememiş Şükrü Usta’ya. “Sonradan öğrendim ki, daha iyisini yap-
mayım diye, beni teşvik etmek için böyle dermiş.” diye konuşuyor. “Peki, 
siz şimdi kızınızın yaptıklarına iyi olmamış diyor musunuz?” diye sormadan 
edemiyoruz.  Gülüyor… “Hayır, öyle demiyorum ben. Yeter ki yapsın is-
tiyorum. Ancak tatil zamanları Afyon’a geldiğinde atölyede çalışabiliyor.” 
diyor biraz da buruk bir şekilde. 

Ustası, babası, ata mesleği keçeciliği Afyonkarahisar’da sürdürüyor hâlâ, 
fakat Fatma Kocataş, öğretmenlik mesleği gereği İstanbul’da bulunduğun-
dan ancak tatil zamanlarında atölyede çalışma fırsatı bulabiliyor anlattığına 
göre. Ortaokul öğrencilerine ders veren Fatma Kocataş, teknoloji tasarım 
öğretmenliği yapıyor. Gönüllü olarak öğrencilerine keçe yapımını öğretme-
ye gayret ettiğini söylüyor. Kızı, Anadolu insanına has eden ve tevazuyla, 
“Babamın yanında, ben de keçe yapıyorum, demek zor ama bunu sürdür-
mek adına hâlâ ve öğrendiklerimi öğretmeye çalışıyorum” derken, Yaşar 
Usta da aynı tevazuyla “Öğrenmenin yaşı yok. Ben bile daha öğrenmeye 
çalışıyorum. Fatma’nın öğrendiklerini, öğrenmeye çalışıyorum. Başka tasa-
rımcıların yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Benim gördüğümü başkası gör-
müyor, onların gördüğünü ben bilemiyorum çünkü.” diye konuşuyor. 

En eski keçe örneklerinin, Asya’da Nion-Ula ve Pazırık 
çevresinde Hun kurganlarında yapılan kazılarda bulunan 
ve Milattan Önce (MÖ) 3. yüzyıla ait olduğunu anlatan 
Fatma Kocataş, kurganlardan ele geçen aplike süsü, son 
derece gelişmiş keçelerin, buralarda keçenin yapımının ve 
kullanımının çok daha eskiye dayandığının bir göstergesi 
olduğunu söylüyor. Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-ü Lugat-
it-Türk” adlı eserinde de “keçe” sözcüğünün, Batı Türkleri 
ile Oğuzlar arasında gelişme ve yayılma gösterdiğini kita-
bında belirten Fatma Kocataş, bu sözcüğün Oğuzca oldu-
ğunu ifade ediyor. Eski Anadolu Türkleri ile yakın bağları 
bulunan eski Mısır Türkleri ve Kıpçak Türk kültür çevresinin 
bir kesiminin de yine “keçe” sözcüğünü kullandıkları da ki-
tapta yer alan bilgiler arasında. “Divan-ü Lugat-it-Türk”ten 
bahsetmişken, Türk Dil Kurumu’nun, keçe sözcüğüne kar-
şılık nasıl bir tanım kullandığına da bakalım. TDK, keçeyi; 
“Yapağı veya keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülme-
siyle elde edilen kaba kumaş” olarak tanımlıyor. 

Keçecilik Aile Geleneği
Anadolu’da keçenin anavatanı olarak tanımlanan belli 
başlı yerleşim yerleri arasında Afyon, Balıkesir, Konya, Tire, 
Ödemiş ve Urfa ilk sıralarda geliyor. Modern yaşama ge-
çişten önce her kentin çarşısında marangoz, kumaş, bakır, 
berber, demirci dükkânları olduğu gibi keçeci dükkânları 
da bulunurdu. Modern şehir yaşamına geçişle birlikte, 
Anadolu’nun gündelik hayatında çok önemli bir yere sahip 
olan keçeye yavaş yavaş yüz çevrilmesi, günlük yaşamdaki 
yerini, makineden çıkma gösterişli halılara bırakması ke-
çenin tabiri caizse tahtını yerle bir edercesine salladı. Çok 
eskiden olduğu gibi artık göçebe hayat yoktu ki çadırlarda 

kullanılsın. Modern konutlarda yaşanmaya başlanmasıyla 
birlikte yer yaygısı olarak kullanımdan çıkan keçeye itibar 
edilmeyişi, geçimini hayvancılıkla sağlayan yörelerde bile 
kullanımdan kaldırılması, bu geleneksel değerimizi, yok 
olmakla karşı karşıya getirdi. 

