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Sanatçı “Bilmenin Değil, Olmanın” 
Peşindedir…
Bilmek kıymetlidir, bilmeyenlerle aramızdaki farkı belirler. Lâkin 
yeterli değildir. 

İnsan çeşitli yollarla bilebilir. Bilme gayreti, başkalarına ait olanı 
toplamakla başlar. 

Bilmenin kıymetini ise şahsi üretim olup olmadığı belirler. Aksi 
takdirde bilgi, kişinin yükünü artırmaktan öteye geçemez.

Malûmata sahip olan değil, malûmatın sahibi olan idrake erişir.

Tahkik, idrakin öncelikli şartı olarak bilme eylemine değer katar, 
kişiyi asıl kaynağa doğru yolculuğa çıkarır.

Sanatın medeniyetin aynası olduğunu bilen sanatçı, ancak idrak 
sahibi olarak kaynağa varabilirse kendini kaynak kılar. Böylelikle 
asıl kaynaktan beslenecek olan sanatçının kendisi kaynak haline 
gelir.

İşte bu yüzden sanatçı “bilmenin değil, olmanın” peşindedir.

…

İSMEK El Sanatları Dergimizin 24. sayısı ile tekrar birlikteyiz. 
Siz sanatseverleri sahip olduğumuz zenginliklerle tanıştırma 
gayretimiz devam ediyor. Çoğu zaman farkında bile olmadığımız 
bu değerler, aslında ne kadar kadim bir birikime sahip 
olduğumuzu bize gayet güzel bir şekilde gösteriyor.

Bütün yorgunluğumuzu alan teveccühlerinize hamdolsun artık 
alıştık. Umarız bu sayımızı da beğenirsiniz.

Bilmenin ve olmanın peşindeki yolculuğumuzun hayat boyu 
sürmesi temennisiyle…

Muhammet ALTINTAŞ



32

36

Ressam Dağlı:
Ebru Şiirleşmiş
Resimdir

Fatma BUĞDAYCI

146 36154

Kapalıçarşı Ruhuyla Cevheri 
Mücevhere Dönüştürüyor

Semiramis DOĞAN

Hayata Can Yoldaşı
Mûsıkî Âlemine
Tarab

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ

132 138

Ecdadın Koku Kültürünün 
İzini Süren Rayihalar

İrem GÜVEN

Vera BATURALP

Minyatürün 
Usta İsmi
Taner Alakuş:
Bizde de 
Otoportre 
Çalışılabilmeli 

100

Mine ÇAHA

Osmanlı'nın
Tıbbiyeli 
Ressamı
Şeker 
Ahmet
Paşa

108

Hafize ERGENE

Tekneden
Yansıyan
Işık

114

Semra ÜNLÜ

Kültürel 
Mirasımız
Ulu Camiler

88

Neva POLAT

Çininin 
21 Yıllık
Sevdalısı
Levent Kum

124

36

Atilla Yurtkul'un
Tek Parça Kağıt Heykelleri

Zeynep OZANCALI

72 36

Usta Ellerde Hayat Bulan
Sahne Kahramanları

Neva POLAT

80

Zikir Tanelerinin
Zarif İmameleri

Fatma YAVUZ

48

Semra ÜNLÜ

Ergin İnan'ın
İmge 
Denizinde 
Yüzen 
Kabuklu 
ve Kanatlı 
Adalar

56
Osmanlı'dan 
Günümüze 
Sanat-ı Garîbe

Mine ÇAHA

64

Fatma YAVUZ Semra ÇELİK

'Marifethane'nin 
Usta Sanatkârı:
Hüsamettin Yivlik

Fatma BUĞDAYCI

Tuvallerini
Taşlarla Bezeyen
Ressam:
İ. Fehim
İbrahimhakkıoğlu

38
Gülçin Anmaç:
Minyatür, 
Bıçak Sırtında 
Bir Sanat

16

Adem KAYA

'Mûcize'nin
Hattı

2606

BU 
SAYIDA

24



54

Dünyanın hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girdiği 

çağımızda, küresel güç dengelerinin de yeniden 

kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Dünyadaki 

tüm ülkeler bu süreçten her anlamda karlı çıkma 

yarışındalar. Bu sürecin bir parçası olarak Türkiye de 

ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü 

bir ülke olma gayretine girmiştir. Hemen her alanda 

gözle görülür bir şekilde ilerleme kat eden ülkemiz, 

dünya ekonomi sıralamasında ilk ona girmeyi 

hedeflemektedir.

Türkiye’nin ticari ve kültür başkenti olan 

İstanbulumuz hiç şüphesiz ülkemizin gelişip 

ilerlemesinde önemli bir role sahiptir. Bizler de nice 

medeniyetlere ev sahipliği yapmış İstanbul’un her 

şeyin en güzeline layık olduğu inancıyla en kaliteli 

hizmeti üretebilmenin gayretini gösteriyoruz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yegane 

amacımız, Doğu ile Batı’nın buluşma noktası olan 

bu kadim şehre ve şehrin insanlarına hak ettiği en 

iyi hizmeti vermektir. İstanbulumuz geleceğe yön 

veren kentler arasında yerini alırken, halkımızın 

da yaşam standartlarını yükselterek daha kaliteli 

hizmete sahip olabilmesini istiyoruz.

Eğitim de bu hizmetlerin önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. İnanıyoruz ki, gelişime giden yol 

ilerlemekten, ilerlemeye giden yol da eğitimden geçer. 

Yerel yönetimlerin eğitimin dışında kalmaması gerektiğini 

düşünüyor, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet ulaştırmanın 

yolunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Büyükşehir 

Belediyemiz bünyesinde hizmet veren İSMEK, bu anlamda 

önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Eğitimde 22 yıla 

ulaşan tecrübesiyle İSMEK, vatandaşlarımızın hem istedikleri 

alanda mesleki eğitim alabilmelerine hem de sanatsal 

becerilerini geliştirebilmelerine olanak tanımaktadır. 

İstanbullular'ın hayatını zenginleştiren İSMEK’e sadece bir 

kurs olarak bakmıyoruz. Gerek yürüttüğü eğitim faaliyetleri 

ile gerekse eğitimi destekleyen kültürel çalışmaları ile 

İSMEK’in İstanbul’un geleceğinin yapı taşlarını döşediğine 

inanıyoruz. Bu kapsamda yayınlanan ve her sayısında 

kültürümüzü, değerlerimizi yansıtan kıymetli makalelere yer 

veren El Sanatları Dergisi, sizlerin ilgisi sayesinde 24. sayısına 

ulaşmıştır. 

Bizi biz yapan değerlerimizin dün olduğu gibi bugün ve 

yarın da yaşaması dileklerimle, tüm okurlarımızı sevgi ve 

saygıyla selamlıyorum. 

Başkan'dan...

www.ismek.ist

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

Mevlüt UYSAL 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
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Fatma YAVUZ

Ahşap oyma ve sedef kakma ustası Hüsamettin Yivlik,  “İnsan yaşamının gayesi, 
yaptığı işten memnun kalmak ve eser bırakmaktır. Sanatçılar bu gayeye hizmet 
etmek için el ve gönül maharetlerini eşyada ortaya koyarlar.” düşüncesi ile 35 
yıl önce memuriyetten ayrılarak hayallerinin peşinden giden bir isim. Geliştirdiği 
kendine has alet ve yöntemlerle ahşap, sedef, fildişi boynuz, bağa, kemik gibi sert 
malzemelere hat oymacılığı başta olmak üzere süsleme sanatlarını, milimetrik 
boyutlarda işleyen Yivlik, her yeni yaptığı parçaya baktığında tazelendiğini 
söylüyor. Sanatkâr, “Bir esere günlerce, saatlerce gözünüzün nurunu veriyorsunuz, 
insanların bir teşekkürü de o nuru telafi etmeye yetiyor.” diyor.

Hüsamettin
          Yivlik

'Marifethane'nin
Usta Sanatkârı: 

76
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Tasavvufî hayat ve düşüncenin ortaya kon-
duğu, sohbet toplantıları ile insanların gönül 
terbiyelerini gerçekleştirdiği bir dergâhtır, Ka-
rababa Tekkesi. Çemberlitaş’ta Atik Ali Paşa 
Mahallesi’nde bulunan dergâhın kurucusu 
ise Ahmet Sadık Yivlik Efendi’dir. 30 yılı aşkın 
bir süre tekkeye mürşid-i kâmillik eden Ah-
met Efendi, her akşam manevi ve ilmi icazet 
ile verilen Fusûs’l-Hikem sohbetleri düzenler. 
Bu toplantılara halktan insanlar, âlimler, mü-
zisyenler, sanatkârlar katılır. 

90’lı yıllarda dergâh tasavvuf ve tevhid soh-
betleri dışında bir başka özelliği ile ön plana 
çıkar. Çarşamba akşamları tekkede, kültür ve 
sanat ağırlıklı sohbetler düzenlenir. Her hafta 
bir üstat öğrencileri ile birlikte dergâha gele-
rek dinleyenler için sanatının felsefesini, ince-
liklerini anlatır; uygulama yaparak geleneksel 
sanatlara olan ilgi ve alakanın canlandırılması 
için çabalar. Tertiplenen sohbetlerde Ahmet 
Sadık Efendi’nin müzehhibe kızı Ayşe Yivlik 
Neftçi, hattat Ali Toy ile Savaş Çevik, hattat 
ve ebru sanatkârı Fuat Başar, geleneksel sa-
natların farklı alanlarında başarılı işlere imza 
atan Nursen-Güvenç Güven çifti, Ebru Ustası 
Hikmet Barutçugil, Ressam Osman Kehri gibi 
isimler bulunur. 

Hüsamettin Yivlik bu Karababa Tekkesi’nin 
maneviyatı yüksek ortamında büyür. Ço-
cukluk ve gençlik yıllarında öğrenir sabrı, 
bağlılığı, edebi, hoşgörüyü, erdemi... Klasik 
sanatlarda böylesine değerli isimlerin bir ara-
da olduğu bir mekânda bulunmak,  aynı ha-
vayı teneffüs etmek büyük şanstır onun için.      
Allah (cc) vergisi yeteneğine kattığı değerler 
ve aldığı terbiye onun sanat hayatında düstu-
ru olur. Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Sadekâr 
ve Kuyum Ustası Hüsamettin Yivlik ile yaşamı 
ve sanatıyla ilgili sohbet ettik, geleneksel sa-
natlar üzerine konuştuk. 

Memuriyetten Geleneksel 
Sanat Ustalığına 
Hüsamettin Yivlik, 1947 yılında Çemberlitaş'ta 
Karababa İşhanı’nda dünyaya gelir. İlkokulu 
Cağaloğlu’nda Büyük Reşit Paşa’da, liseyi ise 
Mecidiyeköy’de okur. Çocukluk yıllarından 

itibaren sanatsal faaliyetlere yatkınlığı olan 
Yivlik, 1968 yılında lise son sınıf öğrencisi 
iken İstanbul Sağlık Müzesi Atölyesi'nde 
ayniyat saymanı olarak çalışmaya başlar. 
Burası, Sağlık Bakanlığı’na bağlı, sağlık 
eğitim materyalleri üreten bir atölyedir. 
Sanatkar, boş zamanlarında buradaki alet-
lerle haşır neşir olur ve deneme yanılma 
yöntemiyle mülaj, alçı kalıp, maran gözlük, 
şablon çıkarma, pistole şablon yazma, ah-
şap oyma ve ajur sanatlarını öğrenir. Usta, 
“Atölyede oyma takımları ile yağlı boya 
resim atölyesi vardı. Resimlerle ve mulaj-
larla hastalıklı organlar, hastalıkla ilgili bil-
gi veren çeşitli dokümanlar yapıyorduk.”       
şeklinde konuşuyor.

1982 yılında verdiği ani kararla memuri-
yetten ayrılan ahşap ustası, sedefkâr olan 
dayısı Mazhar Anacan’a işlerinde bir süre 
yardım eder. “Dayımın ilerleyen yaşından 
dolayı gözleri iyi görmüyordu. Memuriye-
timde yaptığım işlerden dolayı kendisi beni 
kâfi gördü demek ki bana ek işler verdi, 
ziynet kutularının üst tezyinatını yaptırdı. 
Bir süre de timer (zamanlı switch) tamiri 
ve imalatı yaptım. Ancak hem memuriye-
timde hem de ticaret hayatımda sürekli bir 
rahatsızlık, huzursuzluk hissettim ve yap-
mak istediğimin bunlar olmadığına karar 
verdim.” diyen Yivlik, aynı yıl “Selçuklu Ga-
lerisi” adını verdiği atölyesini kurarak ahşap 
oyma, ajur, kakma sanatından eserler verir. 

Karababa Tekkesi’nin küçük bir odasını 
atölye olarak hazırlayan Hüsamettin Usta, 
önce kâğıt üzerinde çalışmaya başlar. An-
cak kâğıdın hassas malzeme olması kay-
naklı yazılmış hattı, çizilmiş tezhibi bütün 
özelliklerini koruyarak sert malzemelere uy-
gulamayı düşünür. “Kâğıt üzerinde çalışıl-
mış, yıllarca emek verilmiş işi bir bardak su 
heba edebilir. Emeğimi zayi etmemek için 
ahşaba, sedefe, fildişine hat ya da tezhiple-
ri ya aynen ya da kendi tasarladığım kom-
pozisyonlarla uyguladım.” diyen sanatkâr, 
bu tabii malzemelerin doğaya karşı daha 
dirençli olduğunu   dile getiriyor.

Hüsamettin Yivlik'in 80x80 cm ebadındaki Hırka-i Şerif çalışmasından bir detay
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Usta sanatkâr, dergâhtaki klasik sanatlar üzerine süren 
sohbetleri can kulağıyla dinler,  dost meclisinin engin bil-
gi ve tecrübesinden istifade ederek bu yıllarda tanıştığı 
bir Amerikalıya da içindeki sanat tutkusunu aşılar. Yiv-
lik, ilk öğrencisi Abraham Justin Batchelder’ın hikâyesini 
anlatıyor:“Justin’in annesi İstanbul’a yerleşmişti ve sık sık 
gelip gidiyordu. Bir vesile ile tanıştık, ‘Öğretirsen ben bu-
rada kalırım.’ dedi. Bir Amerikalının Türk-İslam sanatlarını 
öğrenmeyi isteme düşüncesi beni heyecanlandırdı ve ka-

bul ettim. Hem ahşap oyma sanatı hem de sanatın felse-
fesi üzerine paylaşımlar yaptık, hâl dilini güçlü bir şekilde 
kullandık. Çünkü ben İngilizce bilmiyordum o da Türk-
çe. Şimdi bulunduğum atölyeyi ona tahsis ettim, ben de 
dergâhta çalıştım. 1996’da Hikmet Barutçugil’in önerisi ile 
Habitat’ta ilk sergimizi, Taksim Gezisi’nde ise ilk uygula-
mamızı yaptık ve geleneksel sanatlara ilgi duyan insanlar 
tarafından tanınır hale geldik.” 

1995 yılından itibaren profesyonel sanat hayatına atılan 
Yivlik, Batchelder ile çalışırken ona geleneksel sanatların 
düşünce mahsulü ve İslamiyet ağırlıklı olduğunu belirttiğini 
ifade ederek,  yüreğe dokunan havasından kendisinin de 
bir gün etkileneceğini sezinlediğini dile getiriyor. Sanatkâr 
aradan geçen 3 yılın ardından Batchelder’ın İbrahim adını 
alarak Müslüman olduğunu, Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’ni de birincilikle bitirdikten sonra Ürdün’e 
yerleştiğini, hâlâ orada ahşap oyma sanatı ile meşgul oldu-
ğunu anlatıyor. 

Batı Sanatları Materyalist, Doğu ise Ruhanidir
Karababa Tekkesi’nin kapanmasıyla tam karşısındaki doğ-
duğu binaya atölyesini taşıyan Yivlik, öğrencisi İbrahim 
Batchelder sayesinde Batı kültürünü de yakından tanıma 
imkânı bulur. Bu sebeple Doğu ve Batı kültürüne ait iz-
lenimlerini bizimle paylaşan sanatkâr, her iki medeniyet 
arasında büyük farklılıklar olduğunu söyleyerek bir karşı-
laştırma yapıyor: “Batı sanatları daha çok ticari bir kaygı 
taşırken, sanatta kişi ön planda oluyor. Onun için Batı’ya 
ait olan her şeyde kişi ismi vardır, materyalisttir. Uzaklaştık-
ça eseri görürsünüz, ebatlar büyüktür. Batı’da, esere bakan 
herkes ayrı bir yorumda bulunur, Doğu’da ise sanatta zevk 
vardır, sanatçı geri plandadır. Daha ruhani ve hissidir. Ebat-
lar küçüktür, yaklaştıkça eseri görürsünüz ve esere bakan 
herkes aynı mesajı alır.” 

Yıllardır bilfiil özel işlere imza atan ve bugüne kadar çok 
sayıda öğrencisi olan sanatkâr kendisininse hiç ustası olma-
dığından söz ediyor. Ayrıca geleneksel sanatlar alanında 
herhangi bir eğitim de almayan, çabalarıyla kişisel gelişimi-
ne katkıda bulunan Yivlik, kendine bir sıfat da addetmiyor. 
“Ben hattat veya müzehhip değilim. Hat ve tezyini sanat-
ları aslına uygun yapmaya çalışıyorum.” diyen sanatkâr, 
“Kendimi geliştirmek için devamlı araştırmalar yapım. Bil-
meden yaptığım hataları ve nüansları üstatların tenkitleri 
ile düzelttim, kim ne diyorsa hemen uyguladım.” şeklinde 
anlatıyor.

Atölyesinde Söz Değil, Marifet Konuşuyor
Hüsamettin Yivlik’in ahşap oyma, sedef kakma, kuyum 
ustası, sadekâr olduğundan söz ettik. Geleneksel el sa-
natlarından hat başta olmak üzere süsleme sanatlarını 
uygulayarak dekoratif çalışmalara imza atan sanatkâr, 
neler yapıyor, nasıl yapıyor biraz da bunlardan bahsede-
lim istiyoruz. 

Duvarına astığı, “Bu atölye lafın bittiği marifethanedir.” 
yazısının hakkını veren Yivlik, fildişi, boynuz, ahşap, 
bağa, kemik, sedef, değerli ve yarı değerli madenlerden, 
çeşitli ağaçlardan sanatsal eserler üretiyor. Yivlik Usta, 
sedef kakma, gümüş işleme ve ahşap oyma sanatlarının 
buluşmasını bazen tek bir eserde bazen de ayrı parçala-
ra uygulayarak levhalar, takılar, bıçak kınları, anahtarlar, 
ziynet kutuları, aynalar, neyler, kapılar yapıyor. 

Ahşap uygulamaların zemin boşaltma işleminde kane-
pe-sandalye oymalarında kullanılan takımlardan istifade 
ettiğini ifade eden Yivlik, detay çalışmalarında ise kendi 
yaptığı ve “bıçak” olarak adlandırdığı aleti kullanıyor. 
“Hat ve süslemeler kalemle yapıldığı için ince uçlu, kesici 
bir alet yapmam lazımdı.” diye konuşan sanatkâr, eser-
lerini nasıl bir işlemden geçirerek yaptığını kısaca anla-
tıyor: “Kâğıda çizdiğim desenleri kâğıdı mastar olarak 
kullanıp ahşaba yapıştırıyorum. Bıçak yardımıyla kalemle 
çizer gibi deseni ahşaba çiziyorum. Kesikleri derinleşti-
rerek zemini boşaltıyorum ve motifler meydana geliyor. 
Ardından süslemelere geçiyorum. Sedef, fildişi ne tür 
malzeme ile bezemek istiyorsam motife uygun kesimler 
yapıp, üzerine monte ediyorum. ” 

Amacı Yapılmayanı Yapmak 
Yılların verdiği birikimle büyük bir desen arşivi oluşturan 
ahşap sanatının usta ismi, boş zamanlarında bu arşivi 
tetkik ettiğini, belirlediği motifleri bazen aynen alarak 
bazen de yeni oluşturduğu kompozisyonları tayin ettiği 
malzemeye aktarıyor. Eserlerinin tamamını tabii malze-
melerden yapan, doğallığın verdiği pozitif enerjiyi de ha-
yatına yansıtan Yivlik, “İnsan topraktan yaratıldı. Çalıştı-
ğınız malzeme tabii olduğu için insanlar ağacın enerjisini 
hissedip eserlere dokunmak istiyor, o parça bir nevi mık-
natıs özelliği kazanıyor.” diyor ve düzenlediği sergilerde 
ziyaretçilerin bir eserin önünde dakikalarca durmasını 
buna bağlıyor.  

Ustanın dekoratif çalışmalarından örnekler
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Ağacın insanı ‘terbiye etme’ boyutuna da değinen sanatkâr, “Yorulursunuz, elinizi kesersiniz. Dolayısıyla ağacı dinlemek, 
kendinize çekidüzen vermek zorundasınız. Aslında ağacı terbiye etmek isterken, ağacın sizi terbiye ettiğinin farkına varır-
sınız.” diye konuşuyor. 

Ahşap oymanın yanı sıra “gizemli” olarak tarif ettiği sedefi eserlerinde sıkça kullanan 
sanatkâr, sedefe tezyinatı taş ile değil, testere ile işliyor. Çalışmalarında ahşap oymay-

la birlikte metal kakma, ahşaba sedef kakma ve metal maden kesme 
işlemlerini de uyguladığını söyleyen Yivlik, 

35 yıldır çıplak gözle çalışılmayacak kadar 
milimetrik detayları büyük titizlikle işlerken, 
“Amacım, değişikliklere imza atarak yapıl-
mayanı yapmak.” diyor. 

Hüsamettin Yivlik, geleneksel sanatların 
ruhaniyetini ifade edebilmek için 70x20 öl-
çülerinde ceviz ağacından ahşap oyma ve 
gümüş kakma sanatlarını uyguladığı ‘Bes-
melenin Doğuşu’ adlı eserinin hikâyesinden 
örnek veriyor: “Bu kompozisyonu yakala-
yabilmek için ağaçtan bayağı fire verdim. 
Bir budak yakaladım ve en küçük haresine 
gümüşten ‘Besmele’ kestim ve kaktım. En 
son haresine de aynı ‘Besmele’yi büyüterek 
koydum, çerçevesine de tek sıra rumi işle-
dim. 90’lı yıllarda Taksim Sanat Galerisi’nde 
sergiledim bu eseri. Sergide eşimin dikkati-
ni biri çekmiş. Adam öylece parçaya bakı-
yormuş. Yanına yaklaştığında ise hıçkırarak 
“Şuna bak, usta Besmele’yi doğdurmuş.” 
demiş. Öğrendik ki bu kişi Türk-İslam sa-
natları ile pek de alakâdar olmayan Konyalı 
bir şoförmüş. Kendisiyle tanışmayı çok ar-
zuladım fakat nasip olmadı ama bir ümit 
Konya’ya gidip sergi açtım, duyup gelir 
diye düşündüm, gelmedi.”

Sanatkâr, çalışmasına başlarken kendisinin 
de ‘Besmele’nin Doğuşu’ düşüncesi ile yola 
çıktığını söylüyor. Tek bir parçaya bakarak 
aynı duyguya kapılmanın, aynı düşünceye 
sahip olmanın geleneksel sanatlara has bir 
durum olduğunu dillendiren Hüsamettin 
Usta, “Sanat için verdiğiniz enerji boşa git-
miyor ve mesaj sanatseverlere doğrudan 
ulaşabiliyor. Sanatın birleştirici gücü ortaya 
çıkıyor.” diye konuşuyor.  

Klasik Sanatlar Felsefesiyle Üretilmeli  
Özel öğrencilerinin yanı sıra Sakarya Bü-
yükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi 
Kursları SAMEK’te ahşap oyma ve sedef 
kakma sanatı üzerine eğitimler veren Yiv-
lik, derslerde uygulamanın yanı sıra klasik 
sanatların felsefesine de ağırlık verdiğini 
ifade ediyor.  Sanatta felsefenin tasavvufi 
düşünce olduğunu söyleyen Hüsamettin 
Usta, tasavvufu da güneşe güneş gözlüğü 

ile bakmak şeklinde tanımlıyor. “Gözlüğün camı 
hangi renk ise dünyaya o çerçeveden bakarsınız.” diyen usta, “Tasavvufun hoşgörü-

sünde insana insan değeri vermek vardır, sıfat değil.” diyor 
ve ekliyor: “Bu düşünce yaşamı güzel kılar ve sanatkârların 
eserlerine güzellikler yansır. Çünkü tasavvuf kişinin ruh hali 
ne ise onu görünür kılar.”

İşin felsefesine uygun, sanatın maneviyata değil, maneviya-
tın sanata etki ettiği üretimler yapılması gerektiği vurgusu 
yapan usta, “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi iste-
dim âlemi, bilmekliğimi istedim Âdem’i meydana getirdim.” 

hadisini hatırlatarak,  her biri ayrı bir sanat eseri olan âleme 
hayran olan kullardan olduğunu söylüyor. 

Öze bakıldığında sanatkârların iyi birer taklitçi olduğunu dile 
getiren Yivlik’e göre doğadaki her şey sanat için bir dokü-
man ve yıllardır yapılan eserler O’nu seyre devam ediyor. 
“Çünkü gördüklerimizin ve duyduklarımızın sahibi gerçek 
bir sanatkâr.” diyen Hüsamettin Usta, “İzmir’den gelen bir 
bağa parçasının iç kısmına baktığımda bulut ve rumi desen-

13
Yivlik'in ahşap oyma sanatında ustalığını sergilediği paravan çalışması.

Sanatkarın, Selçuklu motifleriyle bezediği kapı örneği
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ler olduğunu gördüm. Sanat tarihçisi Selçuk Mülayim’e bağayı göster-
diğimde bunlar elle çizilmiş motifler dedi. Oysa hiç müdahale yoktu. 

Kabuğun tabii hali idi o. Buradan yola çıkarsak bizler hiçbir şeyi 
yoktan var etmiyoruz ki, olanı taklit ediyoruz. Önemli olan tabia-
tın gönderdiği mesajı algılayıp, feyz alabilmek.”  

Selçuklu Dönemi Eserlerine Özel İlgisi Var
Hüsamettin Yivlik sanat hayatında “Allah; ben güzelim, güze-
li severim, sevdiğimi de herkese sevdiririm.” sözünü kendine 
örnek aldığını ifade ediyor. Malzemelerle düşüncelerini 
görünür hale getiren ve en güzeli yapabilmek için 
emek veren sanatkâr, dekoratif uygulamaların 
yanı sıra restorasyonlarda da görev alıyor. 2010 

yılında Hırka-i Şerif’in gümüş kutularının onarım-
temizleme ve diğer metal eksikliklerin giderilmesi, 

2015’te Eyüp Sultan’da sanduka etrafındaki gümüş 
panoların onarımı ve temizlenmesinde görev alan usta, 

bu ortamların manevi havasından etkilenmemenin mümkün 
olmadığını söylüyor. 

İlk restorasyon projesinden sonra Hırka-i Şerif’i kendi çalışmalarında uygu-
lamaya karar veren usta bir süre takı yapar. Hırka-i Şerif’i ahşaba aktarma 
fikrini geliştirir. Bir dergide gördüğü fotoğraflardan hırkanın bütün motif-
lerini çıkarır. Tüm detayları sahip olduğu ince işçilik yeteneğiyle işlemeye 
koyulur. 80x50 cm ebatlarında usta işi bir çalışmaya imza atan sanatkâr, 
“Benim için zor ama özel bir çalışma oldu.” yorumunu yapıyor. 

Ustanın çalışmaları arasında kapı şeklinde tasarladığı Hilye-i Şeriflerde 
bulunuyor. Selçuklu dönemi eserlerini andıran bu parçaları görünce o 
döneme özel bir ilgisi olup olmadığını sorduğumuz sanatkâr atölyesinin 
ismini (Selçuklu Galerisi) hatırlatarak şu cevabı veriyor: “Bin yıllık koca 
tarihin desen ve motiflerini eserlerimde sıkça kullanıyorum. Çünkü her 
şey denenmiş ve ortaya çok özel işler çıkmış. Desenlerde insan ve hayvan 
figürleri de kullanılmış çiçek ve yapraklar da. Devamı olan Osmanlı’da da 
durum aynı. İmparatorluk, tüm dünyada güzel olan her şeyi (din, dil, süsleme, 
yazı, kültür) bünyesine almış. Bu kadar büyük bir zenginlik varken de onlardan 
faydalanmamak, etkilenmemek ne mümkün.” 

Çocukluğu, gençliği kısacası tüm hayatı aynı bölgede, tarihi 
yarımadanın tam ortasında geçen Hüsamettin Usta, “Bura-
ların en eskisi benim.” diyor. Lise yıllarında Sultanahmet’ten 
Çarşıkapı’ya kadar yürüdüğünde kendisine tarihi yapıların eş-
lik ettiğini belirten sanatkâr, “Camiler, çeşmeler, mezarlıklar 
bin bir desenle dolu. Şimdi gezemesem de zamanında çok 
dolaştım, gördüğüm her motifin örneğini çıkarttım. Elimde 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki yapılarla İran mimarisine ait 
fotoğraflar bulunuyor. Bu sebeple eserlerin etüt aşamasında 
zorlanmıyorum. Bir caminin kemerindeki bordürü bir yüzüğün 
üzerine işleyebiliyorum.” diye konuşuyor. 

“Zor Olana Talibiz”
Sohbetimize çaylarımızı yudumlayarak devam ettiğimiz Hüsa-
mettin Yivlik, el sanatlarına yatkınlığının babasının genlerinden 
geçtiği görüşünde. Ahmet Sadık Yivlik Efendi’nin de boş kal-
dıkça dallı çizimlerle eski kitaplara cilt yaptığını anlatan Yivlik, 
kendisi gibi iki kız kardeşinin de sanatla içli dışlı olduğunu söy-
lüyor. Yivlik’in kız kardeşlerinden biri müzehhibe, diğeri ise de-
koratif çantalar tasarlıyor.  

Geleneksel sanatların günümüzdeki durumuna dair de 
bir değerlendirme yapan Yivlik, padişahlığın sona erdirilip 

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda ülke olarak zor bir dö-
nemden geçtiğimizi, Batı’nın etkisi ile çağdaş 

sanatlara ağırlık verildiğini ve 

kendi kültürel değerlerimizle aramızdaki bağın büyük oranda 
kopartıldığı söylüyor.  Değerleri yaşatmada tarihine ve kültürü-
ne bağlı yöneticilerle devlet teşviklerinin önemine dikkat çeken 
Yivlik, “Klasik sanatlarımız bir dönem üstü külle örtülen ateş 
gibiydi, çok az insan bu külün altında bir şeyler yapmaya çalıştı. 
Ben de 17 sene o külün altında olanlardanım.” diye konuşuyor.  

Artan güzel sanatlar fakülteleriyle İSMEK gibi belediye kurumla-
rı sayesinde Türk-İslam sanatlarına olan ilginin arttığını anlatan 
Yivlik, eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin atölye kurmaları, 
devletin restorasyonlarda onlara görev vermesi vb. olayların bu 
öz sanatlarımızın canlanmasına katkı sağladığını söylüyor.

Görüşmemiz esnasında kök ceviz üzerine hilâl içinde tuğra ça-
lışan aynı işin teknoloji ile daha hızlı, daha ucuz ve güzel yapı-
labileceğini belirten Yivlik, makine ile yapılan ürünlerin bahset-
tiğimiz o mıknatıs özelliğinden yoksun olduğunu dile getiriyor. 
“Ustanın gözündeki, elindeki, nefesindeki enerji parçaya nüfuz 
ediyor. Makinada ruh yok ama bunu yapan insanda ruh var. 
Dolayısıyla biz zor olana talibiz, kolayı herkes yapar.” diyor.

70 yaşında ‘gönül işi’ yaptığını her defasında dillendiren Hüsa-
mettin Yivlik, “Bir müzisyen ruhunu teslim edeceği anda eşin-
den duvardaki kemanını vermesini istemiş.” diyerek çalışmaları-
na ömrü yettiğince devam edeceğinin mesajını verdikten sonra 
ayrılıyoruz usta sedefkâr ve ahşap oyma sanatçısının yanından.
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Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç, talebesi olduğu tezhip ve minyatür 
sanatkârı Cahide Keskiner ve minyatür sanatının duayen ismi 
merhum Nusret Çolpan’ın emanetini, şimdilerde kendi talebelerine 
aktaran bir isim. Minyatür için “Bıçak sırtında bir sanat” diyen 
Anmaç, “Matematiğini doğru anlamadıysanız, figürlerini çok iyi 
oturtmadıysanız çalışmanız hemen başka tarafa kayar. O zaman 
grafik yapıyor olursunuz, illüstrasyon yapıyor olursunuz veya 
karikatür yapıyor olursunuz. Ama minyatür yapıyor olmazsınız.” 
diye konuşuyor. Minyatür sanatında perspektifsizliğin ise bir eksiklik 
olmadığını, bilakis perspektife bağlı kalmamanın, sanatçıya bütün 
ayrıntıyı olduğu gibi yansıtabilme üstünlüğü sağladığını ifade ediyor. Semra ÇELİKSanat"

Gülçin Anmaç: 
"Minyatür

Bıçak Sırtında
Bir

1716
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Sanatın, bilhassa da geleneksel sanatlarımızın geleceğe ta-
şınmasına vesile olan usta-çırak ilişkisiyle ilgili bir yazıda, her 
ustanın, kendi ustasından öğrendiklerini hiçbir bilgi kırıntısı 
dahi saklamadan talebesine öğretmekle mükellef olduğu 
belirtiliyordu. Hakikatli bir ustanın niteliklerinin sıralandığı 
o satırlarda, kendini samimiyetle sanatına adamış ustanın,  
İslam’da malın zekâtının kırkta bir, ilmin zekâtının ise yüzde 
yüz olduğunun idrakiyle, hüvesi hüvesine ne biliyorsa tale-
besine aktarması gerektiği vurgulanıyordu. Öyle ya, usta, 
sanatının yani kendisine tevdi edilen o kutlu emanetin usul 
ve yöntemlerini öğretirken, talebesine sahip olduğu ilmin 
kapısını açmalı ki, elinin maharet gösterdiği, gönlünün bak-
mayı bilen gözlere görünür biçimde bezediği sanatını tale-
beleri de aynı samimiyetle icra etsin, onlar da kendilerinden 
sonraki nesillere aktarabilsin. 

Tıpkı usta sanatkârlar Şeyh Hamdullah, Kara Memi, Hamit 
Aytaç, Mustafa Düzgünman, Necmeddin Okyay ve daha ni-
cesi gibi, minyatür sanatkârı Nusret Çolpan ve hem minya-
tür hem tezhip sanatkârı olan Cahide Keskiner de “hakikat-
li” ustaları Süheyl Ünver’in emanetine hakkıyla sahip çıkan 
ve o emaneti kendi talebelerine aktaran hakikatli iki usta. 
Gülçin Anmaç da bu iki ustanın rahle-i tedrisinden geçmiş, 
kendisi de bugün talebeler yetiştiren bir isim. Minyatür sa-
natına gönül vermesini, öncesinde tezhip sanatıyla iştigalini, 
üzerinde emeği bulunan değerli hocalarını, kendisinin tale-
beleriyle olan ilişkisini ve daha pek çok konuyu konuşmak 
üzere Anmaç’ı evinde ziyaret ettik. 

Desen Alt Yapısı Cahide Keskiner’den
Kendi elinden tarçınlı kek ve demli çaylarımız eşliğinde Gülçin Anmaç’la söyle-
şimize başlıyoruz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Sosyal Antropoloji 
Bölümü’nden mezun olan sanatçıya, “Eğitiminizden farklı bir alana, geleneksel 
sanatlara yönelmeniz nasıl oldu?” diye soruyoruz ilk olarak. Sanata, bilhassa da 
resme her daim ilgisinin olduğunu söyleyen Anmaç’ın anlattığına göre çocuklu-
ğundan itibaren elinden kalem, kâğıt düşmemiş, hep bir şeyler çizmiş. Üniversite 
eğitimine devam edip ayrıca özel resim dersi alırken, hocasının teşvikiyle gele-
neksel sanatlara yönelmiş. Zihninde resim hocasının çaktığı o minik kıvılcım ona, 
hayatının ilerleyen kısmında önemli bir yer edecek, belki de daha önce farkında 
olmadığı bir dünyaya giden yolu aydınlatmış. 

Üniversitedeyken süren resim çalışmaları, minyatür ve tezhip sanatlarının duayen 
sanatkârı Cahide Keskiner’den ders almaya başlamasıyla farklı bir boyuta taşınmış. 
Hemen ilk etapta minyatüre başlayamadığını söylüyor Gülçin Anmaç. Geleneksel 
sanatlarda desen konusunun önemli olduğunu ve desen alt yapısının da tezhip 
bilgisiyle sağlanacağını belirtiyor. Anmaç, Cahide Keskiner’in, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı bünyesinde verdiği Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Kursu’nu bitirdiğini 
ve tezhibin usta isminin himayesinde yedi yıl bu sanatı icra ettiğini ifade ediyor. 

Sohbetimiz sürerken, gözlerimiz Anmaç’ın evinin duvarlarındaki çerçevelere ka-
yıyor. Bunlardan birini, önceden gördüğümüzü hatırlıyoruz. Cahide Keskiner’le 
yaptığımız söyleşi sırasında usta sanatkârın atölyesinde asılı ‘Köylü Kızlar’ serisin-
den bir çalışma olduğunun teyidini alıyoruz Gülçin Anmaç’tan. Sanatçının evinde 
Nusret Çolpan imzalı bir eseri de gördüğümüzü belirtelim ve yeniden söyleşimize 
dönelim. Geleneksel sanatlarda usta isimlerden eğitim almanın önemli olduğunu 
vurguluyor minyatür sanatçısı ve şöyle devam ediyor; “Bir hocayla bu yola koyul-
duğunuzda onun terbiyesini, görgüsünü, sanata bakışını, akademik disiplinini de 
alıyorsunuz. Cahide Hoca bu anlamda benim için doğru isimdi. O dönem ayrıca 
şukûfeleri ve kendi özgün çiçek serimi yoğun bir şekilde çalıştım.” 

1918
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Cahide Keskiner’le yedi yıl süren sanat çalışmalarının ardından artık asıl istediği alana, minyatüre 
yönelme fırsatı doğmuş Gülçin Anmaç için. Talebe adaylarının “Keşke hoca ders verse”  dediği 
Nusret Çolpan, o dönem ders vermeye başlamış. “Nusret Hoca, sanat yaşamı çok yoğun olduğu 
için elli yaşında ders vermeye başladı. O zamana kadar da dua ettik hep hoca ders versin diye. O 
dönem Süheyl Ünver Nakışhanesi devam ediyordu. A. Süheyl Ünver Hocamızın değerli kızı Gül-
bün Mesara Hanım rica etmiş, o da kıramamış. Nusret Hoca’nın ders vermeye başladığını duydu-
ğum gibi kapısındaydım.” diyor. Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç, sözü farklı alanda eğitim almış 
olmasına getiriyor yeniden. Sanata olan ilgisinin yanı sıra edebiyata da, sosyal bilimlere de ilgisinin 
olduğunu söyleyen sanatçı, “Sanat konusundaki eğitimimi örgün eğitim kurumu içerisinde değil, 
konusunda iyi hocalarım ile birebir çalışarak tamamladım. Lisede sağlık okudum, üniversitede 

sosyal antropoloji eğitimi aldım ve bütün profesyonel hayatım da sağlıkla ilgiliydi. Yüksek lisansım 
Kadir Has Üniversitesi’nde ‘Kültür Varlıklarının Korunması ve Restorasyon’ üzerine ve tez konum 
ise bizim sanatlarımızın en önemli unsuru olan usta çırak ilişkisi ve bilgi aktarımının önemini anla-
tan Somut Olmayan Kültürel Mirasın korunması ile ilgilidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Somut 
Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkârı onayı ile verdiği Sanatçı 
Tanıtma Kartı bu mirasın korunması ve kayda geçmesi ile ilgilidir ve bunu ilk alanlardanım. Yani 
hayatımdaki tüm bu bilgilenme, en sonunda yine bir bütünlük içinde sanatım adına toplanmış 
oldu. Yıllar içinde gözlemlediğim kadarıyla, farklı eğitimden gelmenin en büyük artısı, size çok 
farklı pencerelerin açılması. Bu size çok farklı bir vizyon getiriyor. Sürekli aynı alanda devam ettiği-
nizde, bir kısır döngüye, tekdüzeliğe düşmeniz mümkün.” diye konuşuyor. 



2322

“Minyatürde Matematiksel Kurulum Önemli”
Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç’tan, hocası Nusret Çolpan’la 
olan eğitim sürecinden bahsetmesini istiyoruz. Hocasının ve-
fatına kadar, yaklaşık altı yıl süren derslerin yanı sıra Çolpan’a, 
atölyesinde asistanlık da yaptığını söylüyor Anmaç. Belirttiği-
ne göre birkaç projede de birlikte çalışmışlar. Anmaç, Nusret 
Çolpan’ın talebesi olmanın kendisi için büyük bir şans oldu-
ğunu da belirtmeden edemiyor. Hocasını rahmet ve minnetle 
yâd eden Gülçin Anmaç, özgün kompozisyonlara imza atan 
Nusret Çolpan’ın, geniş vizyonu ve farklı materyaller üzerinde 
yaptığı çalışmalarıyla, minyatür sanatı için çok önemli bir mi-
henk taşı olduğunu ifade ediyor. Perspektifin olmadığı bazen 

çok sınırlı kullanıldığı bir sanat olan minyatürü, ders verirken 
talebeye matematiksel bir kurulum üzerinden anlatmak gerek-
tiğini söyleyerek, hocası Çolpan’ın, minyatürdeki bu anlaşılma-
sı kolay olmayan kurguya çok hâkim bir sanatçı olduğunu da 
vurguluyor. 

Söz perspektif konusuna gelmişken, Anmaç’ın, bir mülâkatta, 
perspektif olmayışının minyatür sanatı için bir eksiklik değil, 
bilakis bu durumun, eserde konunun tam ve gerçekçi olarak 
anlatılmasını mümkün kıldığı yorumunu da hatırlatalım. Ona 
göre perspektife bağlı kalmamak, sanatçıya bütün ayrıntıyı ol-
duğu gibi yansıtabilme üstünlüğü sağlıyor. 

Minyatür için “Bıçak sırtında bir sanat” diyen sanatçı, 
“Matematiğini eğer doğru anlamadıysanız, figürlerini 
çok iyi oturtmadıysanız çalışmanız hemen başka tarafa 
kayar. O zaman grafik yapar olursunuz, illüstrasyon yapı-
yor olursunuz, naif resim yapıyor olursunuz veya karika-
tür yapıyor olursunuz. Ama minyatür yapıyor olmazsınız. 
O nedenle minyatür yaparken tam bir bıçak sırtındasınız-
dır.” diye konuşuyor. 

Türk, İran ve Hint minyatürlerini karşılaştırmasını istiyoruz 
sanatçıdan. “Kültürün kültüre üstünlüğü olmaz.” diyen 
Gülçin Anmaç, her kültürü kendi içinde değerlendirmek 

gerektiğini ifade ediyor öncelikle. Türk minyatürünün bel-
gelemeye dayalı olduğunu ve her bir çalışmanın tarihi birer 
belge olduğunu belirtirken, İran ve Hint minyatürleri için de 
şunları söylüyor;  “İran minyatürleri de, Hint minyatürleri de, 
Türk minyatürleri de kendi kültürlerine ait hikâyeleri yansıtı-
yor. İran minyatüründe,  dini düşüncenin rahatlığıyla, bizim 
katı baktığımız bir noktaya, daha rahat bakılıyor mesela. 
Ayrıca İran minyatüründe tarihlerini yansıtan kahramanlık 
temaları çokça işlenmiş. Son dönemde ise İran minyatürü 
daha çok resme kaymış durumda.  Hint minyatürüne bak-
tığınızda ise efsaneler konu olarak işlenmiş, güzel gerçeğe 
yakın bağlar, bahçeler resmedilmiş.” 
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alanını temiz tutmaya çalıştım.  Belki daha az iş ürettim, ama 
camianın karmaşasından uzak kalmış oldum.” diye konuşuyor. 
Hemen arkasından, tercihi şan-şöhret, para kazanmak olsaydı, 
Nusret Hoca vefat ettiğinde hemen, onun talebesi olarak hoca-
lığa başlayıp bunu sağlayabileceğini de sözlerine ekliyor. Fakat o, 
bu dediğini yapmak yerine, o dönem kitaplar içerisinde inzivaya 
çekilip üniversiteye dönmeyi ve yüksek lisans yapmayı tercih et-
tiğini ifade ediyor. 

Kültürün Devamlılığı İçin Ders Veriyor
Gülçin Anmaç’ın, tıpkı şimdilerde rahmet ve minnetle andığı ho-
caları Nusret Çolpan ve Cahide Keskiner gibi, eskilerin deyimiyle 
sanatının zekâtını verdiğini, talebe yetiştirdiğini belirtmiştik. Min-
yatür sanatçısı Gülçin Anmaç, dersi, hocalarından farklı olarak 
daha sistemli anlattığını da ifade ediyor. “İlk bir yıl ciddi anlamda 
minyatür sanatının zanaat kısmını öğretiyorum öğrenciye. Nüanslı 
tahrir ve tüm boyama tekniklerini yani işin zanaat kısmının eğitimi-
ni doğa unsurları üzerinden yapıyorum. Ama bunu yaparken min-
yatürün figüratif ögelerine de işliyorum. İlk önce çizgi denemeleri 
yapıyoruz, ondan sonra çiçekler, ağaçlar, kayalar, dalgalar, bulutlar 
ve sonrasında özgün doğa tasvirleri... Böylelikle öğrenciler bütün 
bir doğa tasvirini yapabilir hale gelirken, bütün teknikleri de öğren-
miş oluyor. Kullanıldığı yerde bir saz yolunu bilmeli öğrenci, bir çift 
tahrir nasıl yapılıyor, nüanslı tahririn incelikleri,  noktalama, akıtma, 
tarama, altın ve sulu boya kullanma... Bir süreç içine adım adım 
yayıyorum bunları. Öğrenci, ilk yılın sonunda, mesela ‘Münhani 
nedir?’ dememeli. Tüm terimleri, malzemeyi biliyor olması lazım.” 
sözleriyle ders işleme yöntemi hakkında fikir veriyor. 

İkinci sene ise artık sanat tarihine de girdiğini belirtiyor ve “Uygur-
lardan başlayarak Selçuklular, Osmanlılar, bütün sanat tarihi üze-
rinden el yazmalarında minyatür sanatımızı anlatıyorum. Yani sene 
bittiğinde öğrenci, birçok farklı dönemin el yazmalarından taklit 
çalışmalar yapmış, boyama tekniklerini anlamış, eseri biliyor, tari-
hi söyleyebiliyor olmalı. İkinci yılda ayrıca özgün hayvan ve insan 
figürleri üzerinde çalışmaya başlıyor öğrenciler. Bu alt yapıyı oluş-
turduktan sonra artık siz o öğrenciyle özgün minyatürler çalışmaya 
başlayabilirsiniz.” diyor. 

Yirmi beş yılı aşkın bir süredir sanatla iç içe olan sanatçı, ders ve-
rirken öğrencilerine yaşayan sanatçıların işlerinden yaptırmadığına 
da vurgu yapıyor ve günümüz sanatçılarının eserleri üzerinden ça-
lışmayı doğru bulmadığını ifade ediyor. “Geride binlerce yıl var, 
onu öğrenelim önce. Binlerce yıllık bir emanet var üzerimizde ve 
o emaneti devam ettireceğiz. Bir de öğrencilerime kitap aldırırım,  
olabildiğince internetten uzaklaştırırım. Odaklanmayı yine sağlıklı 
doküman üzerinden yapıyorum. ‘İki yıl sonra geldiğiniz yere bak-
tığınızda kendiniz bile şaşıracaksınız’, derim öğrencilerime.” diye 
de ekliyor. 

Anmaç, talebe yetiştirirken amacının, kendi ordusunu kurmak 
olmadığını belirterek, “Eğitim vermeye başlarken düşüncem, ‘bir 
piramit yapayım en üstünde ben olayım herkes benden olsun’ de-
ğildi. Ben bir kültür bilimci olarak, hocalarımdan öğrendiğim bilgi-
nin aktarılmasının önemine inandığım için ders veriyorum. Yani bir 
zincir halkası gibi... Ben doğru bir bilgi aldım, benden sonrakine de 
o bilgiyi doğru şekilde ve daha güçlendirerek aktaracağım, böyle-
ce bu zincir kopmadan devam edecek. Bu zincir bizim tarihimiz, 
binlerce yıllık zenginliğimiz.” diyor. 

“Sanatta Bulunduğunuz Yeri Tarih Belirler”
Osmanlı dönemindeki nakkaşhane geleneğini hatırlatarak,  
aydınlatma ve malzeme temini gibi teknolojik imkânlar da 
hesaba katılırsa, geçmişteki sanatkârların mı, günümüz 
sanatkârlarının mı daha şanslı olduğunu soruyoruz Gülçin 
Anmaç’a. Her kültürü kendi içinde değerlendirmek gerek-
tiği gibi her dönemi de kendi içinde ele almak gerektiğini 
söyleyen Gülçin Anmaç, o dönem sanatkârlarının da şimdi-
ye göre bazı avantajlara sahip olduğuna işaret ediyor.
 
“O dönem nakkaşhane ruhu, çalışma ritmi başkaydı elbette. 
Sanatkâr gün batınca yatıyor, gün doğmadan kalkıyor,  iki 
öğün yemek yiyor, baş nakkaşa bağlı olarak zanaat ağırlıklı 
bir düşünceyle ilerliyordu işinde. Nakkaşhanede iş bölümüy-
le ilerliyordu işler. Sözgelimi kimi sadece cetvel çekiyor,  kimi 
de altın eziyor, kimi boyama yapıyordu. Ama şimdi öyle de-
ğil, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Eser çerçeveye taşınıncaya 
kadar tüm aşamalarında tek başınayız.” diyor. Anmaç biraz 
da sitemle, geleneksel sanatlarımızda galericilik, küratörlük 
sisteminin çok güçlü işlemediğini öne sürüyor. 

Geçmiş ile günümüzü karşılaştırırken, yapılan bir yanlışa 
da dikkat çekiyor sanatçı. Kişiler üzerinden yapılan değer-
lendirmelerdeki en büyük yanlışın, konuya o günün ko-
şullarını göz ardı ederek yaklaşmak olduğunu söyleyerek, 
“Bir sanatçıyı eleştirsek de, takdir etsek de bugünün gö-
züyle yapıyoruz bunu. Hâlbuki onun dönemine gidip, onu 
kendi döneminde anlamanız gerekiyor. Bugünden baka-
rak geçmişi, geçmişten bakarak bugünü değerlendireme-
yiz.” diye konuşuyor.  Bu arada, minyatür sanatının gele-
cekte daha iyi yerlere geleceğine olan inancını da ifade 
ediyor Gülçin Anmaç. “Biz ölümlüyüz. Hiç kimse yaşadığı 
dönemde kendi yerini göremez. Şu anda her şeyi biliyo-

rum, her yerde biliniyorum, diyen biri belki elli yıl sonra 
anılmayacak olabilir. Geçmişte de, döneminde göz ardı 
edilen pek çok sanatçının değeri,  ölümünden yıllar sonra 
bilinmiştir. Yani sanatta bulunduğunuz yeri tarih belirler.” 
diyor ve bu konuda iddiada bulunmanın gereksiz bir çaba 
olduğunu da sözlerine ekliyor. 