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere Yaşar Usta gibi us-
talar olmasa günümüzde neredeyse tek bir örneğini göre-
meyecek hale gelecektik keçenin belki de. Yaşar Kocataş, 
namıdiğer Yaşar Usta ve yukarıda keçeyle ilgili kitabından 
bilgiler alıntıladığımız kızı Fatma Kocataş ile keçecilik üze-
rine sıcak bir söyleşi gerçekleştirdik. Öncelikle baba-kızı bi-
raz tanıtalım istiyoruz. Yaşar Usta, Afyonkarahisar’da tam 
60 yıldır keçecilikle uğraşıyor. Keçecilik dede-baba mesle-
ği. “Bizim memleketimizde oğlan çocukları ayağı yeri tuttu 
mu dükkânda alır soluğu.” diyen Yaşar Usta, aile mesleği-
nin dördüncü kuşak emanetçisi.  Belirttiğine göre, babası-
nın dedesi de vaktiyle Beykoz’da, devletin keçehanesinde 
keçeci çavuşluğu yapmış beş sene. Yaşar Usta, iki kız ve bir 
de erkek evlat sahibi. Ailede gelenek olduğu üzere o da 
bayrağı oğluna devredecek herhalde düşünüyoruz, ancak 
öyle olmadığını öğreniyoruz. 

Oğlunun keçe sanatına ilgisi hiç olmamış ama emaneti de 
sahipsiz kalmamış Yaşar Usta’nın. Kızları, daha küçük yaş-
tan itibaren keçe dükkânından çıkmamış baba mesleğini 
öğrenmek ve geleceğe taşımak için. Hatta kızlarından Fat-
ma Kocataş, kendisi gibi devlet sanatçısı bile olmuş. Bu hu-
susa ilerleyen satırlarda değineceğimizi söyleyerek, Yaşar 
Usta’nın UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazineleri 
Listesi”ne dahil edilmesine değinelim istiyoruz.  
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onun sanatı asıl burada başlıyor. Ben ne kadar öğrensem de bu işi onun gibi 
yapamam. O desen döşeme işi bir sanat bana göre.” diye konuşuyor. Ustası, 
babası da, “60 senedir o deseni yüne koya koya, o artık benim karaciğerime 
yazılmış, babamın tabiriyle. Yüz tane keçe de yapsam, hiçbirinin deseni birbirini 
şaşmaz. Model kitabımız yok, metre de yok, tamamen doğaçlama olarak yapı-
yorum desenlemeyi.” sözleriyle doğruyor âdeta kızını. 

Fatma Kocataş, Yaşar Usta’nın keçenin yapımını anlatırken söz ettiği “pi-
şirme” aşamasıyla ilgili de “Pişirme, ılık suyla yapılıyor. Bu aşamada yine 
dövüyoruz keçeyi. Bir enine, bir boyuna dövülüyor. Eskiden bunlar keçe ha-
mamında yapılırmış. Bir gün önceden keçeler kapaklanır, tepilir ve ertesi 
gün için hazırlanırmış. Sabah ilk iş herkes hamama girer ve kollarıyla, dirsek-
leriyle yuvarlaya yuvarlaya hazırlarmış keçeyi.” diyor. “Ben 20 sene hamama 
girdim, kepenek pişirdim.” diye araya giriyor Yaşar Usta da. 