“Atölyeler Ticarethane Gibi Olmamalı”
Gülçin Anmaç, sanat yaşamında yol alışını anlatırken, deyim 
yerindeyse daha işin başındayken, kendisine bu yola neden 
çıktığının cevabını dürüstçe verdiğini belirtiyor. Derdinin, çok 
eser üretip, çok meşhur olmak, çok para kazanmak olma-
dığını söyleyen sanatçı, “Benim sanata baktığım nokta bu 
değil.” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor; “Önce kişinin 
kendi bireysel çözümlemesini yapması lazım. ‘Ben bu sanatı 
niye yapıyorum?’ bunun cevabını kendinize dürüstçe verin, 
diyorum öğrencilerime. Bu işten çok para kazanmamış biri 
olarak söylüyorum bunu. Bakışım o olsaydı, atölyem olurdu 
ve ticarethane gibi işlerdi. Ki bana göre kültür ve sanat pay-
laşımının olduğu yer demek olan atölye, bir ticarethane gibi 
olmamalı. Öncelikli olarak öğrencilerin, hocalarıyla buluştu-
ğu, ürettiği bir yer olmalı atölye.

Bir yandan hayatını kazanmak için çok farklı bir alanda 
profesyonel yaşamını sürdürürken, diğer yandan da gönül 
verdiği sanatta kendini var etmeye çabalamış Gülçin An-
maç.  Dahil olduğu camiadaki çekişmelerden, hırstan uzak, 
bireysel biçimde yol alma, yoluna devam etme çabasında 
olduğunu söyleyen sanatçı, “Ben kimim, niçin bu dünyaya 
geldim, kendimi nasıl ifade edebilirim, dedim hep. Onun 
için bireysel, tek başıma gitti bu yol. Şansım iki çok değerli 
hocamın olması,  sanatı onlardan öğrenmiş olmamdı. İşin 
maddi kısmını, hayatımı başka bir alanda kazanıp, sanat 

Gülçin Anmaç’la söyleşimizin yavaş yavaş sonuna 
geliyoruz. Çeyrek asırdan bu yana sanatla iç içe olan 
Anmaç’a, bir sanatkâr olarak bugüne kadar üzerinde 
çalışmaktan en çok keyif aldığı çalışmasının ne olduğu-
nu sormadan bitirmeyelim istiyoruz. “Tamamlanan her 
işten sonra ‘Acaba şöyle yapsam daha mı iyi olurdu?’ 
diyen biriyim. Hep eksiklerimi görür ve bir sonraki işim-
de tamamlamaya çalışırım. İş bitince benden çıkıyor ve 
taze bir fikir ile yeni bir iş başlıyor. Belki de gelişmek 
böyle bir şey.” diye konuşuyor Anmaç.  “Öğrenme hali, 
kendini geliştirme hali hiç bitmiyor belli ki.” diye araya 
giriyoruz, o da bizi doğruluyor. 
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Öyle bir medeniyet ki, 

çeşmesinde "Cennette 
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İlk dört halifenin hepsinin hattat olduğu rivayet edilir. 
Günümüze kadar uzanan hattatlar silsilesinin pîri Haz-
reti Ali olarak addedilir. Onun veciz bir ifadesiyle söze 
başlayalım ki satırlarımız değerlensin: “Hat, hocanın öğ-
retmesinde gizlidir. Onun kıvamı çok yazmakla, devamı 
ise İslâm dini üzerine olmakla olur.” 

Hat sanatı, âdeta İslam medeniyeti ile özdeşleşmiş bir sa-
nat olarak karşımızda ışıl ışıl parlıyor. Hat sanatının genç 
ama bir o kadar da usta isimlerinden Fatih Özkafa'ya mi-
safir olduk. Hattatlık serüvenini, akademik hayatını ve 
çalışmalarını atölyesinde kendisinden dinledik.

"Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğrenci iken 1994 yılından 
Hattat Hüseyin Öksüz'den (Konevi) hat meşk etmeye 
rik’a yazısıyla başladım. 2002 yılında sülüs-nesih icaze-
ti aldıktan sonra divani ve celi divani meşk ettim. Daha 
sonra ta’lik derslerine başladım. Mehmet Özçay ve Os-
man Özçay’dan temeşşuk ve müzakere yoluyla istifade 
ettim. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Geleneksel Türk Sanatlar Bölümü’ne araştırma 
görevlisi olarak atandım. 2009 yılında yardımcı doçent, 
2013 yılında doçent, bölüm başkanı ve fakülte yönetim 
kurulu üyesi oldum. Çok sayıda uluslararası ve ulusal 
sergiye, sempozyuma, kongreye iştirak ettim. IRCICA 
ve Albaraka tarafından düzenlenen milletlerarası yarış-
malarda sülüs, celî ta’lik ve muhakkak gibi muhtelif hat 
nevilerinde beş uluslararası ödül aldım. Bazı uluslararası 
yarışmalarda jüri üyeliği yaptım. 2011 yılından beri işti-
rak ettiğim ve Ramazan aylarında Dubai’de düzenlenen 
Milletlerarası Mushaf Projeleri'nde nesih, sülüs-nesih, 
muhakkak-sülüs-nesih ve muhakkak-reyhani sülüs-ince 
sülüs gibi muhtelif yazı nevileriyle toplam altı cüz yaz-
dım. Bazı sanat projelerinin küratörlüğünü ve bazı kitap-
ların editörlüğünü yaptım. Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve KOMEK'de dört yıl sanat danışmanlığı yaptım. Çok 
sayıda bilimsel makale neşrettim. 2016 yılında Marma-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları 
Bölümü'ne naklen atandım."

Hat Serüveni Başlıyor
Çocukluğundan beri resme ve güzel yazıya ilgi duyan Fa-
tih Özkafa, üniversite yıllarında hat eğitimine başlarken bu 
yolun kendisini nereye götüreceğini tahmin bile etmiyor-
du. O günlerden itibaren bütün hayatını hat sanatı üzerine 
inşa etmeye başladı. Önceleri severek kendi halinde meş-
gul olduğu bu sanat, daha sonra kendisini günümüzün 
önemli hat sanatçılarından biri yapacaktı. Kendisi bize hat 
sanatına başlama serüvenini şöyle anlatıyor: ‘’Ailemde ve 
akrabalarımda hat sanatı ile ilgilenen kimse yoktu. Ancak 
buna rağmen çocukluktan itibaren resim, grafik vb. sa-
nat dallarına çok ilgim vardı. Sanat dalı ayrımı yapmaksızın 

bütün sergilere giderdim. Dekorasyon dergilerine de me-
rak sarmıştım ve estetikle ilgili her şey beni cezbediyordu. 
Sonra bir arkadaşım gazetede Kültür Bakanlığı’na bağlı bir 
hat kursu açıldığını görmüş; benim bu işlere meraklı oldu-
ğumu bildiği için bana söyledi. Ben de hiç düşünmeden 
hemen başvuru yaptım. Bu kursta ders verecek hocamın 
bile kim olduğunu bilmiyordum. Bu vesileyle hat eğitimine 
ilk adımı atmış oldum. Kendisinden ders almaya başladı-
ğım Hüseyin Öksüz’ün bu sanattaki müstesna isimlerden 
olduğunu zamanla idrak edecektim. Dolayısıyla hocamın 
şöhretinden habersiz olarak kendisine talebe olmuştum. 

Ayrıca o yıllarda bu sanattan para kazanmak, meşhur ol-
mak falan da hiç aklımızın ucundan geçmiyordu. Yani hat 
eğitimine beni sevk eden sebepler arasında hocanın şöh-
retinden medet ummak, isim yapmak veya maddi kazanç 
gibi niyetler yoktu. Benim fıtratıma en uygun olan sanat 
dalını Allah’ın lütfuyla ilk denemede keşfetmiştim. Bir sa-
nat talibi için bu keşfin çok önemli olduğuna inanıyorum. 
Çünkü birçok kimse kendisine uygun olan, yetenekleriyle 
örtüşen sanat dalını buluncaya kadar zaman kaybedebi-
liyor veyahut yarı yolda pes ederek ömrünü heder edebi-

liyor."
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Hat sanatı ile uğraşmaya başladıktan sonra bu sanattan ayrı kalmaması 
gerektiği kanaatine varan Özkafa’nın, hokkadaki mürekkebinin kuruma-
ması adına askerlik görevi sırasında da hat sanatıyla iştigal ettiğini şöyle 
anlatıyor: ‘’İstanbul’da askerlik yaparken fırsat buldukça yazı yazıyordum. 
Bu iş için müsait bir oda vardı ve bazı komutanlarla asker arkadaşlarım 
yazarken ilgiyle takip ediyorlardı. Bir komutan benden bir Fatiha Sûresi 
istedi ve onun için Mustafa Râkım Efendi’nin meşhur sülüs Fatiha’sını 
taklîden yazıp hediye ettim. Çok memnun oldu ve beni bir akşam evin-
de misafir etti. Arkadaşlarıma da birçok yazı hediye etmiştim. Askere 
gitmeden önce hep dua ederdim orada da yazabilmek için ve çok şükür 
bunu yapma imkânım oldu. Ayrıca hafta sonlarında İstanbul’un muhtelif 
mekânlarını kendi başıma programlı bir şekilde gezerdim. Bazen bütün 
günüm kitapçılarda geçerdi. Beşiktaş’ta bir kitapçı dükkânından altı saat 
çıkmadığımı hatırlarım. Bu yüzden hiçbir asker arkadaşım benimle gez-
meye tahammül edemezdi. Şimdi de müzeleri gezerken yanımdakiler 
isyan ediyorlar. Mürekkebi yalamak deyimini de kültürümüze kazandı-
ranlar hattatlardır. Çünkü bir hata olduğunda kâğıdın üzerine parmağı-
mızı sürüyoruz harf çıkıyor sonra doğrusunu yazıyoruz. Buna mürekkep 
yalamak deniyor. Bunun için kâğıdın aharlı olması lazım. Eğer böyle bir 
kâğıt üzerinde çalışıyorsanız, mürekkebi yaladığınız zaman çıkar, mat bir 
kâğıtta bu mümkün değildir. O yüzden hat sanatında veciz bir söz var; 
‘kem âlât ile kemâlât olmaz’ denir. Yani kötü aletlerle kaliteli bir iş çık-
maz."

Özkafa, üniversiteden mezun olduktan sonra tamamıyla hat sanatına 
yönelik çalışmalar yapmaya karar vermiş. Bu yüzden doktorasını sanat 
tarihi anabilim dalında hat sanatı üzerine yapmış. Tez aşamasındayken 
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları 
Bölümü’nde asistanlığa atanmış. Doktora tezini ise “İstanbul Selâtîn Ca-
milerinin Kuşak Yazıları” üzerine hazırlamış.

İcazet İçin Yazılan 40 Hilye
Hat sanatında yüzlerce eser veren Özkafa, son devrin en büyük hattatla-
rından Hamid Aytaç’ın icazetli talebesi Hüseyin Öksüz’den 2002 yılında 
icazet alıyor. İcazet alma hikâyesi de bir hayli ilginç Özkafa’nın.

Mürekkebâtı bitirdikten sonra hocası icazet vereceğini söylemiş 
Özkafa’ya; fakat bir şartla ki;  “40 tane hilye-i saadet levhası” yazma-
sı gerekiyormuş. O zamana kadar hilye yazmamış olan Özkafa her ne 
kadar birkaç haftaya kadar icazet alabileceğini tahmin etse de hilyeleri 
yazmaya başladığında bu işin hiç de kolay olmadığının bilincine varıyor. 
Bir hilyenin yaklaşık bir ay sürdüğünü fark etmiş. Çalıştıkça bir aylık süre 
yavaş yavaş üç haftaya sonra iki haftaya ve nihayet bir haftaya düşmüş. 

40 hilye, bir buçuk yıl kadarlık bir süre zarfında tamama eriyor. Ve hocası 
kırkıncı hilyeyi beğenmiş. Bunun üzerine, Hamid Aytaç’tan asırlar öncesi-
ne kadar uzanan hattatlar silsilesine yeni bir halka ilave etmek üzere ho-
cası Hüseyin Öksüz, talebesi Fatih Özkafa’ya dualarla icazetname vermiş.

Hattın Büyük Üstatları
Etkilendiği isimleri sorduğumuzda; Şeyh Hamdullah başta olmak üze-
re Hâfız Osman, İsmail Zühdi, Mustafa Râkım, Kadıasker Mustafa İzzet 
Efendi, Şefik Bey, Sami Efendi, Nazif Bey, Yesarî ve Yesarîzade, Mehmed 
Şevkî Efendi, Hasan Rıza Efendi, Halim Özyazıcı, Hulûsi Yazgan, Kamil 
Akdik, Hamid Aytaç, Necmettin Okyay gibi üstadlardan bahsediyor Öz-
kafa. Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye, Şefik Bey’e ve Sami Efendi’ye 
ayrı bir parantez açarak; ‘’Ayasofya’daki devasa levhalar Kadıasker Mus-
tafa İzzet Efendi’ye aittir. Bunların kalem kalınlığı 30 cm olup levhalar 8,5 
metre çapındadır. Şefik Bey, İstanbul Üniversitesi’nin kapısındaki meşhur 
yazının sahibidir. Sami Efendi’nin en önemli yazıları ise Yeni Cami Sebili 
kitabesindedir” diyor ve bu sanatkârlardan çok etkilendiğini belirtiyor. 
Bu işin sadece pratiği ile değil tarihiyle ve teorisiyle de ilgilendiği için 
adı geçen sanatkârların, meslek hayatının birer parçası haline geldiğinin 
altını çiziyor.
 
Çok Yönlü Bir Kişilik
Özkafa’nın dikkat çeken yönlerinden biri de çok yönlülüğü… Hattatlığı-
nın yanı sıra edebiyatla, sinemayla, felsefeyle ilgileniyor. Diğer sanat dal-
larıyla ilgili sergileri veya konserleri gücü yettiğince takip etmeye çalışıyor. 
Veciz ifadelerin ve hikmetin peşinde koşuyor. Mizahı seviyor. Tasarımla-
rında anlam ve şekil bütünlüğüne önem veriyor. Klasik yazı çeşitlerinde 
eser vermekle birlikte modern tasarımlar da yapıyor. Bütün bunlara ilave 
olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor ve muhtelif dersler veriyor. 

İslamın İnceliklerini Hat Sanatında Görmek Mümkün
Çok iyi bilinen bir ifadeyle “Kur'an-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da 
okundu, İstanbul’da yazıldı.” şeklindeki sözü aktararak bize hat sanatının 
ana vatanının İstanbul olduğunu belirtiyor hattatımız. "İstanbul’daki meş-
hur bir hattattan icazet almak diğer İslam ülkelerindeki hattatlar için bir 
iftihar meselesidir". diyen Özkafa, “Kültür ve sanat şehri İstanbul’da adım 
başı kitabe görmek, estetiği ilgilendiren bir şey görmek mümkün.” sözle-
riyle bu şehrin ehemmiyeti üzerinde duruyor.

Mezar Taşları Açık Hava Müzesi Gibi
Öyle incelikli bir medeniyet oluşturmuşuz ki, bir çeşme üzerinde ‘’Cennette 
onlara tertemiz şaraplar ikram edilecek’’ ya da ‘’Muhakkak canlı olan her 
şeyi sudan yarattık.’’ gibi ayetler yer alabiliyor ve bu ayetlere baktığımızda 
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ne kadar hassas insanlardan teşekkül eden bir maziye sahip olduğumuzu 
hissediyoruz. Bir kapı üzerinde Besmele görüyoruz, ‘’Ey kapılar açan Rab-
bim bize hayırlı kapılar aç’’ ibaresini görebiliyoruz... Bir kubbe yazısında, 
gökyüzünü sembolize eden ayetler görebiliyoruz. “Gökleri direksiz ayakta 
tutan Allah’tır.” ayeti insanın acziyetini ifade ediyor. Biz hiçbir kubbeyi di-
reksiz sütunsuz ayakta tutamazken Cenab-ı Hakk yedi kat semâyı direksiz 
ayakta tutuyor. Telmihen seçilen bu ayetler bizlere her şeyi ifade ediyor. 
Müezzin mahfiline bakıyorsunuz Hz. Bilal-i Habeşi ismi, mihraba bakıyor-
sunuz.“ Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram’a çevir” âyeti var. Mezarlı-
ğa gidiyorsunuz ‘’Her nefis ölümü tadacaktır’’ âyetini görüyorsunuz. Me-
zartaşına bakarak müteveffanın mesleğini, cinsiyetini anlayabiliyorsunuz. 
Dolayısıyla yazı da motif de rastgele seçilmiyor, hepsinin bir mesajı var 
anlayana. Ne demişler: “Görene! Köre ne?”

Hat Sanatı, İslam Dininin En Estetik İfade Biçimidir
Hat sanatı, İslam dininin, Kur'an-ı Kerim’in en estetik ifade biçimidir. 
Kur’ân-ı hat ile estetik bir şekilde sunarız. Cami yazısı görünce ayrı bir 
zevk, padişah fermanı olarak görünce başka bir haz alırız. Bu konudaki 
düşünceleri ise şöyle Özkafa’nın: ‘’Bir hattatın Kur'an-ı Kerim yazması ge-
rektiğine inanıyorum. Benim içimde böyle bir arzu mevcut. Gönül ister ki 
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birkaç yazı çeşidiyle yazalım ama bir tanesi ile yazsam ona 
da şükredeceğim. Bundan 9 sene evvel başlayan ve halen 
devam eden, Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı’nın 
Dubai’de düzenlediği organizasyon ‘’Milletlerarası Mushaf 
Buluşması (Multeqa Ramadan li Hatt al-Quran)’’ adı altın-
da her sene Ramazan ayında Kadir Gecesi haftasında bir 
organizasyon var. Bu kapsamda, 3 ay öncesinden hattat-

lara kâğıtlar gönderiliyor. Dünyanın muhtelif yerlerindeki 
İslam ülkelerinden 30 isim belirliyorlar ve bunlardan 4-5 isim 
Türkiye’den oluyor. 6 yıldır katıldığım bu proje kapsamında 
bugüne kadar muhtelif yazı nevileriyle 6 cüz yazmak nasip 
oldu. Bu Kur’an-ı Kerîm’lerin hepsi farklı bir yazı çeşidi ile 
yazıldı. İlk iki sene “nesih” hattıyla yazdık sonra “sülüs-ne-
sih”, sonra “muhakkak-sülüs-nesih” ardından “muhakkak-

reyhani” ve son olarak da “sülüs-ince sülüs” yazı çeşitleriyle yazdık. “Böyle mukaddes bir projede buluşmak bizim için 

bahtiyarlıktır.” diyor ve ekliyor: “Kadir Gecesi’nde bizim yazdığımız bu yazılar birleştiriliyor ve Kur’an tamamlanıyor. Buna 

benzer projelerin ülkemizde de yapılması şart. Bu yönde birtakım teşebbüs ve tekliflerimiz oldu ama henüz buna cesaret 

edebilen bir müessese olmadı.

Hat Sanatında Tasarım İmkânları Sınırsızdır
Hat sanatının tasarım zenginliğinden bahsediyor Özkafa, 
milletlerarası yarışmalardan bir örnekle. Aynı ayetin, mesela 
30 cm çapındaki bir daire içerisine 6 mm kalınlığındaki bir 
kalemle yazılacağını varsayalım. Kâğıdın ve mürekkebin ren-
gi, cinsi vs. her şey standart. Ayrıca yazarken teşrifata yani 
kelime sıralamasına da uymak şart. Hal böyleyken, dünyanın 
farklı ülkelerinden diyelim ki üç yüz hattat aynı metni aynı 
şartlar altında yazıyor ve bakıyorsunuz ki ortaya birbirinden 
farklı 300 istif çıkıyor. Bu ne büyük bir mucizedir! 

Hat Sabır İşidir
Biraz da eserlerinden bahsedelim diyoruz usta hattat 
Özkafa’nın. 'İlim Bir Noktaydı' adlı çalışması dikkatimizi çeki-
yor. Bu eser ismini Hz. Ali’nin meşhur ‘’İlim bir noktaydı cahil-
ler onu çoğalttı’’ sözünden alıyor. Besmele'nin ‘’b’’ harfindeki 
nokta ile yapıyor bu çalışmayı. Şu an tashih safhasında olan 
bu çalışma çok ince bir işçilik gerektiriyor ve uzun bir zamana 
yayılıyor. Hat işinin sabır gerektirdiği gerçeğini sanatkarın öz-
verili mesaisine baktığımızda açıkça görebiliyoruz. 'Osmanlı 
Sultanları ve Boğaz' isimli eserini sekiz ayda bitirmiş. 

Ne kadar çok sanat eseri gördüyseniz tasarımda o kadar 
çok ilerlersiniz. Bu düsturun Özkafa’nın ana ilkesi olduğunu 

görüyoruz. ‘’Bir insan hat sanatındaki eserleri, levhaları, ki-
tabeleri okusa ve başka bir şey okumasa, hayatına tatbik 
edeceği bu veciz ve can alıcı metinler, o insana öğüt, hik-
met ve ders olarak yeterlidir.‘’ diyor.

“Şu Hat Sanatını Öğrenemeden 
Bu Dünyadan Gidiyoruz!”
Osmanlı'nın son Reisü’l-Hattâtîn’i Kâmil Akdik Efendi mer-
hum, aynı zamanda Medresetü’l-Hattâtîn’in hat hocala-
rından. Seksen yaşını görmüş olan Akdik Efendi, ömrünün 
son demlerinde şöyle bir cümle sarf etmiş: “Şu hat sanatı-
nı öğrenemeden bu dünyadan gidiyoruz vesselâm!”

Hat sanatındaki yerimizden konu açılıyor ve Özkafa bu 
konuda bizleri şu cümlelerle aydınlatıyor: "Divânî ve celî 
dîvânî Osmanlı’nın icat ettiği sanat dallarıdır ama bakıyor-
sunuz Arap hattatlar bu yazıda günümüzde oldukça ileri 
gitmişler, bu bizim açımızdan düşündürücü bir mevzudur. 
Milletlerarası yarışmaların neticelerine bakıldığında celi sü-
lüs haricindeki yazılarda yeterince derece alamadığımızı 
görebiliriz. Tarihte olduğu gibi şimdi de tüm yazı çeşitle-
rinin merkezi İstanbul olmalıdır. Bunun için de günümüz 
hattatlarının daha çok çalışması ve talebe yetiştirmesi ge-
rekmektedir.’’ 
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Günümüzde Bir Hattat,  Mesleğiyle Geçinebilir
Geçmiş ile günümüzün mukayesesini yapan Özkafa, o 
yıllarda hat sanatına ilginin olmadığından ve hattatların 
geçim sıkıntısı yaşadığından bahsediyor. “Hamid Aytaç 
merhum hocaların hocası neredeyse aç yaşamış, yemek 
parasına iş yapmış, tasarım yapmış, kartvizit yapmış. Bi-
zim zamanımızda da bu kadar imkan yoktu. İnternet yok, 
cep telefonu yok, kimsenin birbirinden haberi yok. Biz o 
yıllarda başladık. Fakat şunu da söyleyeyim ki bizim itibar 
görmeyen yıllarda meşk ediyor olmamız bizim için avantaj 
oldu çünkü bu işten herhangi bir maddi beklenti olmadan 
çalıştık. Sonucunun da ne olduğunu bilmiyorduk. Bizim 
için baştan başa bir keyifti. Şimdilerdeyse sergi katalogları-
na dahi yetişemiyoruz.’’ diyor.

2000'li yıllardan itibaren bu sanata rağbette çok ciddi bir 
patlama yaşandığını belirten Özkafa, devletin ve özel sektö-
rün desteği yanı sıra koleksiyonerlerin de katkısının önemli 
olduğunu vurgularken bu durumu “Vaktiyle bu işten maddi 
bir kazancın olduğu dahi tahmin edilemezken şu anda yal-
nızca hat sanatıyla geçimini gayet iyi bir seviyede sağlayan 
arkadaşlarımız var.’’ sözleriyle ifade ediyor.

Farklı sene ve dallarda Albaraka ve İslam Konferansı 
Teşkilatı’ndan toplam 5 tane ödül almış genç hattatımız. 
Kültür Bakanlığı’nın ve İslam Konferansı Teşkilatı’nın düzen-
lediği yarışmaların yanı sıra hem Türkiye’de hem yurtdışında 
birçok yarışmanın düzenlendiğine dikkat çekiyor. Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde yapılan ‘’Bürde’’ isimli meşhur bir ya-
rışmadan da övgüyle söz ediyor. Yarışmaların artmasının 
kendileri için bir avantaj olduğunun altını çizen Özkafa, ‘’Fa-

aliyetlerin haddi hesabı yok. Konferans ve seminerlere yeti-
şemiyoruz. Yirmiye yakın ülkeye gittim hat sanatı davetleri 
için, hat sanatı bize çok şey kattı.’’ diyor.

Sanatkâr, Sadece Sanatın 
Yüksek İlkelerini Düşünmeli
Sohbetimizin sonuna yaklaşırken Fatih Özkafa’dan hat 
sanatı ile ilgili bazı tavsiyeleri dinliyoruz: ‘’Hattatın günü 
kurtarmak gibi bir maksadı olmamalı. Tarihe kalmak için 
bazen bugünden kendini soyutlamalı hat sanatçısı. Bugü-
nün beklentileri önemlidir fakat sanatçının kendi iç dünya-
sındaki istek daha önemlidir. Sadece bugünün insanı için 
bir şeyler yapılırsa bunun geleceğe kalması çok zordur. Bir 
insan hiçbir zaman bir şeyi popüler olduğu için yapmama-
lı. Her sanatçının kendi zirvesine ulaştığı bir eseri muhak-
kak vardır. Buna karar verecek olan ise tarihtir. Hat, tezhip, 
çerçeve, hepsi ahenkli olmalıdır.     

Öncelikli Şartlar Azim ve Niyettir
Hattat Özkafa, sırf revaçta diye hat sanatına başlanması-
nın doğru olmadığını belirtiyor. "Hat sanatına başlanmaz. 
Hattat olmak için birçok şartın bir araya gelmesi gerekiyor." 
diyen Özkafa öncelikli şartın istek olduğunu, sonraki şartı-
nın ise vakit olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürüyor; 
"Talebenin azmi, şevki, iyi bir hocaya denk gelmesi. Artı 
malzemeler güzel olacak, öğrencide yetenek olacak eğer 
bu şartlar yerine gelirse Allah’ın izniyle başarıya ulaşılır ta-
bii bunun için de sabır gerekiyor. Bunun yanında elinizde 
iyi de bir arşiv olmalı. Bir sanatçı sadece tek tip eser üret-
memeli, kendine mahsus tasarımları olmalı. Sadece klasik 
hilye formatını taklit etmek olmamalıdır. Biri bu eseri eline 

alınca kime ait olduğunu anlamalıdır. Yani eser sanatçıyı 
yansıtmalıdır. Ayrıca meşk safhasında talebelere sadece yazı 
meşk ettirmekten ziyade bu işin tarihini ve altyapısını da 
öğretmek gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka yapılan işin 
felsefesi bilinmeli. Sadece harfleri meşk ettirerek sanatkâr 
değil ancak zanaatkâr yetiştiririz. Sanatı felsefesiyle, tarihiyle 
birlikte öğretirsek sanatkâr yetiştirmiş oluruz.’’

"Koleksiyonerliğin zirvesi hat koleksiyonculuğudur ama 
her eve en az bir tane orijinal hat eseri girinceye kadar bu 
kültürün yaygınlaştığından söz edemeyiz. Her şey birbirine 
bağlı sonuçta. Halkın sanata rağbet etmesi için idarecilerin 
de eskiden olduğu gibi aynı zamanda birer sanatkâr olması 
gerekir." diyen sanatkâr,  bir devlet sanatı himaye etmiyorsa 
o ülkenin dünya ile rekabet edemeyeceğine vurgu yaparak, 
"Çünkü medeniyet bir bütündür ve sadece ilimden teşek-
kül etmez. Sanatı olmayan bir medeniyetten söz edilemez. 
Sanatın diğer şubelerine ilgi duymak da belli bir estetik se-
viyenin göstergesidir ama hat sanatından hazzetmek ancak 
yüksek ve çok incelmiş bir zevkin alametidir. Hele bir zengin 
olalım sanatı o zaman düşünürüz dersek, zengin olunca da 
sanat aklımıza gelmez." diye konuşuyor.                        

Hat Sanatı Belli Bir Zümrenin Sanatı Değildir
Varlıklı bir kimsenin Kur'an-ı Kerim'i matbu mushaftan 
okuması tuhaftır. Ona yakışan, el yazması bir mushaftan 
okumaktır. Bana göre en önemli dindarlık kıstaslarından 
biri, "estetik hassasiyet"tir. Hat levhalarındaki ibareler, iyi 
bir Müslüman olmak için yeterli ilkelerdir, düsturlardır. Hat 
sanatı, belli bir zümrenin, ideolojinin veya partinin sanatı 
değildir. Her şeyden önce evrenseldir; daha sonra da "Müs-
lümanım" diyen herkesin ortak ve birincil sanatıdır. Çünkü 
Kur'an sanatıdır. Nice yazılar var ki tezhibine yazık olmuştur; 
nice tezhipler vardır ki yazısına yazık olmuştur. Her ikisinin 
de mükemmel olduğu eser nadir görülür.    

Silsile Kök Gibidir, Meyve Vermek İçin Gerekir
Hz. Osman’a atfedilen bazı mushaflar var. Bunlardan biri Top-
kapı Sarayı Müzesi’nde biri Türk İslam Eserleri Müzesi’nde. 
Bunların tıpkı basımları da yapıldı. Bir tanesi Kahire’de bir 
diğeri de Özbekistan’da. Hattatların piri Hazret-i Ali (r.a.) 
olarak kabul edilir. Bizim hat sanatında gelenekli bir silsile 
var bu bozulmamış. Hiçbir deformasyon olmamış. 1400 
sene boyunca hep ilerleyerek gelmiş. Diğer sanatlarda da 
gerileme yok ama değişime açık kalmış. Batı'da mimari ve 
tezyinatın karşılığı var ama hattın yok. Bu sebeple etkilenme 
gibi bir şey söz konusu olmadığını söylüyor.

Birçok hocadan istifade ettiğini belirten Özkafa, kendisinin 
usûlen hat sanatında meşk esnasında hoca değiştirmenin 
doğru olmadığını belirterek, “Bir meşki farklı bir hocaya bir 
diğerini farklı bir hocaya göstermek olmaz. Hurufat mürek-
kebat dediğimiz meşk kısımları var. Baştan sona kadar bir 
hocadan gidersiniz.” diye konuşuyor.

Hoca kalemi alır ve “Şu küçücük kalemin kudretine bak” 
der; nelere kadir. Cenab-ı Hakk boşuna yemin etmiyor Ka-
lem Suresi’nde. Satıra dizilenlere yemin ediliyor. O yüzden 
kalemin kıymetini, ilmin irfanın kıymetini bilmek lazım" di-
yor usta Hattat Özkafa. 
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Fatma BUĞDAYCI

Taşın sert ve soğuk yüzünün usta bir ressamın dokunuşlarıyla nasıl bir sanat eserine 
dönüştüğünün en güzel örneklerini veren İ. Fehim İbrahimhakkıoğlu, yarım asrı 
aşkın bir süredir çakıl taşları ile resim yapıyor. Yağlı boya ve guaj çalışmalarına 
farklı bir boyut kazandırarak eserlerini irili ufaklı çakıl taşları ile bezeyen sanatkâr, 
taşları doğal halleri ve renkleriyle kullanmayı tercih ediyor. Bugüne kadar devlet 
adamlarının portrelerinden İstanbul manzaralarına, trenlerden atlara kadar sayısız 
eser ortaya koyan ressam, bu tarzın dünyadaki ilk temsilcisi olduğunu ifade ediyor. 
18. yüzyıl âlimlerinden İbrahim Hakkı Hazretleri’nin altıncı kuşak torunu, sanatkâr 
bir babanın oğlu ve İSMEK’in emektarlarından biri olan ressam İbrahimhakkıoğlu 
ile Ataşehir’deki atölyesinde çakıl taşlarıyla resim tekniği üzerine konuştuk.

Tuvallerini

Taşlarla Bezeyen
Ressam:

İ. Fehim İbrahimhakkıoğlu
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Güneşli bir bahar günü, dalgaların sahili usul usul dövüşünü sey-
reden genç ressam, daha bir dikkatle baktığı berrak suyun içinde 
kıpırtılar fark eder. Gece ayın, -denizin ateş böcekleri- yakamozla-
ra hayat vermesi misali bir parlayıp bir sönerler sanki. Ya da onun 
deyimiyle göz kırparlar. İrili ufaklı parçaların kıpır kıpır hareketle-
rini canlı varlıklar gözüyle izler önce. Ilık suyun içine elini batırır 
ressam. Çeker çıkarır bir avuç. Hafif ıslak yüzeyleri kahverengi, 
beyaz, gri, siyah renkleriyle daha önce yüzlerce kez gördüğü ama 
danslarını dikkatle izlemediği çakıl taşlarıdır bunlar. 

Sanatın insanın beş duyu organını devreye sokan bir sistem olduğu 
söylenir. Genç adam da yaptığı yağlı boya ve guaj çalışmalarına bir 
yenilik katma arayışındadır. Sanatkâr ruhun aradığı fırsat belki de 
avuçlarının arasındadır. Derken zihninde beliren yakamozla estetik 
duruşlarına hayran kaldığı çakıl taşlarını tuvallerinde hayal eder. 

İ. Fehim İbrahimhakkıoğlu, resimlerine hepimize sıradan gelen, al-
dırış etmeden üzerine basıp geçtiğimiz, deniz üstünde sektirdiği-
miz çakıl taşlarını birer birer yapıştırmaya başlar. Sahillerden, akarsu 
ve dere yataklarından topladığı taşlarla harikalar yaratan sanatkâr, 
kumlama tekniği ile de zenginleştirdiği tuvallerindeki taşları doğal 
renkleriyle kullanır. Soyut resimden kültürel değerlere kadar geniş 
yelpazede eserler vererek çalışmalarını dünyanın pek çok merke-
zinde sergileyen çakıl taşıyla resmin usta ismi İ. Fehim İbrahimhak-
kıoğlu ile sanatı üzerine sohbet ettik. 

Çakıl Taşlarıyla Trabzon’da Tanışır
Ressam İbrahimhakkıoğlu, 1940 yılında Erzurum’da doğar. Köklü 
bir aileye mensup olan sanatkâr, “Marifetnâme”nin yazarı Türk 
mutasavvıf, sosyolog ve âlim İbrahim Hakkı Hazretleri’nin altın-
cı kuşak torunlarındandır. Hattat, şair, ressam Mehmet Hakkı 
İbrahimhakkıoğlu’nun da oğludur. Boyalarla ilk tanışması da za-
ten babası sayesinde olur. Daha çocuk yaşta onun malzemeleri 
ile oynarken gelecekte iyi bir ressam olmanın hayalini kurar. Ba-
basının işi icabıyla gittikleri Diyarbakır’da, Dicle Köy Enstitüsü’nde 
eğitim alır. Burada her gün 2 saat resim atölyesinde vakit geçi-
rerek ilk ciddi desen çalışmalarına başlar. İkinci sınıfa geldiğinde 
ise babasının bu kez tayininin Erzurum’a çıkmasıyla Pulur Öğret-
men Okulu’na yazılır. Ressam Burhan Alkar resim öğretmenidir. 
İbrahimhakkıoğlu’nun sanata olan yeteneğini fark eden Alkar, 
kendisini görsel sanatlarda geliştirmesi için ona destek verir. 
Üçüncü sınıfta, son sınıf öğrencilerinin 2 metrelik tuvale yaptıkları 
bitirme ödevleri üzerinde çalışarak esere renk ve desen bakımın-
dan hareket katan ressam, hocası Alkar’ın kendisine şu şekilde 
öğüt verdiğini söylüyor: “Resim yapmaya devam edeceksin, ama 
bir başka ressamın etkisi altında kalarak değil. Devamlı araştır ve 
kendi yönünü bul.” 
 
Hocasının sözünü dinleyerek kendi çizgisinde ilerleyen sanatçı, 
görsel sanatlardaki ışık- gölge oyunlarını ressam Rembrandt’ın 
eserlerinden öğrenerek yağlı boya ve guaj boya çalışır. Pu-
lur Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra öğretmen-
lik yapmayarak memleketinde Devlet Su İşleri Toprak Su Bölge 
Müdürlüğü’nde teknik ressamlık yapan İbrahimhakkıoğlu, mü-
dürlüğün yürüttüğü sulama kanallarının çizimi projeleri ile fuar 
düzenlemesi işlerinde görev alır. Bu sayede Anadolu’nun pek 
çok şehrine giden sanatkâr, yine bir fuar düzenlenmesi için gittiği 
Trabzon sahilinde yaklaşık yarım asırdan uzun bir süre hayatında 
var olacak çakıl taşları ile tanışır.  



4342

Gelelim ustanın ilk çakıl taşı tablosunun hikâyesine. Anlatırken o günlere adetâ 
geri dönen ressam bizleri 51 yıl öncesine götürüyor. Tarih sayfalarına ‘Varto Dep-
remi’ olarak geçen Muş’un Varto ilçesinde büyük bir yıkıma neden olan ve 2 bin 
394 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralandığı doğal afetin gerçek-
leştiği dönemdir. Ülkeyi sarsan depremi kendince anlatma gerekliliği hisseden 
İbrahimhakkıoğlu, evi harap olan bir annenin kızı ile birlikte oğlunun göğsüne 
yaslanmış halinden çok etkilenerek, bunu guaj boyayla yaptığı tuvaline yansıtır. 

“Boyalar biraz fazla kalın olduğundan dökülmeye başlamıştı. Trabzon’da sahil-
de dolaşırken denizin içinde çakıl taşları sanki bana göz kırptı. Sıcak ve soğuk 
renklerin kendi aralarındaki ahenk beni büyüledi. Gölgeleri bile o kadar estetik 
görünüyordu ki onları bir tabloyu seyreder gibi seyrettim. Birazını ceplerime dol-
durdum.” diyen ressam şöyle devam ediyor: “Bahsettiğim boyaları dökülen guaj 
tabloya bu çakıl taşlarını döşeme fikri geldi aklıma. Kız kardeşim Belkıs Hanım ile 
birlikte uygulamaya koyulduk. Sabah; güneşin ilk ışıkları ile birlikte tamamladık, 
geçtik karşısına oturduk. Çok müthiş göründü gözüme, ‘Tamam’ dedim. Hocam 
Burhan Alkar’ın tam da istediği olmuştu. Hatta o heyecanla Erzurum’dan eski 
adı Kan olan Dadaş Köyü’ne kadar heyecanla koştuğumu biliyorum. O gün bu-
gündür de çakıl taşlarının peşinden koşmaya devam ediyorum.”

"Resimlerim, Hislerimin Tercümanı"
1970 yılında resimlerini gören ve sanatını mutlaka devam et-
tirmesini öneren genel müdürü tarafından tayini istenen İb-
rahimhakkıoğlu, Erzurum’dan kalkarak İstanbul’a gelir. Kısa 
sürede sanat camiasında pek çok dost edinen sanatkâr, “İn-
sanlarla diyalog açısından memleketin havası daha sıcaktı. 
Ayrıca orada zaman daha verimli geçiyordu.” şeklinde yakın-
sa da yaptığı çakıl taşı tablolarının burada daha fazla insanın 
görmesini sağlar. 

Sanatını; “En ucuz malzeme ile sanat eserleri yaratmak.” şek-
linde tanımlayan ressam, 1983 yılında memuriyetten istifa 
ederek, tüm vaktini tek yapmak istediği işe, çakıl taşları ile 
resim sanatına adar. Taşlarla sanat eseri yaratarak ışık-gölge 
oyunlarıyla tuvale derinlik veren ressam Fehim İbrahimhakkı-
oğlu, bu sürede çalışmalarına Üsküdar’da açtığı atölyesinde 
devam eder, tabiri caizse Anadolu’yu diyar diyar dolaşarak da 
kullandığı çakıl taşlarını toplar.

Çakıl taşı tablolarında soyut resimler, portreler, sosyal konu-
lar, kültürel değerler, gelenekler, doğa ve insan temalarını 
işleyen İbrahimhakkıoğlu, “biz”den olanı yaparken kendini 
daha özgür ve iyi hissettiğini, bir ara çalıştığı soyut resimlerin 
çoğunluğa hitap etmediği için yapmaktan vazgeçtiğini söy-
lüyor. “Soyut resmin felsefesini anlatmak gerek. Bense fazla 
konuşmayı sevmiyorum, benim resimlerim hislerime zaten 
tercüman oluyor.” diyen sanatkârın resimleri arasında port-
reler ayrı bir yer kaplıyor. Portreleri fotoğraflara bakarak ça-
lışan, devlet büyüklerinin karakteristik özelliklerini dışa vur-
maya özen gösteren ressam, portrelerini yaptığı isimlerden 
bazılarını şöyle sıralıyor: Mustafa Kemal Atatürk,  Abdullah 
Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Demirel, Bülent Ece-
vit, Bill Clinton, Barack Hüseyin Obama, Saddam Hüseyin, 
General Charles De Gaulle, Lady Diana… 

Ressam son yıllardaki çalışmalarında daha çok yaşadığı çevre-
yi anlatırken, bunları olgunluk dönemi eserleri olarak nitelen-
diriyor. Erzurumlu bar oynayanları, atları, trenleri çok sevdiği 
kargaları konu olarak seçen sanatkâr, yaptığı eserlere kendini 
o kadar kaptırıyor, konunun içine o kadar girdiğini söylüyor 
ki; onlarla adeta konuştuğunu ifade ediyor. Hz. Mevlana’nın 
500. vuslat yıl dönümü için Taksim’de bir sergi düzenleyen 
İbrahimhakkıoğlu, çakıl taşlarıyla semazenleri yaparken o se-
mazenlerin döndüklerini gördüğünü söylüyor.  

İlk Eserin Üzerinden Yarım Asır Geçti
Okul yıllarında resme başladığı zaman kitaplardaki eserlere 
bakınca “Bir gün ben de bunlar gibi resim yapacağım.” diye-
rek içinden geçirdiğini ifade eden sanatkârdan bir eseri nasıl 
yaptığını dinliyoruz: “Hayal edip aklımda tuttuklarımı önce 
kâğıt üzerinde çiziyorum sonra tuvale geçiriyorum. Zemini 
boyuyorum ki çakıl taşlarını koyduğum zaman hem alttan 
beyazlık görünmesin hem de uygun renkteki fon biraz dışa-
rıya aksetsin. Uygun olan çakıl taşlarını tuvale plastik tutkal 
ile yapıştırıyorum. Tabii bunlar gelişigüzel seçimler olmuyor. 
Üzerlerine ise plastik tutkalı eritip su ile karıştırarak sürüyo-
rum. Tutkal, hem parlaklık veriyor hem de eserin uzun yıllar 
yaşamasını sağlıyor ki, ilk yaptığım çakıl taşı resmin üzerinden 
51 yıl geçmesine rağmen hâlâ sapasağlam duruyor.” 

İ. Fehim İbrahimhakkıoğlu
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Sanatkâr, eşinin tavsiyesi üzerine resimlerinde kumlama 
tekniğini de kullanmaya başladığını belirtiyor. Silis kumu 
çizeceği resmin rengine uygun boyayan İbrahimhakkıoğ-
lu, boya ile kumu karıştırarak bunu çalışmaların zeminle-
rinde uyguluyor.

Ressam İbrahimhakkıoğlu, eser yapımına dair bilgiler ak-
tarırken, taş seçimlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar 

olduğunu belirtirken sanatkârdan konuyu biraz daha de-
taylandırmasını istiyoruz. Sanatçı, doğru eser ortaya çıka-
rabilmenin ipuçlarını, “Çakıl taşları ile resim yapmak isteyen 
birinin öncelikle resim yeteneği olmalı ki; ışık-gölge kuralla-
rını, desen çıkartabilmeyi, renk ayarlamasını iyi yapabilsin. 
Taşlar doğru açıyla yerleştirilmeli yoksa esere derinlik, anlam 
ve gerçeklik kazandıramazsınız. Ama sanatın her alanında 
olduğu gibi asıl mesele sabırdır. Kişi sabırlı, öğrenmeye ve 
eleştiriye açık ise başarı şansı yüksektir.” şeklinde açıklıyor.

Taşların Doğal Halleri Makbul 
Sanatkâr geçen yıllar içinde Üsküdar’daki atölyesini ilk önce 
Kayışdağı’na ardından da şu an kullandığı Ataşehir’deki 
binaya taşır. Tuvallerini fon olarak kullandığı kum ve guaj 
boyalarla zenginleştiren İbrahimhakkıoğlu, çakıl taşlarını 
yıllarca deniz kenarlarından ve akarsu yataklarından toplar. 
Bunun için özellikle Erzurum Aras Nehri ile Antalya Konyaal-
tı Plajı’nı tercih ettiğini ifade eden ressam, toplamakla artık 
başa çıkamadığı için çakıl taşlarını satın almayı tercih ediyor. 
Üzerlerinde boyama mecbur kalmadıkça da kırma vb. iş-
lemler yapmayan sanatkâr, çakıl taşlarının doğal hallerinin 
daha makbul olduğunu söylerken, “Artık çevremdekiler de 
alıştı. Atölyeme gelirken şeker çikolata yerine bana çeşit çe-
şit taş getiriyorlar.” diyor gülerek.

Peki, usta bulduğu her taşı kullanabiliyor mu, aradığı belli 
kriterler var mı bunu merak ediyoruz. Eserlerini yaparken 
özellikle yassı taş olmasına özen gösteren İbrahimhakkıoğ-
lu, kullandığı taş ebatlarının tablonun büyüklüğüne göre 
değiştiğini, normal boyutlardaki bir eserde fasulyeden bi-
raz büyük, mercimekten ise küçük olmayanları tercih etti-
ğini dile getiriyor. 

“Bugüne kadar yaptığım en büyük tablo 7 metre uzunlu-
ğunda oldu.” diyen ressam, kullandığı taş miktarının da dö-
şediği alana göre fark ettiğini, 500 ile 1 milyondan fazla ça-
kıl taşı kullanarak ürettiği eserlerinden söz ediyor. Ressam, 
100x70 cm boyutunda bir tablo için yaklaşık 30 kg çakıl taşı 
harcadığını belirtiyor. 

İbrahimhakkıoğlu, çalışmalarında uygun renk bulmakta 
sıkıntı çekmediğini dillendirse de doğada tek bulamadığı 
rengin net kırmızı olduğunu anlatırken, “Kırmızı yerine 
kahverenginin tonlarını kullanıyorum. Grinin tonlarından 
ise yeşili elde ediyorum. Bu sebeple mevcut renkler resim 
yapmama engel olmuyor.” şeklinde konuşuyor. 
 
Sabır ve yaratıcılıkla sanata dönüştürdüğü parçaların mo-
zaik sanatı ile benzerliğini sorduğumuz ressam şu şekilde 
cevap veriyor: “Mozaik, kelime anlamı olarak karışık de-
mek. Mozaik resimde işlenen malzemeler, cam, seramik, 
çakıl taşı olabilir. Benim resimlerinde ise sadece çakıl taşı 
var ve doğanın verdiğini işlerime yansıtıyorum.” 

Karga ve Tren Sevdası 
Ressam, farklı renklerdeki kova kova taş dolu olan atölye-
sinin duvarında asılı duran son çalışmalarından birini gös-
teriyor.  Yılların birikimi ve tecrübesinden süzülüp geldiğini 
söylüyor tabloya bakarak: Kargalar ve tren. Çocukluğunun 
iki ayrı sevdasını tek eserde buluşturan sanatkâr, bu ese-
rini “Yaşayan bir tablo.” olarak adlandırıyor. “Erzurum’da 

sabahları karga sesiyle uyanırsınız. Memleketimizin kuşu 
karga, ağacı kavaktır. Bizim kargadan başka kuş tanımadı-
ğımız da espri konusudur.” diye anlatan ressam, senelerdir 
kargaları düşündüğünü, eskizler yaptığını dile getiriyor. 

Yine ilkokul yıllarında babasının dava vekilliği için gittikleri 
annesinin memleketi Aşkale’den geçen trenlere arkadaş-
ları ile birlikte su sattıklarını, boş vagonlarda oyunlar oyna-
dıklarını, Pulur’da okurken yağışlı havalarda istasyona gi-
derek yük trenlerinin arka vagonlarından Erzurum Ovası’nı 
seyre daldığını anlatan İbrahimhakkıoğlu, istasyon ve tren-
lere karşı küçük yaşlardan itibaren bir sevgisinin oluştuğu-
nu söylüyor. 

Düzenlediği her sergiye tren ile ilgili en az bir tablo koy-
maya özen gösteren sanatkâr, çocukluğun masumiyetini 
ifade eden karga ve trenleri yansıttığı tabloyu anlatıyor: 
“Aslına bakarsanız çakıl taşı ile tren yapmak zordur. Detayı 
çoktur, renk sıkıntısı vardır. Kargaları trenin üstünde yap-
maya karar verdim. Birisini rayın üstüne, birisini basamağa, 
birisini de trafik işaretinin üzerine kondurdum.” 

45
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"Sırtım Daha Yeni Isındı"
Sanat yaşamı boyunca yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi açan ressam, ilk yurt içi sergisini 1963 yılında memleketinin 
halk eğitim merkezinde açar. Yurt dışına ise 1972’de Belçika Uluslararası Resim Sergisi’ne davet almasıyla ilk deneyimini 
yaşayan sanatkârın sergi açtığı diğer ülkeler arasında, ABD, Lüksemburg, Irak, Suriye, Endonezya bulunuyor. Sergilerde in-
sanların tabloların karşısında duydukları heyecanı anlatmak için işaret diliyle tüylerinin diken diken 
olduğunu ifade ettiklerini söyleyen usta, sanatının ilgi çekmesini taşların psikolojik etkisine 
bağlıyor. “Çakıl taşlarını eline alıp oynamayan, deniz üzerinde sektirmeyen yoktur herhal-
de. Herkesin çocukluk yıllarında kıyıda kenarda kalmış bir anısı mutlaka vardır. İnsanlar 
kendilerinden bir parça gördükleri için tablolardaki sıcaklığı hissediyorlar. ” diyor 
ve Atlanta Kennesaw Devlet Üniversitesi, Tayland Krallık Sarayı, British Museum, 
Sakıp Sabancı Müzesi, Libya Başkanlık Sarayı gibi yerlerde eserlerinden örneklerin 

sergilendiğini ekliyor. 

Çakıl taşları ile resmin dünyadaki ilk temsilcisi olduğunu dile geti-
ren Fehim İbrahimhakkıoğlu, atölyesinde şu anda kızı Esra Yıldırım 

da dahil olmak üzere 10 öğrenciye eğitim veriyor. Sekiz yıl boyunca 
da İSMEK öğrencilerine ders veren usta isim, İSMEK’te eğitim verdiği 
yıllarda öğrencileri ile yaşadığı anıları paylaşıyor: “Bir öğrencim psi-
kolojik sorunları olduğunu açık açık belirtti. Ancak sürekli taşlarla 
uğraşmanın kendisine iyi geldiğini söylüyordu. Sonra derslere 
gelmedi, arkadaşlarına nerede olduğunu sorduğumda hasta-
nede yattığını ilettiler. 

Telefon açtım, konuştuk ve bir sonraki hafta derslere gelme-
sini istedim. Geldi ve 1 sene boyunca devam etti. Öğrencide-
ki değişiklik yüzde 90 fark edilir duruma geldi. 

Bu örnek çakıl taşlarının rehabilite boyutunun açık bir göster-
gesi oldu benim için. Yine sorunları olan başka bir öğrencim 
de sıkıntılı günlerini geride bırakarak Antalya’da bir rehabilitas-
yon merkezinde hastalara bu alanda eğitim vermeye başladı.” 

İSMEK sayesinde çakıl taşlarıyla resim sanatını pek çok öğrenci-
ye öğretme imkânı bulan İbrahimhakkıoğu, görev yaptığı süre 
boyunca öğrencilerine tuvale doğru taş koymanın tekniklerini 
öğrettiğini söylüyor. Sanatta gelişmeleri ve ilerlemelerinin ise 
kendilerini yetiştirmekle alakalı olduğunu ifade eden sanatkâr, 
“Benim sırtım daha yeni ısındı. Sıhhatli ve hayırlı bir ömrüm 
olduğu sürece hem kişisel çalışmalarıma hem de öğrencilerime 
ders vermeye devam edeceğim.” şeklinde konuşuyor.

Mükemmeli yakalayana dek sabırla çalışan, yaptığı tabloların 
karşısına geçip saatlerce seyreden, beğenmediği noktaları sö-
küp tekrar yapan Fehim İbrahimhakkıoğlu ile sohbetimiz esna-
sında anlıyoruz ki, sanatçı için sabır ve yaratıcılıkla sanata dönüş-
türdüğü taşlar farklı bir anlam teşkil ediyor. Sokakta yürürken 
bile gözünün hep yerdeki taşlarda olduğunu söyleyen ressam, 
eşinin ceplerinden para yerine çakıl taşı çıktığından şikâyetçi ol-
duğunu belirtiyor. Trabzon sahilinde tesadüf ettiği çakıl taşları 
ile yarım asırdan uzun bir süre geçiren İbrahimhakkıoğlu için 
Fransız yazar Gustav Flaubert’in de dediği gibi “Başarısız insan-
ların yollarındaki taşlar, başarılı olanlar için birer basamaktır.” 
sözünü söylemenin tam da yerinde olacağı görüşündeyiz. 
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Zikir Tanelerinin
Zarif İmameleri

Fatma YAVUZ

Bülent Karadağ

Karadağ'ın zarif imamelerinden örnekler

Bülent Karadağ, günümüzde sayıları gittikçe azalan tespih işleme 
ustalarından biri. 35 yıldır değerli ve yarı değerli taşlardan, 
fosillerden, çeşitli ağaç türlerinden tasarım tespihler yapan 
sanatkâr, eserlerinin imamelerinde de ustalığını konuşturuyor. 
Tespih ile aynı hammaddeden nakış nakış işlediği imamelerini 
kutsal mekânlar, tarihi yapılar ve Osmanlı desenleriyle bezeyen 
Karadağ, tespihin değerini belirleyen unsurun yalnızca kullanılan 
malzeme değil, aynı zamanda ustanın eli olduğu görüşünde. 

Rivayete göre; İslam âlimlerinden Veysel Karani 
Hazretleri (Üveys bin Amir Karni) Yemen’den kal-
kar ve Medine’ye gelir. Yolunu çevirdiği kimse-
lerden Nebi’nin evini öğrenir ve gösterilen kapıyı 
çalar. İçerden “Kim o?” diye seslenen Ayşe valide-
mize, Efendimizin evde olup olmadığını sorar. Re-
sul, gazadadır. Karani yanında bir kese getirmiştir. 
Keseyi kapının önüne bırakarak, “Bu hediyemi 
ahiret kardeşim, Allah’ın Resulüne veriniz lütfen.” 
der ve dünya gözüyle Nebi’yi görememenin üzün-
tüsüyle Yemen’e doğru yola çıkar. 

Peygamber Efendimiz gazadan dönünce mesci-
de gider, iki rekât namazını kıldıktan sonra evinin 
yolunu tutar. Ayşe annemize güzel bir koku duy-
duğunu, kendisinin olmadığı dönemde eve birinin 
gelip gelmediğini sorar. Validemiz yaşadığı olayı 
anlatarak, keseyi uzatır. Efendimiz tekrar mesci-
de gider, sahabenin önünde keseyi açar ve için-
deki dişleri görür. Veysel Karani Hazretleri, Uhud 
Savaşı’nda Peygamberimizin iki dişinin düştüğünü 
duymuştur. “O’nun dişleri şehit olmuşken ben 
nasıl ağzımda dişle gezerim.” diyerek de önce iki 
dişini ardından da “Belki bu iki diş, onlar değildir.” 
vesvesesiyle iki dişini daha çeker. Derken, bütün 
dişlerini… 

Efendimiz, kesedeki dişleri teker teker sağ elinden 
alıp, sol eline bırakırken her defasında “Sübhanal-
lah” der. Aynı işlemi bu kez “Elhamdülillah” diye-
rek tekrarlar. Son olarak da “Allah-u Ekber”. 
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Namazdan sonra tespihin ortaya çıkmasıyla 
alâkalı pek çok menkıbe anlatılır. Bunlardan en 
yaygın olanı yukarıda bahsi geçen Üveys’in Hz. 

Muhammed’e getirdiği kese hadisesidir. Bundan 
ötürü de Veysel Karani Hazretleri tespihçilerin piri 

sayılır. Özetle, Müslümanlıkta tespihin manası 
derindir, dolayısıyla da tespih yapımının da.   

Din temelli olarak yaygınlaşan tespihi bir sanat 
eserine dönüştürerek, ipe dizen ilk milletin Türkler 

olduğu bilinir. 16. yüzyılda İstanbul’da tespih 
üreten ustaların artması bu sanatı zenginleştirmiş, 
ustalık işine dönüşen tespihlerin ünleri Doğu’dan 

Batı’ya her yere ulaşmıştır. Bu yüzyıldan sonra 
da en güzel dua taneleri Türk ustalar tarafından 

İstanbul’da yapılmıştır.  

Bülent Karadağ da günümüzde tespih sanatını aynı tutku 
ve özverili çalışmayla yaşatan sanatkârlarımızdan biri. 35 
yıllık usta Karadağ, değerli ve yarı değerli madenlerden, 
farklı türdeki ağaçlardan, hayvan fosillerinden tespihler 

yapıyor. Sanatkârın eserlerinin değerini belirleyen tek 

özellik ise sadece kullandığı hammaddelerden kaynaklan-
mıyor. Tespihlerin imamelerine Kâbe, Mescid-i Nebevi, Kız 
Kulesi, Galata Kulesi gibi önemli ve tarihi yapıların yanı sıra 

Osmanlı’nın lale ve gül motiflerini bezeyen usta ile 
asırlarca dilden dile gönülden gönüle aktarıla-

rak kültürümüzün önemli bir ögesi haline 
gelen tespih işleme sanatını konuştuk. 

İmame Motifleri 
Ustanın İmzası 

1966 doğumlu, aslen 
Erzincanlı olan Bülent 

Usta, 1980 yılında 
babasının tayininin 
İstanbul’a çıkma-
sıyla Vefa’ya taşınır. 
5 erkek kardeşi ile 

birlikte tespih usta-
ları Zülküf ve Yahya 

Değer’in yanında çalış-
maya başlayarak mesleğe 

ilk adımını atar. El yatkınlığının 
avantajını kullanarak az bir zaman-

da tespih sanatının inceliklerini kavrar, 
kısa bir süre sonra ilk atölyesini aynı semte 

açar. Sırasıyla Yenibosna’da, Unkapanı’nda son 
olarak da şimdi kullandığı Rami’deki atölyesini kurar. Restore 
edilerek İstanbul Şehir Müzesi ve kütüphane yapılması plan-
lanan Rami Askeri Kışlası’nın tam karşısındaki atölyesinde 
tamamı el işçiliğine dayanan özgün tasarımları ile ismi sayılı 
ustalar arasında anılan sanatkâr, “Çalışırken insanların sade 

ve düz modellerden ziyade özel üretimler istediklerinin 
farkına vardım. Ürün siparişleri kişiye özgü gelmeye 

başladı. Hem müşterilerin hem de be-
nim yenilik ve farklılık arayışım 

beni bambaşka bir dünyaya 
itti.” şeklinde konuşuyor. 
 

Usta; fildişi, mamut dişi, bağa, geyik boynuzu, manda 
boynuzu, mors balığı dişi gibi hayvansal malzemelerden, 
kedigözü, Oltu taşı, kehribar, mercan, katalin gibi taşlar-
dan, kuka, kayısı, abanoz, ceviz, pelesenk, kral, yılan gibi 
çeşitli ağaçlardan tespihler yaparken, imamelerine de işle-
meleriyle imzasını atıyor. 

“İmamelerdeki ilk motifler kalem sağa sola kaydıkça ken-
diliğinden ortaya çıktı.” diyen Karadağ, gelen istekler 
üzerine de model çeşitliliğinin arttığını söylüyor. Sanatkâr, 
kendine has tarzıyla imamelere Türk-İslam sanatından mo-
tifler, Kâbe, Mescid-i Nebevi, Burj al-Arap, Kız Kulesi, Ga-
lata Kulesi, İstanbul siluetleri, semazenler işlerken, bunları 
gül ve lale desenleriyle de beziyor. 

Belli Şekil ve Sayının 
Dışına Çıkılmaz 
Tespih sevdalıları için birbirinden eş-
siz üretimler yapan Bülent Usta, tespihatın 
Müslümanlığa mal olan bir durum olduğunu 
belirtse de hemen hemen bütün inançlarda 
kullanımının görüldüğüne dikkat çekiyor. “İs-
lam âleminde bir ibadet vasıtası olarak yerini 
alan tespihin önceki kullanımlarına bakıldığın-
da bugünden çok farklı sebepler karşımıza çıkar. 
Örneğin avcılıkla uğraşan toplumlar uğur getirdiği 
inancıyla avladıkları hayvanların kemiklerini ipe dize-
rek yaptıkları tespih benzeri şeyleri üzerlerinde taşımayı 
alışkanlık haline getirmişler. Bazıları hastalıklardan ya da 
savaşta düşmandan korunmak için kullanmış. Yine Brah-
manlar tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığı ileri sürülür.”

İlk çağlardan günümüze şekil ve yapım itibariyle değişiklik 
göstererek gelen tespihin şimdi kullanım amacının çeşit-
lendiğini, ibadet ihtiyacının yanı sıra meraklıları için özel 
üretimler yapıldığını söyleyen Karadağ, “Zamanımızın 
insanı -kadın erkek fark etmez- ellerinden veya çantala-
rından tespihi eksik etmiyorlar. Çünkü tespihe çok başka 
anlamlar yüklüyorlar.” diyor. 

Maneviyatı bu denli yüksek bir sanatı icra eden 
sanatkârların da zarif ve güzel görünümlü eserler vermek 
için imtina ettiklerini, belirlenen şekil ve sayının dışına çık-
madıklarını anlatan tespih ustası, bizdeki tespihlerin ge-
nellikle 33’lü ve 99'lu taneler halinde üretildiğini söylüyor. 
Bazı tekkelerde 500’lük ve 1000’lik tespihlerin bulundu-
ğunu belirten usta, bunların bazı hastalıkların tedavilerin-
de şifa amacıyla kullanıldığından söz ediyor. 

Karadağ, Türk- İslam geleneğinde tespihlerin, padişah, vü-
zera, vükela, zengin ve fukara tespihleri şeklinde değişik 
adlarla anıldığının bilgisini de ekliyor. 

İmamesi bir gelin 
sandığının lale motifi 

ile işlenmiş, ceviz ağa-
cından yapılmış tespih

Hammaddesi 
abanoz ağacı olan 
yumak modeli verilmiş 
bir tespih
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Habbe, Müezzin, İmame, Kamçı
Bülent Karadağ, her bir detayı ayrı ustalık ve beceri gerek-
tiren tespihin ana hatları ile tane (habbe), durak (müezzin), 
imame ve kamçıdan (püskül) oluştuğunu anlatıyor. Usta-
dan çeşitli malzemelerden yapılan delikli yapıdaki boncuk-
ların yani tanelerin şekillerine göre farklı isimlendirildikleri-
ni öğreniyoruz; yuvarlak, beyzi, şalgâmi (İstanbul modeli), 
armudi, yarım beyzi, yassıca yuvarlak, sığırcık gibi. Tanenin 
işlemesi esnasında büyük bir dikkat ve titizlik gerektiğini 
belirten sanatkâr, “Tanelerin hepsi aynı ebatta olmalı ve 
delikler 8 mikronu geçmemeli.” diyerek işin inceliği ile ilgili 
ipuçları veriyor. 

99 taneden oluşan tespihlerde birinci ve ikinci 33 habbeden 
sonra konulan ara parçanın müezzin, tespihte denge unsu-
runu sağlayan parçanın kamçı olduğunu dillendiren usta, 
33’lük tespihlerde müezzinin yerine 11 tanede bir mercime-
ğe benzer iki yassı pul konulduğunun bilgisini aktarıyor. 

Tespihin bölümlerinde sıra, Karadağ’ın ustalığını konuş-
turduğu kısma geliyor. Elimize alınca tornadan değil de 
ustanın gönlünden çıktığını hissettiğimiz tespihin iki ucu-
nu birleştiren bölüme imame deniyor. Usta, imamenin ya-
pılışında iki önemli noktaya dikkat çekiyor. İlki imamenin 
tespihin hammaddesi olan malzemeden yapılmış olması, 
diğeri de imame deliğinin 1 milimetreyi geçmemesi.

Karadağ’ın bazı imame modellerinde bir detay daha göze 
çarpıyor. İmamelerin üzerinde sonradan geçirilmediği ilk 
bakışta anlaşılan halkalar. Usta, bu halkaların imamenin 
yapılışı sırasında aynı malzemenin işlenmesiyle ortaya çık-
tığı uyarısında bulunuyor. 

Tespih, Ustasının İzini Taşır 
Toprağın altından metrelerce derinlikten çıkartılan taşlar-
dan, ağaç fosillerinden, birtakım hayvanların boynuz, ka-
buk, kemik ve dişlerinden milimetrik çaptaki her bir tespih 
habbesini aşkla şekillendirdiğini söyleyen Bülent Usta, bir 
ürünü ortaya çıkarmanın 2 ile 4 gün arasında değiştiğini 
aktarıyor. 

Karadağ, her tespihin ustasından izler taşıdığını hatırlatır-
ken, tespih tutkunlarının da kendi eserlerini görür görmez 
tanıdıklarından söz ediyor. Bezemeli imameleri ile farklılık 
yaratan sanatkâr öncelikle tanelerden başladığı son ola-
rak da imamesini bağladığı bir tespihin yapılış evrelerini 

anlatıyor: “Malzemeyi kare parçalara böleriz. Kesilen 
parçalarda delikler açarız. Kendi ekseni etrafında dö-

nen bir zımpara yardımıyla da köşeleri yuvarlatırız. 
Yuvarlama işleminden sonra taneleri tornaya 

takarız. Burada hangi model arzu ediliyorsa 
(Sığırcık, İstanbul…) ona göre şekillendiririz. 

İmameler için de yine istenilen modelin 
kaba formunu tornada işler, dişçi frezesi 

ve özel bıçakların yardımıyla bezeriz.” 

Doğaçlama oymalarını mercek altında 
işleyen sanatkâr, bazı çalışmalarda freze-
nin kayması sonucunda ortaya kendiliğinden 
modeller çıktığını da aktarırken, “İşin ustalığı ince 
işçilikte ortaya çıkıyor.” diyor. İmamedeki detayları tek 
tek eliyle bezeyen usta, teknolojiden faydalanarak benzer 
ürünler yapılabileceğini söylese de eserde enerji ve duygu ek-
sikliği olacağı düşüncesinde.

Tespih Çekmek Gelenektir
Sanatkârın işlemelerde sınırsız sayıda ürettiği desen bulunu-
yor. Aynı şekilde yapımında çeşitli malzemelerden faydalanan 
sanatın usta ismi, hammaddelerin ana hatlarıyla ikiye ayrıldığı-
nın üzerinde duruyor: Birincisi, taş olanlar (madeni ve hayvani 
olanlar dâhil), ikincisi de ağaç olanlar. Usta, hammaddesi taş 
olanlardan örnekler veriyor: “Akik, amber, bağa, cam, lüle 

taşı, fildişi, inci, kan taşı, kehribar, mercan, narçın, 
necef, firuze, sedef, şah maksut, yeşim, yıldız, Oltu 

taşı, yüzsürü, zergerdan…" Karadağ, tespih 
yapılan ağaç cinslerinden de bazılarını sıralı-

yor: “Abanoz, demirhindi, düveydari, Fethi 
Paşa, gül ağacı, kuka, maverd, nebik, öd 
ağacı, pelesenk, sandal, sırçalı kuka, yılan 
ağacı, zeytin ağacı.  

Bülent Karadağ, son zamanlarda çeşitli mey-
velerin çekirdeklerinden de tespih yapıldığı pi-

yasada çok sayıda boncuk ve plastik maddeler-
den üretilmiş tespihlere de rastlanıldığının uyarısını 

veriyor. “Mümkünse fabrikasyon ve plastik tespih kullanmayın.” 
tavsiyesinde bulunan sanatkâr, “Türk milletinde tespih bir gele-
nektir. Bir tespihiniz olsun ama gerçek olsun.” diyor. 

Tespihin manevi değerinin yanı sıra insanlarda rahatlatıcı 
özelliğine de vurgu yapan Karadağ, “Allah’ın güzel isim-
lerini zikrederken veya taneleri çekerken ortaya çıkan tını 
insana huzur verir. Ayrıca parmak uçlarımızda kalbe giden 
damarlar olduğu için tespih çekerek sıhhat bulan insanlar 
var.” diye konuşuyor. 

Usta, bununla birlikte tespihlerin vücuttaki statik elektriği 
aldığına, birtakım boğaz hastalıklarına ve baş ağrılarına iyi 
geldiğine, nefes darlığı ve romatizmal problem yaşayanla-
ra çare olmasının yanı sıra bazılarının ateş düşürücü özelli-
ğinin bulunduğuna dikkat çekiyor. 

6 Kıtadan Hammadde Temin Ediyor
Hammaddelerin pek çoğunu yurt dışından temin eden, 
kral ağacı, abanoz, yılan ağacı gibi sert ve kuru ağaçların 
genellikle Afrika menşeli olduğunu söyleyen tespih ustası-
nın tezgâhının vazgeçilmezleri arasında tropikal bir ağacın 
meyvesi olan kuka bulunuyor. Kukanın bilinenin aksine ağaç 
olmadığını, hindistan cevizi şekliyle, içindeki öz kısmı ayık-
landıktan sonra etli bölümünden sanat eseri tespihler yapıl-
dığını belirten Karadağ, “Osmanlı döneminde hekimler ku-
kanın mikrop kırıcı özelliğinden ötürü üzerlerinde taşırlarmış. 
Hatta bilgilere göre kuka tespih taşımayan hekim saraylara 

Ustanın kullandığı 
malzeme örneklerinden; 

mamut dişi.

Mescid-i Nebevî modeli 
ve Kâbe figürlü imame

Katalin, kuka, fildişi, kehribar, 
morgül vb. malzemelerden 
yapılmış, farklı modeller 
verilen imame çeşitleri
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alınmazmış. Kuka tespihler, ele gelen kaygan yapısı, 
kullandıkça da renk alıp koyulaşması nedeniyle gü-
nümüzde oldukça revaçtadır.” diye konuşuyor. 

Sanatkârın sıkça kullandığı malzemelerden bir diğeri 
de katalin. Ustanın, 1927 yılında ilk kez Amerikalılar 
tarafından üretilen çeşitli renklerdeki katalinlerden 
yaptığı eserler ışıltılarıyla göz dolduruyor. Saydam 
ve yarı saydam özellik gösteren, ısıya dayanıklı, sert 
bir malzeme olan katalinin 1950’li yıllarda üretiminin 
durduğunu, üretildiği dönemlerde ise eşyalar, takılar, 
dekoratif amaçlı radyolar ve çeşitli aksesuarın yapı-
mında kullanıldığını belirten Karadağ, bugün de bu 
malzemeden işlenmiş tespihlerin koleksiyonerler ta-
rafından vazgeçilmez olduğunu ifade ediyor. 

Bülent Karadağ’ın tercih ettiği hammaddeler ara-
sında adını kan kırmızısı renginden alan kana ağacı 
da yer alıyor. Sanatkâr, Güney Amerika’nın Amazon 
Ormanları’nda yetişen ve sert bir ağaç olan kananın, 
hava ve ışığa maruz kaldıkça koyulaşan, küçük gö-

zenekli ve ince bir dokuda 
olduğunu aktarıyor. 

Tespih ustasının işlediği bir başka değerli ağaç da 
wenge, panga panga, avong gibi isimlerle anılan 
Batı Afrika, Gabon, Kamerun, Kongo, Tanzanya, 
Zaire bölgelerinde yetişen venge. Karadağ’ın, koyu 
kahverengi ile siyaha yakın renge sahip, üzerinde 
açık renkli şeritleri olan venge ağacından yaptığı 
çalışmalar dekoratif görünümleriyle göze çarpıyor. 

Taş grubundan ise her daim revaçta olduğu için 
daha çok kehribarı işleyen Karadağ, bu grup ile ilgili 
şu bilgileri veriyor: “Kehribar, milyon sene toprak al-
tında kalmış fosildir. Çoğunlukla kozalaklı ağaçlarla 
tropik çiçekli ağaçların reçinesinden oluşur. Denizde 
oluşanın rengi daha çok yeşile, toprakta oluşanın 
ise daha çok kırmızıya çalar. Yaklaşık 200 gramın-
dan bir tespih çıkar. Pahalı ve değerli bir parça ol-
duğu için her koleksiyoner kendinde de mutlaka bir 
tane olmasını ister.” 

"Tespih Size Gülmeli"
Bülent Karadağ, tespih işleme sanatının kendisinde bir tut-
kuya dönüştüğü için 35 yıldır bu işi bıkmadan usanmadan 
sürdürme çabasında olduğunu ifade ediyor. Kendi sevda-
sını 3 çocuğuna da aşılayan, her birinin iyi birer usta olarak 
yetişmesi için uğraşan sanatkâr, “Eskisi gibi tespih ustası 
kalmadığı gibi tespih yapımında kullanılan aparatları bile 
bulmakta zorlanıyoruz. Nitekim pek çoğunu da kendimiz 
üretiyoruz. Bu sanat bizim hem milli hem kültürel hem de 
dini değerlerimiz arasındadır.

Bu sebeple de gelecek nesillere aktarımı sağlanması gere-
ken önemli miraslarımız arasında olmalıdır.” diye konuşuyor. 

Kendini geliştirmek ve yaptıklarının üzerine yeni şeyler kat-
mak adına her an yeni modeller düşündüğünü, hayata ge

çirmek için de canla başla çalıştığını söyleyen usta, oğulları 
ile birlikte de fikir alışverişi yaptığını anlatıyor. 

Koleksiyonunda değerli malzemelerden özen gösterilerek 
yapılmış 700’e yakın tespih bulunan Bülent Karadağ’ın kül-
türümüzü yaşatma gayretiyle Osmanlı motiflerini işlediğini 
daha önce belirtmiştik. Bu noktada işlerinde Osmanlı’ya 
ayrı bir parantez açan sanatkâr, imamelerin en tepe nok-
tasına sarık modelini koymasını da şu cümleyle açıklıyor: 
“Tespih ve imame işlemelerimle Osmanlı'yı tüm dünyaya 
anlatabilirim.” 

Bülent Karadağ’dan tespih severlere son bir tavsiye: “Bir 
tespihe baktığınız zaman size gülüyorsa, onu alabilirsiniz. 
Ama unutmayın ki; tespihi değerli kılan sadece kullanılan 
malzeme değil, ustanın elidir.”
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Manda boynuzu

İmamesi telkâri işlemeli damla 
kehribarından yapılmış bir 

tespih örneği

İmamesi özel işçilik gerektiren 
kayısı ağacından yapılmış tespih
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Kabuklu ve
Kanatlı

Yüzen

Adalar!

Denizindeİmge
Ergin

İnan’ın

Çağdaş Türk resminde üslup ve içerik yönünden özgün eserler 
veren Ergin İnan,  sanat yaşamının ta başından itibaren, hep 

bir arayış içerisinde oldu. Bir ressam olarak kendini en iyi 
‘biçimlerle’ ifade etmesi gerektiğini düşünen İnan, ilk kez 
Venedikli hocası Vedova’ya yazdığı mektupta yer verdiği 

böcek figürlerinin, bu anlamda kendisi için bir ipucu olduğunu 
belirtiyor. Daha sonraki dönemlerdeki o kendine özgü 

çalışmalarında, böceklerin yanı sıra Osmanlıca ve Arapça eski 
metinlere de önemli bir yer verdi. Uzun yıllar Avrupa’da bulunan 

Ergin İnan, sanat yaşamında 50 yılı geride bıraktı. İnan, bu 
yarım asırlık sanat serüvenini anlattı. 

Semra ÜNLÜ
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“Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini 
yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sertleşmiş 
sırtının üstünde yatmaktaydı ve başını biraz kaldırdığında bir kubbe 
gibi şişmiş, kahverengi, sertleşen kısımların oluşturduğu yay biçimi 
çizgilerle parsellere ayrılmış karnını görüyordu; karnının tepesindeki 
yorgan neredeyse tümüyle yere kaymak üzereydi ve tutunabileceği 
hiçbir nokta kalmamış gibiydi.” Yukarıdaki satırlar, modern dünya 
edebiyatının ikonik ve özgün yazarlarından biri olan Franz Kafka’nın 
uzun öyküsü “Metamorfoz”un, çok bilindik adıyla “Dönüşüm”ün ilk 
paragrafı. Bir ressamın sanat yaşamına mercek tutmaya çalıştığımız 
yazıda Kafka’nın Dönüşümü’nü bize hatırlatan, sanatçının tablolarında 
sıkça yer verdiği, kimi büyük, kimi küçük böcekler oldu. Soyut çizimler 
üzerinde, gerçeğinin neredeyse birebir aynısı olan hamamböcekleri, 
yusufçuklar ve daha başka böcekler…      

Sözünü ettiğimiz ressam, çağdaş Türk resminin öncü isimlerinden 
Ergin İnan. İnan, sanatının erken dönemleri diyebileceğimiz 1960’lı 
ve 1970’li yıllarda çizdiği grotesk figürlerden oluşan desenlerle 
başlayan, daha sonra böcekler, yazılar ve soyut-metafizik öğelerin 
dahil olduğu 50 yıllık sanat serüvenini, “Nefs/Nefes” adlı sergiyle 
taçlandırdı. Sergiyi gezdikten sonra ressamın sanat yaşamını kendi 
ağzından dinleyelim istedik ve sıcak çaylar eşliğinde kendisiyle hoş 
bir sohbet gerçekleştirdik. 

Mesnevi’yle İlk Tanışma
Ergin İnan, 1943 Malatya doğumlu. Çocukluğu Malatya’da geçen 
İnan, ilköğretim ve liseyi burada tamamladıktan sonra 1962 yılında, 
o zamana kadar pek dışına çıkmadığı Malatya’dan üniversite sınavına 
girmek üzere İstanbul’a gelir. Hayatına yön veren çok önemli adımları 
atacaktır yedi tepeli şehirde. Sınava girdiği ilk yıl, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni kazanır ve kaydını yaptırır. Bir yıl devam eder oku-
la ama hukuk tahsili yapmaya pek niyeti yoktur. Zira onun gönlünde 
çok daha başka bir aslan yatmaktadır. Ertesi yıl, şimdiki adı Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan İstanbul Devlet Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü’nün yetenek sınavlarını kazana-
rak resim öğrenimine başlar.

O yıllarda okulda Alman hocalar da eğitim vermektedir. Ergin İnan, 
okuldaki ilk yılında, sanat anlayışına yön veren Karl Schlamminger ve 
Helmut Hungerberg’in öğrencisi olur. Bilhassa Schlamminger, okulda 
onu en çok etkileyen hocadır. Aralarında Farsçanın da olduğu yedi 
yabancı dil bilen hocasından bahsederken, “Okuldaki ilk sene Alman 
hocam Schlamminger’den aldığım dersler benim ufkumu açtı. Batı 
sanatını öğrettiği gibi, Doğu sanatının inceliklerini, hassasiyetlerini de 
öğretirdi. Felsefik açıdan bana katkısı çok önemliydi.” diyor. Söylediği-
ne göre bugün bile başucu kitabı olarak gördüğü Mesnevi ile tanışma-
sına da Schlamminger vesiledir. Schlamminger’in, derste Mesnevi’den 
hikâyeler anlattığı, hatta sınıfa neyzen getirip dersi ney dinletisi eşliğin-
de işlediği olurdu. Bazen de Bach’ın konçertosunu çalar, öğrencilerin-
den, müziğin kendilerinde yarattığı etkiyi tuvale yansıtmalarını isterdi. 

Schlamminger’in sayesinde tanıdığı Mevlâna’yı ve Mesnevi’sini ha-
yatından hiç çıkarmaz Ergin İnan. Öyle ki, 1989 yılında metnini, o 
dönem Harvard Üniversitesi’nde profesör olan İslam ve Sufizm Araş-
tırmacı Ödülü sahibi Alman asıllı Annemarie Schimm’in yazdığı yedi 
özgün litografiden oluşan bir Mesnevi dizisi gerçekleştirir. 2007 yılında 
Mevlana’nın 800. doğum yıldönümü münasebetiyle İstanbul Kültür 
ve Sanat Vakfı’nın hazırladığı “Mevlana Celaleddin Rumi: 99 Şiir, 99 
Resim” adlı kitap projesinde de yer alır. Ergin İnan, Tatbiki Güzel Sanat-

lar’daki hocası Karl Schlamminger’in vesilesiyle tanıştığı 
Mesnevi’ye olan ilgisini ve Mesnevi’nin onun iç dünya-
sını zenginleştirmesini şu sözlerle dile getiriyor; “Mesne-
vi, bana anlamları derinliğine kavrama kabiliyeti getirdi. 
Hepimizin, ilk gençlik dönemlerinde varoluşumuza dair 
kendimize sorduğumuz sorular vardır. Ben Mesnevi’de 
bir şeylerin derinliğine inerek ve anlamlarını kavrayarak 
Mevlana’yı anlamaya çalıştım. Zaman içindeki okuma 
tekrarlarımda, daha önce okuduğum bölümlerden farklı 
anlamlar çıkarmaya başladım. Mevlana’nın anlattıklarının 
gücü, beni duygu olarak derinleştirdi. Mesnevi, belki de 
iç dünyamı tekrar ortaya çıkarmak için bana bir kapı açtı 
diyebilirim.” 

Desenleri, Siyah Kalem’le Yeni Bir Boyut Kazandı 
Tatbiki Güzel Sanatlar’dan mezun olmasına bir yıl kala, 
1967’de, okuldan bir grup arkadaşıyla birlikte hocası 
Mustafa Pilevneli gözetiminde Topkapı Sarayı’nda Ha-
rem Dairesi’nin restorasyonu için görevlendirilir. Sanat 
tarihinde yaşamı ve kim olduğu hakkında pek bir bilgi 
bulunmayan ancak eserleriyle âdeta bir efsanenin baş-
kahramanı olan Mehmet Siyah Kalem’i, işte bu sırada 
keşfeder.  Ergin İnan, Siyah Kalem hayranlığını anlatırken, 
“O zaman Topkapı Sarayı’nın mimarı Mualla Annheger 
idi. Onun verdiği işi yürütmeye başladık. O sırada sara-
yın bir bölümünde Mehmet Siyah Kalem sergisi vardı. Ve 
ben her sabah oraya gittiğimde Siyah Kalem’in sergisini 
gezmeden işe başlamadım. Minyatürün ayrıntısını ve fi-
gürlerin farklılığını o eserlerde görünce büyük bir hayran-
lık duydum.” diye konuşuyor. Mehmet Siyah Kalem eser-
lerinin, kendisine muhakkak etki ettiğini söyleyen sanatçı, 
desenlerinin 1967’den sonra yeni bir boyut kazandığını 
anlatıyor. 

Siyah Kalem’i keşfinden bir yıl sonra, yani henüz dördün-
cü sınıf öğrencisiyken hocası Karl Schlamminger’le birlik-
te Alman Kültür Merkezi’ne gider ve resim çalışmalarını, 
merkezin müdürü Robert Annheger’e gösterir. Akabinde 
Annheger’in desteğiyle Alman Kültür Merkezi’nde ilk 
sergisini açar Ergin İnan. Sanat tarihçisi Doç. Dr. Zeynep 
Yasa Yaman, bir makalesinde, İnan’ın bu ilk sergisi ve re-
sim algısı hakkında, “1968’de açtığı çoğu kâğıt üzerine 
yapılmış siyah-beyaz desenlerden oluşan ilk sergisindeki 
figürlerde ve portrelerde, onların dışa yansıyan iç dünya-
larını ön planda tutmaya özen gösterdi. Bu yıllarda baş-
ladığı portre serilerini günümüze kadar sürdürdü. Psiko 
portreleri, değişik yüzler olabileceği gibi, tek bir yüzün 
farklı görünümleri de olabilirler. Dıştan içe değil, içten 
dışa bakan İnan, çırılçıplak içini ve dışını resmetti insanın. 
Kabuğa yapışıp özü yitirmekten kaçındı.” diyor. Yaman 
aynı makalede,  edebiyatın pek çok alanında yapıtlar üre-
ten Ferit Edgü’nün, 1986 tarihli ‘Milliyet Sanat’ta yayın-
lanan “Ergin İnan’ın resminde insanın içi ve dışı” başlıklı 
yazısında, İnan’ın resmi için “Sanki gözlerini kapayıp çizi-
yor” sözlerine de yer veriyor. 

Böceklerin Tuvalde Yer Etmesi 
Ergin İnan’ın, Malatya’daki bahçeli köy evinde geçen 
çocukluğundan başlayıp, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel 
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Sanatlar Yüksek Okulu’nda devam eden sanat serüveninin 
sonraki durağı Salzburg olur. Mezuniyetinin ardından 1969 
yılında, burslu olarak Salzburg Yaz Akademisi’ne gider. Bu-
rada, “Birlikte ekspresyonist bir düşünce içerisinde yaptığım 
büyük resimler var.” dediği soyut ekspresyonizmin önem-
li sanatçılarından biri olan Prof. Emilio Vedova’nın yanında 
çalışmalar yapar.  Salzburg Yaz Akademisi’nde kaldığı bir 
buçuk aylık süre içerisinde Venedikli hocasıyla iyi bir diyalog 
kurmuş olacak ki, Türkiye’ye döndükten sonra da iletişimleri 
sona ermez. İnan’ın resimlerindeki o meşhur ‘böcek’ figürle-
rinin kaynağı belki de Vedova’yla, Salzburg’dan döndükten 
sonra da kopmayan bağdır. 

Dilerseniz konuyu biraz açalım... Ergin İnan, yurda dönüşte 
ailesini ziyaret etmek için Malatya’ya gider. Orada bulundu-
ğu sırada Vedova’ya bir mektup yazmak ister. Alır kalemi eli-
ne, fakat o zamanki Almanca bilgisi yeterli gelmez anlatmak 
istediklerini ifade etmek için. O sırada bahçede toprağın 
üzerinde gezinen böcekler ilişir gözüne. Ve o an kafasında 
bir kıvılcım çakar.  Bir ressama, başka bir ressam tarafından 
gönderilecek mektubun dili resimden başka ne olabilir ki, 
diye düşünür ve başlar o gördüğü böcekleri mektuba çizme-
ye. Böceklerin İnan’ın resminde girip yer etmesi işte bu mek-
tupla başlamış olur. İnan, daha sonra da pek çok dostuna, 
kıyısında bucağında böceklerin gezindiği mektuplar yazmayı 

sürdürür. Yeri gelmişken hemen belirtelim; sanatçının resim-
lerinde böceklere yer vermesi, Franz Kafka’nın en popüler 
eserlerinden biri olan ve başkişisi Gregor Samsa’nın bir sa-
bah uyandığında kendisini bir böceğe dönüşmüş bulmasıyla 
başlayan uzun öyküsünü okumasından öncedir. 

Ressam Ergin İnan, sanat yaşamının ta başından itibaren, 
hep bir arayış içerisinde olur. Hep bir farklılık yaratmak ge-
rektiğini düşünür. Bir ressam olarak kendini ifade etmenin 
en iyi yolunu anlatmaya kelimelerin yetmediğini, az evvel 
zikrettiğimiz mektubu yazarken de deneyimlemiştir. Ve ar-
tık, bir resim sanatçısı olarak kendini en iyi, ‘biçimlerle’ anlat-
ması gerektiğine karar verir. Tuvaline, kimi insanın korktuğu, 
kimi insanın tiksinerek baktığı böcekleri taşımasını anlatır-
ken, “Belki de benim için bir ipucuydu bir mektupta ilk kez 
böcekleri çizmem. Sonraki resimlerime taşıdım o böcekleri.”  
diye konuşuyor. 

Cleveland Bienali’nden Büyük Ödül  
Sanat Tarihçi Prof. Dr. Kıymet Giray, Ergin İnan’ın resimlerinde 
böceklere yer vermesini, Franz Kafka’nın meşhur “Dönüşüm” 
adlı romanına da atıfta bulunarak, “Franz Kafka ‘The Meta-
morphosis’ adlı yapıtında bir sabah yatağında endişe içinde 
uyandığında gördüğü korkunç, ürkütücü rüyanın etkisinde-
dir. Bir dönüşüm geçirmiştir ve yaşamına bir böcek olarak de-

vam edecektir. Dönüşümü sorgulayan ve yaşamı altüst eden serüven böyle başlar ve gerilimi düşünceyi tetikleyerek, alt üst 
ederek sürüp gider. Duygusal etkiler ve yeni gerçekliklerle yüz yüze gelinen, daha doğru bir yorumla yüzleşme başlamış olur. 
İnan, bu gelişimi çözümlediğinde resimlerinin tasarımlarında böcekler ve dönüşümler yepyeni ve özgün değerlere ulaşır.” 
şeklinde yorumluyor. 

               Venedikli hocasının böcekli mektuba tepkisinin gayet olumlu olduğunu unut-
madan belirtelim. Öyle ki, bu mektuptan sonra Vedova, onu Venedik’e da-

vet eder. Ayrıntılarını İnan’dan dinleyelim, “Böcekli mektuptaki desenleri 
çok beğenmiş ve beni Venedik’e yanında asistan olarak çağırdı. ‘Yarım 

gün benimle çalışırsın, yarım gün de kendi işlerine bakarsın, sana-
tını yaparsın’, dedi. Alman Akademisi Mübadele DAAD Bursu’na 
başvurmuştum, onu kazandım ve Venedik yerine Münih’e gittim 
1970’li yıllarda. Üç yıla yakın bir süre kaldım orada.” İnan, Mü-
nih Güzel Sanatlar Akademisi’nde Rudi Tröger ve Mac Zimmer-
mann ile çalıştığını belirterek, buradayken daha çok resim tek-
niklerine önem verdiğini anlatıyor.  Sanatçı, Alman Sürrealizmi 
ve Fantastik Realizm’in önde gelen sanatçılarından Mac Zim-
mermann ile desen çalışır; gravür, serigrafi, taşbaskı, eski ikon, 
tempera, tempera üstü lazur tekniklerinin inceliklerini öğrenir. 

Münih’ten dönüşte asistanlığı tamamlayıp 1975 senesinde, “Bas-
kı Resim Teknikleri” adlı tezi ile Tatbiki Güzel Sanatlar’da öğretim 

üyeliğine atandığını, 1983-1987 yılları arasında ise yine DAAD’nin da-
vetiyle çalışmalarına Almanya’da devam ettiğini ifade ediyor. “DAAD’nin 

Berlinli sanatçılar bursu vardır. Berlin’e her sene bütün branşlardan 25 sanat-



6362

çıyı davet ederler. Orada sanatçılara kendilerini ifade etme, 
tanıtma fırsatı verilir. Benden evvel Haldun Taner gitmişti 
mesela. Orada bir Keşanlı Ali Destanı oyunu sergiledi hatta. 
Ben de 1983 senesinde bu bursu kazandım.” diyen sanat-
çı, kendisine bu bursu kazandıran en önemli sebebin ise 
1983’te İngiltere Middlesburg’da düzenlenen Uluslarara-
sı 6. Cleveland Bienali’nde büyük ödülü alması olduğunu 
vurguluyor. Daha sonra Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Resim Bölümü’nde hocalık yaptığını söyleyen İnan, 1983’te 
gittiği Berlin’den 1987’de Türkiye’ye döndüğünü ifade 
ediyor. Yurda dönüşte Erol Akyavaş, Burhan Doğançay’la 
birlikte Harbiye’deki İstanbul Bienali’ne katıldığını da hatır-
latıyor. 

“Böcekler Tek Başına Bir Anlam İçermiyor”
Ressam Ergin İnan’ın çalışmalarında tuvallerini kuşatan bö-
cek figürlerinin yanı sıra o kendine özgü resimlerinde Os-
manlıca, Arapça eski metinler de önemli bir yer tutuyor. 
Anlattığına göre 1976 yılında, bir gün sahafları gezerken 
yerlere atılmış, eski yazıyla yazılmış kitaplar görür. Bir za-
manlar kitap raflarını süsleyen, kim bilir içinde ne kıymetli 
bilgilerin yer aldığı bu aharlı kâğıtlara yazılmış, kiminin say-
fa kenarları büyük incelikle süslenmiş bu kitap yapraklarını 
öyle çöp yığını gibi yerlerde görmek onu duygulandırır. Ve 
büyük bir kısmını satın alıp eve getirir. Yerlere atılmış o 
eski kitap sayfaları artık onun imge denizinde yüzen bi-
rer adadır. Ne anlama geldiğini anlayamadığı o kelimeler, 
kelimeleri oluşturan harfler, hepsi ona resim gibi gelir ve 
onları kendi özgün çalışmalarının birer parçası olarak de-
ğerlendirir zaman zaman. 

Bir mülâkatta, eski yazıyı okuyup yazmayı veya Kur’an 
okumayı bilip bilmediği yönündeki soruya, “İnsanın resmi 
anlarken sezgisel bir gücü oluyor. Ben Kur’an okumadım 
ama okuyanlar, ‘O yazının üstüne bu figürü nasıl koydun’ 
dediler bir seferinde. Resme koyduğum yazı bir tefsirmiş ve 
ben oraya bir arı resmi koymuşum. Ben sezgisel olarak bir 
şeyin tam yerini bulmaya çalışıyorum. Zaman zaman akıl da 
yardım ediyor tabii.” cevabını verir İnan.   

Yeniden böcek konusuna dönelim istiyoruz ve resimlerinde-
ki böcek figürlerinin sembolik anlamlar içerip içermediğini 
soruyoruz. Söylediğine göre böcekler tek başına bir anlam 
içermiyor, resimlerin içerisine konulduğu andan itibaren bir 
şeyler ifade ediyor. İnan, böcek figürleri arasında yusufçuğu 
sevdiğini ve yusufçuğun Mesnevi’de de bahsinin geçtiğini 
belirterek, “Pervane diye geçer Mesnevi’de. İnsanı simgeler 
ve onun ışığa, nura doğru kanat çırpıp yanmasını, yok ol-
masını temsil eder.” diyor.  

Ressam Ergin İnan’a, tuvallerini kuşatan böceklerin, resim-
lerindeki alabildiğine soyut çizgilerin tersine âdeta çok titiz 
çalışılan bilimsel bitki çizimleri gibi gerçeğini birebir yansıt-
masındaki sebebi soruyoruz. İnan, ‘bilimsel böcek’ çizimleri 
için, “Böcekleri hiçbir zaman deforme etmedim. Deforme 
edilmiş bir resim anlayışı zaten var tabloda. Oradaki böceği 
de deforme ettiğiniz zaman resimde kaybolup gider. Oysa 
onun orada bir sözü olması, bakışı birden bire oraya kilitle-
mesi lazım. Resim, görsel bir olgu sonuçta.” diye konuşuyor.  

Sohbetimiz sürerken sanatçıya, dünyadaki resim akımla-
rından hangilerinin kendisini etkilediğini sormak istiyoruz. 
1978-1981 yılları arasında gezip görme imkânı bulduğu 
Berlin Dahlem, Münih Alte Pinakothek, Amsterdam-Remb-
randt, Kröler Müller müzelerinde ve Londra Kraliyet Sanat 
Galerisi’nde Rönesans’tan günümüze pek çok sanatçının 
eserlerini yakından görüp inceleme olanağı bulan İnan, so-
rumuzu, akım değil ama sanatçı düzeyinde yanıtlayabilece-
ğini ifade ediyor. “Çünkü belli bir akımı beğenip o çizgide 
yürümek gibi bir düşüncem hiç olmadı. Benim ilgimi çeken 
sanat yapıtları Leonardo ile başlar. Onun yanı sıra bir Remb-
rant önemlidir benim için. Dışa vurumcu, kara resimleriyle 
Goya çok önemlidir. Picasso çok yönlü oluşuyla tabii ki hep 
ilgimi çekmiştir.” diyen İnan için sözünü ettiği sanatçıların 
dışında Albrecht Dürer, Pieter Brueghel, Hieronymus Bosch, 
Jan van Eyck, Henry Fuseli, Francis Bacon ayrıcalıklı bir yere 
sahip. Sıraladığı bütün bu sanatçılar, Ergin İnan’ın kendini 
var etmek için çıktığı yolda âdeta birer meşale olur. 

Doğu ile Batı’nın Sanat Algısına Mesnevi Bakışı
Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden biri olan 
Ergin İnan, resmi, bir kendini ifade etme biçimi olarak 
görüyor. “Nasıl ki bir şeyi sözle anlatıyorsunuz, kelime-
lerle ifade ediyorsunuz ben de bunu resimlerimle yaptığı-
ma inanıyorum. Kendimi dışa vurduğum bir araç olarak 
görüyorum resmi. Hissettiklerimi renkle, şekille, çizgiyle 
tuvale aktarıyorum. Dille söylenip yazılanlar gibi bir anla-
mı resimde istediğiniz anda kavrayamıyorsunuz elbette. 
Ancak görsel olarak onunla bir yerinden içerisine girerek 
resmi incelersiniz ve dalar gidersiniz.” 

Ressam Ergin İnan’dan, Batı resmi ile Doğu resmini karşılaştır-
masını istiyoruz. O da, bir Mesnevi’den bir hikâye ile mukabele 
ediyor. “Mesnevi’de bir hikâye anlatılır. O hikâyede şöyle der: Bir 
mekânda iki duvar var karşılıklı. Birini Batılı bir sanatçıya veriyorlar 
resim yapsın diye, diğerini Doğulu bir sanatçıya. Doğulu sanatçı, 
kılı kırk yarar bir şekilde, detaylarla dolu çok güzel bir resim ya-
pıyor duvara. Batılı ise sürekli olarak duvarı perdahlıyor ve âdeta 
cam gibi, ayna gibi yapıyor. Üzerine tek bir çizgi çekmiyor. Sonra 
güneş doğuyor o karanlık odaya. Ve Doğulu sanatçının resmi, 
Batılı sanatçının sürekli perdahlayarak ayna gibi yaptığı duvarda 
yansıyor. Bugün sanatta Batı ile Doğu’yu karşılaştırdığım zaman 
durum bu bence.” 

“Peki Türkiye’de resim sanatının durumu nedir sizce?” diye so-
ruyoruz bu cevabın üzerine. Cumhuriyet’ten sonra sanatçıların, 
yönlerini neredeyse bütünüyle Avrupa’ya çevirdiğini ve Batı’dan 
edindikleri izlenimleri olduğu gibi eserlerine aktardığını öne süren 
İnan, “Bu sebeple, bir Doğulu gibi kılı kırk yaran, detaycı üslu-
bumuzu kaybedip, Batılı sanatçıların etkisinde kalmaktan ziyade, 
onların eserlerinin kopyası bir sanat yapar durumuna düştük.” 
diye konuşuyor. Ayrıca sanat akımlarının Türkiye’ye geç gelişine 
de değinen İnan, bunun da bir şeyleri her daim geriden takip 
etmemiz gibi sonucu doğurduğunu ifade ederken, ancak gü-
nümüzde küreselleşmenin de etkisiyle herkesin, her şeyden kısa 
sürede haberdar olabildiğine vurgu yapıyor.

Fakat tüm dünyada resim sanatına ilginin azaldığını söyleyen Er-
gin İnan, teknolojinin resim sanatına karşı olumsuz etkisini, “Tek-
noloji her zaman resmin önünde gidiyor. Dijital ortam, dijital ba-
kış Türk resmini esir aldı biraz sanırım. Esasında teknoloji, dünya 
resmini bile esir aldı diyebilirim. Bugün üretilen işlerin çoğunda bu 
dijital bakışın egemen olduğunu görüyoruz. Ama bu tür işlerde 
hep bir şey eksik kalıyor. İnsanın ruhunun, biçimlendirme iste-
ğinin dışa vurumu eksik kalıyor mesela.” sözleriyle ifade ediyor. 
Türk resmini kalkındıracak bir itici güce ihtiyaç olduğuna inanan 
sanatçı, sözünü ettiği o itici gücün de ekonomik güç, bilim gücü 
ve siyasi güçlerin bütünü olduğunu belirterek, “Türk resminin ge-
leceği bu saydığım güçlere tam olarak sahip olunduğu zaman 
ortaya çıkabilir.” diye konuşuyor.  
 
Sohbetimizin yavaş yavaş sonuna gelirken ressamdan, Cumhur-
başkanlığı Kültür-Sanat Büyük Ödülü’ne de değinmesini istiyoruz. 
Yurt dışında çok sayıda ödül aldığını söyleyen İnan, biraz da sitemle 
“Sanat yaşamımda kimse beni böyle bir şeye layık görmedi.” diye-
rek, 2010 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün elin-
den aldığı ödülün kendisini çok mutlu ettiğini, aynı zamanda çok 
da şaşırttığını dile getiriyor. İçten sohbetin sonunda, Ergin İnan’ın 
50. sanat yılı dolayısıyla düzenlenen “Nefs/Nefes” adlı sergiyi bir 
kez daha dolaşmak istiyoruz. Kimi hayli büyük ebatlı tabloların bi-
rinin önünde duruyoruz. Resmin üzerine nakşedilmiş bir yusufçuk 
kuşunun kanatlarında renkli bir dünyaya yolculuk yapıyoruz, ta ki, 
eser sahibi tarafından “Resmi nasıl buldunuz?” diye sorulana ka-
dar…
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Günümüzde fotoğrafın kullanılmadığı alan neredeyse yok gibi. Dijitalleşme ile birlikte fotoğraf, artık geçen ömürden 
bir hatıra bırakmak isteyenlerin duvarına asılmış levhalardan çok daha fazla yer tutuyor. Öyle ki; iletişim, reklamcılık ve 
pazarlama alanlarının yanı sıra sosyal medya araçlarının hayatımıza girmesiyle gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. 
Peki, Osmanlı’da “sanat-ı garibe” olarak adlandırılan fotoğrafın bizim topraklarımızdaki hikâyesi ne zaman başladı? Ortaya 
çıkış süreci ve gelişimi üzerine çeşitli çalışmaları bulunan, aynı zamanda çoğu Osmanlı’nın son dönemini içeren yaklaşık 5 
bin fotoğraftan oluşan bir arşive sahip olan Gülderen Bölük ile fotoğrafın dününü ve bugününü konuştuk. 

Mine ÇAHA

Sanat-ı
Garîbe

Günümüze
Osmanlı'dan
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Stüdyolar üzerinden fotoğrafın Osmanlı'ya 
gelişini ve gelişim serüvenini “Türkiye'de 

Fotoğrafın Serüveni” adıyla kayıt altı-
na alan Bölük, araştırmalarını neden 

stüdyolara doğru yönlendirdiğini ise şu 
sözlerle ifade ediyor: “Fotoğraf okurken, 

seminerler vermemiz gerekiyordu. Ben 
de kendime konu olarak Türk fotoğraf 

tarihini seçtim. Araştırmaya başladığımda 
çok etkilendim ve Osmanlı Dönemi’ne 

dair çok az bilgim olduğunu fark ettim. 
Çok derin ve etkileyici bir dünyaydı.” 

Tarihe olan ilgisi de fotoğrafla bağlantılı 
olarak gelişmiş Bölük’ün. Fotoğraf kartla-
rının arkasına el yazısıyla düşülen Osman-

lıca notları ve damgaları okuyabilmek, 
dönemin gazete ve dergilerini taramak 

için Osmanlıca öğrenmiş.