Fatma Kocataş’a, Afyon yöresine özgü desenler olup olmadığını soruyoruz. 
Yöreye özgü değil, ama kişiye özgü desenler olduğunu, Afyon’da ne kadar 
esnaf varsa, hiçbirinin deseninin, diğerine benzemediğini öğreniyoruz. Be-
lirttiğine göre, desenler, ustasının imzası bir bakıma. Afyonkarahisar yöre-
sinde en çok koç boynuzunu motifinin kullanıldığını da ifade eden Fatma 
Kocataş, bunun yanı sıra göller, yıldız, tren yolu gibi motiflerin de keçede 
sıkça kullanıldığını belirtirken, geleneksel keçelerde renk olarak ise sadece 
mavi ve kırmızı renkleri kullandıklarının altını çiziyor. Keçede yünü doğal 
rengiyle kullanabildikleri gibi renkli yünler de kullandıklarına değiniyor. 

Keçenin Kokusunu Bitirdi
Yarım asrı aşkın bir süredir keçe yapan Yaşar Kocataş, keçeciliğin kaybolma-
ya yüz tutan meslekler arasında yer almasından büyük üzüntü duyduğunu 
belirtiyor. Yaşar Usta, keçecilik mesleğinin yaşatılması için keçeci esnafının 
kendisini yenilemesi gerektiğine inanıyor. “Kendini yenilemeyen esnaf, yok 
olmaya mahkûmdur. Zamana uymak şart.” diyor. Bundan 60 yıl önce çar-
şıda 60 dükkân bulunduğunu, şimdi ise yalnızca 4 dükkân kaldığını üzün-
tüyle dile getiriyor.  

Yaşar Usta, ünlü tarih bilimci İlber Ortaylı’nın, 2003 yılında Topkapı 
Sarayı’nda düzenlenen bir sergide söylediklerinin kendisi için âdeta işaret fi-
şeği olduğunu ifade ediyor. Detayları kendisinden dinleyelim; “2003 yılında 
ben Topkapı Sarayı’nda helvahanede sarayın içerisinde sergi açtım. Prof. Dr. 
İlber Ortaylı geldi sergiye. ‘Keçiyi inceltemediniz, kokusunu alamadınız, köy-
lülükten kurtaramadınız’ dedi. Bu benim için işaret fişeği oldu. Ortaylı’nın 
söylediklerini kendime emir telakki ettim. Keçeyi incelttim, kokusunu aldım 
yani tüyü çıkmayan bir yün kullandım ve şehirli evine yakışır hale getirdim. 
Bu mesleğin bitmesini istemiyorum.”

Keçenin kokusunu nasıl giderdiklerini merak ediyoruz. Keçenin kötü kokma-
sı sorununu, yerli yün kullanmayarak çözdüklerini söylüyor Yaşar Usta. “Yerli 
yün ucuz ama çok iyi temizlenmediğinden hem kötü kokuyor, hem de he-
men güve ve haşerat yiyebiliyor. Biz de Yeni Zelanda yünüyle yapıyoruz ke-
çeyi. Kilosu 80 lira ama ne tüy atıyor, ne güve yapıyor. Kaliteli üretimin, ka-
liteli malzemeden olacağını idrak ettik. Fatma Kocataş da, Yeni Zelanda’dan 
merinos yün aldıklarını ve yünün çok iyi yıkanıp işlendiğini söyleyerek, 
“Özellikle keçe için hazırlanmıyor bu yünler. Dokusu biraz daha yumuşaktır 
yerli yüne göre. Normalde tekstilde kullanılmak üzere hazırlanıyor ama biz 
keçe yapımında değerlendiriyoruz. Düşündük ki, madem keçe eve girecek, 
dekorasyonda kullanılacak, kaliteli malzeme kullanmalıyız.” diye konuşuyor.
 
İlk tekstil ürünü olarak sayılan keçenin eskiden yer yaygılarından çadır keçe-
lerine, bebek kundağına kadar pek çok kullanım alanı olduğuna değiniyor 
Fatma Kocataş. Günümüzde ise daha çok dekorasyona yönelik keçe üret-