Osmanlı’nın İlk Stüdyolarından 
Çıkan 5 Bin Fotoğraf 

Gülderen Bölük’e, arşivindeki önemli bir kısmı ilk 
stüdyolara ait fotoğraflardan hangisinin kendisi için 

önemli olduğunu ve bu koleksiyonu oluştururken neyi 
öncelediğini soruyoruz. Araştırmacı-yazar, “Hepsi 

benim için çok kıymetli ama içlerinde grupladığım bazı 
dosyalar, hayatımda biraz daha ağır basıyor. Bunlardan 

biri sünnet koleksiyonu, bir diğeri de ilk profesyonel 
kadın fotoğrafçımız Naciye Hanım’a ait fotoğraflar. Bu 

fotoğraflar sadece benim koleksiyonumda bulundu-
ğu için, bu konuda bir kitap hazırlamayı her şeyden 

önce bir görev kabul ediyorum.” diyerek açıklıyor bu 
durumu. Fotoğrafçılık tarihinde önemli bir yere oturan 
ilk kadın fotoğrafçımız Naciye Hanım’ın fotoğraflarına 
ulaşan Bölük, kendisi hakkında çok az şey bilmemizin 
nedenini kendisinin ve ailesinin o güne kadar oluştur-

duğu arşivi koruyamamasına bağlıyor.
 

Koleksiyonculuğun ve araştırmacılığın en keyifli 
yanlarından birinin o güne kadar bilinmeyen öngörü-
lemeyen sürprizlerle karşılaşma ihtimalinin olduğunu 

söyleyen yazar, ilerideki planları arasında zengin bir 
koleksiyona ve kütüphaneye sahip olan; önemli fotoğ-

raf projelerinin yürütülüp destekleneceği bir fotoğraf 
araştırmaları enstitüsü kurmanın yer aldığını ekliyor. 

Uzun süredir fotoğraf sanatı tarihi üzerinde çalışan ve aynı 
zamanda bir koleksiyoner olan Gülderen Bölük, bu dö-
nemde açılmış ilk stüdyolardan çıkan 5 bin adet fotoğra-
fı toplayarak arşivine katmayı başarmış bir isim. Bölük, ilk 
fotoğrafçılarımızdan Abdullah Biraderler’in stüdyosuna ait 
bir fotoğrafla karşılaşınca oldukça heyecanlanmış. “Başka 
fotoğraf bulabilir miyim?” düşüncesiyle eski stüdyolara ait 
fotoğrafların peşine düşmüş ve bu kendisinde zamanla tut-
kuya dönüşmüş.

2000 yılından bu yana fotoğraf, kartpostal, fotoğrafçılık ile 
ilgili belge ve gazete nüshaları topluyormuş. İlk zamanlar 
müzayedelere giderek, sahaf ve bitpazarlarında saatler ge-
çirdiğini anlatıyor. Fotoğraflar çoğaldıkça araştırmaları da bu 
ölçüde derinleşmiş. Şimdilerde ise vaktini daha çok topladı-
ğı bu belge niteliğindeki materyalleri; makale ve kitaplara 
dönüştürmek için çalıştığını dile getiriyor. 

Liseyi bitirdikten sonra on yıl boyunca tiyatro ve oyunculukla 
ilgilenen Gülderen Bölük, oyunculuk yaptığı sırada bir yan-
dan da resim dersleri almış. Hocası güzel sanatlar alanında 
eğitim alması konusunda ısrarcı olunca, yetenek sınavlarına 
girmeye karar vermiş. Bu vesileyle hem sahne dekor kos-
tüm bölümünü hem de fotoğraf bölümünü kazanmış ve 
fotoğrafta karar kılmış. Bölük, “Karanlık odaya girmek, ti-
yatronun aksine bireysel bir sanatla ilgilenmek, o güne ka-
dar yaptığım işlerden farklı olduğu için beni heyecanlandı-
rıyordu. Yenilenmek gibiydi. Aynı zamanda anaokullarında 
drama dersleri vermeye de devam ediyordum ve oradan ka-
zandığım parayla üniversiteyi sorunsuzca ve keyifle tamam-
ladım.” diyor hayatındaki bu dönemi anlatırken.  
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Takvim-i Vekayi’nin 28 Ekim 1839 tarihli 186. sayısında, “San’at-ı Gari-
be” başlığıyla tanımlanan fotoğraf, “İn’ikas-ı Şu’a-i Şems ile Tersi-i Eşya” 
yani güneş ışınlarının yansıması ile eşyanın resminin çıkarılması olarak 
açıklanır ve bu tarihle birlikte hayatımıza girer.1  Fotoğrafın Fransız Bi-
limler Akademisi tarafından ilan edilmesinden kısa süre sonra Osmanlı 
topraklarında da yankı bulur. Kısa bir süre sonra gezgin fotoğrafçılar 
bu coğrafyaya gelerek sayısız fotoğraf çekerler. Bu yüzyılın başından 
itibaren başta İstanbul olmak üzere imparatorluğu ziyaret eden yabancı 
sanatçıların ve meraklı gezginlerin sayısı epey artar. Gezgin fotoğrafçıla-
rın yanı sıra İstanbul’a yerleşip stüdyo açanlar olur. 
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Osmanlı tebaasından ilk stüdyo açan Rum kökenli Vasilaki 
(Basile) Kargopulo’dan açılıyor konu. Sanatçı Bölük’ün an-
lattığına göre, 1850 yılında Beyoğlu’nda açtığı stüdyo ile 
başarılı işlere imza atar. 1879 yılında saray fotoğrafçılığına 
kadar yükselir. Mimari eserlere ve doğal güzelliklere yoğun-
laşan sanatçı, bunların yanı sıra turistlerin rağbet ettiği gele-
neksel kıyafetlerle de çekim yapar.

Kargopulo’nun ardından pek çok gayrimüslim birbiri ardına 
stüdyo açar. Bunlardan Pascal Sebah 1857 yılında, Abdullah 
Biraderler olarak ün yapan Viçen, Hovsep ve Kevork Abdul-
lahyan 1858 yılında, Vuccino ile ortak bir stüdyo açan Cons-
tantin Joseph Fettel 1860’ların sonunda, Rober Karakaşyan 
1870’lerde, Nicholas Andriomenos 1879’da, Bogos Tarkul-
yan ve Gülmez Biraderler 1880’lerin başında Beyoğlu’nda 
faaliyet gösteren önemli stüdyolar arasında yer alır. 

Bu saydıklarımızla beraber, askeri okullarda 18. yüzyıldan 
itibaren verilen resim derslerine 1860’lı yıllarda fotoğraf 
derslerinin eklenmesi asker kökenli birçok fotoğrafçının 
yetişmesini sağlar. Bölük’ten öğrendiğimize göre; Ahmed 
Emin, Üsküdarlı Ali Sami, Bahriyeli Ali Sami, Yüzbaşı Hüsnü, 
Sadullah İzzet, Miralay Ali Rıza, Hüseyin Zekai Bey, Fahret-
tin Türkkan, Kenan Paşa, Hasan Rıza, İsmail Hakkı Bey gibi 
isimler buna örnek gösterilebilir.

 

Bu fotoğrafçılar ileride başka fotoğrafçıların yetişmesine de 
yardımcı olur. İsmail Hakkı Bey’in desteğiyle ilk Müslümanlara 
ait stüdyomuz Resne Fotoğrafhanesi açılır. Bu stüdyonun sa-
hibi Bahattin Bediz, onun ısrarıyla aldığı fotoğraf makinesi ve 
yine ilk ondan aldığı fotoğrafçılık dersleri neticesinde kendini 
fotoğrafçılık mesleğinin içinde bulur. Girit’te açtığı kırtasiye 
dükkânını kısa bir süre sonra fotoğrafhaneye dönüştürür. 

Fotoğrafın Serüveni kitabında bu stüdyoyla ilgili detaylar 
mevcut. Örneğin, Bediz’in yanında çalışmış Rıza Bey’in anı-
larında şu sözler yer alır: “Kurduğu atölye bugün bile par-
makla gösterilecek kadar teşkilatlı geniş, üç katlı bir binaydı. 
Birinci katta karanlık odalar, ikinci katta atölye, müdüriyet, 
bekleme salonu ve çalışılacak yerler üçüncü katta ise resim-
lerin karton üzerine yapıştırılması için büyük teşkilatlı odalar 
vardı. O zamanlar atölyeler binaların en üst katında veya 
bahçede bugünkü seralar şeklinde yapılır ve siyah yahut açık 
renk perdelerle donanırdı. Gaz lambası kutuların içinde ka-
ranlık odada ışık kaynağı olarak kullanılırdı.”2 

Bediz adada yaşanan karışıklıklar nedeniyle 1908 yılında 
stüdyosunu kalfası Hamza Rüstem’e devrederek İstanbul’a 
gelir. 1910 yılında Cağaloğlu Yokuşu’nda açtığı stüdyo ise 
fotoğraf tarihimiz için bir kilometre taşı olur.3 Ardından 
Cumhuriyet’in ilanına kadar sırasıyla Ferit İbrahim, Turan Fo-
toğrafhanesi, Türk Hanımlar Fotoğrafhanesi, Yeraltı Fotoğ-
rafhanesi gibi isimlerle önemli stüdyolar da bunlara eklenir. 

Fotoğraf O Dönem Daha Çok 
Belge Niteliği Taşıyordu

“Fotoğraf önünde sonunda zamanın bir kesitini, var-
lıkların suretini gerçeğe en yakın şekilde bize aktarıyor 
çünkü manipülasyonlar da çok tespit edilemez de-
ğil.” diyor araştırmacı-yazar.   Elbette ki her fotoğrafı, 
koşulsuz bir şekilde kanıt ve belge sayamıyoruz ama 
önemli ölçüde gerçekliği aktardığını kabul ediyoruz. 
 
Fotoğrafın icat edildiği ilk zamanlarda ondan bekle-
nenin sadece ‘belgeleme’ olduğuna değiniyor Gülde-
ren Bölük. Hatta o zamanlar belgeleme amacıyla ba-
zen saatlerce bazen günlerce uğraşarak tüm detayları 
kâğıda aktaran ressamların bulunduğunu anlatıyor. 
Fotoğrafın kullanıma geçmesiyle bu iş kolayca halle-
dilmeye başlıyor. Bununla birlikte eskiden sadece aris-
tokratlara nasip olan ve bir nevi ölümsüzlük sembolü 
sayılabilecek portre resimlerinin yerini alarak, hep var 
olabilmeye olanak sağlar. Erken dönemlerde fotoğraf 
çektirmek hiç de ucuz olmadığından aynı zamanda 
da soyluluğun ve zenginliğin bir simgesi haline gelir. 

1885 yılına kadar gazetelerde şimşir kalıpların kullanıl-
dığını, ancak şimşir kalıp kullanmak uzun ve pahalı bir 
yöntem olduğundan gündelik olayların görüntülerini 
aktarabilmek için daha hızlı ve ucuz bir yönteme ihtiyaç 
duyulduğunu öğreniyoruz. Bölük’ün anlattığına göre, ilk 
dönemler ressamlar tarafından şimşir üzerine çizilen re-
simler ve fotografik görüntüler hakkaklar tarafından hak 
edilir. Yine bu dönemde fotoğrafları çeşitli tekniklerle 
levha üzerine aktaran birkaç müessese bulunur. Ancak 
bu yöntemi bulanlar da meslek sırlarını kimseye vermek 
istemez. Şimşirden daha ucuza gelen bu yöntem meraklı 
pek çok kişi tarafından araştırılır. Bulanlar arasındaki re-
kabet dolayısıyla da fiyatlar iyice düşer. Sonuç olarak bu 
dönemle birlikte basında resimli kitap, gazete ve dergile-
rin sayısı artışa geçer. 

Basında Resim ve Fotoğrafın Kullanılması
Öğrendiğimize göre, eğer 1800’lü yıllarda bir kişi ‘fo-
toğrafçılık yapacağım’ diyorsa, bu bir stüdyo açarak 
orada portre fotoğraflarının yanı sıra turistlere çektiği 
manzara, panorama ve esnaf dükkânları ile ilgili fotoğ-
rafların baskısını satacağı anlamına geliyor. 

Bu nedenle ilk dönemler profesyonel fotoğrafçılık de-
nildiğinde kullanım alanı olarak stüdyolar akla geliyor. 
Çünkü henüz fotoğraf bugünkü gibi gazete ve dergi-
lerin ayrılmaz parçası haline gelmemiştir. Araştırmacı 
yazar, ilk başlarda iptidai sayılabilecek şimşir kalıpların, 
sonrasında da kimyasal yöntemlerle elde edilen daha 
gelişmiş kalıpların kullanıldığını ancak o dönemde tek 
başına fotomuhabirlik, reklam fotoğrafçılığı gibi mes-
leklerden söz edilemediğini hatırlatıyor bize. 
 
Kaynaklar gerçek anlamda resimli basın tarihimizin 
1874 yılında çıkarılan Musavver Medeniyet adlı haf-
talık yayınla başladığı konusunda birleşiyor. Aslında 
daha önce birkaç deneme olmuşsa da bunlar hakkak 
dükkanlarında kalmış eski kalıpların kullanılmasından 
ve altlarına rastgele bir yazı konmasından ibaretmiş. 
Ancak Musavver Medeniyet’in aktüel olayları resim-
lendirme çabaları başarıya ulaşmış. Bundan sonra 
Musaver Cihan ve Mir’at-ı Âlem gibi yayınları sayabili-
yoruz. Ebuzziya Tevfik de Batı tarzı ilk matbaayı 1881 
yılında kurduktan sonra çeşitli klişeleri (baskı işinde 
kullanılmak üzere oyma resim, şekil veya yazı kabart-
maları çıkarılmış metal kalıplar) Avrupa’dan getirtmiş 
zaman zaman aralarında bazı ünlü Türklerin de bulun-
duğu fotoğrafları siparişle Avrupa’ya yaptırmış. Ancak 
bu pahalı yöntem ile uzun süre baş edememiş. 

Fotoğrafçılara Devlet Destek Veriyordu
Bölük; hanedan tarafından Kargopulo, Abdullah 

biraderler gibi bazı fotoğrafçılara ‘Sultan Fotoğrafçısı’ 
unvanının verildiğinden konu açıyor. Kayıtlara göre 
kimi fotoğrafçılar bu unvanı alamasa bile sarayla iyi 

ilişkiler içinde olmayı başarır. Bunların bir kısmı sultan-
ların, devlet görevlilerinin fotoğraflarını çeker, bir kısmı 
da onlara fotoğraf dersleri verir. Ayrıca bu fotoğrafçı-
lar tarafından sunulan albümler, ülke tanıtımında da 

kullanılır ve yabancı devlet görevlilerine, krallara hediye 
edilir. Bazı fotoğrafçılar hanedan tarafından çeşitli olay-
ları ve önemli günleri belgelemek için de görevlendirilir. 
Örneğin, II. Abdülhamit tarafından görevlendirilen Kar-
gopulo, tüm mahkûmların fotoğrafını çekmek gibi bir 
vazife alır. Sabıka kaydı haline getirilen bu çalışmalar, 

bugün son derece önemli belgeler arasında yer alıyor. 

Bahattin Öztunçay’ın “Dersaadet’in Fotoğrafçıları” 
isimli kitabında bahsettiği üzere Sultan Abdülaziz ile 

hanedan üyelerinin, devlet kabinesinden kimselerin ve 
askeri şahsiyetlerin fotoğraflarının da Abdullah birader-

ler tarafından hazırlandığının notunu düşelim.  

Bölük, bu konuya ek olarak “Osmanlı Dönemi’nde 
suret çıkarmanın uygun olmadığını savunan ilmiye sını-
fının aksine hanedan fotoğrafa oldukça ilgi göstermiş, 

desteklemiş, belgelemek ve ülke propagandası yap-
mak üzere fotoğraftan faydalanmayı bilmiştir.” diyor. 
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Bölük, Osmanlı’nın son dönemlerine ait ilgi çeken albümün-
den yola çıkarak, bizimle ilk çektirilen fotoğraflarla ilgili şunları 
paylaşıyor: “Stüdyoların ilk dönemlerinde insanlar daha dura-
ğan, daha ciddi pozlar verir. Bunun en önemli sebeplerinden 
biri uzun poz sürelerinin, yani modelin kıpırdamadan duracağı 
saniyelerin uzun olmasıdır. Bu nedenle ilk zamanlar, fotoğrafa 
bakıldığında görülmeyen ancak poz veren kişinin arkasında 
boynu destekleyen baş destekleri bulunur. Poz süreleri kısa-
lana kadar stüdyolarda bu uygulama devam eder. Bir diğer 
önemli neden de fotoğrafın ciddiye alınmasıdır. Tıpkı portre 
resimler gibi fotoğrafın da bir statü göstergesi sayılmasıdır.” 

Zamanla fotoğrafın ucuzlaması ve herkesin çektirebileceği du-
ruma gelmesiyle romantizmin mantıktan ziyade duyguları öne 
çıkaran etkisiyle fotoğrafa atfedilen fazladan anlamlar da tör-
pülenir. Fonlarda o döneme yakışan fakat bugün yapay görün-
tüsüyle bizim görmekten pek hoşlanmadığımız dalgalı deniz, 
mehtaplı gece, bir orman içi, bir nehir kenarı gibi idealize edil-
miş, yüceltilmiş doğa resimleri ve yumuşak ışık kaynakları da bu 
etkileri güçlendiren öğeler olarak bolca kullanılır hale gelir.

Ayrıca fotoğrafın ucuzlamasıyla değiş tokuş yapma, bunları 
biriktirip albüm yapma alışkanlığı gelir. Yine Bölük’ten öğren-
diğimize göre asilzadelerden siyasetçilere, sanatçılardan eş 
dosta kadar herkesin ve her şeyin fotoğrafını toplayıp albüm-
lerde biriktirenler o kadar çoğalır ki İngilizler bu durum için 
“cartomania” terimini uydurur. Bu çılgınlık yerli basınımızda 
da yankı bulur. Orhan Koloğlu’nun 1863 tarihli Ruzname-i 
Ceride-i Havadis’ ten aktardığı haberde şu sözler yer alır: 

“Herkesin sevdiği zevatın ve akrabalarının ve Avrupaca ünlü 
kişilerin resimlerini küçük küçük kağıtlara aldırıp özel olarak 
yaptırdıkları kitapların aralarında saklamaları vazgeçilmez bir 
adet hükmüne girmiştir. Bu tür kişilerin resimleri aşırı derece-
de yayılıp sürülmektedir.” 

Bölük, eskiyle kıyasladığımızda bugün fotoğrafın kulla-
nım alanıyla ilgili olarak günümüzde fotoğrafın estetik 
kaygısının daha da arttığını dile getiriyor. Örneğin, sos-
yal medya mecraları insanların yüzlerce yıl öncesiyle ör-
tüşen, duygularını tatmin eden, kendince bir görünüm 
sağladığı sayfalar oluşturmaya imkân verdiğine değini-
yor. “Tabii fotoğraf da bu profilin, görünümün yaratıl-
masındaki en büyük araç ve kanıt sayılıyor.” diyor.

Keyifle gerçekleştirdiğimiz söyleşimizin sonuna gelirken, 
Gülderen Bölük’ün şu an iki kitap üzerinde çalıştığının 
müjdesini alıyoruz. Kitaplardan ilki ‘Fotoğrafın Efemera-
sı’ ismiyle yayınlamayı planladığını anlatan Bölük, kitabın 
Osmanlı Dönemi fotoğrafçılığına ışık tutacağını söylüyor. 
İkinci kitabınsa, yine koleksiyonunda yer alan, fotoğraf, 
davetiye ve belgelerden derlenerek Osmanlı’da sünnet 
geleneklerini kapsamlı bir şekilde ele alacağını anlatıyor.  

DİPNOTLAR
1) Barutçu Şinasi, Fotoğraf Konuşmaları, Ankara, 1947, 
s.10-12 2) Ak Seyit Ali, Girit’ten İstanbul’a Bahattin Rahmi 
Bediz, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004, s.110 3) Ak, Girit-
ten İstanbul’a Bahattin Rahmi Bediz s.34
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Atilla Yurtkul, Japon geleneksel el sanatlarından biri olan 
origami yani kâğıt katlama sanatının ülkemizdeki sayılı 
temsilcileri arasında yer alıyor. Tek parça kare kâğıdı kesmeden 
ve yapıştırmadan sadece katlama yöntemleri ile mitolojik 
karakterler, böcekler ve çeşitli objeler oluşturan sanatçının, bu 
alanda üç olimpiyat derecesi de bulunuyor. Altı yıldır origami 
öğretmenliği yapan, festivallere, etkinliklere, bilim şenliklerine 
de katılarak herkese en az bir katlama modeli öğretmeye 
çalıştığını belirten Yurtkul, sanatı hakkında “Her seferinde 
kâğıdın büyüleyici bir esere dönüşmesi benim için inanılmaz.” 
diyor. Barışın ve iyiliğin simgesi turna kuşunun özel bir anlam 
taşıdığı origami sanatını ustasından dinledik.

Yıl 1945... II. Dünya Savaşı’nın son aşamasında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin, Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine düzenle-
diği atom bombalı saldırılar binlerce kişinin ölümüne neden olurken, 
bir o kadar da insanın yaralanmasına yol açar. İlk olarak Hiroşima'da 
kör edici güçte keskin bir ışık hüzmesi ile gelen patlama, insanlık 
tarihinin en büyük kıyımlarından biri olarak tarih sayfalarına geçer. 
Olay dakikalar içinde gerçekleşse de sonrasında etkisini uzun yıllar 
hissettiren felaketler silsilesi yaşanır. Yayılan radyasyondan etkilenen 
hayatların pek çoğu yaşama veda ederken, gözünü dünyaya yeni  
açanlarda da birtakım genetik bozukluklar görülür.

Sadako Sasaki de Hiroşima’da yaşayan şansız binlerce çocuktan 
sadece bir tanesidir. O dönemde henüz iki yaşındadır. Bombanın 
atıldığı gün yara almadan kurtulmuştur. Ama dedik ya, felaketin et-
kisi uzun yıllar sonra bile hissedildi. Sasaki de adına ‘atom bombası’ 
hastalığı adı verilen ‘lösemi’ye yakalanmıştır. Hızla ilerleyen hastalık 
küçük kızın vücudunu kısa sürede esir alır. Löseminin son evresinde 
olan Sasaki için doktorlar artık yapılacak bir şey kalmadığını söylese-
ler de bir umut, Japoncada “Senbazuru” denen ‘1000 turna’ gele-
neğini tavsiye ederler. Atalarının inanışına göre origamiden bin tane 
turna katlayanların dilekleri gerçekleşir, sağlık, mutluluk ve huzura 
kavuşur, dünyaya barış hâkim olur.

Sadako Sasaki de başlar iyileşmeyi dileyerek turnaları katlama-
ya. Ancak ömrü 644.’ye kadar yeter ve 25 Ekim 1955’te 12 ya-
şındayken gözlerini yumar. Küçük kızın ölümü tüm sevenlerini 
derinden etkiler ve herkes onun yarım kalan hayali için birlik 
olur. Kalan 356 turna, sınıf arkadaşları tarafından tamamlanır ve 

Zeynep OZANCALI
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Kungfu Panda-Quentin Trollip 
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folyolu krapon kağıt
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Tek Parça Kağıt
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Origamiyi 1980’lerin Çocukları Yakından Tanır
Atilla Yurtkul, origami sanatını ülkemizdeki pek çok insan gibi 1980’li yıllarda TRT’de program yapan Zülal Aytüre sayesin-
de tanır. O dönemde henüz 7-8 yaşlarında olan Yurtkul, cumartesi kuşağında 25 dakika süren Aytüre’nin programını ilgi 
ile takip ederek her çocuk gibi basit modeller katlamaya çalıştığını hatırladığından bahsediyor. “Kutular, kuşlar, tavşanlar 
yapabilmek için TV’nin karşısına geçer, Türkiye’nin yetiştirdiği ilk origami ustası Aytüre’yi büyük bir hayranlıkla izlerdim.” di-

yen sanatkâr, ilk olarak dört parçalı, açılır kapanır 
basit bir fotoğraf makinası katladığını anlatıyor. 
80’lerin çocuklarının oyuncaklarını kendi tasar-
lama gibi bir durumları olduğunu ve el işleriyle 

şimdiye göre daha fazla ilgilendiklerini söy-
leyen sanatkâr, “Origami; oyuncak tasa-
rımında eğlenceli bir uğraştır.” diyor. 

Yaşı ilerledikçe origami çalışmalarını hobi 
olarak sürdüren ve hayatının bir köşe-
sinde hep tutan Yurtkul, Konya Sel-
çuk Üniversitesi’ni kazanıncaya kadar 
İzmir’de yaşar, okul bitiminde ileti-
şim sektöründe iş bulmak amacıyla 
İstanbul’a yerleşir. Aralıklarla farklı iş-

lerde çalışan sanatçı, “2000-2011 yılla-
rı arasında origami sanatı üzerine daha 
fazla eğilmeye karar verdim.  Teknoloji-

den faydalanarak araştırmalara başladım 
ve gördüm ki, bu sanat dalı kanat çırpan 
kuşlardan, ejderhalardan, zıplayan kurba-
ğalardan ileriye gitmiş, ustalar çok iyi se-
viyelere gelmiş. Bizde ise kısa bir dönem 

yaşamış ve unutulmuş bir sanat 
dalı olduğunun farkına var-

dım.” diyor ve ekliyor: 

“Bir çalışmamla 2010 yılında 
Rusya’nın düzenlediği uluslararası in-
ternet origami olimpiyatlarında ikinci oldum. 
Türk basını büyük ilgi gösterdi ve bu sanat insanların 
hafızasında tekrardan belirdi. Bugüne kadar da pek çok et-
kinliğe katılarak atölyelerde, festivallerde, bilim şenliklerinde 
insanlara en az bir origami modeli öğretmeye çalışıyorum. 6 
senedir de özel bir okulda origami öğretmenliği yapıyorum.” 

Çalışmaları ile 3 kez origami olimpiyatlarına katılan Yurt-
kul, iki kez ikinci, bir kez de üçüncülük derecesini almış. 
Ayrıca 4 yıl önce günlük hayata dair üretilen objelerin ya-
rıştığı ‘Pratik origami’ yarışmasında baharatlık tasarımı ile 
katılarak birinci olan sanatçı, kâğıt katlama sanatıyla ilgili 
bugüne kadar hiç eğitim almamış. Usta, bu alanda dün-
yanın ileri gelen isimlerinin videolarını izleyerek, kitaplarını 
okuyarak gelişimine katkı sağladığını dile getiriyor. 

Sasaki bin turna ile birlikte toprağa verilir. 
Hem Sadako Sasaki’nin kısa ömrüne sığdırdığı bu 

kocaman hikâye hem de origami ile ilgili yazılan ilk kitap-
ta turna kuşuna yer verilmesi bu kuşun kâğıt katlama sana-
tında simge haline gelmesini sağlar. Sasaki’nin ölümünden 

sonra da onun ve atom bombasına kurban verilen binlerce 
çocuğun anısına Hiroşima’ya “Bu bizim çığlığımız, bu bizim duamız, tüm dünyada barış...” yazılı barış anıtı 
dikilir. Her yıl 6 Ağustos’ta Sasaki’nin kollarıyla dev turna kuşunu taşıdığı anıt, dünyanın dört bir tarafından 
gönderilen turnalarla süslenerek anma günü gerçekleştirilir.  

Japonya’nın geleneksel sanatlarından biri olan origami sanatını ülkemizde yaşatan Atilla Yurtkul ile buluşa-
rak, Uzakdoğu sanatını konuştuk. Çocukluğundan bu yana kâğıt kat-

layarak yüzlerce özel çalışmaya imza atan sanatçının en büyük 
hayali Türkiye’de bir origami müzesi kurarak eserlerinin 

kalıcılığını sağlamak. Bugüne kadar efsanevi karak-
terler, masalsı canlılar, değişik türde hayvanlar 

katlayan, projeleri arasında tematik bir kâğıt 
katlama dünyası oluşturmak olan sanatçı, 
“Tıpkı bir fotoğraf karesi gibi bir yanda ku-
tup yaşamını diğer tarafta çöl hayvanları-
nın yaşamını kısacası dünyadaki zıtlıkları 
tek tek ele almak istiyorum.” diyor.  

Ancient Dragon-Satoshi Kamiya 
110*110 cm. tek parça kare, 

üçlü pelur kağıt

Horse-Satoshi 
Kamiya 

50*50 cm. 
tek parça kare, 

fil kağıdı
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Çin’de Din Temelli Doğar
Yurtkul’u kısaca tanıdıktan sonra 

Uzakdoğu’da tarihi çok eskilere dayanan origami sanatının 
Batı’ya yayılışını sormamak olmaz diye düşünerek, işin biraz 
tarihine bakalım istiyoruz. Kendisinden origami sanatını tanıt-
masını istediğimiz Yurtkul, öncelikle origaminin kelime anlamı 
olarak ‘ori’ (katlama) ve ‘kami’ (kâğıt) sözcüklerinden oluştuğu-
nu söylüyor. Sanatın en genel anlamıyla kare kâğıt parçalarını 
kesmeden ve yapıştırmadan sadece katlayarak, çeşitli figürler 
oluşturmak şeklinde tabir edilebileceğini anlatan origaminin 
usta ismi, sanatın ilk çıkış noktasına bakıldığında M.S.100 yılla-
rına rast geldiğini belirtiyor. 

“Kâğıdın icadına denk gelen bu yıllarda origami ilk olarak Çinli 
rahiplerin tapınak süslemelerinde görülüyor. Budist rahipler ta-
rafından da Japonya’ya getirildiği düşünülüyor ve asıl değerini 
burada buluyor.” diyen Yurtkul, Japonya’da aristokratların he-
diyeleşmelerinde ritüelleştiğini, saray mensupları ve aristokrat 
kesim tarafından kâğıt katlama şekline bir çeşit terbiye gözüyle 
bakıldığını aktarıyor. 16. yüzyıldan sonra kâğıdın ucuzlama-
sıyla da origaminin daha geniş tabakalara yayıldığını belirten 
sanatçı, Japonya’da henüz origami ile ilgili yazılı bir kaynak bile 
bulunmadığı dönemde samuraylar için “Ise”, halk içinse “Oga-
sawara” origami okullarının varlığından söz ediyor.

Bu sanat ile ilgili bugün var olan pek çok bilginin ilk yazılı kay-
naklar “Senbazuru Orikata” (1000 Turna Katlama) ile “Kan No 
Mado”ya dayandığını söyleyen Yurtkul, İspanya’yı fetheden 
Müslümanların Avrupa’ya kâğıt katlama sanatını tanıttığını, 
İpekyolu ticareti sayesinde de yaygınlaştığını anlatıyor. Usta, 
İslamiyet’te insan ve hayvan figürlerinden çok desen ve geo-
metrik formlar içeren parçalı origami çalışmalarına rastlandığı-
na vurgu yapıyor. 

Kâğıt, Japon Halkı İçin Kutsal Bir Değer
Origami, günümüzde Japonların geleneksel sanatlarından biri 
olmaktan çıkarak, dünyanın hemen her ülkesinde farklı yaş ve 
meslek grubundan insanın uğraştığı bir beceri alanı haline gel-
miş. 20. yüzyılda iletişim kanallarının hızla artmasıyla da altın 
çağını yaşamış. 

“Kâğıt katlama sanatına en büyük katkıyı yapan Japon usta-
lardan biri Akira Yoshizawa’dır. Kendisi origaminin babası diye 
bilinir.” şeklinde konuşan sanatçı devam ediyor: “ Origami tek-
niğine öncülük eden Yoshizawa sembol dilini geliştirdi. 1954'te 
ilk monografi olan Atarashii Origami Geijutsu’yu (Yeni Origami 
Sanatı) yayınlayarak origami yapanlar için bir standart haline 

gelen ve günümüzde 
kullanılan sembollere yer verdi. Akira’ya 

kadar babadan oğula öğretilerek süregelen origa-
mi modelleri, onun sayesinde basit el sanatı formundan 
çıkarak gerçek sanatsal ifadelere dönüştü. Kendisi ayrıca 
ıslak katlama tekniğini sanata kazandıran isimdir.” 

Sanatkâr, origaminin sert kuralları olmadığını, katı 
çizgilerle sınırlandırılmadığını, ancak hamurunda kâğıda 

zarar vermeme şartı taşıdığını söylerken şöyle bir açıkla-
ma yapıyor: “Japon halkı için kâğıt kutsal bir değer. Bitki 
köklerinin ezilip hamur haline getirilerek, bir elek üzerin-
de düz bir zemine aktarılmasıyla ilk kâğıtlar üretildiği için 
kâğıda zarar, doğaya zarar anlamı taşıyor. Katlamalar ge-
rektiği zaman açılabilmeli ve asıl amacı yani yazı veya kitap 
için kullanılabilmeli. Bu yüzden kağıdı kesmeyeceksin ve ya-
pıştırmayacaksın. Bu iki kuralın ihlali tıpkı 7 ölümcül günaha 
benzer." Yurtkul, bu günahlar işlenmediği sürece bir form 
oluşturduğunuzu düşündüğünüz her katlamaya origami 
denilebileceğini söylüyor. “Çalışmalardan illa anlamlı bir bü-
tün çıkartmak zorunda da değilsiniz. Tamamıyla kendi hayal 
gücünüzle ilgili, sınırsız alanı var. Resim çizmek gibi düşü-
nün... İsterseniz bir hayvan, desen veya soyut çalışabilirsi-
niz.” diyen usta, yalnızca işin teknik boyutunun öneminden 
söz ediyor. İstenilen modeli çıkartmak için temel matematik 
bilgisine ihtiyaç olduğunun altını çizen sanatkâr, bunu net 
olarak görebilmek için herhangi bir katlanmış modeli açtığı-
mız zaman karşılaşılanın geometrik açılarla birbirine bağlan-
mış çizgiler olduğunun görülebileceğini aktarıyor.  

Yüzyıllardır origaminin usta elleri sayesinde yerleşmiş uçurtma, 
balık, kurbağa, kuş, zarf, rüzgârgülü ve su bombası formla-
rından bahseden Yurtkul, “Sanatın formları dediğimiz zaman 
belli kalıplar aklımıza gelir. Bu formların tek görevi katlamaları 
kolaylaştırmasıdır. Formlar sayesinde 5-6 katlama hareketiyle 
yüzlerce farklı origamiyi çıkartabilirsiniz. Örneğin su bombası 
formundan bir masa tasarlamak daha kolaydır. Hazır bir teme-
le bina çıkmak gibi düşünün.” şeklinde anlatıyor.

Tercihi Klasik Origami 
Origamide şekillere, resimlere diyagram dendiğini ve sana-
tın diyagramlardan oluşan bir sembol diline hâkim olduğunu 
ifade eden Yurtkul, diyagramı oluşturulan her eserin tekrar 
tekrar katlanabildiğini belirtiyor ve bu dili bilen herkesin kâğıt 
katlayabileceğini söylüyor. Bu kadar kâğıttan söz etmişken, 
katlayarak belli bir form oluşturulan kâğıtların hangi özellikle-
re sahip olmaları gerektiğini sanatkâra soruyoruz. 

İlk olarak origamide her çeşit kâğıdın kullanabileceğine vur-
gu yapan sanatçı, bunun bir gazete parçası veya bir defter 
sayfası dahi olabileceğini dile getiriyor. Kendisinin daha çok 
renkli pelür kâğıtları kullandığını söyleyen sanatçı, çift kat 
kullandığı pelür kâğıtların daha kolay katlandığını ve eserle-
rin uzun ömürlü olmasını sağladığını aktarıyor. “Ancak bir 
mamut yapacaksam kâğıdın kahverengi ve yüzeyinin tüy-
lü olması gerek.” diyen sanatçı, üstü kabarık, buruşuk, taş 
desenli şeklinde kullanması gereken dokulu kâğıtları yurt 
dışından temin ettiğini söylüyor. Büyük boyutta çalışmalara 
imza atmayı tercih ettiği için kâğıtların ebatlarının da büyük 

olması gerektiğini belirten usta, origamide istenilen büyüklükte veya küçüklükte eser çalışılabi-
leceğini, bu hususta bir sınırlama olmadığını söylerken, “Cımbızlarla çalışarak 5 mm’den küçük 
kâğıtlardan turna kuşu da katladım, her bir kenarı 2 metre olan kare bir kâğıttan Çin ejderhası 
da.” diye konuşuyor. 

Usta, Çin ejderhasının yılan derisi gibi olan dış pullarının tek tek işlendiği için en uzun süren ça-
lışmalardan biri olduğundan bahsediyor. “Origaminin temelinde 2 çeşit katlama vardır; 
vadi ve tepe katlama. Kâğıt iki boyutlu olduğu için ya öne (vadi) ya da arkaya (tepe) 
katlanır. Dünyanın en zor origamisi de olsa yolu budur.” diyen usta isim, "Origami; 
'klasik' ve 'parçalı' olmak üzere iki çeşittir. Klasik origami tek parça kâğıttan katlanır. 
Genellikle iki ya da üç parçanın kullanıldığı klasik origami ile çeşitli hayvan veya eşya 
figürleri yapılır.” diyerek bilgi veriyor. Yurtkul, modüler origami olarak adlandırılan 
parçalıda ise sınırsız sayıdaki tek parça kâğıdın geçmeli, kulakçıklı ve cepli birleştirme 
yolları ile oluşturulduğunu, daha çok üç boyutlu geometrik figürler yapıldığını akta-
rırken, çalışmaların tak-çıkar oyuncaklarına benzediğini ekliyor. Sanatkâr, kendisinin 
de modüler origami ile 21 parçadan oluşan bir dinozor yaptığını söylüyor. 

İki tür olan origaminin zaman içinde modern çeşitlerinin de ortaya çıktığını anlatan 
Yurtkul, bu tarzlarda kesme ve yapıştırma işlemlerinin serbest bırakıldığını söyler-
ken, örnek olarak mimari origami, pop-up origami, kirigamiyi (kâğıt kesme 
sanatı) veriyor. “Ben tek parça kare kâğıdın katlandığı klasik origamiyi 
kullanıyorum.” şeklinde konuşan sanatçı, nadir de olsa yumu-
şak ve kıvrımlı bir şekil vermek için kâğıdın sprey ile yu-
muşatılarak kullanıldığı ıslak origamiyi tercih ettiğini 
de anlatıyor. 

Doğru Açılar Belirlenir, Katlanır,
Kâğıt Buruşturulmaz 
Son on yıldır profesyonel olarak origami ile il-
gilenen Atilla Yurtkul, bugüne kadar 200’ü aşkın 

eser vermiş. Daha 
çok mitolojik hayvan-

lar ve böcekler yapan 
sanatkâr, bu karakterlerin 
daha çok ilgisini çektiğini 

anlatıyor. Doğada veya kitap-
larda gördüğü, origamisinin güzel 

olabileceğini düşündüğü formları kâğıt 
sanatına aktaran usta isim, origami ile yapı-
lamayacak bir model olmadığını ifade ediyor 
ve şunu söylüyor: “Bir ejderha, yüzeyi pullu 
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bir balık, karmaşık böcek türleri gibi detayı çok 
olan modellerin yapımı her zaman daha zordur. 

Origami özünde simetrik kesimlere daha uygundur. İnsan-
lar, hayvanlar, objeler ikiye bölündüğünde simetrik yapıdadır. Bu 

tür çalışmalarda detaya girmediğiniz sürece zorlanmazsınız. Ama bir 
elinde kalkan, bir elinde kılıç tutan bir şövalye yapmaya kalktığınızda ora-
da işler biraz karışır.”

Bir esere başlamadan önce işe model 
çıkartmakla başlayan Yurtkul, ilk olarak kâğıt üzerinde çizim ya-

pıyor. “Mesela bir at çalışacağım. Önce atın boynu 3 birim, ba-
cakları 4 birim, gövdesi 5 birim, kuyruğu 2 birim gibi taslak bir model 

oluşturuyorum. Birimleri kareli bir kâğıda ya da artık daha yaygın olarak 
kullanılan bilgisayar programı yardımıyla yüzeye yerleştiriyorum. Sonrasında kâğıdı 

düzgün ve doğru açılarla buruşturmadan birbirine bağlıyorum. Origaminin temel ma-
tematik ve izdüşüm geometrisiyle ilişkili olduğunu söylerken de bunu kast ediyorum.” 

Origaminin en fazla iki renkten oluştuğunu belirten sanatçı, bu tarz bir çalışmayı farklı renk kâğıtları 
duvar kâğıdı yapıştırıcısı ile cam bir yüzeyin üzerinde birbirine yapıştırarak elde ettiğini anlatıyor. Bazen de folyolu 

kâğıt hazırlama tekniğini tercih ettiğini söyleyen Yurtkul, “Mutfaklarda kullandığımız alüminyum folyo kâğıdın bir tarafına pelür 
kat, diğer tarafına da ister aynı ister farklı renk pelür kâğıt yapıştırarak renkli bir origami yapabilirsiniz.” diyor. 

Kullanım Alanı Çok Geniş Bir Sanat 
“Kâğıt katlama sanatı her ne kadar ülkemize geç gelse de aslında hayatımızın pek çok alanında zaten kullanıyorduk. Yaşı yetenler 
hatırlar; pazarcılar meyve koymak için keseler veya kendilerine şapka yaparlardı. Ya da ilkokul sıralarında uçaklar yapar, uçurur-
duk. Aslında bunların hepsi bilinçli olmadan yaptığımızı birer origami örneğiydi.” diye konuşan sanatkâr, düz bir materyale üç 
boyutlu form kazandıran origami sanatının günümüzde farklı sektörlere ilham kaynağı olduğunu aktarıyor.

Çocuklar için eğitsel bir alan, büyükler içinse daha çok bir uğraşı gibi görülen origaminin vitrin süslemesinden reklamlara, moda-
dan tıbba kadar çok geniş kullanım alanından söz eden sanatçı, kalp damarlarını genişletmek için kullanılan stentleri, katlanabilir 

güneş panellerini, arabaların hava yastıklarını örnek vererek, aynı form ile tasarlandıklarını anlatıyor. 

Öze bakıldığında katlama sanatının bilime, endüstriye, farklı mühendislik çalışmalarına uyarlan-
madan önce de var olduğunu belirten usta, bitkilerin, yaprakların katlana katlana büyüdüğü-

nü, kelebek kanatlarının kozadan katlanarak çıktığını, hatta canlıların katlanarak doğduğu-
nu söylüyor.  

Origaminin Eğitsel Yönü
Öğretmen olan Atilla Yurtkul, 

Türkiye’de origami sanatını binlerce 
kişiye öğrettiğini, binlercesine daha 

öğretmek istediğini ifade ediyor. 
Origaminin özellikle çocukların 

yaratıcılığına, el ve beyin koordi-
nasyonuna, sağ-sol beyin akti-
vasyonuna, ince motor gelişimi 
eğitimlerine çok önemli katkılar 
sağladığını söyleyen usta ayrıca, 

çocukların matematiği üç boyut-
lu görmelerini de sağladığını 

aktarıyor. 

Derslere semboller ve formlar üzerinden temel bilgileri öğreterek başladığını 
dillendiren sanatçı, devamının onların yaratıcılığı ile alakadar olduğunu an-
latıyor. “Sanatta tasarım öğretilen bir şey değildir.” diyen Yurtkul, konuş-
masını şöyle sürdürüyor: “Günümüzde çocukların el sanatlarının bir dalıyla 
ilgilenmesi taraftarıyım. Çünkü teknoloji ile çok haşır neşirler. Çocuğun 
bir oyuncak modelini tasarlaması demek, özgüveninin artması demek. 
Origami de bunu çok kolaylıkla sağlıyor.”

Öğrencileri arasında yaşına göre ileri origami seviyesine geçenlerden 
bahseden ancak Türkiye’ye oranladığında sayının yeterli olmadığını 
söyleyen usta, herkesin bir origami modeli öğrenip bu becerisini, gün-
lük hayatında kullanabilmesinden, hediye edebilmesinden, çocuklarına öğ-
retebilmesinden yana. 

“Yolda, otobüste gidiyorsunuz ağlayan bir çocuk gördünüz orada cebinizden ka-
nat çırpan bir kuş çıkartırsanız, hem bir çocuk sevindirmiş olursunuz hem de kendi-
niz rahatlarsınız. Çünkü bu yolda ilerliyorsanız katlamadan duramazsınız. Çantam-
da, cebimde her an yanımda illa ki kâğıt taşırım.” diye konuşan Yurtkul, dünyada 
bu sanatla uğraşan iyi sanatçıların olduğunu ve onların işlerine baktıkça ufkunun 
genişlediğini anlatıyor. Yurtkul, yurt dışından çalışmalarını takip ettiği bazı isimle-
ri şöyle sıralıyor: “Amerikalı Michael Lafosse, matematik ve fizik-
çi Robert J. Lang, Japon ustalar Satoshi Kamiya, Hojyo Takashi 
2010 yılında hayatını kaybeden Fransız sanatçı Eric Joisel.”

Türkiye’de ise Kazakistan doğumlu Kunsulu Jilkishiyeva,     Na-
zan Tacer, Mustafa Kavici’nin bu alanda değerli işler yaptığının 
altını çizen Atilla Yurtkul, son olarak en büyük hayalini Japon-
ya’daki gibi bir origami müzesi kurarak, eserlerini kalıcı hale ge-
tirmek ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak olarak açıklı-
yor. Yaptığı yüzlerce eserini ışıktan, nemden ve olumsuz hava 
koşulundan etkilenmemesi için şimdilik kutularda muhafaza 
eden sanatçı, “Her yeni bir parça kâğıdın büyüleyici bir ese-
re dönüşmesi benim için inanılmaz. Hâlâ küçüklüğümdeki 
heyecanı yaşıyorum, oysa gittikçe azalacağını zannetmiştim 
ama hiç de öyle olmadı.” diyerek origami sanatına olan hay-
ranlığını dile getiriyor. 

Japanese White Eye-Satoshi Kamiya 40*40 cm. tek 
parça kare, folyolu krapon kağıt

Nazgul-Jason Ku 
70*70 cm. 
İkili pelur kağıt

Violin-Gen 
Hagiwara 

12*48 cm. 
tek parça, 

folyolu 
pelur kağıt

Spinosaurus-Satoshi Kamiya 
65*65 cm. tek parça kare, 
folyolu pelur kağıt
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Farklı formlarıyla bin yıllardır insan hayatında yer edinen kuklalar, hâlâ  
günümüzün en etkili görsel ifade araçlarından biri. Abartılı uzuvlar, 
canlı renkler, bazen sıra dışı kıyafetleriyle insanları kısa sürede etkisi 
altına almayı başaran kuklaların gizemli dünyası her zaman dikkat 
çekici olmayı başarıyor. Bugünün kukla sanatı temsilcilerinden biri 
olan Asuman Sübay’ın hayli sevimli ve renkli atölyesini ziyaret ederek, 
kendisiyle bu gizemli dünyaya dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Neva POLATKahramanlarıSahneBulanHayat
Usta

Ellerde
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Varlığı Antik Yunan’a dayandığı kabul edilen kuklalar, 
her dönemde farklı bir amaca hizmet etti. Çoğu za-
man dini ritüellerin bir parçası olan bu hareketli obje-
ler, bir dönem kutsal sayılarak halkın saygı gösterdiği, 
hatta tapındığı nesnelerdi. Orta Çağ'a gelindiğinde 
cinsiyetlerini kaybederek alegorik kahramanlar ve kut-
sal kişilerin canlandırılmasında kullanıldılar. Daha sonra 
dini yaklaşımlardan uzaklaşarak sokaklara taşan kuk-
lalar; abartılı, canlı ve renkli görünümleriyle insanları 
meydanlara toplayan gösteri sanatlarının bir parçası 
haline geldi. Bugün kuklalar, güldürmek, eğlendirmek 
amacıyla yapıldıkları gibi oynatılmaları sırasında gerek 
kişileri gerekse kurgusal hikayeleri ile eğitici bir işleve 
sahip olmaları bakımından da oldukça önemli.

Acaba günümüzün endüstriyel tasarım ve üretim 
anlayışının çok berisinde kalan bir yöntemle, her biri 
kendine öz kimlik kazanan kuklalar nasıl hayat bulu-
yor? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne 
Dekorları ve Kostümü Bölümü mezunu olan Asuman 
Sübay, bugünün kukla yapımı sanatçılarından biri. Her 

ne kadar biz internet ve televizyon kültürü içerisinde 
giderek varlığını unutup uzak kalmış olsak da canlan-
dırma sanatının bir parçası olan kuklalara gönül veren 
Sübay, onların sonraki nesle taşınmasına vesile olacak 
çok kıymetli işlere imza atıyor.  Son 12 senedir atölye-
sinde birbirinden güzel ve etkileyici kuklalar tasarlıyor.

Neden bu alanı seçtiğini sorduğumuzda görsel sa-
natlara her zaman ilgisi olduğunu söyleyen Sübay, 
aslında sanata resim ile başladığını söylüyor. Ancak 
üniversiteden mezun olduktan sonra, bir müddet 
bankacılık yapmış. Bununla birlikte heykelcilik ve kukla 
sanatına dair eğitimini sürdürerek alanıyla ilgili bağı-
nı korumuş. On yıldan bu yana Maltepe Üniversite-
si Mimarlık Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Nuri 
Temizsoylu’dan resim dersleri aldığını söyleyen Sübay, 
Marmara Üniversitesi’ndeki hocası heykeltraş Saim 
Bugay’dan ise kukla yapımını öğrenmiş. Bunun yanın-
da, UNESCO’nun "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan ettiği 
karagöz üstadı Orhan Kurt’tan da Karagöz tasvirleri 
dersleri almış.

Peki insanı farklı bir boyuta sürükleyerek canlılık enerjisi ka-
tan, birbirinden etkileyici kuklalar nasıl meydana geliyor, hangi 
aşamalardan geçiyor? Sübay, bize kukla yapımında kullanılan 
malzemelerin sağlığa zararlı olmadığı sürece sınırsız olduğunu 
söylüyor ve devam ediyor: “Hayal gücünüz ve yetenekleriniz 
doğrultusunda kaşıktan çoraplara, bez, strafor ve süngere, 
küçük toplardan ahşaba kadar birçok malzemeyi kullanarak 
kukla yapabilirsiniz.” Kukla yapımındaki önemli noktalara de-
ğinen Sübay, kuklayı oynatan kişinin yorulmaması için kukla-
nın hafif olması gerektiğini vurguluyor. 

Bir kuklanın aşamalarından bahsetmek gerekirse; öncelikle 
kullanılacağı oyuna uygun şekilde tasarlamakla işe başlıyor 
Asuman Sübay. Burada kafası, yüz ifadesi, kollar, bacaklar, el-
ler ve ayakların doğru orantılanması gerekiyor. El ve ayaklar 
genellikle dayanıklı olsun diye ahşaptan yapılıyor. Kafa bölü-
mü ise gazete kağıtları ve alçı karışımından oluşturuluyor. En 
son göz, ağız, burun ve kulaklara şekil vermek için özel bir 
hamur ile kaplanıyor kafatası. Bütün bu işlemler bittiğinde ise 
küçük bir fırında kurumaya bırakılıyor. El ve ayak kısımları ah-
şaptan yapılıyor, tabii bunun için biraz marangozluk marifeti 
gerekiyor. İskarpela, tokmak, mengene, fırça, vernik, demir 
kanca, zımpara ve testere gibi malzemeleri ustalıkla kullanabil-
melisiniz ki; ahşaba gerçekçi bir görünüm katabilesiniz. Vücut 
kısmında, genelde çeşitli kumaş türleri ve elyaf kullanılabiliyor. 
Bu arada, kuklanın kostüm ve kıyafetlerinin de ustanın elinde 
şekil kazandığını belirtelim. Bunun için dikiş dikmekten, kalıp 
çıkarmaktan, kostüm hazırlamaktan anlamak gerekiyor.