Biraz da keçenin yapımına değinelim istiyoruz hazır işin ustalarıyla bir 
araya gelmişken. Öncelikle keçenin ilk yapılış öyküsünü dinliyoruz 

ustalarından. Yaşar Usta başlıyor söze ilk olarak. Anadolu 
geleneğinde her mesleğin bir piri olduğu gibi keçeci-

liğin de her yöreye göre değişen pirleri olduğunu 
belirtiyor Yaşar Usta. Afyonkarahisar yöresinin keçe 
piri de Ebu Said Rubbani Hazretleri olarak kabul 
edilir. Anlattığına göre, Ebu Said Rubbani Hz. bir 
gün attığı yünleri hasır zemine yayar, hasırı yuvar-
layıp dürer ve iki gün boyunca teper. İki günün 
sonunda hasırı açtığında yünlerde bir değişiklik 
olmadığını görür. Bu duruma üzülen Said Rubbani 
Hz. yaydığı yünlerin ortasına oturur ve akşama ka-
dar hem ağlar, hem dua eder. Ertesi sabah, yeni-
den dener. Hasırı açtığında bakar ki, yünlerin orta 
kısmı, gözyaşlarının değdiği yerler keçeleşmiş. 
Böylece yünün keçeleşmesi için su kullanmak ge-
rektiğini anlar. Yünün her tarafına su serperek tek-
rar teper. Ve bu kez bütün yünlerin keçe olduğunu 
görür. Yünün keçe olmasıyla keçecilik sanatı do-
ğar, bu sanatın piri de Ebu Said Rubbani Hz. olur.

Ebu Said Rubbani’nin keçeyi deyim yerindeyse 
icat etmesini anlattıktan sonra sözü yeniden ya-
pılışına getiriyor Yaşar Usta. “Keçe bir dokuma 
değil, sadece dövülerek elde edilir. Yünü dövdük-
çe küçülür, küçüldükçe sıkışır. Ama su olmadan 
dövme bir işe yaramaz. Pirimiz saf su vermiş yüne 
ama biz şimdi sabunlu su kullanıyoruz” diyor ve 
keçede kullanılan sabunun doğal olması gerektiği-
ne vurgu yapıyor. Kızı Fatma Kocataş söze girerek, 
“Keçe yapımında nasıl ki yüzde yüz doğal yün 

kullanıyoruz, sabunun da doğal olmasına özen 
gösteriyoruz. Bu sebeple biz arap sabunuyla 
çalışıyoruz. Kimyasal olmayacak kullanılan sa-
bun, çünkü keçeyi kötü hale getiriyor.” diye 
konuşuyor. 

20 Sene Kepenek Pişirmiş
Yaşar Usta anlatmaya devam ediyor; “İlk başta 
ne yapacaksak ona göre yünü tartıp ayarlıyoruz. 

Sonra taranmış hale getirilen yünü hasır kalıplara 
serip tepiyoruz. Sonra ele alı-

nacak kıvama gelince de kullanım 
amacına uygun olarak şekil veri-

yoruz. Biz bu ikinci aşamaya ‘kapaklama’ 
diyoruz. Kapaklama yaptıktan sonra bir daha 

teptikten sonra o kapakladığımız yerler de 
yapışıyor. Sonra da, kimilerinin ‘ıslak pres’ de-

diği, ama bizim ‘pişme’ diye tabir ettiğimiz aşama-
ya geliyoruz. Bu aşamada da keçeyi ıslak suyun 

içinde pişiriyoruz ve son şeklini alıyor.” 

Keçe ustasının kızı da, keçe yaparken hasırdan kalıplara 
taranmış yünü sermeden önce, zemine desenin döşen-
diğini belirterek, “Desenli keçe yapılacaksa önce deseni 
döşüyoruz. Yünün altında kalmalı desen. Daha önceden ha-
zırlanmış keçelerimiz var, renkli keçeler. Onlar şeritler halinde 
kesilir ve babam onlara tamamen el melekesiyle şekil verir. Bence 
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tiklerini belirtiyor. “Köylerdeki evlerde kullanılmıyor artık keçe. Ucuz 
halılar çıkınca bizim yaptığımız keçeye ilgi kalmadı.  Artık daha mo-
dern tarzda döşenmiş evler için keçe yapıyoruz.” diye araya giriyor 
Yaşar Usta. 

Köylerde yer yaygısı olarak kullanılırken artık şehirde modern mekân 
döşemesi olarak kullanıldığını öğrenince, keçe sınıf atladı diye dü-
şünmeden edemiyoruz.   