Kukla Nasıl Yapılıyor?
Asmalımescit’in dar sokaklarından 

birinde bulunan atölyeye girdiği-
mizde bizi birbirinden renkli man-

zaralar karşılıyor. Kimi rengarenk kı-
yafetleriyle, kimi dağınık saçlarıyla, 
kimi yüzünde asabi bir ciddiyetle, 

kimi şaşkınlıkla, kimi şefkatli bir 
gülümsemeyle, onlarca yüz sanki 
bize bakıyor. Arkadaşça bir “hoş 

geldin” karşılaması olabilir bu. 
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Kuklaların yalnızca yapım aşamasıyla 
ilgilenmeyi tercih eden Sübay, kukla sanatı 

için şunları söylüyor: “Geleneksel Türk 
tiyatrosu başlığı altında kukla, meddah, 

karagöz, ortaoyunu ve köy seyirlik oyunu 
gibi söze dayalı gösteri türleri yer alıyor. Bu 
anlamda gösteri sanatlarının bir parçasıdır 

kuklalar. Bununla birlikte benim mesleki 
alanım olan kukla yapımı ise, el sanatları-
nın bir parçasıdır. İçinde biraz marangoz-
luk, biraz heykeltraşlık, biraz terzilik, biraz 

tasarım barındırır. Bunların her birinde 
maharetiniz ne kadarsa o kadar kaliteli işler 

ortaya çıkarırsınız.” 

Örneğin ipli kuklaların genellikle ahşaptan yapılmasının ne-
deni; hareketli eklemlerin kolay yıpranmaması ve malzeme-
nin ağırlığının kuklanın oynatımına hizmet etmesidir. Mesle-
ğimin içinde özel olarak ilgi duyduğum bir konu ise günlük 
kullandığımız objelerin kuklaya uyarlanmasıdır. Benim için bir 
saat, huni, süpürge de kuklaya dönüşebilir” diyor.

"Bir kuklayı en iyi onu yapan mı oynatabilir?" sorusuna şu 
cevabı veriyor Sübay: “Kukla yapımı ve oynatıcılığı bir bütün-
dür fakat bu iki sanat aynı kişi de olmayabilir. Böyle olunca 
kuklayı oynatan ve tasarlayan kişinin dayanışma içinde ha-
reket etmesi bu bütünün oluşmasını sağlar.” Sahne ve gös-
teri sanatları alanında kukla üstatlarından Ali Poyrazoğlu’na 
2012 yılında sahnelenen "Kaplumbağa" oyunu için 14 tane 
insan boyunda kukla hazırladığını anlatıyor. Poyrazoğlu ile 
kuklaların yapım aşamasında birbirleriyle sürekli iletişim ha-
linde olduklarını, birlikte çalıştıklarını söylüyor. 

Geçmişi İnsanlık Tarihi Kadar Eski
Kuklanın tarihinden bahsedecek olursak, ilk kuklanın ne 
zaman yapıldığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmadığını be-
lirtmemiz gerekiyor. Ancak yazılı kaynaklar ilk kez eklemli 
kafatasına sahip ve menteşeli maske görünümlü kuklaların 
ilkel toplumlarda büyü ve dini törenlerde kullandığını söy-
lüyor bize. Hatta bunlardan bazıları bugün dünyanın pek 
çok yerindeki müzelerde sergileniyor. Mesela Hindistan’daki 
Yeni Delhi Müzesi’nde bir zamanlar iple bağlanmış olduğu 

anlaşılan bir terracota maymunu örnekler arasında. Bu may-
munun yaklaşık olarak M.Ö. 40.000 yıl öncesinde yapıldığı 
belirtiliyor. Bu tarihe yakın bir dönemde Mısır kökenli bir ipli 
kukla figürü de Fransa Paris’teki Louvre Müzesi’nde bulunu-
yor. Eski Yunan ve Roma’da da kukla gösterilerinin yapıldığı, 
gezgin kuklacıların Asya ve Avrupa’da köy, kent ve panayırla-
rı dolaşarak gösteri yaptıkları da biliniyor. Orta Asya’da kuk-
laların kolkarcak, kagucak gibi adlarla hem el kuklası hem ipli 
olarak oynatıldığı kaydediliyor. 

Kuklaların nereden, nasıl ve hangi yollarla Türklere geldiği 
konusunda çok değişik görüşler bulunuyor. Bunların içinde 
kuklanın Orta Asya’da Türkler arasında yaygın olarak oynatıl-
dığı, göçler sırasında Anadolu’ya getirildiği ağırlık kazanıyor. 

Osmanlı Şenliklerinin Baş Aktörleri Kuklalar
Osmanlı’da yüzyıllar boyunca oynatılan çeşitli kukla türleri, 
daha çok 17. yy’da daha yaygın olarak görülüyor. 19. yy’ın 
sonunda kuklalar, Batı tiyatrosu, yerli orta oyunu ve tuluat 
tiyatrosunun karışımından oluşan küçük seyirlik oyunlarda 
da kendini gösteriyor. Bu dönemde Romanların oynadığı 
“iskemle kuklası” adıyla anılan oyun da öne çıkan türlerden 
biri. El kuklası ve ipli kukla haricinde, araba kuklaları oyunu 
da sıklıkla sahnelenenler arasında. Bu tür oyunlar, büyük 
boy kuklalarla arabaların arkasına gizlenilerek canlandırılıyor. 
Araba kuklasında kuklayı oynatan kişi ayrıca içine girerek de 
kuklayı oynatabiliyor. 
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Kuklanın eğlence etkinliklerindeki işlevinin yanı sıra, insan-
ların uzun zaman boyunca meydanlardaki kalabalıklara 
dertlerini ve siyasi tepkilerini dile getirme aracı olarak da 
kullandığını söyleyebiliyoruz. Provakatif bir yön kazanma-
larıyla birlikte, kuklalar için kimi zaman yasaklar ve cezalar 
dönemlerinin de yaşandığı biliniyor. Böyle olunca, meydan 
gösterilerinin kahramanları, bu kez illegal yollara başvurarak 
gizli gizli varlıklarını koruyorlar. Savaş yıllarında savaş karşıtı 
gösteriler ve siyasilere yönelik taşlamalarla sahnelerde bolca 
yer eden kuklalar, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
ciddi, edebi ve bir dramatik tür olarak ele alınıyor. O döne-
me dek açık hava temsillerinde kullanılan el kuklaları, opera 
ve operet temsillerinde kullanılan ipli kuklalar gibi salonlarda 
düzenlenen programlarda yer alıyor. Bu değişimle birlikte 
sağlanan yeni teknik olanakların da doğrultusunda kukla 
uygulamaları çeşitleniyor. Teknik, biçim ve içerik üzerine cid-
di çalışmalar yapılırken, kukla tiyatrosuna ilişkin kitaplar ve 
çalışmalar da yayınlanıyor. 

Sokaktaki insanın nabzına göre ritim ayarlayan el kuklaları 
televizyonun hayatımıza gelmesiyle, kendine burada da bir 
müddet yer buluyor. Günümüzde daha çok kırsal bölgeler-
de oynatılan bu kukla türleri dışında Türk tiyatrosu içerinde 
yer alan ipli kuklalar ve el kuklaları bugün çeşitli sahnelerde 
varlığını koruyor.  

Kukla Sanatında Neredeyiz?
Ülkemizde kukla sanatının durumunu sorduğumuzda Sü-
bay, bununla ilgili en önemli gelişmenin 1958’de Mimar 
Sinan Üniversitesi’nde Prof. Sadi Öziş tarafından İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Dekoratif Sanatlar 
bünyesinde ‘Tiyatro Dekoru ve Kostümü Atölyesi’nin açılma-
sı olduğunu söylüyor.  

Halkın sergilediği bu kukla oyunlarının yanında, özellikle 
19. yüzyıl sonlarına kadar padişahlar veya saray mensup-
ları tarafından çeşitli vesilelerle düzenlenen yüzlerce şen-
lik ve törenin vazgeçilmez bir parçası sayılıyor kuklalar. Pa-
dişah çocuklarının doğumları (velâdet-i hümayun), sultan 
hanımların ya da saraya mensup kişilerin evlilikleri (sûr-i 
cihâz), şehzadelerin ilk derse başlamaları (bed-i besme-
le), kazanılan askerî zaferler (fetih şâd umanlığı), ordunun 
sefere çıkması ve şehzadelerin sünnet merasimleri vesile-
siyle düzenlenen şenlikleri bunlar arasında sayabiliyoruz. 

KAYNAKLAR 1) Cemil Miroğlu, Kukla oyunları. Seri. IV. Ankara: CHP Halkev-
leri Yayınları, 1948 2) Neslihan AVCI, Ayşe Kuklalar. İstanbul: Ya-pa Yayınları, 
2003 3) Ünver ORAL, Kukla ve Kuklacılık. İstanbul: Kitapevi Yayınları, 2003  4) 
Ünver ORAL, Madalyalı Kuklacımız Talat Dumanlı, Hayatı-Sanatı-Tekniği ve Bir 
Oyun Metni. Ankara: B.R.C. Basım, 2004 5) Nebi ÖZDEMİR Cumhuriyet Dönemi 
Türk Eğlence Kültürü. Ankara: Akçay Kitapevi, 2005 6) Berka ÖZDOĞAN Ço-
cuk ve Oyun. 2. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık, 1997 7) İlbeyi ÖZER Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Sosyal Yaşam, Türkler Ansiklopedisi, C. 14, Ankara, 2002

1996-1997 yılında Dekor ve Kostüm Tasarımı Ana Sanat Dalı 
Bölümü, Kukla ve Gölge Oyunu Ana Sanat Dalı olarak ye-
niden yapılandırılıyor. Sübay, bu üç sanat dalının ortak dört 
yıllık eğitim programlarının sonucunda mezun olan öğrenci-
lerin, gayet başarılı bir eğitimden geçtiğini, başarılı işler suna-
bildiğini dile getiriyor. Ayrıca Devlet Tiyatroları, Devlet Opera 
ve Balesi, belediyelere bağlı ödenekli Şehir Tiyatroları’nda 
Sahne Dekor Kostüm, Kocaeli Üniversitesi Sahne Sanatları 
Bölümü’nde kukla ve mask çalışmaları ve Gazi Üniversitesi, 
Mesleki Eğitim Fakültesi (Sanat Tasarım Fakültesi) El Sanatları 
Eğitim Bölümü Dekoratif Sanatlar Ana Bilim dalında kukla 
üzerine eğitim verildiğini sözlerine ekliyor. 

Sahne alanında kukla sanatının en benimsendiği, başarı 
gösterdiği ve ilk akla gelen ülkelerin Rusya, İtalya, Almanya 
ve Çek Cumhuriyeti olduğuna dikkat çeken Sübay, ülkemiz-
de de böyle bir potansiyel olduğunu ancak biraz daha can-
landırılması gerektiğini düşünüyor." 

Son olarak Sübay’a "Daha önce hiç kendi yaptığınız kukla-
lardan hazırladığınız bir gösteri oldu mu?" diye soruyoruz. 
“Ben tasarımcı olduğum için hiç gösteri düzenlemedim fa-
kat kukla öğrettiğim arkadaşlarımla birlikte sergi açtık. Hem 
yetişkinler hem de çocuklar tarafından büyük ilgi gördü ve 
çok mutlu oldum.” şeklinde cevap veriyor Sübay. Ancak 
son zamanlarda absürt tiyatronun önde gelen isimlerinden 
Eugène Ienesco'nun “Gergedan” oyununu kuklalarla sah-
neye koyma gibi bir projesinden ve bunun için oldukça he-
yecanlı olduğundan söz ediyor.
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İslam beldelerinde erken dönemlerde inşa edilen, bulunduğu şehrin en büyük camisi… 
Kaynaklarda böyle tanımlanıyor ulu camiler. Her biri geçmişten günümüze kültürel birer miras 

olarak gelen ulu camilerden Türkiye genelinde tam 118 tane var. Sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi 
Eyice başta olmak üzere pek çok sanat tarihçisine araştırma ve çalışmalarına fotoğraflarıyla 

katkıda bulunan şehit Mustafa Cambaz, Anadolu’yu karış karış gezip fotoğrafladı bu 118 camiyi. 
Aralarında “Anadolu’nun El Hamrası” olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii de var, “Bursa’nın 

Ayasofyası” denilen Bursa Ulu Camii de, Anadolu’nun en eski ulu camisi Diyarbakır Ulu Camii de. 

Semra ÜNLÜ

Mustafa Cambaz

Divriği Ulu Camii

UluCamiler
Kültürel

Mirasımız
Tütün ve tütün mamullerinin kapalı ortamlarda içilebildiği bir dö-
nemde, günlük bir gazetenin her masasından dumanlar tüten 
kantinindeyiz. Gündem toplantısı bitmiş, sayfalara göre haber 
dağılımı yapılmış ve yazı işleri kadrosu, sayfaları -mesleki jargon-
la- ‘çatmaya’ başlamadan önce kısa bir mola için kültür man-
tarları gibi kantinin masalarına dağılmış oturuyor. Kantine girer 
girmez göze ilk çarpan masada ince, zayıf yapılı bir adam ile 
ak saçlı, ak sakallı meslektaşı oturuyor. Şivesinden Trakyalı ol-
duğu anlaşılan ince yapılı adam, karşısında oturan, saçı sakalıyla 
pir-i fâni görünen ama gerçekte 50’sinde bile olmayan adama 
heyecanla bir şeyler anlatıyor. Yan masadan kulak misafiri olan 
bir başkası, Trakyalı’nın, ak sakallı adama, bir kitap projesinden 
bahsettiğini işitiyor. 

Şehrin dört bir yanındaki tarihi, kültürel mekânları fotoğraflayıp, 
kitaplaştırmayı öneriyor. Her ölüm zamansızdır ya, ak sakallının da 
erkenden göçüp gitmesi yüzünden, o gün kantin masasında he-
yecanla üzerinde konuşulan o proje, maalesef hayata geçirileme-
di. Fakat yıllar sonra Türkiye’de daha önce kimsenin ele almadığı 
bir konudaki başka bir projeyi hayata geçirdi yüzünden gülümse-
mesi hiç eksik olmayan uzun, zayıf adam. Anadolu’yu karış karış 
gezdi ve Türkiye sınırları içerisindeki tüm ulu camileri fotoğrafladı. 
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“Fotoğraf En Önemli Kayıttır”
Aralarında “Anadolu’nun El Hamrası” olarak nitelendirilen 
Divriği Ulu Camii’nin de bulunduğu tam 118 ulu camiyi, en 
ince detaylarına kadar özenle fotoğraflayan ve o fotoğrafla-
rı bir kitapta toplayan adam, Mustafa Cambaz’dan başkası 
değil. Bu satırların devamında kalem, “Sanat tarihi fotoğ-
rafçısı Mustafa Cambaz’la, Anadolu’yu il il, ilçe ilçe, kasa-
ba kasaba gezerek hazırladığı ‘Türkiye Ulu Camileri’ kita-
bı hakkında konuştuk.” diye yazmak istiyor. Ne var ki, bu 
mümkün değil. Gazetenin kantininde sigaralarından tüten 
dumanların arasında karşısında oturan meslektaşı, dostu, 
ağabeyi ak sakallı gibi, Cambaz da erken ayrıldı aramızdan. 
Hem de onca emek verdiği kitabının yayımlanmasından sa-
dece bir ay sonra. Cambaz’ınki, ona birçoğumuzu kıskandı-
racak paye kazandıran, şehadet şerbetini tattıran bir ölüm 
oldu. Bir Türk olarak Yunan ordusuna hizmet etmemek için 

doğup büyüdüğü Gümülcine’den kaçıp geldiği Türkiye’de 
senelerce bir ‘haymatlos’ (vatansız) olarak yaşayan o yüce 
gönüllü adam 15 Temmuz 2016’da, bu ülke için, hem de 
bir an bile düşünmeksin, canını feda etti. Kırmızısına kanını 
kattığı Türk bayrağının altında, yüzünde tekfin edilirken bile 
eksik olmayan gülümsemesiyle yatıyor şimdi. Okuduğunuz 
satırların müellifine, eski mesai arkadaşı, ağabeyi Mustafa 
Cambaz’la kitabı üzerinde mülâkat yapmak nasip olmadı 
yazık ki. Ama hem yaptığı çalışmaya olan saygı ve hayranlık, 
hem de şahsına karşı vefa hissiyatıyla, şehadetinden önce 
söyledikleri ve alanında ilk olan kitabının rehberliğinde ka-
lemi elimize aldık. 

“Türkiye’nin Ulu Camileri” kitabı ilk çıktığında, yıllarca 
emek verdiği, çatısı altında bunca dost biriktirdiği Yeni Şa-
fak Gazetesi’ne verdiği röportajda, projenin hayata geç-

mesini bakın nasıl anlatmış şehidimiz; “Fotoğraflanacak 
detaylarının fazla olması, bende ulu camilere karşı özel bir 
ilgi uyandırdı. Araştırmalarımda, Anadolu’daki Selçuklu ve 
Beylikler Dönemi yadigârlarının hepsini bir arada toplayan 
bir çalışmanın henüz yapılmadığını gördüm. Bu bir eksiklikti 
ve yıllarca zihnimin bir köşesini meşgul etti. Türkiye sınırları 
içindeki ulu camileri en ince detaylarına kadar fotoğraflayıp 
kayıt altına almak ve bir albüm kitapta toplamak istiyordum. 
Çünkü fotoğraf en önemli kayıttır. Nihayet bir vesileyle kar-
şılaştığım Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Prof. Dr. Turan 
Karataş, böyle bir projenin hayata geçirilmesinin önemli ol-
duğunu, bunun için desteğini esirgemeyeceğini söyleyince 
bu albüm kitabın hikâyesi başladı. Türkiye’nin ulu camileri-
nin haritasını çıkardım ve rotamı çizip vira Bismillah dedim.”

Kitabı yayınlayan Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcı-
sı Şaban Abak da kitabın ortaya çıkış öyküsünü anlatırken, 

şehit Mustafa Cambaz’ın Anadolu’da gittiği her ulu camiyi 
detaylı bir şekilde fotoğrafladığını belirtiyor ve sözlerine de-
vamla, “Bir gün sohbet esnasında 47 camiyi tamamladığını 
söyledi.  İslam Ansiklopedisi’nin ‘Ulu Cami’ maddesinde 52 
ulu caminin adının sayıldığını fakat Prof. Semavi Eyice’yle, 
Doğan Kuban’la ve konuyla ilgili başka bilim insanlarıyla özel 
sohbetlerinde ve yazılarında, bugün Türkiye sınırları içeri-
sinde bulunan Selçuklu ve Beylikler Dönemi ulu camilerinin 
sayısının 110’un üzerinde olduğunu ve bunların tümünü 
tamamlayıp bir koleksiyon yapmak istediğini söyledi. Biz de 
kurumumuzun Bilim Kurulu’nda ve Yayın Komisyonu’nda 
bir Türkiye ulu camileri kitabı çıkarmayı önerdik. Bunun için 
Mustafa Cambaz’ı görevlendirdik. 2015 yılı içerisinde, çalıştı-
ğı kurumlardan izin alarak 2 ay ilkbahar mevsiminde, 2 ay da 
sonbahar mevsiminde bütün Türkiye’yi dolaştı. Elinde mev-
cut olan 47 caminin fotoğraflarını da kullanmadı,  o camileri 
de yeni bir fotoğraf makinesi alarak yeniden çekti.” diyor.   
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İslam Egemenliğinin Simgesi Ulu Camiler
Sanat tarihi fotoğrafçısı Mustafa Cambaz’ın, dört ay sü-
ren çalışmasına konu olan ve tam 10 bin adet fotoğraf 
çektiği ulu camiler neden önemli, buna biraz değinelim 
istiyoruz. Kaynaklarda ulu camiler, “İslam beldelerinde 
erken dönemlerde inşa edilen, şehrin en büyük camisine 
verilen ad” olarak tanımlanıyor. Anadolu’daki birçok il ve 
ilçe merkezinde görebileceğimiz ulu camiler, genellikle bu-
lundukları yerin adını taşıyor. ‘Büyük cami’, ‘Cami-i kebir’ 
isimleriyle de anılan bu ibadethanelerin bir kısmı, Osmanlı 
döneminin selâtin camileri gibi banisinin adıyla biliniyor. 

1071 yılında atalarımızın Anadolu’ya girmesiyle birlikte Bü-
yük Selçuklular ve Beylikler Dönemi'nde artık yeni vatanın-
da yeşermeye yüz tutan Türk sanatı, inceliğini ve zarafetini 
kutsal mekânlarda ve pek tabii ki, bulundukları şehrin âdeta 
simgesi durumunda olan ulu camilerde de gösterme baş-
ladı. Büyük Selçuklular döneminde Anadolu’da inşa edilen 
mimari yapılarda taş ve ahşap işlemeciliğinin en güzel ör-
neklerinin verildiği, kimi günümüze dek gelebilen bu mimari 
eserlerde kendisini gösteriyor. Bunlardan biri de sonraki sa-
tırlarda daha detaylı değineceğimiz Divriği Ulu Camii...  

Erken Osmanlı dönemine gelindiğinde de ulu camilerin, 
çok birimli ya da çok kubbeli şekilde yine ince işçilikle inşa 
edildiğini görüyoruz. İnşa edildiği şehirde yaşayan halkın 
Cuma ve bayram namazlarını bir arada kılmasına imkân 
verecek şekilde tasarlanan ulu camiler, döneminin şartları 

ölçüsünde olabileceği kadar büyük ve şehrin en merkezi ye-
rine inşa edilmiş. Hem Selçuklular, hem Beylikler ve hem de 
Osmanlı dönemlerinde sultanlar ve beyler, Cuma namazının 
hür Müslüman erkeğe farz olmasından ötürü, idaresi altın-
daki bölgenin bir simgesi olarak inşa ettirmiş ulu camileri. 

Şehit Mustafa Cambaz da, emek emek fotoğrafladığı ulu 
camilerin özelliklerinden bahsederken, bu mabetlerin bir 
anlamda bulundukları şehrin bağımsızlık sembolü olması-
nı, bakın hayattayken nasıl anlatmış; “Ulu camiler, Cuma 
camisi ve egemenlik simgesi oldukları için şehrin en mer-
kezi yerinde, kalenin hemen yanında inşa edilmişler. Şeh-
rin çekirdeği konumundaki bu mabetler, mimari ve süsle-
me açısından bulundukları yerdeki diğer camilerden daha 
özellikli oluyor. Bir de İslâm mimarisinde bazı mimari form-
lara sembolik anlamlar yüklenmiş. Minare ezan okunan 
yer olmanın yanında, fethedilen bölgelerde Müslümanla-
rın hâkimiyet sembolü olarak kullanılmış. İslam egemenli-
ğini simgelemiş. Minber, Cuma günleri hutbe vasıtasıyla 
dini ve toplumsal mesajların müminlere ulaştırıldığı yer 
olması nedeniyle devleti sembolize eden bir mimari birim 
olarak görülmüş. Mihrap ve taç kapılar da cennete giri-
şi sağlayan kapılar olarak değerlendirilip simgesel olarak 
‘cennet kapıları’ diye adlandırılmış. Bu yüzden ulu camiler; 
kimi mozaik çini süslemeli tuğla minareleri, kimi dantel gibi 
örülmüş taç kapıları, kimi gösterişli taş veya çini mihrapları, 
kimi de kündekâri ahşap minberleriyle dönemlerinin en iyi 
örnekleri olarak öne çıkar.” 

Yazıyı kaleme alırken Mustafa ağabeyin şehadetinden 
önce dilinden dökülenlerden, yakın çevresinin, onun bu 
çalışması hakkındaki açıklamalarından yararlanacağımızı 
belirtmiştik. Kelimenin gerçek anlamıyla uğrunda ölecek 
kadar sevdiği bu memleketin 81 ilini değil ama 41 ili ve 77 
ilçesini karış karış gezdiğini söylemiş Cambaz. Hilesi ayan 
beyan ortada olan bir illüzyonla, kulağımızda çınlayan mu-
hayyel sesi… O anlatsın biz dinleyelim istiyoruz.  

Kâh eşi ve biricik oğlu, ciğerparesi Alparslan’ın eşliğinde, 
kâh bir başına dört ay süren seyahatlerinde 17 bin kilomet-
re yol yapmış Mustafa Cambaz. Sırtında çantası, elinde ulu 
camilerin bulunduğu merkezleri işaretlediği bir Türkiye ha-
ritasıyla koyulduğu yolculuğa Güneydoğu’dan başlamış. 
Anadolu insanının benzersiz misafirperverliğine tanıklık 
ettiği bu yolcukları, “ölene kadar unutamayacağı, mükem-
mel bir deneyim” olarak görmüş. 

Söylediğine göre Anadolu’nun en eski tarihli camisi, Di-
yarbakır Ulu Camii. Müslümanların şehri fethinden sonra, 
kiliseden camiye çevrilmiş. Yapı, 639 yılında Hz. Ömer dö-
neminde şehrin merkezindeki en büyük mabet olan Mar-
toma Kilisesi’nin bulunduğu alana inşa edilmiş. Türkler’in 
Anadolu’ya girişinin ardından fethin bir simgesi olarak Bü-
yük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın emriyle 1091 yılında ihya 
edildiği, çiçekli kûfi kitabesinden anlaşılıyor. Caminin, Mimar 
Muhammed b. Selâme tarafından yapıldığı tahmin ediliyor. 
Diyarbakır Ulu Camii’nin avlusunun doğusunda yer alan iki 
kitabede ise Mimar Hibetullah el-Gürgâni’nin adı geçiyor.  

Öte yandan Anadolu'da Büyük Selçuklular'a bağlanan 
ulu camilerden ilkinin de Kars'taki Ani Ulu Camii olduğu 
biliniyor. Günümüzde harap bir vaziyette bulunan cami-
nin tavanında Selçuklu yıldız motifleri yer alıyor.
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En Çok Ulu Cami Diyarbakır’da
İslam beldelerinde fethedilen şehirlerin şekillenmesinde 
önemli unsurların başında ulu camiler geliyor. Bu camiler, 
şehir halkının dini, ilmi ve sosyal pek çok ihtiyacına cevap 
verecek biçimde külliye olarak tasarlanmış. Toplu ibadet 
edebilmenin yanı sıra halkın eğitim ve sağlık ihtiyaçları-
nı da karşılayan ulu camiler, sosyal yaşamın merkezi ol-
muş. Anadolu’da medrese, hastane, imaret, kervansaray, 
han, hamam, bedesten ve çarşıların, ulu camilerin he-
men yanında yer alması sebebiyle, Anadolu şehirlerinde 
bütün yollar ulu camilere çıkar desek yanılmış olmayız. 
Türkiye’nin 41 ilinde bulunan ulu camilerin en çok hangi 
bölgemizde olduğu sorusu akla geliyor. 

Bölge olarak Güneydoğu Anadolu ilk sırayı alırken, bu 
bölgeyi İç Anadolu ve Ege bölgeleri izliyor. Şehir olarak 
ise yine Güneydoğu illerimizden Diyarbakır 8 ulu camiyle 
ilk sırayı alırken, Şanlıurfa ve Konya 6’şar ulu cami ile ikin-
ci sırayı paylaşıyor. Isparta’da 5, Kahramanmaraş, Kayse-
ri, Mardin, Tokat ve Kütahya’da ise 4’er ulu cami bulunu-
yor. Adıyaman, Afyon, Bitlis, Aksaray, Erzurum, Malatya, 
Sivas ve Çorum’da da 3’er ulu cami var tarihe tanıklık 
eden. Sanat tarihi fotoğrafçısı Mustafa Cambaz, her işin-
de olduğu gibi bu tarihi mabetlerin her birini fotoğraf-
larken titizlikle çalışmış ve camileri mümkün olduğunca 
farklı açılardan görüntüleyebilmek için büyük gayret sarf 
etmiş. Bazıları günümüzde binaların arasına sıkışıp kal-
dığından, kimi zaman çevredeki binaların çatılarına ve 
evlerin balkonlarına çıktığı olmuş.  

Cambaz’ın “Türkiye Ulu Camileri” kitabının sunuşun-
da da, onun bu çalışmasının önemi, şöyle vurgulanmış; 
“Depremler, savaşlar, işgaller ve yönetim değişiklikleri gibi 
sebeplerle zarar gören mimari kültür varlıklarımızın titiz-
likle korunması, onların yüksek sanat değerinin ve tarihi 
öneminin bilinmesiyle kolaylaşacaktır. Türkiye Ulu Camileri 
Fotoğraf Albümü, fotoğraf teknolojisinin imkânlarını kul-
lanarak bu seçkin eserlerin değerine ve güzelliğine dikkat 
çekmeyi, söz konusu kültür varlıklarımızın korunması, ya-
şatılması ülküsüne hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Albü-
mün ayrıca gelecek yıllarda ihtiyaç duyulabilecek muhte-
mel tamir, bakım, onarım çalışmalarında ilgili uzmanlara 
bir görsel kaynak, fotoğrafla kaydedilmiş bir hafıza olması 
da gözetilmiştir.” 

“Divriği Mucizesi” Bir Mimari Şaheser
Mimari ve süsleme açısından bulundukları yerdeki diğer 
camilerden daha özellikli olan ulu camiler; kimi dantel gibi 
örülmüş taç kapısı, kimi gösterişli taş veya çini mihrabı, 
kimi kündekâri ahşap minberi, kimi ahşap yahut taş di-
rekleriyle, kimi de mozaik veya çini süslemeli minareleriyle 
dönemlerinin en güzel örnekleri olarak öne çıkıyor. Mus-
tafa Cambaz’ın, kitap çalışması sırasında kendisini en çok 
etkileyen, heyecanlandıran cami olarak nitelendirdiği ve 
“Anadolu’nun ücra bir kasabasında, kendi sakinliği içeri-
sinde gözden uzak kalmış bir mücevher” dediği Divriği Ulu 
Camii de bunlar arasında özel bir yere sahip. 
Mimari olarak “Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası” olarak 
bilinen ve vaktiyle Evliya Çelebi’nin “Methinde diller kı-

sır, kalem kırıktır” dediği yapı esasında cami, darüşşifa 
ve türbeden meydana gelen bir külliye. Anadolu Selçuklu 
Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edil-
miş. Cami kısmı, Süleyman Şah’ın oğlu Ahmet Şah tara-
fından, darüşşifası ise eşi Melike Turan Melek tarafından 
yaptırılmış. İnşasına 1228 yılında başlanıp 1243 tarihinde 
tamamlanan yapı kompleksinin Baş Mimarı, Muğis oğlu 
Ahlatlı Hürrem Şah. 

Divriği Ulu Camii hakkında Mustafa Cambaz’ın sesine de 
kulak verelim istiyoruz. “Döneminin ve sonraki dönem-
lerin tek ve benzersiz örneği. Mimarlık tarihinde öncesi 
ve sonrası yok. Mimari özelliğinin yanı sıra dikkat çekici 
değişik bitkisel ve figürlü süslemeleriyle seyretmeye doya-
mayacağınız bir eser. Sadece, ‘Cennet’ kapıları olarak ad-
landırılan üç kapısı yüzlerce büyük camiye bedel. Anadolu 
taş oymacılığının şaheseri. Taş, sanki hamur gibi yoğrulup 

9594

Diyarbakır Ulu Camii

Divriği Ulu Camii dış süslemelerinden detay.
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şekillendirilmiş. Yüzlerce irili ufaklı motiften hiçbiri diğeri-
ne benzemiyor. Bu motiflerin de hepsinin zahiri ve batıni 
anlamları var. Müthiş bir eser.”

Cambaz’ın da hayattayken dikkat çektiği gibi, uzaktan 
bakıldığında simetrik görünen, ancak esasında asimetrik 
olan bezemeleri, bu mimari şaheseri farklı ve özgün kı-
lan özelliklerinden biri. Yapının hiçbir yerinde, hiçbir motif, 
-kâinattaki farklı varlıkların muhteşem bir ahenk ve denge 
içerisinde olduklarını anlatırcasına- kendini tekrar etme-
miş. Bu ulu camide kapılar ve sütunlar başta olmak üzere, 
külliyenin birçok yerinde göze çarpan Ahlatlı ve Tiflisli us-
taların ellerinden çıkmış motifler, taş işçiliğinin en nadide 
ve en ince örneklerini yansıtıyor. 

Sanat tarihçilerinin “Divriği mucizesi” olarak nitelendirdiği 
Divriği Ulu Camii; mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemleri-
nin dengeli ve uyumlu tasarımıyla, dünyada görülmeye değer 
eserler arasında gösteriliyor. Cami, 1985 yılından bu yana, 
UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası” listesinde yer alıyor. 

“Bursa’nın Ayasofyası” Bursa Ulu Camii
Fotoğrafçı Mustafa Cambaz’ın, Evliya Çelebi’den ilhamla 
“Bursa’nın Ayasofyası” dediği Bursa Ulu Camii de Ana-
dolu’daki ulu camilerin en görkemlilerinden biri. Yıldı-
rım Bayezid tarafından yaptırılan cami, 1396-1400 yılın-
da tamamlanmış. İki minareli caminin ceviz ağacından 
kündekâri minberi, âdeta bir sanat şaheseri. Ustasının, 
el-Hac Muhammed b. Abdülaziz İbnü’d-Dakki olduğu bi-
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Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde “ağaç direkli bir cami” 
diye bahsini ettiği Kütahya Ulu Camii de bunlardan biri. 
Yıldırım Bayezid döneminde inşa edildiği tahmin edilen 
cami, 606 yıllık bir geçmişe sahip. Şehir önemli çini üretim 
merkezlerinden biri olmasına rağmen, ulu camide mihra-
bın sağında kalan Kâbe tasvirli çiniler haricinde camide çini 
kullanılmaması dikkat çekiyor. Caminin bezemesindeki kale-
mişleri, dönemin sanat anlayışını yansıtır nitelikte.

Mardin Ulu Camii, Aksaray Ulu Camii, Silvan Ulu Camii... 
Türk kültür mirasının önemli aktörlerinden olan tüm ulu 
camilerimizdeki ince mimari, Mustafa Cambaz’ın albüm ki-
tabında, tüm ayrıntılarıyla tarih, sanat ve sanat tarihi merak-
lılarının ilgisine sunulmuş. Cambaz, çektiği her bir kareyle, 
Mardin’den Aksaray’a, Hatay’a, Erzurum’a Anadolu’nun ta-

rihi zenginliğini bir kez daha belgelemiş. Ömrü vefa etseydi, 
daha yapacağı çok iş vardı bu memleket için. 

Fotoğraflarıyla Prof. Dr. Semavi Eyice başta olmak üzere 
pek çok sanat tarihçisine araştırma ve çalışmalarına kat-
kıda bulunan Türkiye aşığı Cambaz, yaşasaydı kervansa-
raylar ve çeşmeleri çalışacaktı. Tek evladı, oğlu Alparslan 
Cambaz, babasının, “Yapmadan ölmeyeceğim” dediği 
Türkiye’nin Ulu Camileri çalışmasından sonra kervansa-
raylar ve çeşmeleri çalışmak istediğini söylüyor. Şehit oğlu, 
babasının hayalini gerçekleştireceğini belirtiyor ve “Bana 
epey zengin bir arşiv bıraktı. İnşallah elime yüzüme bulaş-
tırmam. Annemle birlikte gezeceğiz, fotoğraf çekeceğiz.” 
diyor. Biz de kendisine kolaylık, şehidimize de Allah’tan 
rahmet diliyoruz. 

liniyor. Kur’an-ı Kerim’deki ayet sayısına tekabül eden 6666 
adet parçadan meydana gelmesi, caminin kündekâri min-
berini özel kılıyor. Caminin bir başka özelliği, Cambaz’ın 
kitabında şöyle anlatıyor; “Minberin mihraba bakan doğu 
yüzünde güneş sisteminin yani güneş ile gezegenler, batı 
yüzünde ise galaksi sistemi tasvir edilmiş.” Ayrıca mihrapta-
ki süslemelerin, 1862 yılında Bursa’ya sürgün edilen Tevfik 
Paşa tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. 

Bursa Ulu Camii’den 10 yıl sonra yapılan ve Eski Cami ola-
rak bilinen bir başka Edirne Ulu Camii, Cambaz’ı daha fazla 
etkilemiş söylediğine göre. Mimari yapı olarak Bursa Ulu 
Camii’ne benzese de teknik olarak daha ileri olduğunu dü-
şünülen bu camiyle ilgili, “Camiyi örten dokuz kubbe, ge-
niş ve sakin kemerler üzerine oturuyor. Kubbe ve kemerleri 
taşıyan kalın kesitli ayaklar zemine öyle sağlam basıyor ki, 
bakanda, sanki cami bulunduğu yerde sonsuza kadar var 
olacakmış hissini uyandırıyor.” diye konuşmuş. Kitapta ise 
caminin diğer özelliklerine şöyle değinilmiş; “… yapımı 805 
(1402-1403) yılında Emir Süleyman Çelebi tarafından baş-
latılmış, 816’da (1413) Çelebi Sultan Mehmed tarafından 
tamamlatılmıştır. ...Avlusu bulunmayan camiye üç kapı ile 
girilmektedir. Batıdaki kapının üzerinde yer alan kitabede 
yapının mimarı olarak Konyalı Hacı Alaeddin ile kalfa Ömer 
b. İbrahim’in adları okunmaktadır. Cami içinde 1020 (1611) 
yılında Filibeli Ramazan Ağa tarafından yaptırılan edirnekâri 
süslemeli ahşap mahfil bulunmaktadır... Mihrabın sağındaki 
duvarda Kâbe’den getirildiği rivayet edilen bir taş mevcut-
tur... Camide, II. Murad tarafından Edirne’ye davet edilen 

Hacı Bayram-ı Veli’ye ait vaaz kürsüsü yer almaktadır. ”Şim-
di yaşasaydı eğer, karşısında oturup onun o mütebessim 
yüzüne bakarak röportaj yapabilseydik, “Edirne’den Kars’a, 
Sinop’tan Antalya’ya Türkiye’nin 41 şehrindeki ulu camileri 
gezdin. Mimarisiyle diğerlerinden çok farklı formda oldu-
ğunu gördüğün bir cami oldu mu?” diye sormak isterdik. 
Şehadetinden önce kitabıyla ilgili neler söylediğini araştırır-
ken, sorumuza zaten cevap vermiş olduğunu görüyoruz. 
Ermenek Ulu Camii’ni anlatmış gazetesine Mustafa ağabey.

“Hâkim bir tepede kurulu olan bu caminin mihrabında alı-
şılmışın dışında bir uygulama mevcut. Niş içinde üç küçük 
pencere açılmış.” dediği Ermenek Ulu Camii, “Türkiye’nin 
Ulu Camileri” kitabında da, “Ermenek Kalesi’nin eteklerin-
de şehre hâkim bir set üzerinde yer almaktadır. Karama-
noğulları döneminde inşa edilen cami, son cemaat yerinde 
harime açılan kapının orijinal ahşap kanatları üzerinde Sel-
çuklu sülüsüyle yazılmış 702 (1302-1303) tarihli kitabesine 
göre Karamanoğulları Beyi Mahmud Bey tarafından yaptı-
rılmıştır. Aynı kapının iç yüzünde kemerin üzerindeki kitabe-
de son cemaat yerini 950’de (1543) İshak Bey’in oğlu Hacı 
Seydi Ali’nin tamamlattığı belirtilmektedir.” diye anlatılıyor. 

Mustafa Cambaz’ın, kamerasını kurmadan önce, bahçe-
deki şadırvandan abdest alıp minberin kenarında iki rekât 
mescit namazı kıldığı Anadolu’nun tüm ulu camileri, ait 
oldukları dönemin sanat ve mimari anlayışını yansıtıyor de-
miştik önceki satırlarda. 
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Dünden bugüne minyatürlü yazmalara 
şöyle bir baktığımızda gelenekli 

sanatçıların arasında çok alışılagelmiş 
bir şey değil otoportre çalışmalarla 

karşılaşmak. Minyatür Sanatçısı Taner 
Alakuş yaptığı eserlerle bu anlayışı yıkmak 
istemiş. Kendisiyle buluşarak çalışmalarını 

ve minyatür sanatını konuştuk. 

Vera BATURALP

Üniversitede aldığı tezhip eğitimiyle sanat hayatına başla-
yan usta isim Taner Alakuş’un minyatüre olan ilgisi Süley-
maniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nde gördüğü yazma 
eserleri incelerken başlamış. Üniversitenin ilk yıllarınday-
ken, Saadet Gazi ve İslam Seçen gibi duayen isimlerden 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde cilt dersleri alan isimlerden 
biriymiş Taner Alakuş. Buraya gelip giderken hayatının yö-
nünün değişeceğini henüz bilmiyormuş.

O günleri şöyle anlatıyor: “İslam Seçen’in ve Saadet 
Gazi’nin el yazması kâğıtları parçalanmış halden kurtarıp 
nasıl mucizeler yaratarak kitap haline getirdiğini görüyor-
dum. 25 yıl önce bugünkü gibi değildi, yazma eserleri öyle 
herkes göremezdi. Biz o eserler çalışılırken onları inceleme 
imkânı buluyorduk. Bu eserlerin içinde yüzyıllar öncesin-
den kalan rengi ilk günkü ışıltısını koruyan minyatürleri 
görünce büyülenmemek imkânsızdı.”

Minyatür sanatının hikâyelerden oluşması, onun için ol-
dukça önemliymiş. Tezhip çalışırken belirli kurallar çerçeve-
sinde sıkışıp kaldığını hisseden Alakuş, minyatürün büyü-
süne kapılarak bu sanatın üzerine yoğunlaşmış ve yönünü 
bu alana doğrultmuş. Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nde ve İSMEK’te eş zamanlı olarak minyatür 
dersleri veren Alakuş, “İyi ki zamanında böyle bir şey yap-
mışım!” diyor.  Minyatür sanatçısı olmaktan fevkalade mut-
luluk duyduğunu ifade ederek, şunları ekliyor: “Minyatürde 
kural ve kalıplara fazla bağlı kalmadan, diğer yandan sana-
tın özgünlüğüne zarar vermeyerek ona bir şeyler katmaktan 
çok keyif duyuyorum. Bütün bütün işçilikte kaybolmadan, 
farklı tasarımlar peşinde çok daha rahat koşabiliyorum.”

Geleneksel Türk Sanatlarının zincir halkası gibi birbiriyle iç 
içe olduğunu söyleyerek tezhipten minyatüre geçmenin 
kendisi için çok zor olmadığını söylüyor Alakuş. Minyatür 

Minyatürün

Çalışılabilmeli  
Otoportre

Bizde de
Usta  İsmi 

Taner Alakuş:
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sanatına devam etme kararı aldıktan sonra, herhangi bir 
rehber edinmeden dört beş yıl boyunca kendi kendine ça-
lışmış. Önceleri adını sık sık duyduğu İran doğumlu Azeri 
hocası ünlü ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem’den 
ders almak istese de, hiçbir şey bilmeden, onun yanına 
gitmeyi gururuna yediremeyen Alakuş, belirli bir alt yapısı 
oluştuktan sonra kendisinden ders almaya başlamış. “Keş-
ke evvelden gitseydim, o dönemki beş altı yıllık deneyimi-
mi, Yakup hocam bir iki yılda kazandırdı.” diyor gülerek. 

Sanatçı Kendi İçinde Oluşturduğu Düzeni Bile Bozabilmeli
Alakuş, usta-çırak yönteminin tadının üniversitelerde de 
hissettirilmesi gerektiğini düşünenlerden. “Yol göstermek 

ayrıdır; bildiklerini anlatmak öğretmek ayrıdır. Her öğren-
cinin potansiyeli ve ilgi alanı farklı olduğu için sanat dal-
larında bu ihtimamın gerekli olduğunu düşünüyorum.” 
şeklinde açıklıyor bu düşüncesini. 

Minyatürü iş değil aşk olarak gören Alakuş’un mottosu 
kendini tekrar etmemek. En büyük ilham kaynağı ise İs-
tanbul sokaklarıymış. Her sabah saat beşte uyanıp baş-
lıyormuş mesaisine. En sık zikrettiği şeylerden biri de 
sanatçının çalışma tekniklerindeki düzenini bile ara sıra 
bozup tekrar kurması gerektiği. Öyle ki bazen sadece 
bu konu üzerinde çalışmalı ona göre. “Belki biraz da 
karakterimle ilgilidir. Yapım böyle olduğu için öğrencile-

rime de bunu öğretmeye çalışıyorum.” diyor ve ekliyor: 
“Minyatür son yüzyılda kitaptan çıkarak bir sanat tek-
niği olarak öne çıktı. Çok güzel bir dönüşüm bence bu. 
Hep aynı yöntemi kullanarak hep aynı tarzda eser ver-
mek, sanatçıyı özgünlükten uzaklaştırır. Ben de örneğin 
klasikten beslenerek çağdaş olmaya çalışıyorum. Hiçbir 
zaman hiçbir öğrencime hocasına yüzde yüz bağlı ol-
masını tavsiye etmiyorum. Tekniği öğrenin, ama kendi 
çizgilerinizi oluşturun diyorum.”  Bununla birlikte yenili-
ğe açık olmanın çok hassas bir çizgide durduğunu söy-
leyen Alakuş, klasik teknikleri hazmettikten sonra çok 
küçük detaylarla oluşturulan farklılıklardan söz ettiğinin 
altını çiziyor. 

"Baba, Ben Minyatür Sanatçısı Olmak İstiyorum"
Ailesinde sanatla ilgilenen biri olup olmadığını merak edi-
yoruz. Ailenin sanata olan merakı kendisinin bu alana yö-
nelmesiyle başlamış. Yeğenlerinin de kendisinden sonra 
grafik sanatıyla ilgilendiğini ve bu alanlarda eğitim aldığını 
söylüyor Alakuş.

Bununla ilgili bir anısını da paylaşıyor. Emekli asker olan 
babası hayatını düzgün bir zemine oturtması için kendisi-
nin memur olmasını istiyormuş. “Baba ben minyatür sa-
natçısı olmak istiyorum, dediğimde babamın yüz ifadesini 
hiç unutmuyorum.” diyor. Buna rağmen babasının “Ben 
senin için elimden geleni yapıyorum, daha fazlasını iste-
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sem de yapamam. Sen bu işte ışık görüyorsan saygı duyarım” diyerek 
desteğini geri çekmediğini söylüyor ve bunun kendisi için çok önemli 
olduğunu dile getiriyor.

"Kabuğumuzu Kırmak İstiyoruz"
Sanatçının “Otoportre” adını  verdiği, küratörlüğünü Ceylan Harmancı’nın 
yaptığı son sergisinden açılıyor söz. Bu düşünce kendisinde oluşmadan 
evvel çevresindeki sanatsever isimler, Alakuş’un yaptığı minyatürlerdeki 
figürlerin kendisine benzediğini söyler dururlarmış. Daha sonra bu fikir 
kendisine sıcak gelmeye başlamış. “Minyatür alanında otoportre çalış-
malar yapanı görmedim. Ne kadar gelenekselden de beslensek biraz 
kabuğumuzu kırmak istiyoruz.” diyor. Çağdaş sanatçıların her birinin 
otoportre çalıştığını söylemek mümkünken, gelenekli sanatlar içinde 
bunun pek karşılaşılabilir bir durum olmadığını dile getiriyor.  

istemeyince, sınıftaki öğrencileri hocaya biraz 
söyleniyorlar. Hoca da öğrencilerine cevaben, 
“Siz bu Japonları bilmezsiniz, burada eğitim 
alırlar. Kılı kırk yararak bu işi öğrenir, bizden 
alırlar.” şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu anı-
sının üzerine şunları söylüyor Alakuş: “O gün 
hocamı kendimce milliyetçilikle suçlamıştım. 
Bir zaman sonra benim Japon öğrencile-
rim oldu ve hocamın neden öyle yaklaştığını 
sonradan anladım.” diyor gülerek. Sebebini 
devamında anlatıyor. Bir gün Alakuş sözünü 
ettiği öğrencilerden biriyle konuşurken sınıfın 
camından bulutlar görünmüş ve ona “Bunlar 
minyatürde çalıştığımız bulutlara benziyor, ara 

sıra oturun ve bu şekilde bulutlar çizin.” telki-
ninde bulunmuş. Bu öğrenci hocasının telkini-
ni öyle ciddiye almış olacak ki, bir hafta sonra 
yaklaşık yüz elli tane bulut eskiziyle yanına git-
miş. “Japonların işlerinde çok mekanik ve titiz 
davrandıklarını orada görmüş oldum.” diyor 
tekrar tebessüm ederek.  Türk öğrencilerinden 
açıyoruz sözü. Ortaya çıkan eserlere bakılarak 
minyatürde oldukça iyi bir döneme gidildiğini 
söyleyen Alakuş şu yorumu yapıyor: “Övü-
nerek söylüyorum, beni geçen öğrencilerim 
var. Muhteşem öğrencilere rehber olmak için 
kendimizi aşmak, sürekli yenilemek, çalışmak 
durumundayız hatta. Ben öğrencilerime daha iyi 

Çalıştığı otoportre eserlerle geçmişten beslenen bir sanat-
çı olarak yeni nesil sanatçı adaylarına “Bizde de otoportre 
yapılabilir.” mesajını vermek istediğini dile getiriyor.  

Artık Minyatüre Her Kesim Sahip Çıkıyor
Bir dönem minyatürün unutulmaya yüz tuttuğunu, halk 
arasında bu sanatı tanıyanların çok az sayıda olduğunu 
söylüyor sözlerinin arasında Alakuş. Tanıyanların bir kısmı-
nın da mesafeli durduğunu eklemek gerekiyor belki bu-

rada. Bu konu için, “Bugün o algı, çok şükür artık yıkıldı. 
Minyatüre her kesim sahip çıkmaya başladı. Böyle olması 
gerekir; minyatür sanatı bu toprakların sanatıdır, dolayısıy-
la bunu her kesim sahiplenmeli.” diyor haklı olarak.  

Bununla ilgili bir anısını paylaşıyor ardından bizimle. Bir 
Japon öğrencinin, vaktiyle sınıfa gelerek hocası Yakup 
Cem’den eğitim almak istediğini anlatıyor. Usta minyatür 
sanatçısı Yakup Cem, bu talepkâr öğrenciyi kabul etmek 

kılavuzluk edebilmek için daha fazla ne yapabilirimin derdin-
deyim mesela, geceleri o yüzden çok fazla uyumuyorum.”  

İSMEK’te ücretsiz verilen minyatür derslerine değiniyor Ala-
kuş. Burada eğitime başladığı yıllarda minyatür branşı eğitimi 
yeni yeni oluşuyormuş. Bugün kurumun minyatür sanatı adı-
na geldiği noktadan çok memnun olduğunu, öğrencilerinin 
çok güzel eserler çıkardığını vurguluyor ve şöyle devam edi-
yor: “İSMEK bugün vizyon sahibi yöneticilerin ve çok kıymetli 

isimlerden oluşan çalışma arkadaşlarımızın sayesinde sanatçı 
yetiştirmeye başladı. Bu alanda yüksek lisans, doktora yapan 
öğrenciler İSMEK’te ayrıca gelip eğitim alıyor. Eğitim sistemi-
ne de çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.” 

Çağdaş sanatçıların klasik sanatçılarla birlikte galeri açmaya 
yanaşmadığını dile getiren Alakuş, artık çağdaş ve klasik sa-
natçıların bir araya gelmekten sakınmaması gerektiğini de 
dile getiriyor.
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"İranlı Minyatür Ustaları Bugün 

Eserlerimizi Görse Hayranlık Duyar"

Yurt dışında bizim minyatürümüze olan ilgiyi soruyoruz. Alakuş cevaben şunları 

söylüyor: “Öncelikle ulusal anlamda işimizi gerçekten iyi yapmak zorundaydık; biz 

bu aşamayı tamamladık. Şimdi yurtdışına açılma, bir sıçrama yapma zamanımızın 

geldiğini düşünüyorum. Fakat bu sıçramayı destekleyecek özel kurumlara ihtiyaç 

var. Çağdaş sanatla ilgilenenlerin klasik sanatlarla ilgilenenlere oranla işi daha kolay 

bu konuda, çünkü onların kurumsal olarak galericilik sistemleri gelişmiş durumda. 

Maalesef klasik sanatta bu henüz oluşmadı."

 

Minyatür sanatında köklü bir geçmişe sahip olan İran ile kendi ülkemizi karşılaştır-

dığımızda ne tür bir çerçeve çizebiliriz sorusuna şöyle cevap veriyor: “Henüz öğren-

ciyken Türkiye- İran buluşması gerçekleşmişti. Henüz genç öğrencilik çağlarımızda 

orada çok kıymetli eserlerle tanışmış ve büyülenmiştik. Bugün minyatür dalında 

böyle bir buluşma düzenlense, onlar bizim eserlerimize hayran kalır. İran minyatür-

lerindeki renkler, işçilikteki kusursuzluk onları iyi kılıyor. Fakat sanatta tasarım da 

çok önemli bir boyuttur. Bugün çok ince işçilik yapabilen sanatçı dostlarım yetişti. 

Ben artık onlara öğrencim diyemiyorum. Çok kısa sürede çok uzun mesafe yol kat 

ettik.” 

Son olarak hocalarıyla ilgili unutamadığı bir anısı olup olmadığını soruyorum sanat-

çı Taner Alakuş’a. O da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde hat ve tezhip 

dersleri veren, 2008 yılında kaybettiği Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykutalp hocasını anla-

tıyor: “Götürdüğümüz hiçbir şeyi kolay kolay beğenmezdi. Bir keresinde çizdiğim 

küçücük bir Rumi’yi bir hafta boyunca kabul etmemişti. Sebebinin ise mikrometre 

(milimetrenin binde biri) derecesinde bir hata olduğunu söylüyordu. Hâlbuki şimdi 

düşününce aslında bize kusurumuzu düşünme payı bırakıyormuş. Çünkü bugün o 

eskizlere baktığımda hepsinin kusursuz olduğunu görüyorum. Ama şu anda çalışır-

ken mükemmeliyetçi yaklaşımımı hocama borçluyum.”

Söyleşinin sonuna doğru gelirken Alakuş’a genç sanatkârlara söyleyeceği bir şey 

olup olmadığını soruyoruz. Çok da beylik cümleler kurmaktan hoşlanmadığını bil-

diğimiz Alakuş şunları söylüyor tebessüm ederek: “Ben sanatımı yaparken, özgün 

ve iyi eserler çıkarmak adına çalışırken, keyif alıyorum; mutluluk duyuyorum.” Bu 

nota ayrıca teşekkür ederek minyatür sanatının adından sıkça söz ettiren, kendi de-

yimiyle klasiğe bağlı kalarak çağdaş çizgilere sahip yolcusuna veda ederek oradan 

ayrılıyoruz.  

Taner Alakuş Kimdir?

1966 yılında Ankara’da doğan Taner Alakuş, 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, 

Tezhip Ana Sanat Dalı bölümüne girip 1986-87’de bu bölümden mezun oldu ve 

yine aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Üniversitede, tezhip sanatında 

Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykutalp’ten ders aldı. Mezun olduktan sonra figür çalışmak 

istediğine karar vererek minyatür sanatı ile ilgilenmeye başladı. Bu sanatta yine 

Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyelerinden Yakup Cem hocadan ders aldı. Ha-

len aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak ders veriyor ve aynı zamanda Sanat-

ta Yeterlik Programına devam ediyor. 2010 yılında Kariye’de açtığı “Taner Alakuş 

Minyatür Atölyesi”nde çalışmalarına devam ediyor ve İSMEK’te Minyatür Zümre 

Başkanlığı görevini yürütüyor. 
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Antik Çağ'dan bugüne kadar nice kavimlerin, kültürlerin 
üzerinden geçtiği kadim şehir Üsküdar’dan başlayalım is-
terseniz. Bin yıllardır Antik Yunanlar, Persler, Bizanslar farklı 
farklı isimlerle çağırır bu şehri. Ama kulağımızda kalan Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan, önceleri “Eski Dar” 
yani bugünkü ifade ile Üsküdar olur.              

29 Mayıs 1453'te İstanbul'un fethedilmesinden önce küçük 
bir Anadolu kasabası görünümünde iken, sonrasında şehir 
dokusunu oluşturacak ilk nüveler kendini belli eder. Fatih 
Sultan Mehmet devrinde, Üsküdar adeta yeniden kurulur. 
Padişah Sultan Mehmet, Salacak'ta kendi adıyla anılan bir 
mescit yaptırır ve Üsküdar'ın Osmanlı klasik şehir dokusuna 
uyan ilk mahallesi ortaya çıkar. Fatih, Anadolu'dan göçe tâbi 
kıldığı Türklerin bir kısmını buralara yerleştirir, şimdiki İskele 
Meydanı'na da bir bedesten yaptırarak ticaretin hızlı bir bi-
çimde gelişmesini sağlar.

Üsküdar'ın her dönemde ayrıcalıklı bir konumda bulunma-
sı sosyal hayatta da kendini gösterir. Museviler Kuzguncuk 
bölgesini Kudüs toprağı olarak anarken, şehrin Müslüman 
sakinleri Üsküdar'ı Kâbe toprağı sayar. Bu nedenledir ki hac 
yolculuğunun ilk durağı her dönemde Üsküdar'dır. Adına 
Sürre Alayları denen ihtişamlı törenler, her hac döneminde 
tekrarlanarak bir gelenek halini alır.

Üsküdar, sosyal tarihimizde kimi ilklerin de şehridir. İlk posta 
yolunun Üsküdar'dan Kartal'a kadar uzanan bir güzergâhta, 
II. Mahmut döneminde açılması ve bu açılışa bizzat Sultan 
II. Mahmut'un katılması, İstanbul deniz ulaşımında ilk araba 
vapurunun yine Üsküdar'da hizmete girmesi, bilim tarihi-
mizde farklı bir yeri bulunan Üsküdar Matbaası'nın III. Se-
lim zamanında, Selimiye Mahallesi'nde faaliyet göstermesi, 
Türk resminin başlangıç noktasını Üsküdar yapacak kadar 

önem taşıyan isimlerin Üsküdar'da yaşaması ve bunun 
daha sonraları Osmanlı Ressamları Cemiyeti'nin kurulma-
sı hemen ilk elde sayılabileceklerimiz arasında.

İşte böyle bir ortamda; tarih, kültür ve medeniyet biriki-
mine haiz toprakların adı Üsküdar’da, 1841 yılında bir 
çocuk dünyaya gelir.  Asıl adı Ahmet Ali olan bu bebe-
ği, büyüyüp de beş yaşına bastığında babası Ali Efendi 
Üsküdar’da bir okula yazdırır. Geleceğin reformcu, bü-
yük ressamlarından biri olarak tarihe adını yazdıracak 
olan Ahmet Ali, dokuz yıl süren tahsil döneminden 
sonra, sınavla öğrenci kabul eden Tıbbiye Mektebi’ni 
kazanır. Derslerinde oldukça başarılı olan ve bunun ya-
nında yaptığı çizgi denemeleriyle resim alanında üstün 
kabiliyeti olduğu anlaşılan bu çocuk, on sekiz yaşına 
gelir ve genç bir delikanlı iken, öğrencisi olduğu Tıb-
biye Mektebi’nin resim öğretmenliği yardımcılığına 
tayin edilir.                   

Şeker Ahmet Paşa’nın akrabası olan Ayhan Dürrü-
oğlu, onunla ilgili kaleme aldığı eserde onun hassas 
ve yufka yürekli bir kişiliğe sahip olduğunu söyler. 
Ahmet Ali, fakirlere, taşradan gelen arkadaşları-
na ve gençlere yardım eden, çevresindeki insanları 

her zaman mutlu görmek isteyen bir yaradılışa sahiptir. Acı 
çeken hastalara hemen şifa bulamamanın ve ölüleri kes-
menin kendisini rahatsız ettiğini fark eder ve özellikle de 
teşrih (anatomi) derslerinde doktorluğun kendisine uygun 
bir seçim olmadığına ikna olur. Annesinin de doktor olma-
sını pek desteklememesi üzerine buradan ayrılarak 1856’da 
Harbiye’ye geçer. Bununla birlikte genç Ahmet Ali, resme 
karşı duyduğu ilgiyi ötelemez ve kendini geliştirmek için bü-
yük bir çaba harcar. 

Meydana getirdiği eserleri ile güzel sanatlarla oldukça ilgi-
li olan Sultan Abdülaziz’in dikkatini çekmekte gecikmez. 
Pehlivanları sevdiği kadar güzel sanatlara da ilgi duyan ve 
koruyan padişahın emri ile Ahmet Ali, 1864 yılında Paris’e 
gönderilir. Paris gibi büyük bir sanat şehrinde, öğrenme aşkı 
ile ilk başvuracağı yer, hiç şüphesiz resmi veya hususi bir 
atölyenin tanınmış hocaları olur. Bu temiz ahlâklı ve müla-
yim tabiatlı genç öğrenci, o zamanın pek tanınmış hoca-
ları olan Gustave Boulanger’in (1824 -1888) ve Jean-Léon 
Gérôme’nin (1824 – 1904) atölyesini seçer. 

Ahmet Ali’nin Paris’te olduğu yıllarda, dönemin ileri gelen 
ressamları Süleyman Seyyit (1842-1913) ve Osman Hamdi 
Bey (1842-1910) de aynı şehirdedir. Bu üç ressamın Paris’e 
gitme ve dönme tarihlerinde birer-ikişer yıl öne ve arkaya 
kaymalar olsa da 1860-1870 yılları arasında yaklaşık sekiz-
on yıl sürdüğü sanılıyor.

1869 ve 1870 yıllarında Paris’te açılan resim salonların-
da teşhir ettiği eserleri beğenilen genç sanatçının oradaki 
tahsilini tamamlayınca mükâfat olarak üç ay da Roma’da 
çalışması uygun görülür. Paris’te tahsilde bulunduğu yıllar-
da evvelâ Gustave Boulanger’in daha sonra da Paris Güzel 
Sanatlar Okulu'nda Jean-Léon Geröme’nin talebesi olan 
Ahmet Ali, Paris’te, sanatın en ihtilalci sayabileceğimiz bir 

Osmanlı’nın
Tıbbıyeli
Ressamı

Şeker
Ahmet

Paşa
Resim sanatı tarihimizde hayli önem taşıyan 

fakat hakkında fazlaca malumat sahibi 
olmadığımız Şeker Ahmet Paşa, bu alandaki 
istidat ve kabiliyeti ile 19. yüzyılın öne çıkan 

isimlerindendir. Sıcak kanlı, hoşsohbet bir 
mizaca sahip olması ve daima müşfikane 

tutumu ile çevresindekilerin kendisine “şeker” 
sıfatını yakıştırdığı Ahmet Paşa’yı yakından 

tanımak istedik. Dilerseniz, siz de bir asır 
öncesine doğru çıktığımız bu yolculukta 

bize  eşlik edebilirsiniz. 

Mine ÇAHA
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manzaralar olarak ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca "Talim Yapan 
Erler" ile "Tepe Üzerinde Kale" adlı resimleri ayrı bir grup 
olarak da incelenebilir. Manzaralarında bazı küçük boyutlu 
insan ve hayvan figürleri ile mimari şekiller yer alır. Bazı ör-
neklerde ise ceylan ve geyikler manzaranın ana konusudur. 

Şeker Ahmet Paşa’nın tek figür resmi kendi portresidir. Kendi 
kuşağında bu konuyu işleyen tek isim olan sanatçı; kırmızı 
fesi ve bıyığı ile bir Osmanlı aydınını anlatır. Sol elindeki köşeli 
palet, sağ elindeki fırça ile tuval önünde durması da sanatçı 
kimliğini ön plana çıkarması bakımından önemlidir.

Türk resminde öz portre konusunda eser veren ilk sanatçı 
birinci kuşak asker ressamlardan Hüsnü Yusuf’tur (1817-
1861). Şeker Ahmet Paşa’nın otoportresi hem Hüsnü Yusuf  
ile başlayan geleneğin devamcısıdır hem de sonraki kuşak-
lara öncüdür. Kendi kuşağı içinde öz portre konusunu ele 
alan tek sanatçı da Şeker Ahmet Paşa’dır. Osman Hamdi ise 
bazı resimlerinde kendini figür olarak kullanır.

Manzaralarında çoğunlukla toprak renkleri ve yeşilin tonları-
nın ağırlık kazandığını görürüz. Bazı resimlerinde bir eşeğin 
semerinde, bir evin çatısında ya da çiçeklerde kırmızı lekeler 
kullanarak manzaralarına canlılık verir. “Kuğulu Göl” mavi 
tonlarının ağırlıklı olduğu bir manzara resmi olarak dikkat 
çeker mesela. 

Natürmortlarında ise konuda yer alan meyve ya da çiçek-
lerin çeşidine göre renkler tercih edilir. Bu tip resimlerinde 
yer alan kavun, ayva, armut gibi meyvelerin sıkça kullanıl-
dığından natürmortlarında sarı ve tonlarının ağırlık kazanır. 
Yine yeşil, kırmızı ve bunların tonları natürmortlarında sık 
kullandığı renklerdir.

Şeker Ahmet Paşa, natürmortlarında renk ve ışıktan çok 
kompozisyona verdiği önem ile dikkat çeker. Manzaraların-
da ise ışık etkisini kullandığı ancak ağaçların dizilişi ile yine 
kompozisyona önem verdiği görülmektedir. İstanbul Resim 
Heykel Müzesi’nde bulunan "Orman" adlı eserinde resim 

devrinde yaşar. Burada kaldığı uzun yıllarda, bir tarafta son 
klasiklerin, diğer yanda yeni bir akımın en kudretli insanla-
rının yaşadığı havayı teneffüs eder. Kuvvetli seziş kabiliyeti, 
tabiata olan sonsuz aşkı ve tertemiz ahlak saflığı sayesinde 
kişiliğini bulur, Türk sanat tarihinde ön saflarda yerini alır. 

Tıbbiye Mektebi’ndeki hocalığından maada; Askeri Rüştiye 
mekteplerinde ve Sultanahmet Sanat Mektebi’nde de resim 
öğretmenliği yapar. Bu görevleri ile memleket çocuklarına 
sanat zevkini aşılar. Bu durum haliyle ailelere de sirayet ede-
cek, meydana getirdiği eserleri ile çevresine resim sevgisi-
ni kazandıracaktı. Türkiye’ye döndüğü zaman, İstanbul’da 
henüz bir güzel sanatlar mektebi açılmamıştı. Abdülaziz’in 
himayesine mazhar olmuş bir Fransız ressamı Guillemet, 
Beyoğlu’nda hususî bir resim mektebi açmıştı ki, sonra bu 
zatın ilk defa 1876’da açılan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 
ilk müdürü ve hocası olduğu söylenirse de bugünkü Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nin (Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi), 
Osman Hamdi Bey (1842-1910) tarafından II. Abdülhamit 

zamanında 1883 yılında açılmasına daha on iki yıl vardı. 
Bu mekteplerin de açılmasında yine Ahmet Paşa’nın büyük 
rolü olduğu söylenir. 

Şeker Ahmet Paşa’nın Resimleri
Şeker Ahmet Paşa’nın natürmortları daha pürüzsüzken, bazı 
peyzajlarında, bilhassa “Orman”da, zaman zaman dalların 
ve yaprakların formunu belirtmek, yapraklardaki ışık parıltı-
larını değerlendirmek ve şiddetlendirmek gayreti ile ampa-
te bir çalışma tarzını tercih eder. Bu bakımdan 19. yüzyılda 
Fransa’yı gerçekçilik akımıyla tanıştıran Gustave Courbet’in 
(1819 -1877) tekniğini kabul etmiş gibidir.

Sanatçı Ahmet Paşa, daha çok natürmort ve manzara ko-
nuları üzerine çalışır. Natürmortlarında ağırlıklı olarak mey-
veleri daha az olarak da çiçekleri konu alır. Bazı örneklerde 
de hem meyveler hem de çiçekler vardır. Ayvalar adlı eseri 
ise natürmort konusunun manzara içinde verildiği değişik 
bir örnektir. Manzaraları orman manzaraları ve açık ufuklu 
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1907 senesinde ahirete duhul eden Şeker Ahmet Paşa, 66 yıl-
lık ömrüne sığdırdığı sayısız tablo ile Osmanlı resim sanatının 
ilkleri arasında yer alması açısından bizim için önemlidir. Mayıs 
ayının 5’inde bir cumartesi günü sabah saatler 6’yı gösterir-
ken, Tepebaşı’na gitmek için evinden çıktığı sırada, Mahmut 
Paşa başında But Efendi Hanı’nın biraz yukarısında, kehribarcı 

Bosnalı Osman Bey’in dükkânı önünden geçerken fenalaşır 
ve orada hayatını kaybeder. Ertesi gün cenazesi büyük bir ka-
labalık ile kaldırılan “Şeker” Ahmet Paşa, Sokullu Mehmet 
Paşa türbesi civarına defnedilir. Türbesinin kapısı üzerinde ise 
“Yaverân-ı Hazreti Şehriyariden; Misafirini Ecnebiyye Teşrifat-
çısı Merhum Şeker Ahmet Paşa’nın kabridir” yazar. 

içindeki figüre verilen perspektif resme ayrı bir bakış açısı ka-
zandırarak izleyende ormanın içindeymiş hissi uyandırmakta-
dır. "Talim Yapan Erler" ile “Tepe Üzerinde Kale” ve “Evler” 
adlı eserleri minyatür resmi izleri taşır. 

İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger’e göre, Şeker 
Ahmet Paşa’nın manzaraları arasında kompozisyon olarak 
en ilginç olanı "Orman" isimli resmidir. "Orman ve Oduncu" 
olarak da bilinen bu resim değişik perspektif anlayışı ile diğer 
manzara resimlerinden ayrılır. Resmin perspektifinde oduncu 
ve katırıyla resmin sağ üst kösesindeki ormanın sınır çizgisi 
arasında oldukça belirgin ve ince bir fark vardır. Sınır çizgisinin 
hem ormanın en uzak kösesi olduğu hem de uzaktaki ağacın 
resimde izleyiciye en yakın nesne olduğu görülür. Uzakta ol-
ması gereken ağacının gövdesinin adama göre büyük oluşu, 
yapraklarının izleyiciye yakın yapraklarla aynı büyüklükte olması 
ve gövdesine vuran ışık bu izlenimi uyandırır. Diğer ağaç ise 
arkada kalır. Ayrıca adamın ilerlemekte olduğu basamakların 
yanından başlayıp ormanın içlerine doğru ilerleyen çizgi resme 
üçüncü boyutu ekler ve mekânı belirler. Ağacı yaklaştıran biraz 
da bu çizgidir.

Akademik anlayışa ters olan bu özelliklerin normalde res-
mi gerçeklikten uzaklaştırması gerekir. Ancak bu özellikler 
sayesinde oduncuyu resmin içine yerleştirerek izleyicinin 
resme dışarıdan değil de oduncunun gözüyle bakması sağ-
lanır. Bu özelliği ile ormanı, orman olmayan bir dünyaya 
bağlayan Courbet’ten ayrılır.

Bir ressam olarak, Şeker Ahmet Paşa’nın kimi zaman naif öğe-
ler de içeren ve romantik bir doğa gözlemciliğine dayanan üs-
lubu olsa da tüm aykırılıklarına rağmen çarpıcı, taze ve az resmi 
oluşuyla dikkat çeker. Resimleri, Süleyman Seyyit ve Hüseyin 
Zekai Paşa’da olduğu gibi Türk sanatçısının kültürel birikimi ve 
hissiyatı ile yeni yorumlar ve sentezler yakalar.

Son dönem Osmanlı aydını ve devlet adamı Şeker Ahmet 
Paşa’nın resim çalışmalarındaki anlayışıyla, çağdaşlarınınki 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Osman Hamdi de kültürel 
olaylarla ilgilenmiş ve resim yapmıştır. Ancak onun resimleri 
oryantalizme karsı Osmanlı insanını savunur ve batıya alterna-
tif bir üslup geliştirir. Süleyman Seyyit daha sanatçıya özgü bir 
hayat sürmüş ve resmin sorunları ile ilgilenmiştir.

Şeker Ahmet Paşa’nın, 1882 tarihinde açılan Sanayi Nefise 
Okulu'nun kuruluş aşamasında Osman Hamdi’ye bazı yar-
dım ve katkılarda bulunduğu biliniyor. Ancak okulun kadro-
sunda yer almayışı Osman Hamdi’nin figür ağırlıklı bir eğitim 
vermek istemesine bağlanır. Sanatçı, 1892 yılında kurulan 
Yıldız Çini Fabrikası'nda üretilen porselenler için desenler de 
çizer. Ayrıca son Osmanlı sarayı olan Yıldız Sarayı’nın bazı 
bölümlerinin duvar resimlerinde başka sanatçılar ile birlikte 
imzası bulunur. Eğitimci yönü de bulunan paşa, ders vere-
rek ya da dolaylı yollarla birçok genç sanatçıyı da etkiler. 
Öğrencileri arasında sayılabilecek ünlü ressamlar Celal Esad 
Arseven, İbrahim Çallı ve Halil Dikmen vardır. 

Osmanlı’nın İlk Resim Sergisi 
Ülkede henüz resim tahsili yapılan bir okulun bulunmadığı 

bir devirde, 1872’de Şeker Ahmet Paşa Osmanlı’da ilk re-
sim sergisini açar. Sultanahmet’te sanat okulunda açılan bu 
ilk sergi hakkında Hüseyin Haşim şöyle der: “Müşarünileyh 
asâr-ı latifesini bu sergide teşhir ederek Osmanlıların nasılsa 
rağbet etmedikleri fenn-i müstahsen-i tasvir hakkında celb 
i nazara ve şu suretle memleketimizde resim muhabbeti-
ni işara himmet eyledi.” Bu nedenledir ki, bundan yaklaşık 
bir buçuk asır önce, İstanbul’da, resim sanatı ile hiçbir ilgisi 
olmayan bir çevrede, yağlıboya tablolarla açılan bu sergi, 
sanat tarihimizde oldukça önemlidir. 

Ahmet Ali Paşa’nın bu ilk sergisi ve onu takip eden, 1873 
yılında Sultan Mahmut Türbesi yanındaki Darülfünun bina-
sında açılan ikinci sergi herhalde devrin aydın insanları ara-
sında ilgi ve heyecan uyandırır. Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi 
Sami Yetik (1878-1945) bu sergilerden söz ederken: “Şeker 
Ahmet Paşa’yı sanatında şekerleştiren, dimağlarda, ruhlar-
da tatlı bir hatıra bırakan en güzel eseri 1874’te İstanbul’da 
ilk Türk resim sergisini tertip edişidir. Sanat yoksuzluğu, sa-
nat karanlığı içinde bir lem’a, bir ışık halinde hayatiyet ifade 
eden bu sergidir ki onun gözleri kamaştıran, şöhret pırıltıla-
rının intişarına hizmet etmiştir.” der. 

Halkın çoğunluğu o dönemde sergi faaliyetlerine yabancı 
kalmış olsa bile, zamanın hükümdarı bu gayretlerin değerini 
takdir eder. O yıl rütbesi derhal kol ağalığına (kıdemli yüz-
başı) yükseltilir ve Sultan Abdülaziz’in yaverliğine tayin edilir. 

Burada başka bir noktaya değinmemiz gerekirse, “şeker” 
lakabının herkes tarafından benimsenmesi, takriben bu dö-
nemlere rastlar ve Sultan Abdülaziz’in içinde bulunduğu bir 
hikâyeye bağlanır: Veliaht Yusuf İzzettin Efendi, maiyetin-
de bulunan Ahmet Ali’ye, arkadaşları tarafından tatlı dili, 
hoş kişiliği, herkes tarafından sevilmesi nedeniyle şeker diye 
seslendiğini biliyordur. Bir gün büyük bir tören sırasında 
Sultan Abdülaziz, yanındakilere “Yaver Ahmet’i çağırın.” 
deyince, emri duyanlar “Hangi Ahmet?” diyerek duraklar. 
O sırada Yusuf İzzettin Efendi, ağzından “Şeker Ahmet’i” 
cevabını kaçırınca da bu durum padişahın çok hoşuna gider 
ve “Paşanın adı bundan sonra Şeker Ahmet olsun.” der. 
Osmanlı’da bir çeşit gelenek olan paşaların lakap alma işi 
böylece Ahmet Ali için de geçerli hale gelir. 

Yaver olduktan sonra manzara resimleri yapmak üzere dışa-
rı çıkamayan ressam Ahmet Ali, Mercan’daki konağında ça-
lışmaya başlar. Bugün dahi ressamlarımızın pek azına nasip 
olan geniş bir atölyede büyük ölçüde natürmortlar yapmaya 
koyulur. O devirde hiçbir Türk ressamı figürlü konularla bü-
yük kompozisyonlar yapmayı düşünemez.

Ahmet Ali Paşa, ikişer üçer yıl ara ile askeri rütbeleri aşarak 
nihayet 1884’de Mirliva (Tuğgeneral) 1890’da Ferik (Tüm-
general) rütbesine kadar yükselir ve 1895 yılında yabancı 
misafirler teşrifatçılığına getirilir. Meşhur bir fotoğrafında 
da görüldüğü gibi, omuzlarından beline kadar göğsü çeşitli 
madalya ve murassa nişanlarla örtülüdür. Bu rütbe ve nişan-
ları bir asker olarak muharebe meydanlarında değil, atölye-
sinde yaptığı eserler ile mütevazi fırçasıyla kazanmış olma-
sı, o zamanki devlet idaresinin bütün kusurlarına rağmen 
sanatçıya verilen değeri göstermesi bakımından önemlidir.
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Kimi tuvale realist fırça darbeleriyle yansıtır sanatını 
kimi tuvaldeki görünür fırça darbelerini imzası yapar, 

kimi kullandığı renklerle asırlar sonra bile ‘Bu tablo bana 
ait’ diye konuşturur eserlerini, kimi soyut olarak yansıtır 
sanatını, kimiyse geleneksel motifler nakşeder. Eşsiz ve 

değeri paha biçilemez sanat eserlerini müzelerde görme 
şansına erip de büyülenmişçesine seyre daldığınızda, 
hiç merak ettiniz mi nasıl bir süreçten geçerek yapıldı 
bu muazzam eser, nasıl aşamalardan geçti, hangi fırça 

darbeleri ile oluştu, hangi renkler üst üste gelerek 
oluşturdu bu yeni rengi? İşte belki de süreci izleme 

ayrıcalığına eriştiğimiz ender sanatlardan biri ebru.  Garip 
Ay da sanatında suya çizdiği resimlerle adından söz 

ettiren bir ressam… Şimdi onu tanımaya ve hikâyesine 
kulak vermeye ne dersiniz?Hafize ERGENE

Tekneden

Işık
Yansıyan

Her çocuğun hayatında büyük bir önemi vardır oyuncağın. 
Oyuncak bir atın sırtında kilometrelerce yol gider çocuk, 
plastik tencerelerde kendi yaptığı yemeklerle mahsusçuktan 
sofralar hazırlar. Onları hayata hazırlayan oyuncaklar, kimi 
çocuklar için kalem ve kâğıttan öteye geçmez; geçemez. 
Daha o yaşta büyük bir tutkudur çünkü resim. Başka bir 
oyuncağa ihtiyacı yoktur zaten. Tek istediği resim yapmaktır. 
Yıllar boyunca, yaptığı resimlerle hayal gücünü besler durur. 
Acemice yaptığı ilk tasarımları çıkar yavaş yavaş ortaya. 
Hayatın rutin akışına kaptırmamışsa kendini, inatçı ve biraz da 
şanslıysa büyüyünce de devam eder çizmeye, tasarlamaya, 
üretmeye ve en önemlisi bununla mutlu olmaya.

1984 yılında Siirt’te doğan Garip Ay da böyle bir çocukmuş. 
Babasının sürekli "normal çocuklar” gibi elinde kitap 
görmediğinden yakındığı Garip Ay, devamlı resim çizen 
bir çocukmuş. 8 yaşında yatılı okula gitmek üzere evden 
ayrılan Garip Ay, lise sınavlarında Anadolu lisesini kazansa 
da rehberlik eğitimi veren bir öğretmeninin yönlendirmesiyle 
Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavlarına da 
girmeye karar vermiş ve tercihini birincilikle kazandığı güzel 
sanatlar lisesine gitmekten yana kullanmış. 

“Güzel sanatlar lisesi yetenek sınavı için okulun önündeki 
bahçeye ilk gittiğim anı hatırlıyorum. Bana bir sınav listesi 
verilmişti. Hamur silgi, HB kalem, duralit gibi şeyler yazıyordu 
listede. Ama ben ne demek istediklerini anlamadım. Oraya 
gittiğimde çocuklar, hamur silgileri ellerinde, kalemlerini 
uzun uzun açıyorlar. Ben de elimde açmadığım kalemle 
onlara ‘Bunlar ne yapıyor?’ diye bakakaldığımı hatırlıyorum. 
Herkes o kadar emindi ki kendinden. Meğerse 20 yıldır 
aynıymış sorulanlar. Ya bir saksı ya da bir model çiziliyormuş. 
O sınavda da bir model çizimi yaptık. Ben çok realist çizmek 

için çaba sarf ediyordum o dönemde. Modelin tüm dış 
karakter özelliklerini, tipini, elbisesinin dokusuna kadar 
her şeyi tüm gerçekliğiyle çizmek için uğraş veriyordum.” 
diyen Garip Ay’ı, sınavı kazandığında kalacak bir yerinin 
olmaması dahi hiç düşündürmemiş, aksine umutlanmasına 
vesile olmuş. “Sınav aşamaları devam ederken hocalar 
teveccüh ettiler ‘Oğlum nerede kalacaksın? Kalacak bir 
yerin var mı?’ dediler. Meğer sadece ben şehir dışından 
geliyormuşum. Ancak o zaman bana bunu sormaları, 
nerede kalacağım diye beni endişelendirmekten çok, mutlu 
olmamı sağlamıştı. Demek ki sınavı kazanma ihtimalim var 
diye düşünmüştüm.” diyor Garip Ay.  

Okula gelen bir öğretmeni sayesinde güzel sanatlar diye 
bir lisenin olduğundan ancak haberdar olabilen sanatçı, 
okulu birincilikle kazanır ve hayatının en önemli yılları 
olarak adlandırdığı lise eğitimini, resim bölümünde almaya 
başlar. Hayatın, onu hep sanata doğru yönlendirdiği de 
onun bunu yapmak konusunda yoğun inat ve mücadelesi 
de tartışılmaz bir gerçek. 

“Güzel sanatlar lisesinde, üniversitenin o ideolojik kaosuna 
girmeden, sağlıklı bir şekilde sanat eğitimi alma imkanı 
buldum. Düşünsel olarak sadece teknik uygulamalara 
yoğunlaştığım bir dönemdi. Çocuk olmak çok güzeldi. 
Büyüyünce de anladım çocuk kalabilmenin önemini. Böyle 
kalmak zorunda olduğumu hissediyorum. Üniversitede 
lisedeki kadar derinleşebildiğimi, samimiyeti o kadar güçlü 
yakaladığımı hiç hatırlamıyorum. Büyüyüp de kafam çok 
karışmadan, üniversitenin yoğun kargaşasına girmeden 
yapmak istediğim şeyle duygusal bir bağ oluşturma imkânı 
yakaladım.” diyen Ay için güzel sanatlarda eğitim alırken 
kalacak yer problemi gibi bazı sıkıntılar yaşasa da onu 

Garip Ay'ın, Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosu yorumu.

Garip Ay'ın, Van Gogh otoportresi yorumu.
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asıl besleyen bu sıkıntılar olmuş.  Ay, “Şimdi geriye 
doğru baktığımda sıkıntıların hepsi aslında müthiş 
bir lütufmuş. Çünkü insan, tercih ettiği çileyle birlikte 
yaptığı sanatla samimi bir bağ kurabilir. Bir çile var 
ve o çileyi çekerken işinize ne kadar bağlı kalırsanız, 
yıllar sonra bu tutkunuz sayesinde hafızanız sizi, 
bu işi her zaman yapabileceğinize inandırıyor. 
Güzel sanatlar lisesinde okumamı ilk başta babam 
istemese de, yaşadığım zorluklar, sıkıntılar, arızalar 
olsa da tüm bunlar işimden vazgeçmememi sağladı, 
resimle olan bağımı güçlendirdi.” diyor. Garip Ay’ın 
babasından bahsetmişken şuna da değinmek 
gerekiyor. Babası, oğlunun güzel sanatlar lisesine 
gideceğini duyduğunda şimdilerde baba-oğul 
arasında bir şaka olan “Sen Pilooooot mu olacan?” 
diyerek tepki vermiş. Ay, “O zaman babam bana 
bunu söylediğinde boğazımda bir yumruk olmuştu 
ne yapacağımı bilemez halde gitmiştim Diyarbakır’a.” 
diye konuşuyor.

Güzel Sanatlar Lisesi Yılları
“Babama ‘Refik Bey helal olsun sana. Şu Siirt’te 
oğlunu okuması için güzel sanatlara gönderen kaç kişi 
var.’ diyorlardı.  ‘Valla biz de istemezdik böyle olsun 

diyordu’ babam da. Adam zaten engelleyememiş 
güzel sanatlar lisesine gitmemi. Bir de onunla dalga 
geçildiğini sanıyordu. Söyleyen kişi belki de iltifat 
etmeye çalışıyordu.” diyen Garip Ay lise eğitimini 
tamamladıktan sonra ilk olarak, 2003 yılında Marmara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği 
Bölümünü kazanmış. Ama deyim yerindeyse içinde 
yatan aslan bunu istemiyormuş. Birkaç ay sonra 
üniversiteyi bırakan Ay bir yıl sonra Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Akademisi’ni kazanmış. Hem resim hem 
de geleneksel sanatlar bölümünü kazanan ve resim 
eğitimini akademik alanda da tamamlama niyetinde 
olan Garip Ay bir ayrım noktasına gelmiş. 

“Başıma iyi ki gelmiş dediğim bir olay yaşadım. 
İki tercih yapmıştım. Üniversitede hangi yetenek 
sınavından daha fazla puan aldıysanız az puan 
aldığınızın kaydı siliniyormuş. Ancak benim iki listede 
de ismim görünüyordu ‘Bir yanlışlık olmuş.’ dediler. 
Ben resim eğitimi almak istiyordum ama daha yüksek 
not aldığımdan geleneksel sanatlara girebiliyordum. 
Orada çırpındım durdum ama bugün bakıyorum 
bunları yaşamam gerekiyordu. Başıma iyi ki gelmiş bu 
olay diyorum. İyi ki geleneksel sanatları okumuşum.”

Üniversite döneminin biraz mutaassıplaştığı bir dönem olduğunu ifade eden Ay bu 
yılları, kendi içine döndüğü bir dönem olarak addediyor. İnsanın maneviyatına yaptığı 
yatırımlar hep de insanın kendi içine kapandığı dönemlerde olur ya, Garip Ay için de bu 
kural değişmemiş. O dönemlerde doğru olan şeyler, yapılması gereken şeyler hep fısıldar 
kendini. Ancak insan kendi doğrularından, sosyal hayata döndüğünde çoğunlukla kopar 
belki de kopmak zorunda kalır. Garip Ay ise sanatından ve doğrularından kopmayan 
azimli insanlardan olmuş. O dönem kamış ve kâğıtla başbaşa kaldığında kendini çok 
şanslı hissettiğini söylüyor. Üniversite eğitimine geleneksel sanatlar bölümünde devam 
ederken farklı çalışmalar yapma istediğinde olan Ay, bu dönemde uluslararası yarışmalara 
katılmaya başlamış.

“Üniversitedeyken ben neye heyecanlanıyorum, benim kalbim, ruhum beni neye 
heyecanlandırıyor; beni ne mutlu ediyor; ne için fedakârlık yapabilirim, diye düşünüyordum. 
O dönem geleneksel öğrencisi olarak uluslararası yazısız illüstrasyonlar yapıp, sürekli 
yarışmalara katılıyordum. Aslında ebru da bu çalışmaların içinden çıktı. Ebruyu görüyorum 
ama ebruyu herhangi bir anlamda algılamıyorum. uygulamasıyla da çok karşılaştığım 
bir şey değildi. Bu sırada rastlantısal renk hareketleri ile illüstrasyonlar çıkarıyordum.
Hatta bir illüstrasyonum da uluslararası bir yarışmada birincilik kazandım. Tek amacım, 
bu yarışmalardan aldığım tepkiler ile yaptığım değişik çalışmaları nasıl doğru yapacağımı 

Garip Ay'ın Beyazıt Meydanı isimli ebru çalışması

Mimar Sinan
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öğrenebilmekti. 4-5 senelik üniversite hayatımda, zamanımın 
çoğunu bu yazısız illüstrasyonları yaparak geçirdim. Bu 
işlere uluslararası yayınlarda, dergilere çalışarak paramı 
kazandım.” diyor Garip Ay.

“Escher En Etkilendiğim Sanatçılardan Biri “
Ona en etkilendiği ressamı sorduğumuzda Ay, dünyaca bir 
üne sahip Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı M. C. Escher’in 
en etkilendiği sanatçı olduğunu söylüyor. Her yaptığı işten yeni 
bir şeyler öğrendiğinin altını çizen Ay, bilinen teknikleri farklı 
şekillerde deneyerek, biraz kalıpların dışına çıkıyor. Kalıpların 
dışına çıkması da aslında sadece onun keşfetme arzusundan 
kaynaklanıyor. “Escher ile tanışıklığım yok ve aynı zamanda 
bile yaşamadık. Ama benim en fazla beslendiğim insanlardan, 
sanatçılardan bir tanesidir. Metamorfozun girişini yapmış, 
videodaki morfların başlangıcını yapan sanatçıdır. Videonun 
ulaştığı çok önemli bir noktanın referansı grafik sanatçısı 
olan Escher’dir. Normalde bu konuyla ilgili kaynak sayısının o 
kadar çok arttığı bir zamandayız ki benim Escher ile yanyana 
oturup bir konuyla ilgili referans cümle veya uygulama 
görmeye ihtiyacım yok. Sanatın, marifetin birinin yanında 
eğitim alarak geliştirilmesi gerektiğine inanmıyorum. Usta ve 
çırak kavramı sadece çırağın ne yapacağını hiç bilememesi 
durumunda marifet kazandırılabilecek bir konudur. Bunda da 
sıkıntı şudur. Bir kişi marifet kazandıktan sonra nedense bu 
konuda o marifetin dışına çıkılamayacağını düşündüğü için 
o kalıbın içinde kalma ihtimali vardır." diye konuşan sanatçı,  
“Başkasını tekrar etmek güzeldir. Ama bu sizin kendinizi 
tekrar edeceğiniz bir pozisyona ulaştırıyorsa risklidir.” sözünü 
hatırlatıyor.

Ebru ile Tanışma
Tabii Ay’ın sanat 
hayatında onu 
bugünlere 
sürükleyen köşe 
taşlarından biri 
de, kendi inat ve 
azmi haricinde, Dilek Erim ile 
tanışıklığı olmuş. 2007 yılında 
henüz üniversitede okurken bir 
akrabası Garip Ay’a Yıldız Şale 
Köşkü’nde verilen geleneksel 
sanat eğitimlerinden bahsetmiş. 
“Akrabam Şale Köşkü’nde 
geleneksel dersler verilen 
yerin müdürüne benden 
söz etmiş. 

Orayı aradığımda kayıtların o gün başladığını öğrendim. 
Okulda sadece salı öğleden sonralarım boş idi. O gün sadece 
ebru eğitimi veriliyormuş ve ben ebruya kayıt yaptırdım. 
Dersleri ise Hikmet Barutçugil veriyordu.” 

“Ebruda Süreç, Sonuç Kadar Önemlidir”
Yeri gelmişken söyleyelim Garip Ay’ın klasik tekniklerle 
yaptığı ebruların yanında, yağlı boya ebrular üzerine 
yaptığı resim çalışmaları da bulunuyor. Ayrıca ebru 
tekniğini kullanarak suya resim çizdiği video art çalışmaları 
bulunuyor.  Video art çalışmalarda ebru tekniği ile suya 
resim çizerken farklı materyaller kullanıyor Garip Ay. Yağlı 
boya, akrilik boya ve cam boyaları kullanıyor. ”Akriliğin 
farklı tepkimelerle oluşturduğu renk etkilerini keşfederken 
yağlı boyanın da farklı sonuçlar oluşturabileceğini 
görebiliyorsunuz. Yağlıboyanın sadece yağla çalıştığını, 
kurumadığını, kuruması için sizin nasıl bir refleks 
geliştirmeniz gerektiğinizi öğrenmeniz gerekiyor.” diyen 
Ay’ın keşifçi ruhu tam da burada devreye giriyor. 

Ebruda başlangıçta ortaya ne çıkacağının bilinememesinin 
müthiş bir disiplin olduğunu söyleyen Ay, “Normalde siz 
resim yaparken yapacağınız tenin ne renk olacağına karar 
vermeniz gerekir sonradan değişmez. Ama ebruda birazdan 
gelecek ve sıkışacak rengin neye dönüşeceğini quantumun 
hesaplanamazlığı gibi hesaplayamazsınız. Bu açıdan müthiş 
bir sürprizdir. Ebru, beyninizin statik durmasını engeller,  
devamlı çalıştırır. Hatta yolda çevirir ve bu disiplin muazzam 
bir övgüdür ebru için. Bu pop artın dinamiğine benzer.  Bu 
yönüyle ebru modern sanata dahil olmayı hak etmektedir.
Süreç sonuç kadar önemlidir.  Hatta  pop art öncesi Kübizm'de 
de buna benzer refleksler ile karşılaşıyoruz. Mesela bir çizgiyi 
çizdikter sonra onun çagrıştırdığı şeye dönüşmeye başlıyor. 
Bu süreç olgusu içinde, sonucunu bilmeyeceğiniz anlamina 
geliyor. Fazlasıyla yorucu olan bu uygulama tarzı sizi de 

kendisiyle beraber geliştiriyor." diyor.

“Suyun Hareketlerine Uyum Sağlayarak 
Hareket Etmeyi Öğrenirsiniz”

Ebrudaki süreci işte bu video art çalışmalar ile 
ölümsüzleştiren Ay ebrunun çok önemli bir 
tekniğe sahip olduğunu şu sözlerle aktarıyor: 
“Saçın bir çizgi hareketi ile ortaya çıktığını 
anladığımda saçınızı hiperralist yapmam için 3 

gün beynimi, kendimi kapatıp doğru el hareketleri ile 
buna çalışmam gerekir. Ebruda mümkün değildir. Ebru da 
sizin karakterinizi değiştirmeniz gerekmektedir. Çünkü su ve 
reflekse dayalı hesaplanamayanlar sizi tesiri altına bırakır ve 
ona uyum sağlayarak hareket etmeyi öğrenirsiniz. Ebrudaki 
bu süreç o açıdan muazzam önemlidir. 

Ebruda oluşan son görüntünün bir diger ebru ile aynı olmaması 
övünelecek bir konu olmamalıdır. Mesela bir örnek verelim; 
bir abstract sanatçı varsayın ve her seferinde renkleri tuvale 
sıçratıp diyorum ki ‘İmkânsız hiç kimse  bu yaptığımın aynısını 
yapamaz. Hatta kendim bile.‘ Bir çok ebrucunun da ebru 
sanatına atfettiği iltifat bu sığ bakış açısında kalıyor maalesef. 
Ebru için bu övünç ortadan kaldırılmalıdır. Evet ebru, Action 
Art ve Pop Artın dinamiklerini taşıyor. Bu konuda güncel 

sanata yeni bir dil, hatta renk katıyor ama söylemini bu kadar 
zayıf tutmak haksızlık bence. Bu dinamikleri ile Jackson Pollock 
karşılaşsaydı eminim uygulamalarının bir çoğunu bu disiplinle 
yansıtmayı tercih ederdi."

Garip Ay’ın bahsettiği Jackson 
Pollock’tan tam da burada bahsetmek 
gerekiyor. Pollock 20. yy’ın en önemli 
sanatçılarından biri. Soyut ve 
dışavurumcu olan Pollock, 
resim yaparken kullanılan 
alışılagelmiş uygulamaları 
kullanmamış bu teknikler 
yerine yere serdiği 
devasa boyutlardaki tuval 
bezlerinden daha sonraları 
aksiyon/hareket resmi adı 
verilen resimler yapmış. 
İşte Pollock’un başlattığı bu 
uygulama, dünyada performans 
ve video sanatın başlangıcı olarak 
kabul edilmiş. Pollock eserini yaparken 
tüm aşamalarını video kaydına almış. 
Ve bir sanat eserinin ilk kez yapım 
sürecine dair sanat yorumları 
yapılmış. Ve Pollock’un 

bu aksiyon/hareket resimlerini yaparken çekilen videoları 
da müzelerde gösterilmeye başlamış. Sanatsal olarak 
önemli olan eserin yapım süreci Ay’ın eserlerinde de 

oldukça önemli çünkü çoğu resmi ebruda olduğu 
gibi kâğıda almak mümkün olmuyor. Ya 

yaptığı resmi bir bız darbesiyle yeni 
bir resme eviriyor. Ya da kullandığı 

materyaller açısından kâğıda 
alınması mümkün olmayan 

resimler oluyor. Ay, 
“Ebru sanatındaki gibi 
sürecin çok kıymetli 
olması modern sanat 
dillerinden videoyu ve 

performans sanatları için 
referansıdır. Ve ebrunun 
da bu potansiyeli var. 

Hiçbir ebrum yok ki onu 
kayda aldmadığımda 

üzülmeyeyim. O kadar 
önemli ki onu kayda almak. 
Çünkü final kadar süreç de 
kıymetli. O süreçte müdahil 

olduğunuz hamleler çok 
önemli.” diyor.

A r t 

Netflix, The Crown dizi film jenerik.

Netflix, Narcos 
     dizi film jenerik.

Selahaddin Eyyubi
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Söz önemli ressamlardan açılmışken Escher’in dışında 
beğendiği başka ressamlar olup olmadığını da soruyoruz 
Ay’a. Teknik olarak birbirlerinden çok farklı olan ve her 
birinin kendine ait önemli özellikler barındırdığı için 
böyle bir kıyasa gidemediğini ifade eden Ay için kişisel 
olarak kendini daha yakın hissettiği bir ressam olduğunu 
öğreniyoruz. “Kubizim ile Rönesans arasında dağlar kadar 
fark var İzlenimcilerse çok farklı noktalarda dolaşıyor. 
Mesela Rönesans uygulayıcısı bir sanatçıyı teknik olarak 
çok seven birisi şöyle der ‘Lütfen boyanızı tuvalinizin 
üzerinde karıştırmayın’. Paletin üzerinde doğru renk 
karışımını yaptıktan sonra tuvale sürmelerini ister. Oysa 
bir İzlenimci tüm hikâyesini oradaki boyaları birbirine 
karıştırtarak yakalamaya çalışır. Bu tarz teknik ve düşünsel 
olarak bu kadar karakter olarak uzak skala içerisine 
Rembrandt’ın bir taslağı ile Dürer’in tavşan detayını ya 
da kanat etüdünü kıyaslayamayacağını düşünüyorum o 
yüzden hiçbir sanatçıyı birbiriyle yarıştırmıyorum.  Kişisel 
olarak kendime en yakın hissettiğin kim, diye sorarsanız 
ben en çok acı çekeni söylerim; yani Van Gogh’u. Onun 
yaşadığı çelişkileri, acılarını hissetmeye çok çalıştım. Ben 
insanları yaptıkları işle değil de çektikleri acılar ile daha iyi 
anlayabiliyorum, tanıyabiliyorum. O yüzden Van Gogh 
kendimi yakın hissettiğim isimlerin başını çekiyor.” diyen 
Ay, bu yüzden ebru tekniğini kullanarak videoya aldığı ilk 
çalışmasını da bir Van Gogh eserinden seçmiş. 

“Van Gogh eserleri ebruya uygulanabilecek en uygun 
eserlerdi. İzlenimciler fırçayı tuvalin üzerinde hareket ettirmek 
zorunda oldukları gibi ebruda da suda gördüğümüz bir 
boyanın diğer boyayla çarpışarak hareket etme görüntüsü 
vardır. İzlenimciler bu refleksi doğanın değişen renklerini 
hızlı yakalamak zorunda oldukları için aynı zamanda 
fırçalarının darbelerini, fırçalarının izlerini bizlere daha fazla 
gösteriyorlar. Bu izler de ebrunun görünen o görüntülerini 
anımsatıyor. İzlenimcilerin eserleri ile ebrunun çok benzeş 
başlıkları bulunuyor” diyor Garip Ay.

Ebru tekniğini kullanarak resim yapan Ay’a bir ebru sanatçısı 
mı yoksa bir ressam mı olduğunu soruyoruz. O ise, bir 
enstrümanı ancak nota bilgimizle çalabileceğimiz gerçeği 
gibi sanatta da resim becerisinin çok önemli olduğunun altını 
çizerek şöyle diyor; “İmzanızı tasarlatmak veya markanızı 
anlatmak istiyorsanız ben logonuzu tasarlayabilirim. O zaman 
ben grafiker miyim? Veya diyelim ki heykel hakkında da 
çok pratik yaptım o zaman heykeltıraş mıyım ben? Aslında 
hepsi bir bütün. Yaşadığım coğrafyaya hangi konuda faydalı 
ve güzel bir şey yapmam gerekirse hiç itiraz etmeden onu 
yapmayı seviyorum açıkçası elimdekiyle yapabileceğimin 
en iyisini yapmak istiyorum. Bunun için çaba sarf ediyorum 
bir isim olarak da hiçbirini kabul etmek istemiyorum. Ne 
ressamım demek istiyorum ne ebrucuyum demek istiyorum. 
Geleneksel sanatlarla bir mesaim var ama bazen vaktim olsa 
da bir marangozluk öğrensem diye de düşünüyorum.” 

Van Gogh’un Eserini Suya Yansıtmış
Garip Ay’ın tüm dünya basınında haber olan çalışmasının 
temelleri ise Amerika’da bulunduğu dönemde atılmış. 
America Islamic College’da ebru dersi veren eğitmenin 

Institute of Chicago'ya Doğru 
Yüksek Lisans Yolculuğu
Ebru sanatının sürecinin ne kadar önemli olduğuna 
değindikten sonra Garip Ay’ın bir katılım bankası için 
yaptığı çalışmaya geri dönüyoruz. Garip Ay’ın elinden 
çıkan resimler, bankanın Ramazan ayı boyunca TV 
reklamlarında görülmüş. Böylece pek çok kişi de Garip 
Ay’ı tanımaya başlamış. Ramazanın her bir gününe 
özel ebru zeminler üzerine 30 resim çalışması yapmış. 
Hatta bunların yanısıra bir çok farklı konuda 200'den 
fazla konuda ebruda resimler yapan Ay, 2011-2012 
yıllarında hayalini gerçekleştirmiş ve Art Institute of 
Chicago’da yüksek lisans yapmak üzere ABD'ye gitmiş. 
Bu dönem onun için çok önemli bir dönem olmuş. 
Çünkü Ay, çok değerli bir müzeye sahip okulda önemli 
ressamların eserlerini her gün saatlerce inceleme 
imkânı yakalamış. “Düşünsel olarak en üretken anlarım 
kendi başıma yalnız kaldığım anlarım oldu. Belki inziva 
denemez ama Amerika’da çok yalnız kaldığım Türkçe 
ya da İngilizce konuşamadığım bir dönemdi. Susarak 
geçirdiğim bu zaman düşünsel sürecimin gelişmesine 
çok katkı sağladı.” diyen Ay, Art Institute Of Chicago için 
hazırlandığı dönemde bir yıl boyunca neredeyse her gün 
müzeyi ziyaret etmiş. Bazen Van Gogh’un oto portresi 
karşısında yere oturup saatlerce tabloyu inceleyen 
Garip Ay pek çok sanat akımına ait önemli eserlerin 
de neden bu kadar değerli olduğunu anlama fırsatını 
bulmuş. “Soyut dışavurumcu ressam Mark Rothko 
resimlerinin neden bu kadar önemsendiğini anlamaya 
imkân buldum. Siyah ve kırmızı renk geçişleri olan 
resminin neden ölümü çağrıştırdığını anlamaya çalıştım. 
Amerika’daki yaşamımda hayatımda ilk defa abstrack 
sanatın yani soyut sanatın anlamlandırılması açısından 
kendimi besledim. Bir taraftan da İzlenimcilerin, Barok 
sanatçılarının ya da Rönesans ustalarının fırçalarını nasıl 
hareket ettirdiklerini görme fırsatım oldu. İlk defa bu 
kadar devasa bir müzeyi bu kadar fazla inceleme fırsatı 
buldum. Eminim o yıl ülkede orayı benim kadar ziyaret 
eden başka bir insan olmamıştır.” diye konuşuyor.

hamilelik nedeni ile işten bir süre ayrılmasıyla Ay orada ebru 
dersleri vermeye başlamış.  O sıra Amerika’dan geri dönme 
kararı alan sanatçı Amerikalıların ebru eğitimi almak için buraya 
gelmelerini sağlamak için bir video çekmeye karar vermiş ve 
kurumu da bu konuda ikna etmiş. Ve ebru yapımı aşamalarını 
gösteren bir video çalışması hazırlamış. “Ben döndükten 
3- 4 ay sonra o çektiğimiz video tabiri yerindeyse 1 günde 
patladı. Video 4-5 milyon izlendi. Bir baktım bir sosyal medya 
platformundan da 9 milyon izlenme aldı.  Dubai’de Kraliyet 
ailesi için yapılan bir Water Show vardı. Ebru videosundan 
sonra bu şovun Amerikalı yönetmeni beni aradı.” diyen Ay, 
aslında video ile yapılan sanat çalışmasının ne kadar geniş 
kitleler tarafından görülebildiğini de o dönem fark etmiş.