Keçe Kullanılmazsa Küser
Keçeden neler ürettiklerini de öğrenmek istiyoruz. Son yıllarda re-
vaçta olan dönem filmleri için fesler, mevlevihanelerdeki semazenler 
için sikkeler, turistler için küçük hediyelikler ile masa örtüleri yaptı-
ğını söylüyor Yaşar Usta. İstenirse yataklar için de keçe ürettiğini 
sözlerine ekliyor. Kızı Fatma Kocataş ise keçede ipeği de kullanarak 
dekoratif ürünler yaptığını ifade ederek, “İpek çok yakışıyor keçeye. 
İpeği kullanarak koltuk şalları, dekoratif örtüler, çantalar yapıyoruz. 
Bazen ipeğe ebru yapıyorum, sonra da o ebru desenli ipeği keçeye 
uyguluyorum. İpek, ebru ve yünü bir arada kullandığım tasarım-
larım var. Keçede daha modern desenler kullanmayı tercih ediyo-
rum.” diye konuşuyor. 

Keçeden bir ürünün nasıl muhafaza edildiğine de değinmelerini 
istiyoruz baba-kız keçe ustalarından. Doğal yün kıyafetlerde nasıl 
hassas davranmanız gerekiyorsa, keçe de çok doğal bir malzeme 
olduğundan muhafazası biraz zor gibi görünse de aslında öyle ol-
madığını söylüyor Fatma Kocataş. “Havalandırmak, yıkamak gere-
kiyor. Çok kolay yıkanabiliyor. Su ve sabun kullanmak yeterli. Me-
sela bir yaygı keçesi, en az 15 yıl hiçbir şey olmadan korunabiliyor. 
Kullanmak gerekiyor keçeyi, kullanmazsanız küsüyor. O zaman bö-
cekler diyor ki, siz kullanmıyorsanız biz yeriz.” diyor gülerek. Yaşar 
Usta da, Afyon’daki Mevlevi Müzesi’nde kendisinin yaptığı keçele-
rin bulunduğunu belirterek, “2008 yılında yaptığımız keçeleri bu 
sene yıkamak için gönüllü olarak gittim müzeye. Baktım ki hiçbir 
şey olmamış, tek bir güve yeniği bile yok. Çünkü Yeni Zelanda yünü 
kullandık.” diye konuşuyor. 

Keçeyi özel kılan şeyin, verilen emek olduğunu baba-kız keçe us-
taları. “Makine ne kadar gelişmiş olursa olsun, şaltere basan bir 
insandır. Yani makinenin marifeti, başındaki ustaya bağlı. Eğer siz 
ustaysanız ve sağlamcılığı seviyorsanız, makineyi de daha özenli kul-
lanıyorsunuz. Bütün inisiyatif ustanın elinde olmalı. Yoksa makineye 
verirsiniz keçeyi, eğer siz neresinden ne yapacağınızı bilmezseniz, o 
vurup durur sürekli. Hiç kıymeti olmaz o vakit.” diyor Yaşar Usta.  
“Fazla durursa keçe makinede iyi olmaz.” diye de ekliyor. Fatma 
Kocataş da, kullanım alanı bakımından keçeyi günümüze uyarlamak 
gerekse de, keçenin geleneksel formuna bozmamak gerektiğine 
dikkat çekiyor. 

Yaşar Usta tekrar söz alarak, “Biz keçeyi geleneksel yöntemlerle ya-
pıyoruz. Geleneksel yöntem nedir; pişmedir, sıkıştırmadır, vurmadır. 
Yalnız ben internetten bakıyorum hobicilere, hepsi de tamamen 
teknik dışı üretim yapıyor. Onların ömrü yok tabii ki. Biz geleneği 
yaşatmak için uğraşıyoruz.” diyor. Keçe ustası baba-kızla sohbeti-
mizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Baba Yaşar Usta da, kızı Fatma 
da tek istediklerinin, ata sanatlarımızdan olan keçeciliğin yaşatılması 
olduğunu dile getiriyor son olarak.
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