CNN International Haberlere Taşımış
Ve sonrasında, aslında 2010 yılından bu yana hep aklında olan 
Van Gogh’un suya uyarlayabileceği tabloları ile ilgili bir çalışma 
yapma imkânı yakalamış Garip Ay.  Gidemese de Pekin'de 
düzenlenen bir Van Gogh sergisine katılabileceği için bir sunum 
videosu çekmiş. “Van Gogh eserlerinden ebru tekniği ile 

121120

Piri Reis Farabi

Garip Ay'a ait bir ebru çalışması

Jackson Pollock'ın eseri
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Netflix Dizilerinin Jenerik Görüntüleri 
Ay’ın Elinden Çıkıyor
Ebru tekniğini kullandığını sıkça ifade ettik. Klasik ebru 
çalışmaları da bulunan Garip Ay, su yardımıyla yaptığı 
video çalışmaları için akrilik, yağlı boya, cam boyası 
gibi pek çok farklı materyal kullanıyor. “Meselenin ne 
ile birleşebileceğine dair çok egzersiz yapıyorum. Âb-
rû (su yüzü) bu sanatın en özet tanımı olsa da suyun 
altında da işler yapmaya çalışıyorum. Burada derinlik ve 
renk katmanları video dili için bambaşka sonuçlar elde 
etmeyi sağlıyor diyen Ay, en sevdiği uygulamalardan 
biri olan Netflix’te Stranger Things dizisi jeneriği için 
çalıştığı videodan şöyle bahsediyor. Sanatçı “Stranger 
Things dizisinde bir video çalışması yaptım. Dizinin 
senaryosu şöyle; devlet bir çocuk seçiyor ve ona 
bebekliğinden itibaren her türlü zulmü yaparak onun 
üzerinde deneyler yapıyor. Ben de tematik olan bu konu 
üzerine çalışırken tıpkı dizinin senaryosunda olduğu gibi 
tamamiyle deneysel olan bir seri uygulama yaptım. Şöyle 
ki simsiyah su zeminine dizi karakterinin portre silüetini 
siyah bir kağıttan keserek su üzerine bıraktım ve jenerik 
müziğinin ritimlerine uyumlu olarak pipet yardımıyla renk 
hareketlerini yer yer tiner yardımıyla oluşturdum. Sonra 
siyah kağıdı parçalayarak etrafa çocuk silüetinden yayılan 
renklerin içine yerleştirdiğim kesilen negatifle karakterin 
silüetinin belirmesini sağladım"  Her yeni çalışmasında 
pek çok denemeler yapan ve her denemesinden yeni 
şeyler öğrenen ama hep denemeye devam eden Ay, son 
olarak “Aslında yapılabilecek bir çok orjinal iş var. Bu 
bazen de proje tekliflerinin orjinal fikirleriyle beslenerek 
ortaya çıkar. Normalde sanat iletişimin en güzel dili. Bu 
açıdan ebrunun da güncel medya alanında çok önemli bir 
iletişim alanına yeni bir renk katabileceğine inanıyorum. 
Yapılan işin tasarım yönünün hiç bir etik unsura zararının 
olmaması halinde bu işlerin bir çok farklı çevreye ulaşması 
benim için heyecan verici.“ diyor.

Atölyesini 2 yıl önce açan Garip Ay’a veda zamanı şimdi. 
Suya çizdiği resimlerle adından bahsettiren ve gerçekten 
başarılı çalışmalara imza atan keşifçi Garip Ay’a başarılar 
dileyerek yanından ayrılıyoruz.

yapılabilecek bir video istediler ve gönderdim. Ama en son 
gün gidişim iptal edildi. Ben çektiğim video ile kalakaldım 
öylece.” diyen Ay kendini toparladıktan sonra bu videoyu 
sosyal medya hesaplarına yüklemiş. Ve 20 milyondan 
fazla izlenme alan videodan sonra CNN International’dan, 
Huffington Post’a, Le Monde’dan Deutsche Welle’e kadar 
önemli pek çok kanal Garip Ay’ın haberini yapmış. 

Ebru tekniği ile yaptığı resimlerini video art gösterileri 
ile izleyicisine sunan Ay’ın keşifçi kişiliği onun pek çok 
çevre tarafından fark edilmesini sağlamış. Başta suya 
ebru tekniğini kullanarak resmettiği Van Gogh’un 
“The Starry Night” (Yıldızlı Gece) tablosu tüm dünya 
basınının ilgisini çekmiş ve dünya üzerinde pek çok şirket 
kurumsal tanıtımları için Garip Ay’la görüşmeler yapmaya 
başlamışlar. Tüm dünyaya internet üzerinden hizmet veren 

bir medya sağlayıcısı olan Netflix’in önemli dizilerinden 
olan The Crown, Stranger Things on Dark Water ve 
Narcos dizilerinin jenerik videoları için suya ebru tekniği ile 
resimler çizmiş.

Ay, Van Gogh'tan önce Türk tarihinden 40 isimle ilgili 
portre çalışması yaptığını ama bu kadar ilgi görmediğini 
anlatıyor. Ay, “Farabi, Piri Reis, Mimar Sinan, İbn-i Rüşd gibi 
kırktan fazla önemli Müslüman şahsiyetin portresini suyun 
üzerine çalıştım. Fakat Türkiye’de hiçbirisi, bu çalıştığımız 
son projedeki gibi Van Gogh kadar önemli karşılanmadı. 
Avrupa’da, Van Gogh ilgi görünce, ülkemizde de bu konu 
önemsenmeye ve haber olmaya değer görüldü. İnsanların 
neden kendi değerlerini önemsemediklerini, başkasının 
önemsedikleri şeye ilgi gösterdiklerini bu konuda iyi bir 
örnekle görmüş olduk." diyor.
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Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Araştırma 
Görevlisi ve İSMEK Çini Branşı Zümre Başkanı 
Levent Kum, 21 yıldır çini eğitimi veriyor. Hayatı 
boyunca sanatıyla meşgalesini bırakmamış bu ismin 
öğrencilerine tavsiyesi ise sanatta sebat etmek, ne 
olursa olsun vazgeçmemek. 

Neva POLAT

Çininin 21 Yıllık Sevdalısı
Levent Kum 
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Kaynaklara göre Türk çini 
sanatının tarihi ilk Müslüman Türk dev-

letlerinden Karahanlılar (9 – 13. yüzyıl) dönemine 
kadar dayandırılıyor ki, bu da bize çini sanatının bin yılı 

aşkın bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Büyük Selçuklu 
Devleti ve Anadolu Selçukluları çiniyi mimari süslemelerde sıkça kul-

lanıldığını bildiğimiz çini için Anadolu, Selçukluların 1071 tarihinde Bizans 
İmparatorluğu’na galip gelmesinden sonra, yeni bir vatan haline geliyor. Os-

manlı Devleti ile birlikte yeni bir boyut kazanan çini sanatı, İznik’te 15-17 yüzyıllar 
arasında yapılan muhteşem eserler ile saraylara kadar girerek bakanları kendine 

hayran bırakan, göz kamaştırıcı edasıyla varlık gösteriyor.  Osmanlı’dan miras aldı-
ğımız, farklı yüzyıllarda görsel ve biçimsel değişiklikler yaşayarak günümüze gelen bu 
kadim sanat, bugün de bu tarihsel zenginlikleri bünyesinde barındırarak hayatına devam 
ediyor. Biz de bu sayıda, yirmi bir yıldır çini sanatı ve eğitimi ile iştigal eden, geleneksel 
sanatın temsilcilerinden Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel 
Türk Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi ve İSMEK Çini Branşı Zümre Başkanı Levent 
Kum ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Sanata olan ilgisinin nereden geldiğini merak ettiğimizden, çocukluk yılların-
dan itibaren anlatmaya başlamasını istedik kendisinden. Öğrendik ki, ilk 

ve orta öğretimini Kütahya’nın Gediz ilçesinde tamamlayan Levent 
Kum’un sanatın büyülü dünyasına yolculuğu lisede başlamış. Türk 

El ve Duvar Süslemeleri bölümünü okuyan Kum, burada 
aldığı eğitimden sonra bu sihirli dünyanın kendisini 

çektiğini fark etmiş ve bu alana devam 
etme kararını vermiş.  

Edirne’de yaşadığı sürede 
çini süslemelerden etkilenen usta sanat-

çı, liseden sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Çini 
Bölümü'nü kazanarak burada okumuş. En güzel yıllarının 

burada geçtiğini ifade eden 21 yıllık çini öğretmeni, Topkapı 
Sarayı’nda yapılan restorasyonlar sırasında üniversite düzeyinde aldı-

ğı uygulamalı eğitimin de kendisine epey katkısı olduğunu ve bu konuda 
şanslı olduğunu vurguluyor. Bir süre Kutsal Emanetler bölümünde çalıştığını 

anlatıyor. Restorasyon süreciyle ilgili olarak tarihi mimarinin restorasyon süre-
sinin kabaca ne kadar olması gerektiğini merak ediyoruz. “Beş sene de sürebilir 

on sene de… Eğer restorasyon güzel ve ince işçilikle yapılırsa çok uzun yıllar daya-
nabilir. Burada içeriyle dışarının temasının kesilmesi için çatı çok önemli. Rutubetin 
ve nemin geçmemesi lazım. İstanbul da biliyorsunuz, nemli bir bölgedir.” şeklinde 
cevap veriyor bize. 

Burada geleneksel sanatlar alanlarında önde gelen isimlerden tezhip ve minyatür 
eğitimleri aldığını da sözlerine ekliyor. Sanatta etkilendiği isimleri sorduğumuz-
da ise ilk olarak Semih İrteş’ten bahsediyor. Topkapı Sarayı’ndaki eğitimler-

de, daha önce Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in tezhip eğitimlerine katı-
lan ve ustasından icazet alan kalem işi ustalarından Semih İrteş’ten 

ders almış. Restorasyon yaparken birlikte çalışma şansına erişmiş 
Kum. Söylediğine göre Topkapı Sarayı kalem işlerini bera-

ber yapmışlar. Bu vesileyle hem uygulama hem de 
kompozisyon anlamında kendisinden çok 

şey öğrendiğini zikrediyor.  
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Bununla beraber Topkapı Sarayı’ndaki çalışmalara Cahide 
Keskiner, Mahmure Öz ve Melek Antel gibi isimlerin de de-
vam ettiğini ekliyor sözlerine. Kum, “Aynı dönemde bu kıy-
metli isimlerle bir arada olmak ve onlardan beslenmek benim 
için nimetti.” diyor. 1989 yılından itibaren tamamen çini ile 
ilgili çalışmalar yaptığına değinen Kum, bir süre sahada yer 
alarak Kütahya Porselen firmasında serigrafi ünitesinde ça-
lışmış. Bununla birlikte piyasadaki çeşitli atölyelerle çalışmış. 
1996 yılında ise üniversiteye intisap etmiş ve o zamandan bu 
yana burada eğitimci görevini sürdürüyor. 

Kaynaklara Ulaşmak Artık Daha Kolay
Gençlik döneminde kaynaklara ulaşmanın zorluğunu vur-
gulayan Kum, iletişimin ve dijital anlamda gelişmenin bu 
noktada sanatçının işini kolaylaştırdığına dikkat çekiyor. 
Kum, bununla ilgili “Eskiden dünyanın diğer ucundaki işi 
görmek mümkün değildi. Yerinde gidip incelemek gereki-
yordu. Kaynak sıkıntımız vardı, internetin gelmesiyle işimiz 
çok kolaylaştı. Şimdi dünyadaki örnekleri takip edebiliyo-
ruz. İstanbul’da çini üretimi yapılırken aynı anda İsfehan’da 

Tahran’da, Şam’da ne yapılıyor bunları da takip edebilme 
imkânımız var.” diyor.  

Çini Sanatının Yaygınlaştırılmasında 
İSMEK’in Rolü Büyük
Son dönemlerde bu sanatın tanınması yaygınlaştırılmasın-
da İSMEK’in katkısının büyük olduğuna dikkat çeken Kum, 
“Birçok kişi İSMEK’te verilen çini eğitimiyle, sergileriyle birlikte 
çiniyi tanıdı. Eğitim için gerekli malzemelerin temin edilme-
si konusunda da yeni sahalar açıldı. Daha çok kişiye ulaşıldı. 
Dolayısıyla talebin artması, arzın da artmasına sebep oldu.” 
diyor. 

Çini sanatına olan ilginin henüz az olduğu dönemlerde 
Kütahya’dan malzeme getirmenin de zor olduğuna değiniyor. 
Bununla ilgili olarak şu yorumu yapıyor: “Bugün ise tanınırlık 
ve artan ilgi sayesinde bu alanda uzmanlaşmış nakliyeciler var 
ve bu hassas özellikteki ürünler taşımacılık sistemlerinin geliş-
mesiyle kolay ve sapasağlam şekilde sanatçının eline ulaşa-
biliyor. Yine birçok malzeme internetten temin edilebiliyor.” 

Çiniye olan ilginin artmasının bir diğer sebebini ise yurt içi ve 
yurt dışında mimarların artık çiniye daha geniş yer vermek 
istemesine bağlıyor Kum. Son dönemlerde modern ve klasik 
dönemlerdeki tasarımların sentezlendiğini, özellikle yurt dı-
şında otellerin Türk hamamı ve lobi bölümlerinde çini süsle-
melerle karşılaşıldığına değiniyor.

Başarılı bir çini sanatçısı olmak isteyen öğrencilerin ne tür yol-
lardan geçmesi gerektiğini soruyoruz Levent Kum’a. Mimar 
Sinan Üniversitesi’nde öğrencilerinin Geleneksel Türk Sanat-
ları Bölümü'nde bir yıl temel tasarım, temel sanat eğitimi, 
sanat tarihi ve Türk süsleme desenleri, temel motifler ve üs-
luplar başlıkları altında eğitim gördüklerini anlatıyor. Bunun 
yanında Geleneksel Türk Sanatları çatısı altında eğitim gören-
lerin tezhip ya da minyatür gibi klasik sanatlardan en az biriyle 
daha ilgilenmesinin gerektiğini, bunun öğrencinin ufkunun 
açılmasına yardımcı olacağının altını çiziyor.  İSMEK’te de bu 
eğitime benzer bir eğitim vermeye çalıştıklarını vurguluyor.  

Tabii bize sözünü etmesi kolay, ancak bu kadim sanatın in-
celiklerine, zorluklarına dair bilgi edinmek istiyoruz Levent 
Kum’dan. Böyle sorunca, anlatmaya başlıyor: “Çini görüldü-
ğünden çok daha zor ve zahmetli bir alan. Kaynaktan çamu-
ru alıp dinlendirdikten sonra içindeki maddeleri ayıklamanız 
gerekiyor. Kullanılabilir hale getirdikten sonra yoğurma aşa-
masına geçiyorsunuz. Üstüne bir astar çekiyoruz birinci şekil-
lendirmeyi yapıyoruz. Daha sonra 950 derece fırında bir pişi-
rim yapılıyor buna bisküvi deniyor. Bu işlemler yoğun mesai 
ve çalışma gerektiriyor.” 

Fakat işin bununla da bitmediğini öğreniyoruz. Bir de ikin-
ci fırınlama aşaması var ki sürprizlere en çok açık olan kı-
sım da bu. Çünkü fırın soğuduğunda renk çatlamaları ve 
kırıklarla karşılamanız mümkün. Elektriğin kesilmesi, fırının 
bozulması da başınıza gelebilecek diğer olası aksiliklerden. 
Fakat Kum bütün bu aşamaları başarıyla geçen bir çalışma 
sanatçının karşısında durduğunda bütün bu zahmetlerin 
unutulduğunda sözlerine ekliyor Kum.
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 İznik Çinileri ve 16. Yüzyıl 
“Klasik çini dediğimizde 16. yüzyıl akla geliyor.” diyor usta çi-
nici. Çünkü çini, en gösterişli ve zengin dönemi bu dönemde 
yaşıyor. Öyle ki camii ve türbelerimizde birbirinden değerli İz-
nik çinilerine rastlamak hâlâ mümkün. İstanbul’daki 16. yüzyıl 
özelliklerini yansıtan çiçek motifleriyle süslü renkli çinileriyle 
dikkat çeken Kılıç Ali Paşa Camii, Mimar Sinan'ın Kadırga'da 
Şehit Mehmet Paşa yokuşunda bulunan Sokollu Mehmed 
Paşa Külliyesi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği 
için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi yine mavi ağır-
lıklı kalem işleri ile süslendiği için "Mavi Camii (Blue Mosque)" 
olarak anılan Sultanahmet Camii bu bahsettiklerimize örnek 
gösterilecek türden. Bunun yanı sıra Edirne Selimiye Camii, 
Bursa'daki Yıldırım Camii ve Türbesi, Yeşil Cami ve Türbesi, 
Emir Sultan Camii ve Türbesi, Ulu Camii (Cami Kebir), Muradi-
ye Külliyesi, Hüdavendigar Camii ve Külliyesi, yine İznik çinileri 
açısından zengin mimarilerden.İşte bütün bu zenginliklerin 
kaynağı olarak gösterilen; 16. yüzyılda saraya bağlı olarak 
çalışan, dönemin en iyi ustaları ve acemi öğrencileri bir araya 
toplayan Osmanlı Ehl-i Hiref Teşkilatı çok önemli bir vazifeyi 
görüyor bu anlamda. Kaynaklara göre bu cemaatin örgüt-
lenmesinin tamamlanması II. Bayezid dönemine denk geliyor. 

“Sanat ehli örgütü” anlamına gelen Ehl-i Hiref-i Hassa 
Teşkilâtı, Osmanlı kültür tarihinin belki de en önemli kurum-
larından bir tanesi. Sarayın himayesinde kurulan bu teşkilât 
pek çok sanat grubunu içinde barındırıyor. Osmanlı devrinin 
en güzel sanat eserleri bu teşkilatın elinden çıkıyor. Burada 
sanatkârlar genellikle padişahın ve Enderun ağaları gibi saray 
halkının verdiği tamir işleri ve siparişler doğrultusunda eserler 
veriyor. Üslupça en çok sevilen ve beğenilen tasarımlar, sa-
rayın ve bu teşkilatın desteğiyle 16. yüzyılda zirveye çıkıyor. 
Eserler burada hızlı bir şekilde tamamlanarak çeşitli illere gön-
deriliyor. Tasarımlar İstanbul’dan çıkıp Bursa, İznik, Kayseri ve 
Konya illerindeki atölyelere gönderiliyor. 

Levent Kum’a, "O dönem çinileriyle günümüz çalışmalarını 
karşılaştırdığımızda neler söylersiniz?" diye soruyoruz, bugün 
hâlâ 16. çinilerinin üzerine bir şeyler konmaya çalıştıklarını an-
latıyor. Dayanıklılığı açısından da teknik yönden de biraz daha 
eksiğimiz olduğunu, fakat o dönem hamur ve sır tekniklerin-
de çok başarılı olunduğunu vurguluyor.
 

Öğreniyoruz ki bu başarılı tekniklerin reçetesi ise o günden 
bugüne aktarılamamış, zaten bugün de olduğu gibi her 
ustanın da kendine has reçeteleri varmış. Kum bununla 
ilgili gülümseyerek “Çok yoğun ve uzun seneler boyun-
ca emek sarf edildiği için sanatçılarda biraz saklama huyu 
olabilir.” diyor ve ekliyor: “Bununla birlikte çok sınırlı sa-
yıda isim ve kaynak var. Çanakçı Mehmet Emin Usta (Ha-
fız Mehmet Efendi) önde gelen isimlerdendir örneğin. 
İstanbul’da Anadolu’da birçok yerde çinilerin üretimini bu 
isim yapmıştır. Çok zengin bir dekor ve renk paleti vardır.” 

Osmanlı Dönemi’nde çini denildiğinde esas üretimin pek ta-
bii İznik’te olduğunu aktarıyor Kum. Ancak İznik’te Patrona 
Halil İsyanı ile üretim bir süre kesintiye uğrasa da Kütahya’da 
çini üretimi sürekliliğini koruyor çünkü burada daha çok 
gündelik hayata yönelik bir üretimden söz ediliyor. Kütahya 
çinileri iç piyasaya dönük üretimlerle birlikte daha az nispet-
te İstanbul’dan gelen siparişlere katkıda bulunuyor.  

Çininin gündelik hayatta kullanımının hangi döneme ka-
dar götürebileceğini merak ediyoruz. Kum bu soruya “16. 
yüzyılın çok öncesi de var tabii, biz bunu eski minyatür 
eserlerde resmedilirken görebiliyoruz. Bu eserlerde sofra 
tasvirlerinde çini su şişeleri, vazolar, tabak ve çanaklar yer 
alıyor. Bunların üzerinde İznik’te yapılan dekorları anımsa-
tan dekorları görmek mümkün.” şeklinde cevap veriyor. 

Son olarak kendi tekniğini soruyoruz Levent Hoca’ya. 
Sır altı tekniğini kullanarak çalışmayı sevdiğini anlatıyor 
bize. Bununla birlikte mimari çalışırken sikrafito kazıma 
tekniğini de kullanıyormuş usta çinici. Bu tekniğin 9. ve 
10. yüzyılda rağbet gören bir teknik olduğunu anlatıyor. 
Sanatına olan aşkının kaynağını öğrenmek istediğimizde 
ise “Bir şeyde sebat etmenin, adanmanın zevki ayrıdır. 
Sanatta sebat etmek, ne olursa olsun vazgeçmemek size 
hayatınızda çok kıymetli hazineler kazandırır.” diyor. Ar-
dından biz de keyifli sohbeti ve bize ayırdığı vakit için 
kendisine teşekkür ederek, üniversitenin dar sokakların-
dan geçerek yola koyuluyoruz… 
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Sanat dünyamızın göz alıcı değerleri bütün benliğimizle bizi kuşatır. Mimari çevrenin, 
insan eliyle tasarlanmış mekânların, yaşantıyı tezyin eden gündelik faaliyetlerin, 
toplumu geçmişi ile geleceğe bağlayan ruh dünyasının geçmişimizin ihyasında 
büyük katkıları vardır. Gün olur tarihin sararmış yapraklarından methini 
işittiğimiz şehirlerin, göz kamaştırıcı sarayların, harika musıkilerin, güzel 
hikâyelerin, zarif davranışların nefesini alır; gün olur yaşadığımız dünyanın 
sıkıntı ve zahmetlerinde mahsur kalırız. Şurası, burası derken hayat akıp 
gider ve biz sürekli günü atlayıp geleceğe dair hayaller kurarken ömür 
biter, yol biter. 

Dünyayı ruhen ve bedenen aydınlatacak ışığa, nura ihtiyacımız var. İnan-
cımız, mukaddes değerlerimiz, kalp huzurunu temin edecek kaynaklarımız, 
moralimizi yükseltecek, beklentilerimize cevap olacak güzellikler bizi 
bekliyor. Ancak bu gayeye ulaşabilmek için var gücümüzle 
gayret sarf etmek gerekiyor. O sebeple eğitim planlarımı-
zı geliştirmek adına yeni programlar tasarlamak, yeni 
stratejiler belirlemek lazım.

Genç neslimizin coşkun ve güçlü yapısıyla gelecek 
dünyamızın müfredatını oluşturabiliriz. Bilim ve tek-
noloji sahasındaki faaliyetler kendi kuralları doğ-
rultusunda gelişirken dikkat gösterilmesi gereken 
esaslardan birisi de estetik dünyamızın ihyasıdır. 
Her vesile ile övündüğümüz tarihi kültürümüzün 
elimizden tutabilmesi için bugün yönümüzü o 
cevhere, kaynağa çevirmek icap ediyor. 200'ü 
bulan üniversitesi, 80'i aşkın güzel sanatlar 
fakültesi ve muhtelif mesleki yüksekokulu 
ile Türkiye'de sanat eğitiminin nerelerde 
olduğunu görmek bir zarurettir. Mimar-
lık, edebiyat, sanat, sosyal alanların eğiti-
mine yeniden ivme kazandırmak, yeni bir 
başlangıç yapmak millet olarak mühim 
bir vazifedir. Bu da eğitim bahsimizin öne-
mini iyice açığa çıkarıyor.

Bu vadide atılacak adımlara bir basamak ve bir 
numune olması maksadıyla tasarlanan "Tarab" 
projesinin yalnızca bir musıki projesi olmayıp bu-
günkü kültürümüzün ihyası ve geleceğe intikali hu-
susunda mühim bir örnek olduğunu düşünüyoruz.

Musikinin Anlamı
Musıki, insani duyguları farklı âlemlere taşıyan bambaşka 
bir cevherdir. Gönüller onunla coşar, onunla hüzünlenir, 
kendini bulur, derdini, sürurunu paylaşır. Bu, dünyaya ge-
lişinden başlayıp, dönünceye kadar süren bir seremonidir. 
Bu vasfından hareketle musıki; hayatı her vakit yönetmiş, 
toplumu adeta peşinden sürüklemiştir.

Bizim de tarih sayfalarımız neredeyse hep bu musıki ile 
tezyin olunmuş, bezenmiştir. Dini olsun, din dışı olsun 
birçok yaşanmış sahneler onunla hemhal olmuş, bütün-
leşmiştir. Doğduğunda kulağına okunan ezan ve kametle 
başlayıp, musalladaki namazına kadar geçen zaman süresin-
ce insan, güzel sadânın, muhrik (tahrik edici) edânın, güzel 
nağmelerin kucağında bir ömür sürer.
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Ve musıki; ister sazlı, ister sözlü olsun ahenktar nağmeleriyle hassas gönülleri titretir; 
ona insanlığını, ona kulluğunu hatırlatarak adeta melek mertebesine yüceltir. Bu du-
rumda gerçek musıki; bir keyif, bir eğlence vasıtası değil, adeta insana ibadeti, kulluğu 
hatırlatan bir mefkûredir. Gerçi günümüzde "müzik" veya "musıki" denildiğinde (ki 
biz musıki kelimesini tercih ederiz) hatıra gelen manası çok sığ ve niteliksiz olsa da, ha-
kikatte "Musıki, denilen nutk-ı ilâhî/Bir engin denizmiş nâmütenahi" kavlince medhe 
layık bir abidedir.

Okuyucularımız belki bu satırları mübalağalı bulabilir, ancak hakiki musıkinin bugün 
neredeyse mevcut bulunmadığı dünyamızda bunun aksini düşünmek muhaldir. Mu-
sıki, sadece nağmeler dünyası değil, aynı zamanda geometriyi, matematiği, fiziği de 
çok yakından ilgilendiren bir âlî ilimdir. İslam tefekkür dünyasında onun mevcudiyetine 
işaret eden pek çok delil bulmak mümkündür.

Nasıl ki renklerin dünyası Hâlık-ı Zül-Celâl’in bir nimeti ise, seslerin dünyası da ayrı bir 
nimet-i ilâhidir. İnsan ruhuna doğrudan nüfuz eden, bir anda iradesini elinden alan, 
âdeta büyülenmişçesine kendi âlemine çeken musıki, aynı zamanda bir şifa kaynağıdır. 
Tabii bunun zıddı olarak sıkıntı veren, negatif enerji neşreden musıkiler de vardır. Tıp-
kı bugünkü modern dünyada kullanılan, gençliğe ihtirasla aşılanmağa çalışılan zararlı 
musıki akımları gibi. Ancak, bahsimiz müsait olmadığı için bu konuya girmiyoruz.

Asıl meselemiz; milli kültür unsurlarımızın başında gelen milli musıkimizi nasıl tanı-
yıp, yeniden hayatımıza dâhil edebileceğimiz sorusudur. Şu halde baştan beri ifade 
etmeye çalıştığımız; tarihi derinliği, duygu yükü, derin ifade kabiliyeti olan musıkinin 
nasıl olduğu sorusudur. Türk musıkisi eğitiminde bugün yapılması gerekenler nelerdir? 
Toplumun en hayati ve donanımında milli musıkimize ayrılan yer ne kadardır? Bunları 
derinliğine tartışmak ve çözüm yolları aramak mecburiyetindeyiz. Ki sağlıklı toplum ve 
sağlıklı nesillerin meydana gelebilmesine yol açılsın.

Tarab ve Teknik Özellikleri
Bir sanatkâr, elindeki sazın her şeyi ile kendisini ifade etmesini, sanatkârının hissine 
tercüman olmasını ve onu ruhen ve bedenen doyurmasını ister. Sazın sesi, icra kabili-
yeti ve kolaylığı, etkileri icrakâr için fevkalade önemlidir. Bu satırların yazarı da aynı za-
manda bir musıkişinas olarak kendini manen mutlu edecek yeni bir saz tanzim etmek 
istemiş ve ortaya "Tarab" adlı bir enstrüman çıkmıştır. Şekil olarak Türkistan sazlarına 
benzeyen yapısıyla tarab, ortalama boyu 115 cm. civarında olan bir müzik aletidir. ***

Tarab, yay ile icra edilir. Perde sayısı ve oktav geniş-
liği ile tanburun dörtte üçü oranında ölçeklendiril-
miş silindirik bir klavyeye sahiptir. Üzerindeki per-
de taksimatı tanbura benzer. Kol üzerindeki iki 
oktavlık sese pes tellerdeki bir oktavın ilâvesiyle 
sazın kapasitesi üç oktava çıkar (1 oktav=sekizlik 
ses dizisi). Gövdesinde yekpare ahşaptan elde 
edilen yarım küre formunda bir teknesi vardır. 
Bunun üzerine neme dayanıklı balık derisi geril-
miştir. Böylece hava değişimlerinde ses kalitesi 
korunduğundan sık akort yapma ihtiyacı bulun-
muyor. Heyetle de çalınıyor, tek başına da bir or-
kestra gibi ahenk veriyor. İnsan sesiyle de çok güzel 
uyum sağlıyor.1  Tarab, kullanım ve icra açısından pra-
tik, ergonomik ve aynı zamanda patentli bir saz olarak 
musıki camiasında yerini almıştır.2 

Tarabda tel olarak genelde kullanılan bağırsak sarım tellerin 
aksine, daha yüksek desibelde ses elde etmeye imkân tanıyan 
ve tuşe bakımından daha dayanıklı olan gümüş sarım teller kulla-
nılmaktadır. Tarabın bir diğer patentli özelliği ise telleri enstrümanla 
birleştiren pirinç yüzüklerdir. Bu yüzükler sayesinde elde edilen titreşim ka-
yıpsız olarak gövdeye aktarılabilmektedir.3 

Prof. İlhan Özkeçeci'nin 1985'ten bugüne dek süren çalışmalarıyla taraba son şekli ve-
rilmiştir. Ergonomi, dayanıklılık, sağlamlığın yanında ses kalitesi de korunmuştur. Böy-
lece sistematik bir üretim şeması elde edilmiş, 2013 yılında başlayan patent ve tescil 
çalışmaları sonucunda Türk musıkisine ilk defa tescilli bir enstrüman kazandırılmıştır.4

 
Tarab, kelime olarak “tanbur” ve “rebab” isimlerinin bir araya gelmesinden meydana 
gelen bir isimdir. “tarab” kelimesi aynı zamanda; şenlik, şetaret, neş’e, coşku, musıki 
ile kendinden geçme gibi manalara da gelmektedir.5  

Mûsıkî Dünyası ve Tarab
Tarab, tasarlandığı günden bu yana İlhan Özkeçeci tarafından yurt içi ve yurt dışında 
pek çok mekânda sergilenerek solo icra edilmiş ve zaman zaman da gruplara dâhil 
olarak konserlerde sahne almıştır.

Yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli aktivitelerle ortaya koyduğu evrensel anlamdaki 
performans kendini açıkça göstermektedir. Çeşitli ülkelerde yapılan bu faa-
liyetlerle tarab, önemli başarılara imza atmıştır. Kısa bir tarihçe ile açık-
lamak gerekirse; bir kısmı üniversitelerde akademik faaliyetler çerçe-
vesinde olmak üzere; 2006’da Güney Kore ve Belçika’da, 2009’da 
Endonezya’da, 2011’de Kosova’da ve Japonya’da, 2012’de 
Moğolistan’da, 2014’te Hindistan’da, 2015’te Rusya’da solo ve 
gruplar eşliğinde çeşitli konserler gerçekleştirildi.6 

Tarabın temel sunumu 27 Aralık 2016 tarihinde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda-
ki bir konferans ve konser programı ile gerçekleştirildi. 
Başta tarabda İlhan Özkeçeci ile birlikte, Muhammed 
Enes Üstün, Selman Özkeçeci ve Mustafa Şahin'in de yer 
aldığı konsere kanunda Esra Berkman; klasik kemençe-
de Aslıhan Eruzun Özel; tanburda Esat Şar ve bendirde 
Mert Nar iştirak etmiştir. 

Repertuarda muhtelif saz ve sözlü eserler yer almış, Yap-
rak Sayar da okuyucu olarak programa katılmıştır. 
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Bu konserde tarabın Türk musıkisi saz gurubundaki yay-
lı saz efektine yaptığı önemli katkılar gözlenmiştir. Hem 
sahne performansı ve hem de ses etkinliği ile göz doldu-
ran tarab musıki ailesi, yeni katılımlarla birlikte gerçekleş-
mesiyle kültür dünyamıza yeni soluklar taşıyacaktır. 

Avrupa kaynaklı keman ailesi (keman, viola, violonsel) bir 
yana bırakılırsa, Türk musıkisinde yaylı sazlar kategorisinde 
klasik kemençe ön planda ve yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Bununla birlikte mutrıbı (saz topluluğu) daha bas ve 
dolgun ses yapısı ile destekleyen bir başka saza ihtiyaç 
duyulmaktaydı. Tarab, musikimizdeki ney, tanbur, ud, ka-
nun, kemençe gibi klasik sazların bulunduğu heyete orta 
bas bir sesle katıldı. CRR'de böyle bir heyet içinde tarabın 
sesi ilk kez duyuldu. Arka planı dolduran bu kuşatıcı ses 
ile mutrıptaki yaylı saz eksiği de tamamlanıyordu. Tarab-
dan zaman zaman kemençe, rebab, yaylı tanbur, viyolon-
sel tınısında sesler çıkıyor. Bilhassa bas seslerle klasik Türk 
musikisi sazları ile beraberlik sağlayabilecek alternatif bir 
saz olması ayrı bir zenginliktir. Tarabın, sadece solo olarak 
icrası da mümkündür.7  

Tarab; terapidir, tarab; yârdır, sırdaştır, dosttur, arkadaştır. 
Keza tarab; huzur ve  sükûnete açılan bir kapıdır.8 

Geleceğe Mesajlar
Evrensel anlamda karşı karşıya olduğumuz (klasik ve diğer 
türleri ile) Batı müziği, yalnızca bizde değil diğer dünya 
ülkelerinde de etkisini sürdürür. Dünya insanı olarak bizler 
yıllardır olarak Batı müziğinin kültürel etkisine altında bu-
lunmaktayız. Kültürel olarak bu etki kaçınılmaz görülebilir. 
Ancak milli ruhu ayakta tutabilmek için öz kültürümüzü 
gerçek anlamda bilmek ve değerlendirmek de vazgeçil-
mez önceliğimizdir. Bu sebeple Türk musıkisinde kalitenin 
yükseltilmesi konusundaki politikaları geliştirmek ve aynı 
zamanda Türk dilinin temel değerlerini koruma amacına 
yönelik olarak günlük kullanım ve bilim dilinin hassasiyetle 
muhafazasına çalışmak da yapılması gereken önemli işler 
arasındadır.

Batı müziğinin hem çalgıları ve hem de müzik eserleri 
açısından dünyaca tanınırlığı açıktır. Bu doğrultuda Türk 
musıkisi de yapılacak etkin çalışmalarla dünya genelinde 
yüksek bir bilinirliğe ulaşabilir. Türk musıkisinin seviyeli ve 
tarihi önemi haiz eserleri bir kısım aktivitelerle tanıtıldığın-
da, dünya çapında ulaştığı dinleyici kitlesine de olumlu 
yansıyacaktır. 

Amacımız; sadece mimari, süsleme sanatları, hat sanatı 
veya musıkide gelişmek değil bir bütün halinde bu kültür 
değerlerimizin ortak yansımalarına ulaşmak olmalıdır. Bu, 
herşeyiyle yeni bir yaşam tarzını öngören bir değişimler 
bütünüdür. Dili, edebiyatı, musıkisi, günlük hayatın gerek-
lilikleri, toplum hayatı, yaşanılan mimari mekânlar, insan 
ilişkileri, yeni neslin yetişme şartları gibi bütün noktalara 
temas eden bir dinamiktir. Temel amacımız, geçmiş kültü-
rümüzde yaşanılan hayatın temel felsefesine sahip olmak, 
bunun yanısıra gelişen ve değişen dünyanın, teknolojinin 
de katkılarını içine alan bilinç ve huzur içerisinde bir yaşa-
ma yol aralamak olmalıdır.9 

* Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Bölüm Başkanı * * Yıldız Teknik Üni-
versitesi Sanat Bölüm Fotoğraf Video Anasanat Dalı Arş. Görevlileri *** 
Tarabla ilgili daha fazla bilgi için; www.tarab.com.tr. Ayrıca; https://www.
youtube.com adresinden "tarab taksim" başlığı ile muhtelif sesli kayıtla-
ra ulaşılabilir. DİPNOTLAR 1) Harun Karaburç, "Türk Müziğinin Kuşatıcı 
Sazı" Yeni Şafak Gazetesi Pazar Eki, 08 Ocak 2017. 2)"Tarab" Yeni Bir 
Türk Sazı, (Broşür),  Tasarım-Proje: İlhan Özkeçeci, Editör: M. Hakan Ala-
calı, Sanat Yönetmeni: Celal Eser, Fotoğraflar Ozan Yavuz-Burcu Böcekler, 
Teknik Danışmanlık: YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul 2016. 3) a.g.e. 
4) a.g.e. 5) a.g.e. 6) İlhan Özkeçeci, "Yeni Bir Çalgı: “Tarab” ve Türk Musı-
kisinin Evrenselleşmesindeki Yeri", Müzikte Metodoloji Ve Müzikle İletişim 
Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör: Göktan Ay, Avcılar Bele-
diye Konservatuvarı Yayınları Kültür Sanat Serisi: 2, Aralık 2016,  s. 116. 7) 
Harun Karaburç, "Türk Müziğinin Kuşatıcı Sazı" Yeni Şafak Gazetesi Pazar 
Eki, 08 Ocak 2017. 8) İlhan Özkeçeci, "Yeni Bir Çalgı: “Tarab” ve Türk 

Musıkisinin Evrenselleşmesindeki Yeri", Müzikte Metodoloji Ve Müzikle 
İletişim Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör: Göktan Ay, Av-
cılar Belediye Konservatuvarı Yayınları Kültür Sanat Serisi: 2, Aralık 2016,  
s. 114. 9) İlhan Özkeçeci, “Milli Sanatlarımız ve Musıkimize Bugünden Bir 
Bakış”, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi – Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nce Düzenlenen Müzik 
ve Medya Sempozyumu, YTÜ Davutpaşa Kongre Merkezi 21-23 Mayıs 
2014, Bildiriler Kitabı, Baskı: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Mer-
kezi, İstanbul 2014,  s. 24. 10) İlhan Özkeçeci, "Yeni Bir Çalgı: “Tarab” 
ve Türk Musıkisinin Evrenselleşmesindeki Yeri", Müzikte Metodoloji Ve 
Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Editör: Göktan 
Ay, Avcılar Belediye Konservatuvarı Yayınları Kültür Sanat Serisi: 2, Aralık 
2016,  s. 118. 11)"Akademisyen, Sanatçı, Mucit: Prof. Dr. İlhan Özkeçeci", 
Gazetto, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Resmi Yayın Or-
ganı, Sayı:3, Nisan-Mayıs-Haziran 2014, s.12. 

Türk musıkisine; sazları, sahnesi, dekoru, kostüm ve su-
numlarıyla yeni soluklar kazandırmak icap ediyor. Nasıl ki 
yeni klasik mimari çizgileriyle şehirlerimizi, evlerimizi, ha-
yatımızı coşkuyla yenilemek lazımsa; aynı heyecanla musı-
kimize de yeni sunum tekniklerinin uygulanması elzemdir.

“Tarab” projesi, fiziksel özellikleri ve sesi itibariyle geniş 
bir kitleye ulaşmayı amaçlar. Parlak ve etkin sesi, başarılı 
ergonomisi ile her fırsatta insanı kollayan, kucaklayan bir 
fenomen olan tarab, boyutları ve eldeki duruşu ile özgün 
bir figürdür. Yeni bir tasarım olması bakımından tarab’ın 

uluslararası camiada yeni yansımalara sebep olması bek-
lenmektedir. Aynı zamanda batı kaynaklı popüler müzik 
etkileri altındaki Türk gençliğinin musıki kulağına yeni 
renkler fısıldayacak olan “tarab” artı bir değer olarak 
kültürümüze destek sağlayacaktır.10  

Tarab, kültürümüz ve musıkimiz adına hem sanatsal hem 
ergonomik kolaylıkları birlikte sağlama çabasının bir ürü-
nüdür. Orkestral olarak yaylı bir Türk sazı olma anlamın-
da ve bas altyapıya ve vokale vereceği destekle musıki-
mizde önemli bir boşluğu dolduracaktır.11 
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İrem GÜVEN

Parfüm, Batılıların, ‘her icat bir ihtiyaçtan doğar’ sözünü 
doğrularcasına icat ettiği hoş kokular yayan bir bileşim. 

İhtiyaç üzere doğmuş, çünkü bizde öteden beri yaygın olan 
temizlik ve hamam kültürüne çok eski değil 16. yüzyılda bile 
uzak olan Avrupa, yıkanmamaktan ve tuvaletsizlikten doğan 
kötü kokuyu bastırmak için icat etmiş parfümü. Batılılar suya 

sabuna dokunmamayı dindarlık sayarken, Osmanlılarda 
‘temizlik imandan gelir’ inancıyla yaygın hamam ve güzel 

koku kültürü vardı.  Avrupa saraylarında tuvalet kültürü 
yokken bile, Osmanlı sultanları Peygamber sünneti gereği, 

avuç içlerine güzel kokular sürerdi. Koku eksperi Bihter Türkân 
Ergül,  Osmanlı arşivlerini inceleyerek, ecdadımızın koku 

kültürünün izlerini sürüyor.

Süren

EcdadınKoku
Kültürünün

Rayihalarİzini
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Bizde temizlik öteden beri gündelik hayatın ne ka-
dar ayrılmaz bir parçası olmuşsa, Avrupalılar da 
suya o kadar mesafeli olmuş ve su görmemiş, yı-
kanmamış vücut dindarlığın bir göstergesi sayılmış. 
Suya mesafeli olmalarından mütevellit ortaya çıkan 
kötü kokuyu bastırmak için de, icatlar ihtiyaçtan 
doğar sözünü doğrularcasına parfümü icat etmiş-
ler. Hâlbuki Osmanlı’da temizlik ve güzel koku bir 
kültürdü. İnsana direkt olarak temizliği hatırlatan 
gül, gül yağı, gülsuyu, buhur, sosyal yaşamda çok 
önemli bir yer tutardı.  Mevlid toplantılarında, mu-
kabele gibi dini toplantılarda gül suyu ikram edildiği, 
Hz. Muhammed’in (SAV) sünnetini yerine getirme 
niyetiyle gül esansı sürüldüğü gibi mutfakta da pek 
çok yemeğe ve tatlıya gül suyu ilave edilirdi. 

Efendimizin, “Dünyada bana üç şey sevdirildi; güzel 
koku, helal nisa, gözümün nuru namaz” diyerek, 
güzel kokuyu tavsiye ettiğini hatırlatalım. Tirmizi’den 
nakledilen şu kıssayı da hatırlatmadan geçmek ol-
maz; “Muhammed İbnu Ali (RA) anlatıyor: Hz. 
Aişe’ye (RA) sordum: ‘Resulullah (SAV) hoş koku 
kullanır mıydı?’, ‘Evet, misk ve amber kullanırdı’ diye 
cevap verdi.” Hz. Muhammed’in (SAV) teninin gül 
kokması hasebiyle de gülün İslamiyet’teki yeri çok 
ayrıdır. Peygamberin simgesidir gül. Bu sebepledir 
Mevlit törenlerinde gülsuyu ikram edilmesi.

Siyahlar giyinmiş kafilenin omuzladığı tahta bir sedyenin bir 
üzerinde, beyaz bir çarşaf ve koyu renkli bir şal ile örtülü 
naaşı, Beylerbeyi Sarayı’ndan Topkapı Sarayı’na getirildi. 
Dini vecibeleri yerine getirmek üzere Sarayın Hırka-i Saadet 
Dairesi’ne alınan naaşın yüzünde, onurla ve aşla hizmet etti-
ği halkına meramını anlatamamış olmanın verdiği hüzün ile 
Hakk’a kavuşmanın huzuruyla karışık bir ifade vardı. Hayal 
kırıklığıydı son nefesinde hissettiği belki de… Nasıl olmasın 
ki. Bunalımın eşiğindeki Osmanlı Devleti’ni, bir siyasi deha 
olarak tam 33 yıl idare ettikten sonra, ‘Osmanlı’ya onca hiz-
metin karşılığı bu olmamalıydı’ dedirtir bir biçimde tahtan 
indirilip Selanik’e gönderilmiş, orada Alâtin Köşkü’nde üç 
yıl ev hapsine layık görüldükten sonra Beylerbeyi Sarayı’na 
getirilmişti. Sözü geçen tarihi şahsiyet, icraatları sebebiyle  
‘ilklerin sultanı’ olarak bilinen 2. Abdülhamit’ten başkası de-
ğil. Onun tahtta kaldığı o 33 yıl süresince gerçekleştirdiği 
icraatlar, başka bir yazının konusu elbette. Biz yeniden naa-
şının tekfin törenine dönelim. 

Tarihçi Ahmet Refik Bey’in, o güne ait notları, Abdülhamit 
Han’ın naaşını defne hazırlamak için daireye Hırka-i Saadet 
erkânı ile ileri gelen birkaç kişi girebildiğini anlatıyor. Refik 
Bey, “… Hacet penceresinin yaldızlı parmaklıkları önünde 
müteessirâne durdum. Tabutun ilerisinde, Enderun erkânı, 
ellerini hürmetle kavuşturmuşlar, hizmete muntazır bekli-
yorlardı. … dört hoca, ellerinde sarı lifler, misk sabunları, 
dindarâne bir ihtiramla naaşı yıkıyorlardı.… yıkandıkça gü-
zelleşen naaş yeni bir teneşir üzerinde, yıkayanların ellerine 
tabi uzanmış yatıyordu. Herkes huşu içinde idi. Bütün sima-
larda tevekkül alâmetleri görülüyordu.” şeklinde aktarıyor. 
Notlarında, bizim de yazımızın asıl konusu olan şu detaya da 
yer vermiş Ahmet Refik Bey; “Naaşın karşısında, ellerinde 
gümüş buhurdanlar, ağalar duruyordu.” 

Osmanlı’da ve Batı’da Koku 
Cennet mekân Abdülhamit Han’ın defin öncesi gasil ve tekfin ritüelinden 
de anlayacağımız üzere, ecdadımız için temizlik ve güzel koku, yaşamın 
her alanında büyük önem taşırdı. Çok uzak bir geçmişte değil, daha 16. 
yüzyılda bile Batı kültüründe ‘suya sabuna dokunmak’ lüzumsuz görülür-
ken, Avrupa saraylarında tuvalet gibi önemli bir olgu yokken, Osmanlı’da 
‘temizlik imandan gelir’ düsturuyla hamam kültürü yaygındı. Ve dahi güzel 
koku… Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu, Osmanlı ile Avrupa’yı temizlik hususun-
da karşılaştırdığı makalesinde, “Avrupa’da yıkanmamaktan ve tuvaletsiz-
likten dolayı evleri ve sarayları kötü kokunun sardığı dönemlerde bizim bir 
koku kültürümüz vardı.” diyor. Makalede yer verilen, 1552’de Osmanlılara 
esir düşüp, üç yıl boyunca Kaptan-ı Derya Sinan Paşa’nın yanında kalan 
ve bu süre içinde kölelikten hekimliğe yükselen İspanyol Pedro’nun kale-
me aldığı “Kanuni Devrinde İstanbul” adlı kitaptaki satırlar bir hayli dikkat 
çekicidir. Kitapta, Osmanlı’nın temizlik kültürü şu cümlelerle anlatılıyor; 
“İspanya’da ömrü boyunca iki kere yıkanmış hiçbir kadın ve erkek göre-
mezsiniz. Türkler ise sık sık yıkanırlar. Türk hamamlarında bol su harcanır. 
Dünyada İstanbul kadar çeşmesi olan hiçbir şehir yoktur, her sokakta mu-
hakkak bir çeşmeye rastlanır.”  

Bihter Türkân Ergül

Biri Topkapı Sarayı Müzesi’nde, diğeri de Paris’teki 
Louvre Müzesi’nde bulunan ‘Osmanlı koku arşivi’, 
ecdadın güzel kokuya verdiği önemi anlatır nite-
liktedir. Keza, Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, 
Diyarbakır’daki İpariye Camii’nin inşaatı esnasın-
da minaresinin harcına, koku molekülleri güneşin 
doğmasıyla birlikte ısıyla yayılsın diye misk tozu 
karıştırıldığından bahseder. Bunu yapmaktaki 
maksat belki de, her namaz vaktinde minareden 
okunan ezanla işitme duyumuza, misk kokusuyla 
da koklama duyumuza mesaj vermekti. Eskiden 
Kur’an-ı Kerim yazan kimi hattatlarımızın, kul-
landıkları mürekkebi misk ve amberle karıştırıp, 
Kur’an-ı Kerim’in güzel kokmasını sağladıklarını 
da biliyoruz. Ortaçağ’da, psikolojik rahatsızlığı 
olanları, ‘içine şeytan girmiş’ diyerek yakarken, 
ecdadımızın ise bu türden hastaları şifahanelerde 
güzel kokularla tedavi etmesi, yine kokunun kül-
türümüzdeki yerini anlatır önemli bir gelenektir.
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Kokuya Hassasiyeti Mesleği Haline Geldi
Koku eksperi Bihter Türkân Ergül, Osmanlı arşivlerini in-
celeyerek o dönemin kokularını günümüze yeniden ka-
zandırıyor. Parfüm değil, koku yaptığını söyleyen Ergül’le, 
Beşiktaş’taki dükkânında konuştuk. İçeri adım atar atmaz 
burnumuza hoş rayihalar çalınıyor. Bir an portakal çiçeği, 
ardından hafif bir başka çiçek kokusu... Bilimsel anlatım-
la, beynimize olumlu sinyaller veren hoş kokular eşliğinde 
sohbetimize başlıyoruz. Günümüzde kişiye özel kokular 
tasarlayan ve aynı zamanda tarihi bilgiler ışığında Osman-
lı padişahları ve kadın sultanların kokularını tasarlayan 
Ergül’e, bu alana nasıl yöneldiğini sormak istiyoruz ilkin. 

Söylediğine göre,  kokuya olan ilgisi ta çocukluğuna da-
yanıyor. Daha altı yaşında küçük bir çocukken, su içtiği 
bardaktan sürekli tahta kokusu aldığını söylemesi, aile-
sini telaşa sevk etmiş. Zira kızlarının iddia ettiği gibi bar-
daktan tahta kokusunu ailedeki hiç kimse almıyormuş. 
Oysa o, mutfakta bardakların yıkanıp özenle dizildiği 
ahşap rafın sindiği kokuyu hissediyormuş. “Altı yaşın-
dayken, sürekli insanların saçlarını, bardakları, etrafı kok-
lamam ailemin dikkatini çekti. Onlara göre aslında var 
olmayan kokuların varlığını iddia ediyordum.” diyen Er-
gül, bu nedenle ebeveynleri tarafından doktora götürül-
düğünü gülerek anlatıyor. Yapılan birtakım tetkiklerden 
sonra doktorun,  “Bir sıkıntı yok, sadece kızınızın burnu 
çok iyi çalışıyor.” demesiyle aile rahat bir nefes almış. 

Kokulara karşı hassasiyeti, beraberinde yeni kokular 
keşfetme merakını da getirmiş. Pratik yaptığı ilk mal-
zemeler ise maalesef annesinin pek kıymet verdiği 
parfüm şişeleri olmuş. Annesinin parfümlerini alıp, 
gülsuyu ve lavanta gibi başka kokularla karıştırdığını 
anlatıyor yine gülümseyerek. Bu gibi kendince AR-GE 
çalışmaları, çocukluğu boyunca devam etmiş. Annesi 
bakmış ki olmayacak, kızını lise döneminde kendi de-
yişiyle -kokulara iyice doysun- diye yaz tatilinde Eminö-
nü’ndeki bir esansçının yanına vermiş. “Aslında annem 
bunu yaparak bana gümüş tepside bir ödül sunmuş 
oldu farkında olmadan. Ailem doktor olmam için uğ-
raşırken, ben kendime farklı bir yol çizmek istedim ve o 
yıl liseyi bıraktım.” diye konuşuyor. 

İki yıl ara verdikten sonra okula yeniden döndüğünü söy-
leyen Bihter Türkân Ergül, tahsil yaşamına liseden sonra 
aralıksız devam etmiş. Sosyoloji eğitimini tamamladıktan 
sonra, uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapmış. Ta-
rih ve psikolojiye de hep bir merakı olan Ergül, kokunun 
psikoloji üzerindeki etkileri, algıda seçicilik yaratması gibi 
konulara olan ilgisi sebebiyle psikoloji bölümünde de 
eğitim aldığını ifade ediyor. İki üniversite mezunu, kari-
yerinin zirvesinde biriyken, bir gün aniden plaza hayatını 
ardında bırakmaya karar vermiş. Ta çocukluğundan bu 
yana “Benim için bir aşk” dediği koku hakkında araştır-
malar yapmaya vermiş kendini. 

Sarayda Kokuda da Hiyerarşi Vardı 
Canlıların pek çoğunda bir iletişim aracı olan koku-
nun, insanlarda günlük yaşam içerisindeki duyguların 
yüzde yetmişine etki ettiği biliniyor. Koku, inanç konu-
sunda da önemli bir yere sahip. Koku eksperi Bihter 
Türkân Ergül, Peygamber Efendimiz’in sünneti olan 
kokunun, esasında tüm dinlerde önemli bir yeri oldu-
ğunu belirterek, “İnsan, nefesle direkt Rahman’a bağlı 
olduğu için ve beynimizin ilkel bölümüne hükmede-
bildiğinden dolayı ayrı bir yeri var. Koku bu yönüyle de 
cezbetti beni.” diye konuşuyor. 

Osmanlı sultanlarının kokuları konusundaki çalışma-
lara yönelmesini de Osmanlı’ya olan hayranlığına 
bağlayarak, “Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı’yı zih-
nimde hiç ayrı tutamıyorum. Biz bir bütünüz çünkü. 
Koku hakkında araştırmalar yaparken, Osmanlı’da 
yaşamanın bir sanat olduğunu öğrendim. Mesela 
günlük hayatta kahve fincanlarının yanına küçük 
zarflar içerisine amber, kakule gibi rayihalı baharat-
lar koyarlarmış.” diyor. Doğal gülsuyunun, Osmanlı 
mutfağında pek çok yemekte ve tatlıda kullanıldığı-
na da işaret eden Ergül, tam bir şifa kaynağı olması-
nın yanı sıra detoks etkisine sahip gülsuyu içildiğinde 
ertesi gün vücuttan gül kokusu yayıldığını ifade edi-
yor. Osmanlı’da şifahanelerde ve saray mutfağında 
tonlarca gülsuyu kullanıldığını da ekliyor.

Peygamberimizin (SAV) “Size ikram edilen üç şeyi red-
detmeyiniz; koku, süt, minder.” sözünü hatırlatan Er-
gül, bu sebeple Osmanlı’nın günlük hayatında, devlet 
erkânında, hiyerarşisinde kokunun çok önemli olduğu-
na vurgu yapıyor. Hiyerarşiden söz etmişken, sarayda 
herkesin istediği kokuyu sürüp süremediğini merak 
ediyoruz. Koku eksperi, sarayda valide sultanların, ka-
dın efendilerin, cariyelerin kullandığı kokuların farklı 
olduğunu ve aynı olması gibi bir durumun söz konu-
su olmadığına dikkat çekiyor. “Valide sultanın kullan-
dığı kokuyu, ona hizmet eden cariyeleri kullanamazdı. 
Veya bir kadın efendinin kullandığı kokuyu cariyesinin 
kullanması, ona karşı bir saygısızlık olarak algılanıyordu. 
Sarayda bir koridordan geçerken, burnunuza gelen ko-
kudan, oradan sizden önce kimin geçtiğini anlardınız. 
Valide sultanlar şimdiki ölçüye göre haftada 70 ilâ 100 
cc koku kullanırken, onlara hizmet eden cariyeler ise 4 
ilâ 10 cc koku kullanırdı. Cariyeler genellikle erguvan 
gibi sade kokular kullanırdı.” diye konuşuyor. Ergül, bu 
yorumu, Osmanlı arşivlerinde yaptığı araştırmalardan 
edindiği bilgiler üzerine yaptığını hatırlatıyor. 
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Cuma Selamlığı ve Asr-ı Saadet Kokuları 
Osmanlı arşivlerinde yaptığı çalışmalar ışığında hazırladığı 
kokulara değinmesini istiyoruz koku uzmanı Bihter Türkân 
Ergül’den. Bazı Osmanlı padişahları ve validelerin kokuları-
nın yanı sıra Osmanlı’da bir gelenek olan Cuma Selamlığı 
ile Asr-ı Saadet kokularını hazırladığını söylüyor. Bu arada, 
merak edenler için Osmanlı’daki Cuma Selamlığı ritüelin-
den bahsetmeden geçmeyelim. Cuma namazı münase-
betiyle Osmanlı padişahları için yapılan törenlere “Cuma 
selamlığı” denirdi.  “Cuma alayı” ya da “Selamlık resm-i 
alisi” olarak da bilinir.

Yavuz Sultan Selim’den itibaren “halife” sıfatını haiz olan 
Osmanlı padişahları, Cuma namazlarına ve selamlık tö-
renlerine büyük önem verirdi. Padişah ile halkın doğru-
dan temas kurabildiği bu törenler, siyasi ve dini olduğu 
kadar, aynı zamanda sosyal bir faaliyet niteliği de taşırdı. 
Osmanlı sultanları, her Cuma günü at üzerinde, kendisine 
eşlik eden bir alayla birlikte selâtin camilerinden birine gi-
derdi. Bu gelenek, Sultan 2. Abdülhamit dönemine kadar 
devam eder. 2. Abdülhamit Han’ın, 1876 yılında Cuma 
Selamlığı'na at arabasıyla çıkmasından itibaren, bu tören-
ler için saltanat arabaları kullanılmaya başlar. Abdülhamit 
Han’dan söz etmişken, Osmanlı Devleti’ne 33 yıl hükmet-
miş cennet mekân padişahın, vefat ettiğinde gusüllenir-
ken etrafında buhurdanlar tutan ağaların bulunduğunu 
yeniden hatırlatalım. 

Koku Eksperi Bihter Türkân Ergül, Cuma Selamlığı ko-
kusunun kendisi için çok özel olduğunu söylüyor ve he-
men bize de koklatmak istiyor. “2. Abdülhamit’in Cuma 
Selamlığı’na giderken avuç içerisine sürdüğü koku.” dedi-
ği koku, tanıdık hiçbir parfüm kokusuna benzemiyor. Bile-
şiminde oudh ve gül olduğunu söylüyor Ergül. Önce hafif 
bir gül kokusu çalınıyor burnumuza, arkasından amber…  
Kokunun, koklayana göre değişen notaları olduğunu öğ-
reniyoruz, zira aynı koku bir başkasına farklı çağrışımlar 
yapabiliyormuş. 

Ergül, Abdülhamit Han’ın bu kokuyu avuç içine sürme-
sinin, Peygamber Efendimiz’in (SAV) sünneti olduğunu 
hatırlatarak, “Peygamberimiz, kullandığı koyu fıtratlı de-
diğimiz oudh, amber, misk kokularını önce avuç içine, 
sonra sırayla sakalına, saçına, şapkasına sürermiş. Sünnet 
olduğu için, Osmanlı padişahları da bu şekilde uygulamış 
Cuma Selamlığı kokusunu.” diye konuşuyor. Yaklaşık iki 
buçuk yıl önce hazırladığı bu kokuyu hanedan ailesine at-
fettiğini de ifade ediyor.

“Abdülhamit Han’ın torunlarıyla bir yol birliğimiz yoktu 
daha önce. Bu kokuyu tasarlarken yollarımız kesişti. Nur-
han Osmanoğlu'na takdim ettim. Ailenin en yaşlısı Harun 
Osmanoğlu’na da sundum. O da bir Kadir Gecesi’nde 
arayıp, onayını verdi.” diyen Bihter Ergül, kokunun satışını 
yapmadığını, yalnızca Kadir Gecesi’nde 2. Abdülhamit’in 
türbesini kokulandırdığını ve o gece orada bulunan hal-
ka ikram ettiğini söylüyor. Ergül, bu yıl 10 Şubat’ta, vefat 
yıldönümü Abdülhamit Han’ın 99. ölüm yıldönümü mü-
nasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Şerif’te de kokuyu ikram 

ettiğini belirterek, “Kokunun anımsatma etkisi bulun-
duğundan, o kokuyla biraz da oradakilerin Abdülhamid 
Han’ı yaşamalarını istedik. Ve hazirûndan tek bir şey iste-
dik, o da Abdülhamit Han’ın ruhuna Fatiha okunmasıydı.” 
diyor. 

Cuma Selamlığı’ndan sonra Asr-ı Saadet kokusu için 
araştırmalara başladığını ifade ediyor Bihter Ergül. Asr-ı 
Saadet’in, Ramazan ayında Hırka-i Saadet’teki Mukaddes 
Emanetler’in bulunduğu kutsal mekânda duvarların silin-
mesinde kullanılan koku formu olduğunu belirten Ergül, 
yazılı kaynaklardan edindiği bilgiler ışığında hazırladığı 
kokunun formülünü sorduğumuzda da, “Osmanlı arşivin-
den çıkarılan belgede yer alan bilgiler ışığında oudh, am-
ber, misk, sedir, sandal, gül yağı ve gül sularının formüle 
edilmesiyle hazırlandı.” diye konuşuyor.. 

Osmanlı arşivlerinden yararlanarak, tarihe yön veren ki-
şilerin karakterini yansıtan kokuları da hazırladığını öğ-
reniyoruz koku eksperinden. Yazılı kaynaklarda varsa 
kokunun birebir aynı yapmasının mümkün olduğunu, 
ancak kaynaklarda net bir formül bulunmuyorsa, o ta-
rihi şahsiyetin karakterine, beslenme alışkanlıklarına dair 
bilgiler ışığında tasarım kokular hazırladığını vurguluyor. 
“Sözgelimi Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süley-
man, Hürrem Sultan ve Nurbanu Sultan’ın kokularını 
yaptık ve tescilledik. Ama bu kokuların, kesinlikle o tarihi 
şahsiyetlerin kullandığı kokular olduğunu söyleyemeyiz. 
Mesela Hürrem Sultan, ıhlamur da kullanmış, yasemin 
de, karanfil de, gül de... Ama bunları tek tek kullanmış, 
karıştırdığına dair bir bilgi yok.” diyor. 

Fatih Misk ve Amberi, 
Abdülhamid Mimozayı Severdi 
Osmanlı hanedanları arasında Fatih Sultan Mehmet’in 
gül, oudh, misk ve amber kokularını, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın çiçeksi kokuların yanı sıra odunsu kokuları, 
2. Abdülhamit Han’ın ise oudh ve mimozayı kullandı-
ğını öğreniyoruz koku eksperi Bihter Türkân Ergül’den. 
Mimozanın, kimilerine göre feminen bir koku çağrışımı 
yaptığını, ancak gerçekte kokunun cinsiyeti olmadığı-
nı ifade ediyor Ergül. Abdülhamid Han’ın, bu toprak-
lara kolonyayı ilk kez getiren Ahmet Faruki markasına 
destek verdiği bilgisini de veriyor bize. “Ahmet Faruki, 
Almanya’dan getirdiği kolonyayı Cihangir tarafında 
açtığı ilk mağazada satıyor. O güne kadar hep kokulu 
yağlar vardı Osmanlı topraklarında. Limon kolonyasını 
Abdülhamit de kullanırdı.” diye konuşuyor.

Biz yine kendisinin ürettiği kokulara dönelim ve koku-
yu hazırlama sürecine bahsedelim istiyoruz. Osmanlı’da 
Kutsal Emanetler’in bulunduğu bölümün duvarlarının 
silinmesinde kullanılan kokunun belli bir ritüelle hazırla-
dığını söylüyor. O dönem Ramazan ayında oruçlu ve ab-
destli olarak 12 kişi tarafından hazırlandığını belirterek, 
kendisinin de bu ritüele bağlı kalmaya gayret ettiğini ifa-
de ediyor. “O zaman nasıl yapılıyorsa, ben de buna dik-
kat etmeye çalıştım Asr-ı Saadet’i hazırlarken. Ayrıca bir 
tasavvuf kitabında okumuştum; bir işe hazırlanırken, bir 
arınma olması gerekiyor. Ayrıca oudhun başka bir dili, 
miskin başka, amberin başka… Tıpkı insanlar gibi, he-
pimizin karakterleri farklı. Birbirine uymayan baskın iki 
kokuyu bir arada tutamazsınız, burnunuz rahatsız olur. 
Onları ara kokularla bir araya getirirsiniz.” diye konuşu-
yor. Kokuyu hazırlarken 2 bin 500 çeşit bitki özü kul-
landığını söyleyen Ergül,  Neyi, neyle akord edeceğiniz 
çok önemli.” diyerek kokuyu oluşturan bileşimi formüle 
ederken kokuların birbirleriyle olan uyumunun önemine 
dikkat çekiyor. 

Kişiye özel koku hazırlamanın yapım aşamalarına ge-
lince... Bihter Türkân Ergül; yeme içme alışkanlıklarımız, 
uyku düzenimiz, tükettiğimiz besinler ve nikotik gibi 
değerlerin ten salgımızı değiştirdiğine işaret ediyor ilk 
olarak. Ardından şöyle devam ediyor; “Ten salgımızı te-
tikleyen dataları belirledikten sonra, o dataların taşıyabi-
leceği çiçek, baharat ve meyve özlerini akord ediyoruz. 
Mesela kişi, nikotin kullanıyor ve suyu az içiyorsa, bu 
durumda ister istemez ten salgısı farklı olacaktır. Bu tür 
verileri değerlendirip kişiye özel bir parfüm tasarlıyoruz. 
Tasarladığımız bir formül diğerine benzemiyor. Ve for-
mülü kayıt altına aldığımdan her seferinde aynı kokuyu 
hazırlayabiliyoruz kişi için.” 

Söyleşimizin sonuna yaklaşırken, koku eksperliğinin, bir 
diğer tabirle parfümörlüğün, geçmişten elen bir koku 
kültürüne sahip olmamıza rağmen Türkiye’de, dünya-
dakine göre yaygın olup olmadığını sormak istiyoruz. 
Esasen Türkiye’de kendi deyimiyle ‘burnu çok iyi koku 
alan’ pek çok kimseyi gördüğünü belirterek, “Parfü-
mörlük dünyada çok önemli,  ama ülkemizde kabul 
görmüş, oturmuş bir meslek değil maalesef. Bir okulu 
yok mesela. İleride bir okul kurmak istiyoruz.” diye ko-
nuşuyor. Kendisinin bu mesleği öğrettiği birileri olup ol-
madığını sorduğumuzda da, “Çok heveslenen oldu bu 
işe ama hep yarı yolda kalıyor.” diyerek bu işin bir tutku 
olduğunu ve kişinin kendisini bu alanda geliştirmek için 
sabırlı olması gerektiğini vurguluyor.
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Ressam Dağlı:
Ebru Şiirleşmiş Resimdir

Fatma BUĞDAYCI

Şemsettin Ziya Dağlı

Ressam Şemsettin Ziya Dağlı, ebru desenlerini resim ve çini 
sanatlarına uyarlayarak klasik ebru teknikleriyle soyut ve 
modernist tarzda çalışmalar yapıyor. Eserlerinde gelenekselle 
çağdaş olanın bütünselliğini bir araya getirerek görsel sanatlara 
yeni bir soluk kazandıran Dağlı, “Sanatkâr hayalindeki güzelliğe 
ulaşabilmek için ömrü boyunca hayali önde, kendisi arkada 
amansız bir yarış içindedir.” diyor. Resim sanatı için ‘benim varlık 
ifadem’, ebru için “özdeşleştiğim” tabirini kullanan sanatçı, 
çalışmalarındaki renkliliği ise karakter özelliğine bağlıyor. 
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ş. Ziya Dağlı ile 
sanatsal anlayışı, plastik ve geleneksel sanatlar üzerine yaptığı 
araştırmaları, ebruli resim ve çinileri üzerine söyleştik. 
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sansını Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamlar, 
sanatta yeterliliğini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nden alır. 1994 yılına kadar kuruluş çalışmaların-
da bulunduğu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Resim Bölümü’nde görev yaparken de bir dersin 
parçası olarak iptidai bir şekilde ebru sanatına başlar.

Bir yıl sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim 
Fakültesi Resim-İş Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atanan 
Dağlı, fakültenin geleneksel Türk el sanatları bölüm baş-
kanlığı ve dekan yardımcılığı, 1996 yılına kadar ise grafik 
bölümünde bölüm başkanlığı görevini yürütür. Ebru çalış-
malarını bu dönemde yoğunlaştıran, duayen isimlerle bir 
araya gelerek bilgi alışverişi yapan Şemsettin Ziya Dağlı, 
2010 yılında Akdeniz Üniversitesi’ne geçerek 4 yıl boyunca 
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde bölüm başka-
nı olarak çalışır. Sanatçı, hâlâ aynı üniversitede akademis-
yenlik görevini sürdürüyor. 

Ebru ile çini sanatını bütünleştirip ortaya çıkardığı ebruli 
çinileriyle sanata kendine has bir yorum getiren Dağlı’nın 
yurt içinde 34, yurtdışında ise açtığı 20 kişisel sergi bulu-
nuyor. Ayrıca, Türk resim sanatı, Batı soyut sanatı ve gele-
neksel Türk el sanatları hakkında yazılar yazan sanatkârın 
çalışmaları arasında “Hat Sanatında Resim” isimli basılı, 
“Türk Ebru Sanatı ve Sorunları”nı konu alan yayıma ha-
zır bir kitabı da yer alıyor. Sanatçı ayrıca yurt içi ve yurt 
dışında çalıştay ve sempozyumlara katılıp, workshoplar 
düzenliyor. 

Sürrealist Bir Ressam 
Akademik hayatın dışında sürekli resim yapan ve ebru-
da yeni soluklar deneyerek, ebru sanatını resme ve çini-
ye uyarlayan Dağlı’ya ilk sorumuz ressam yönüyle alakalı. 
Resimden ‘vazgeçilmezim’ diyerek bahseden sanatkâr, bo-
yanın, boyamanın ve fırça izlerinin ön plana çıktığı yakla-
şım olarak tabir edilen pentür resim yapıyor. Bir Rönesans 
hareketi olan Manierizmin kendisini etkilediğini anlatırken, 
yağlı boya çalışmalarında Sürrealist olarak Salvador Dali 
tarzında çalışıyor. Sulu boyamalarında ise doğa görüntüle-
rini lavi tekniği ile gerçekçi imajlarla yumuşak fon arayışla-
rıyla betimlerken, daha çok gölleri baz alarak çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Tuvallerinde işlediği konuları rüya fotoğraflarıyla toplum-
dan gerçek kesitlerden seçen ressam, eserlerinde özellikle 
doğa görünümlerini, yaşlı kayaları, dağları ve volkanik pat-
lamaları ele alıyor. Bunu yaparken de doğadaki kesinliklere 
bağlı kalmaya çalışan sanatçı, “Renkleri ve biçimleri görü-
nen dünyanın içinden alıp, sürrealist bir yaklaşımla sanatın 
içine irreal olarak taşıyorum.” diyor ve ekliyor: “Bu yönüyle 
çalışmalarım hem doğa içi, hem doğa dışı imajlar içeriyor. 
Kurguyu yaparken biçim oluşturmak, bu oluşum içerisin-
de biçimi renk içerisinde yine renklerle çıkarmayı amaçlı-
yorum. Tüm bunları yaparken de sanat eseri, sanatçı ve 
izleyici arasında psikolojik bir empatiyi hedefliyorum.” 

Sanatkâr, resimlerdeki amacını “Sezgiseli ön plana çıkartan 
mistik anlayışı, özgür ruh halinin hissedildiği romantizmle 

Sanat ile ilgili bu sözler ressam, ebru-seramik-çini sanatçısı Şem-
settin Ziya Dağlı’ya ait. Üniversite eğitimini resim üzerine alan 
sanatkâr, görsel sanatlar alanında çalışırken ebru sanatına baş-
lar. Aile büyüklerinden hemen hepsinin sanatın bir dalına ilgisi 
olduğu için sanat ile iç içe büyüme fırsatı yakalayan Dağlı, Süley-
man Demirel Üniversitesi’ne atandığı zaman da ebruyla ilgili ça-
lışmalarına ağırlık verir. Coğrafi açıdan Kütahya’ya yakınlığı do-
layısıyla çiniye merak salan, oradan aldığı ham ürünlere kitrenin 
üzerindeki boyaların masalsı dansını aktaran sanatçı, “Ebruda 
kendime göre bir teknik oluşturmaya gayret ettim. Geleneksel 
ebrudan yola çıkıp, ressamlığımı ve estetik felsefi birikimimi işin 
içine katarak kültürümüze ne tür eklentiler yapabileceğime dair 
çok düşündüm. Dolayısıyla kendime ait bir tarz ortaya koymayı 
başardım.” diye konuşuyor.

Resim Eğitiminden Sonra Ebru Sanatına Başlar 
Şemsettin Ziya Dağlı, Kastamonu Tosya doğumlu. İlk ve orta 
öğretimini Ankara’da tamamlar, ardından Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Ana Sanat 
Dalı’ndan mezun olur. Sanata ilgisinin kendi deyimiyle beşikte 
başladığını söyleyen Dağlı, “Sanatın tadını Hasanoğlan Atatürk 
İlk Öğretmen Lisesi’nde okurken tattım. Resim, edebiyat ve mü-
zikteki kuralları burada öğrendim; enstrüman çalmayı, resim 
yapmayı, heykel kalıbı almayı, şiir yazmayı, anıları saklamayı ve 
her şeyden öte atölye kavramını…” diyor. Okulu bitirdikten son-
ra Çankırı ve Ankara’da öğretmenlik yapan ressam, yüksek li-

“Sanat; doğadır, insandır ve her insan aslında bir 
sanatçıdır. Ruhsal bir süreç ve yönelimdir, ruhun 
açlık karşıtıdır. İnsan zekâsının doğayı etkilemesi 
ve yorumudur. Bu durum değişik şekillerde tecelli 
eder. Bazen sesle sözle bazen çizgiyle boyayla ba-
zen taşla çamurla bazen de ruhla bedenle. Ama 
her şekilde aslolan ruhtur, insandır. Sanat benim-
dir, senindir, diyemeyiz. O, herkese, tüm insanlığa 
aittir. Ben sanatın tüm kurum ve kurallarına karşı 
saygıyla ve hümanist bakıyorum. Sanatı bir bütün 
olarak algılıyorum. Sadece ebru, resim, plastik sa-
natlar değil. İnsan varsa sanat var; resimden mü-
ziğe, şiirden edebiyata her şey insana özgü, her 
birinin ayrı tadı var.”
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birleştirmektedir. Somut ve soyut ikilemdeki gerilim, yerini 
farklı bir dünyanın gerçekliğinde kendi düzenine bırakıyor. 
Ön planda yer alan ve kayaları andıran formlar, izleyicinin 
düş gücüne ve yorumuna açık. İster somut, ister soyut 
olarak değerlendirsinler, resmin bütününde doğaüstü bir 
gizemin bütünselliği temsil ediliyor.” şeklinde açıklıyor.  

"Ebru Bir Gönül Sanatı"
Plastik sanatlardan resim için "Benim varlık ifadem" tabi-
rini kullanan Ziya Dağlı’nın, geleneksel ebru sanatı ile ilgili 
akademik araştırmalarıyla modern ebru çalışmaları bulu-
nuyor. Teknede ebruyu resimleştiren sanatçı, ebru sanatı 
ile özdeşleştiğini söylüyor.  

“Ebru bir gönül sanatı, ruhun su üzerine yansıması, ebru 
kendini bulmak... Ben ebrunun plastik bir ifade biçimi ol-
duğunu düşünenlerdenim. Belki bir ressam olarak yüklen-
diğim için bu şekilde. Geleneksel sanatımızı bilimsel pers-
pektifte ele alıp, yorumlamak ve dünya sanatları içinde 
bir noktaya oturtturmak gereğine inanıyorum.” diyerek 
düşüncelerini ileten sanatkâr ile sohbetimizi ebru üzerine 
koyulaştırıyoruz. 

Klasik anlamda ebru yapmayan ancak bu kategoride ça-
lışan sanatçılara sonsuz sempati ve saygısının olduğunu 
ifade eden Dağlı, ebruyu kendi sanat anlayışla yorumlu-

yor. “Ama kendi plastiği içinde felsefesinde ve tekniğinde" 
diyen sanatçı, çalışmalarındaki tüm argümanların klasik, 
sadece yorumunun farklı olduğunu ifade ediyor ve yorum-
larken Türk motiflerini ve bildik formları kullandığını söylü-
yor. Eserlerindeki renk zenginliğini renkçi bir ressam olma-
sına bağlayan Dağlı, çalışmalarında Aristo’nun “Kâinatta 
nizamsız intizamsız hiçbir şey yoktur. Bizatihi kâinat inti-
zamın kendisidir.” kuramını doğrulayan tam bir disiplinle 
matematiksel ve fiziksel fonksiyonlarla ilintili bir ahenk 
yansıtmaya gayret ettiğinin altını çiziyor.  

Ebru denemelerinde gelenekselle, çağdaş olanın bütün-
selliğini yakalamaya çalıştığını dillendiren ressam, eserle-
rinin bu haliyle gelenekselin bilinçsizce tekrarı olmadığına 
dikkat çekiyor. “Ülkeler kendilerine ait olanı değiştirerek ya 
da geliştirerek etki alanlarını genişletirler. Bilimin ve tekno-
lojinin tüm insanlığın ortak kabulü olan kesin doğruları ya-
nında, sanatın öznelliği etkileme gücünün varlığına engel 
değildir. Önemli olan yöresellikten, ulusallığa ve evrenselli-
ğe giden sürecin duyarlılıkla doğru biçimde algılanması ve 
yorumlanmasıdır.” diye konuşan ressam, görüşlerini şöyle 
ifade ediyor: “Böyle bir değerlendirme sürecinin dışında 
kalınarak ve sanatsal davranışa yönlendiren birikim yeter-
sizliğiyle evrensel duyuş sistematiğinden uzak kalan gele-
neksel sanatlarımız, yeniliğe açık olmayan tekdüze tekni-
ğin de etkisiyle çağdaş sanat dünyasının ilgi alanı dışında 

kalmıştır. Ebru sanatı da bu değerlendirmenin içindedir. 
Ancak, su üstünde lekesel etkileriyle çağdaş olana yöne-
lebilme gücüne sahip olan ebru tekniği, çalışmalarımda 
kültürel devamlılığın aracı haline dönüşmektedir.” 

Çalışmalarında Nesneye İlişkin İmge Yok
Ziya Dağlı’nın resmi ebru sanatına uyarladığından söz et-
tik. Sanatkârın tekne başındaki tavrına değinmek istiyoruz 
birazda. Ebruli resimlerinde soyutu sevdiğini söyleyen ve 
“Soyut kavramın karşılığında insanın şartlanmışlığına iliş-
kin bir çağrışım yoksa o resim soyuttur.” diyen sanatçıdan 
neler yaptığını dinliyoruz: “Çalışmalarımda ebrunun orta-
ya koyduğu biçimsel formlar üzerine etkilendiğim yeryüzü 
şekillerini soyutlayarak aktarmaya çalışıyorum. Resimleri-
me dikkatle bakılırsa nesneye ilişkin imgelerin olmadığı 
görülür. Örneğin somut görünen dağlar, soyut anlayışla 
yapılmıştır. Dağları benzeştirerek çalışıyorum. Ortada dağ 
olmamasına karşın, formlar dağa benziyor. Tekneye yer-
leştirdiğim nesne ve kayaçlarla mistik bir ortam oluşturu-
yorum.” diyor. 

Soyut formları nesnel gerçekliklerle çalışmalarına aktaran 
ressam, daha çok kanyonları, vadileri, doğadaki kırılmala-
rı, yansımaları, volkanik patlamaları, lavları konu ediniyor. 
Resimlerindeki tekniği lekesellik olarak açıklarken, çalışma-
larında taşist etkilerden uzak olduğunu anlatıyor. 

Ebru sanatının zemininde var olan yumuşak etkilerin aksi-
ne duygusal ve kırılgan yapısına rağmen resimlerinde sert 
etkilerin olduğunu söyleyen sanatçı, “Ebrulu zemin üzerine 
spatül ve fırça tuşları ile oluşturduğum eğrisel formlar biçim 
oluşturmasına rağmen bunun yarattığı etkiler sert.” diyor. 

Teknenin başında kontrolü eline alan sanatkâr, ruhunu 
yansıtan eserlerin iki aşamada ortaya çıktığını; bunlardan 
ilkinin ebrunun tesadüfi sonuçlarından hareketle yumuşak 
formların oluşturduğu yorum, diğerininse özgünce biçim-
lenen yapı üzerine yeni bir yapı yaratmak şeklinde açıklıyor.

Sanatkâr, algıladığı ve sorguladığı dünyayı, kendi sanat 
anlayışıyla yeni bir biçime soktuğu eserlerinde biçim ve 
renk örgüsüyle seyircinin karar vermesi için yargı gücüne 
seslendiğini ifade ederken, kullandığı transparan renklerin 
ise kendi gizemli dünyasına açılan tül bir perde etkisi ya-
rattığını belirtiyor ve eserlerinin izleyicinin başka bir evrene 
yolculuğunda onlara eşlik ettiğini ifade ediyor. 

"Ebru, Tüm Kâinatı Özetler"
Sanat anlayışını, “Benim için kimin ne yaptığı değil, sanata 
neler kattığıdır, önemli olan” şeklinde açıklayan Dağlı, sana-
tın kişinin kendini anlatma biçimi olduğunu belirtiyor. Yap-
tıklarında bilimsel temeli hiçbir zaman göz ardı etmeyen, 
bugüne kadar da çok sayıda yazı kaleme alan Dağlı, “Şiir 
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ve musiki hariç İslam sanatları içinde en soyut olan ebrudur.  
Ebruya görsel sanatlar içinde şiirleşmiş resim diyebiliriz. Ondaki 
renk dağılımı ve oluşan biçimler taştıkça taşmaktadır.” diyor ve 
konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Ebru; doku ve renk armonisi 
bakımından güçlü bir plastiğe sahiptir. Leke, ton, doku, espas, 
yön gibi dediğimiz plastik elamanlar bakımından çok zengindir. 
Renk dağılımı ve oluşan biçimler tam bir bütünlük halindedir. 
Ebru, tabiattaki oluşumlara mümkün olduğunca sadık kala-
rak gönülden gelen bir renk coşkusuyla su üzerine nakşedip 
kâğıda veya yüzeye aktarmadır ki bu yüzey kumaş, deri, cam, 
tahta, fayans gibi emici ve tutucu malzemeler olabilir.”

Ebru sanatını doğru anlamak için tasavvuftaki yerine bakmak 
gerektiğine inanan Dağlı,  sanatla uğraşanlar için an geldiğin-
de her şeyin dinginleştiğini söylüyor. Bu olayı kişisel olan cüzi 
iradenin mutlak olan külli iradeye teslimiyeti şeklinde açıkla-
yan Dağlı, sanatçının icraatta cüzi iradenin çaresizlik içinde 
mükemmel akışa müdahale edemediği gibi kendisine çizilen 
kaderin her bir noktasına razı gelerek bundan son derece 
hoşnutluk duyduğunu belirtiyor. İslam sanatlarında özellikle 
de ebru da yaratılana karşı sevgi ve saygının hedeflendiği-
ni sanatkârın amacının ise boyalı veya renkli kâğıt yapmanın 
çok ötesinde ilahi güzelliğe yaklaşmak olduğunu aktaran 
Dağlı, ebru sanatının tüm kâinatı özetlediğini, teknede adeta 
kâinatın yaratılışının izlerinin görüldüğünü dile getiriyor: “Her 
şey sıvı dolu bir teknenin içine düşen damladan başlar ki, 
kâinat da başlangıçta bir noktadan ibaretti. Daha sonra 
kâinat genişlemeye başladı ve bunun neticesinde zaman ve 
mekân ortaya çıktı. Bu durum belli bir noktaya kadar de-
vam edecek ondan sonra da kıyamet denilen olay meydana 
gelecek. Tıpkı tek bir damlanın suya düşüşü gibi.”

Ebru sanatkârını yaratıcı karşısında benliğinden uzaklaşan 
küçük bir evrene benzeten ressam, tekne başında ise onun 
inanılmaz bir büyüye kapılıp zaman kavramını yitirdiğin-
den söz ediyor. Sanatçının elinin fırçalara her gidip geli-
şinde su üzerinde yepyeni resimlerle karşılaştığını anlatan                
Dağlı, “Öyle hızlı bir işlemdir ki bu sizi zevkten zevke sürükler. 

Sanatçı istediği zaman oyunu durdurur. Resmi tamamlar, 
kâğıda alır. Bu size dinlenmeniz için verilen kısa bir aradır 
çünkü sanatçı ara vermeden yeniden işine döner. Ebru öy-
lesine hareketli ve dinamik bir sanat ve resim tekniğidir ki 
tüm zamanlara dağılır. Ebruyu uygulayan sanatçı için yaşa-
dığı çağın en modern ürünlerini ortaya çıkarmasında engel 
yoktur.” şeklinde konuşuyor.

"Geçmişi Olmayanın Geleceği de Olmaz"
Ziya Dağlı’nın ebruyu geleneğin dışında modern sanat este-
tiği ile yorumladığını belirttik. Gelenekli ebru sanatında yeni 
anlayışlara yapılan eleştirilere yönelik sorduğumuz soru kar-
şısında sanatkârdan aldığımız cevap şu oluyor: “Gelenek-
çiler tamamen klasik üslup ve antikiteye bağlı kalan, usta 
çırak ilişkisinde ustalarının izdüşümlerini takip eden sanat-
larımızdır ve bunlar konumlarını mutlaka korumalıdır. Ama 
sanat ve sanat tarihi gelişmelere açıktır. Eskiyi korurken, ye-
niden vazgeçemeyiz. Eskiyi değerlendirmeli, yenilikçi yakla-
şımlara tahrif etmeden yol verilmelidir. Geçmişi yok sayarak 
geleceğe bakamayız.”

Geçmişi olmayanın geleceğinin de olmayacağı görüşünde 
olan Dağlı, geçmişin üzerine taş koyarak ilerlemenin sağla-
nacağını belirtiyor. Dünün sanatının basamak teşkil etme-
sinden yana olan ressam, “Günümüzün sanatı informaldir 
ve gelişmeye açıktır, özgür ve kalıpları zorlamaktadır. Geç-
mişte kitap sanatlarımızın yan ürünü olarak gelişen Türk 
ebru sanatı günümüzde tablo halini alabiliyorsa ve bunu 
klasik ve gelenekçi ebru sanatçılarımız da ifşa ediyorsa, on-
lar da modernizme, modernist yaklaşıma bir anlamda tabi 
olmuş durumdadırlar.” diyerek düşüncelerini dile getiriyor. 

Çiniyi Ebruyla Süslüyor
Resmi ebru sanatına, ebruyu ise değişik malzeme ve biçim-
lerde somutlaştırarak özgün çalışmalar meydana getiren 
Ziya Dağlı, ebru desenlerini çini sanatına aktarıyor. Amacı-
nın klasik Türk çinisini ile yine bir Türk sanatı olan ebruyu 
farklı yöntemlerle tanıtarak, bu sanatı çininin kullanım alan-

larıyla bağdaştırmak olduğunu dillendiren sanatkâr, Türk 
süsleme sanatları açısından Anadolu’nun son derece güzel 
örneklerle dolu olduğunu özellikle de çini-seramik alanın-
da Anadolu Selçuklu mimarisinden bu yana sıkça karşımıza 
çıktığına değiniyor.  

Tarihsel süreç içerisinde gelişim çizgilerine bakıldığında ge-
leneksel tavırla Türk zevki ve estetiğini barındıran Türk çini 
sanatının, özgün karakteriyle usta- çırak ilişkisi ile günümüze 
kadar geldiği aktaran Dağlı, kâğıdın dışında cam, fayans, ku-
maş, ağaç ve diğer malzemeler üzerinde denenen ebrunun 
birkaç ustanın dışında çini bisküvi üzerinde pek denenmedi-
ğini ya da üzerinde durulmayarak geçiştirildiğini ifade ediyor. 

Ebrulu çinileri çalışırken özellikle fırından çıkış anını bekle-
menin ayrı bir keyif olduğunu söyleyen ressam, ebru ve çi-
ninin bütünleşme sürecini anlatıyor: “Sanat olarak bir hat 
eseri ebrusuz ve tezhipsiz bir yalınlık ifade edebiliyor, çiniye 
ait bir motifi yine bir cilt olarak görebiliyoruz. Tezhibi, çini-
de görebiliyorsak ebruyu çinide neden görmeyelim. Çinide 
boyalar fırında pişerek nasıl doğal görünümleri dışında bir 
görünüme bürünüyorsa aynı olay ebrulu çinilerde de ger-
çekleşiyor. Çinide kullanılan tüm renkler ve boyalar ebrulu 
çinilerde de kullanılıyor. Aynı süslemeler, karşımıza farklı ka-
rakterlerde, bazen lekeci bir anlayışla, bazen salımsı karma-
şık, bazen transparan, bazen de figüratif bitkisel bir bezeme 
olarak çıkabiliyor.”

Dağlı’nın, çini bezemelerinde yuvarlak iç içe geçmiş soyut 
formları şal-taraklı biçimlendirme üsluplarıyla stilize ederek 
kendi renk dağarcığı ve kompozisyon anlayışıyla tekrardan 
ortaya koyduğu çintemani gibi çalışmaları dikkat çekiyor. 
Farklılığı ve yeniliği seven sanatçının son olarak ebruyu deri 
üzerine uyguladığı denemeleri de bulunuyor. 

"Ebru Bizim Kültürümüzdür, 
Layık Olduğu Konumu Güçlendirmeliyiz"
Kendisiyle baş başa kalması gereken zamanları atölyesinde 

geçiren buranın manevi sühunetinin çok farklı olduğunu 
aktaran, yıllarını öğrencilere gelenekli ve plastik sanatla-
rı öğretmekle geçiren Ziya Dağlı’ya sanat ile eğitim ilişkisi 
konusundaki düşüncelerini de soruyoruz. 

“Sanatta eğitim kadar yetenek de önemlidir. Ancak azim 
ve sevgi her şeyin üstündedir. Her sanat kendi içinde 
tekâmül etmelidir çünkü sanat görsel ifadelerin zeminde 
kendi kriterleri içinde sunumudur. Bu işte öğreten hocanın 
alan hâkimiyeti ve algılayan kişinin uyumu önemlidir.” şek-
linde görüşlerini aktarıyor. 

Ş. Ziya Dağlı, “Ebrunun geleneksel bir Türk sanatı olarak 
rol ve kaidelerini ortaya koymak, hem Türk sanatçısının 
hem de Türk araştırma ve akademisyenlerinin görevidir. 
Gerçek Türk kimliği ve sanatsal doktrini ön plana alarak 
Batı sanatına, özellikle Batı soyut resmine form ve kriter-
ler teknik ve plastik yaklaşımla öncülük eden nadide sa-
natımızı ülkemizde olması gereken konuma oturtturmak 
gerekir. Sonraki aşamada dünya plastik sanatları içerisinde 
plastik kriterleriyle yerine koymalıyız.” diyerek ebru sanatı-
nın Mozart’ın Avusturya ile Van Gogh’un Hollanda ile öz-
deşleşmesi gibi ebru sanatına sahip çıkmamız gerektiğine 
değiniyor. 

Bu konuda gençlere ve ailelere büyük iş düştüğünün altını 
çizen sanatkâr, son yıllarda yaşanan birtakım gelişmelerin-
se heyecan verici olduğunu söylüyor. İSMEK gibi belediye 
kurumlarının yürüttükleri geleneksel çalışmaların kültürel 
değerlere sahip çıkmada atılan güzel bir adımlar olduğunu 
belirten Dağlı, söyleşimiz esnasında bu sanatlarla ilgilenen-
lere tavsiyede bulunmayı ihmal de etmiyor: “Entelektüel 
bilgi birikimi olmayan, salt uygulamaya yönelik işler ortaya 
koyan kişilerin öncelikle bilgiyle donanmaları gerekir. Çün-
kü yapılan işe kültür, anlatım dili ve felsefi doktrinler girmi-
yorsa sanat diye başlar, zanaat ortaya çıkarırız.” Sanatkâr, 
“Kültürünü kaybeden toplumlar ruhunu da yitirir. Ruhsuz-
luk ise bir toplumun sonudur.” cümlesiyle konunun ciddi-
yetine dikkatleri çekerek sözlerini sonlandırıyor.
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Kapalıçarşı’da 5 buçuk asırdır devam eden köklü 
kuyumculuk geleneğini sürdüren az sayıdaki ustadan biri 
Surmak Susmak. Küçük yaşta oturduğu kuyum tezgâhında 
45 yıldır aşkla ve şevkle sürdürüyor mesleğini. İşinin 
erbabı ustaların yanında yetişen Surmak Usta, çarşının 
550 yıllık geleneğini sürdürmekle kalmıyor, tamamı 
el işçiliğine dayalı fonksiyonel tasarımlara da imza 
atıyor. Her biri âdeta birer sanat eseri olan tasarımlarını 
hazırlarken doğadan ilham aldığını söylüyor. Maharetiyle 
cevheri mücevhere dönüştüren Surmak Susmak, 
Nuruosmaniye’deki mağazasında hem Kapalıçarşı 
geleneğini hem de işinin inceliklerini anlattı. 

Semiramis DOĞAN

Surmak Susmak

Cevheri
Kapalıçarşı

Mücevhere
Ruhuyla

Dönüştürüyor

Sivas’tan hareket eden tren, demir raylar üzerinde 
buharını tüttüre tüttüre Anadolu’nun birçok ilinde 
yol almış ve neredeyse bir gün süren yolculuğun so-
nunda Haydarpaşa Tren Garı’na varmıştı. Ailesiyle 
birlikte yeni bir şehirde, yepyeni bir hayata başlamak 
umuduyla İstanbul’a ilk kez adım atan 9 yaşındaki 
çocuk, muhtemeldir ki, isminin gelecekte bu yedi 
tepeli şehrin sınırlarını aşacağını bilmiyordu. Çocuk-
luğu ve ilk gençliği Gedikpaşa’da geçen o çocuk, 
şimdinin ünlü mücevher tasarımcısı Surmak Susmak. 

Ortaokuldan sonra, cevheri mücevhere yüzyıl-
lar öncesinin geleneği ile dönüştürmeyi öğrendiği 
Kapalıçarşı’da başlayan serüveni hakkında konuş-
mak üzere Susmak Susmak’ı, Nuruosmaniye’deki 
mağazasında ziyaret ettik. Büyük bir tevazu ve kültü-
rümüze has samimi bir misafirperverlikle bizi ağırla-
yan Surmak Usta, sorularımızı içtenlikle yanıtladı. 
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“Güven, En Büyük Sermayemiz” 
Marangoz ustası babasının, onu ortaokuldan sonra bir arkadaşının yanına çı-
raklığa vermesinden başlıyor Surmak Susmak anlatmaya. On iki yaşında yanına 
çırak verildiği ilk ustasının Antranik Yeşilçimen olduğunu söylüyor. İşe, o yıllar-
da kullanılan körükle kaynak yapmakla başladığını anlatan Susmak, ustasından, 
“Kaynak yapmayı ondan öğrendim. Ustalık, çıraklık dönemlerim Kapalıçarşı’da 
onun yanında geçti. Anton Usta derdik ona biz. Birinin makinesinde bir parça 
arızalandı mı hemen Anton Usta’ya gelirdi. O da işini gücünü bırakır yardım 
ederdi. Parayı hiçbir zaman öncelemezdi.” diye söz ediyor. Kendi kişisel gelişi-
minde aile terbiyesi kadar, yanında yetiştiği ustalarının da büyük etkisi olduğuna 
vurgu yapıyor.   

Anton Usta’nın ardından yine Kapalıçarşı’daki bir başka ustanın yanında kendisini geliş-
tirmiş Surmak Susmak. Levon Gedik Usta’nın yanında mesleki anlamda kendisini geliş-
tirmenin yanı sıra ondan öğrendiği en önemli şeyin güven olduğunun altını çiziyor. Us-
tasının kendisine çok güvendiğini, dükkânın anahtarını gönül rahatlığıyla teslim ettiğini 
söyleyerek, “Ustam öyle çok büyük güven testlerine tabi tutmazdı. Çarşı geleneğinden 
geliyorduk, çok saygılı ve seviyeli davranırdık. O da bize hem çalışanı hem çocuğu gibi 
davranırdı. Değerli madenlerle ve müşteri emanetleriyle çalıştığımızdan, bizim sektör 
güven ve itimada dayalıdır. Güven en büyük sermayemiz.” diye konuşuyor.  

Susmak, askere gidene kadar Levon Usta’nın yanında iyi bir 
sadekâr ustası olarak yetişmiş, terhis olduktan sonra da artık 
kendi işinin patronu olma vaktinin geldiğini düşünüp 1972 
yılında ilk atölyesini açmış. Ustaları işi öğretirken ona nasıl sa-
mimi ve içten davrandıysa o da kendi çalışanlarına öyle mua-
mele etmiş. “Karşımdakini çok fazla yönlendirmeyi sevmem. 
Fikirlerimi paylaşırım, işin inceliklerini öğretirim ama yönlen-
direyim de aynı benim gibi olsun, demem asla. Oğlum bile 
benim gibi olsun istemem. Kendisine has bakışı, tarzı, hayat 
anlayışı olsun isterim. Tüm çalışanlarımı da evladım gibi gö-
rür, öyle davranırım. Onlar ne kadar başarılı olursa ben de 
o kadar mutlu olurum.” sözleriyle anlatıyor kendi usta-çırak 
yaklaşımını.  

“Madenin Ayarı, Ustanın Namusudur”
Sohbetimiz sürerken, Kapalıçarşı’nın esnaf geleneğinden bah-
setmeye devam ediyor Surmak Susmak. Kapalıçarşı’da usta-
çırak ilişkisini, bir nevi eğitim sistemi olarak değerlendiren Sus-
mak, bilgisiyle, deneyimiyle, hayata bakışıyla bir ustanın yol 
gösterici olduğunu ifade ediyor. Susmak, daha konuşmasının 
başında ‘güven’ duygusunun, tam 45 yıldır sürdürdüğü mes-
leğinde ne denli önemli olduğunu söylemişti.

Atölyecilik kültürüyle yetişen ve işin sadekârlıktan, cila-
cılığa kadar her aşamasına hâkim olan usta tasarımcı, 

cevherin en sade halinden göz alıcı mücevher şekline bü-
rünmesine kadar bütün süreçte en önemli aşamalardan 
birinin, madenin ayarı olduğuna dikkat çekiyor. “Made-
nin ayarı, ustanın namusudur.” diyen Surmak Susmak, 
şöyle konuşuyor; “Bizim esnaf olarak aldığımız görgü 

bunu gerektiriyor. Ayar; madeni işleyen, ona emek veren 
ustanın namusu gibidir. Ustam, ‘Ne yaparsanız yapın, 

ayarı düzgün yapın. İnsanları kandırmak iyi bir şey değil.’ 
derdi. Siz güzel bir ürünü, iyi bir işçilikle yaptıktan sonra 
o ürün başkaları tarafından beğenildiği zaman işçiliğini 
istediğiniz kadar isteyebilirsiniz. Tabii yine hakkınız ka-

darını. Aldığımız terbiye ve ustalarımızdan gördüğümüz 
üzere biz müşteriyi, müşteriyi gibi görmeyiz, aileden biri 

gibi görürüz. ‘Düşük ayar çalışalım, müşteriyi kandıralım’ 
bakışı bizim duruşumuza aykırı olur. 

Surmak Usta, bunları, genç nesiller Kapalıçarşı geleneğini, o dönemin ruhunu anlayabilsinler 
diye anlattığını da sözlerine ekliyor. Söz gençlere gelmişken, bütün sanat ve meslek dallarında 

gençliğe ve tasarımcılığa büyük önem verilmesi gerektiğini dü-
şünüyor Susmak. 

Sanatkâr olup olmadığınızı, yapılan işe bakarak 
başkalarının söylemesi gerektiğini de belirte-

rek şöyle devam ediyor; “Çünkü bana göre 
sanatkâr, bir şeyi çok iyi yapandır. Sadekâr, 

bunun sadesinden kâr yapan ustadır. 
Sade işçilikten kâr yapan usta demek 
sadekâr. Bir usta zaman içinde kendi-
sini geliştirmeli tabii. Kültürel değer-
lerimizi yansıtan tasarımlar yapmalı.” 
Mücevher tasarımcısı, yapılan tasa-
rımların bir süre sonra ustasının tarzını 
yansıttığını söylüyor. Maddi olarak kimi 
zaman az, kimi zaman çok kazandığını 

ancak duruşundan hiçbir zaman ödün 
vermediğini anlatıyor.

Şıklık ve Fonskiyonellik Bir Arada
Sohbetimizin devamında artık 45 yıldır emek 

verdiği mesleğinin tasarım boyutuna geçelim is-
tiyoruz. Bu sırada fotoğrafçı arkadaşımız, Surmak 

Usta’nın tasarımlarından birini alıyor eline fotoğraflamak için. 
Surmak Susmak, yaptığı işin hakkını verdiğine inanan insanlara bir gu-
rur ve özgüvenle tasarımlarından söz etmeye, fotoğraflanmak üzere 
olan bu çalışmasıyla başlıyor. Bahsettiği bir yüzük... Ama öyle sıradan 
bir yüzük değil elbette. Surmak Susmak imzalı diğer takılar gibi o da 
göreni hem hayran bırakan hem şaşırtan türden. Cilasına kadar tüm 
işçiliğinin kendisine ait olduğunu söylediği yüzük, köy camisi şeklin-
de tasarlanmış. Caminin kubbesini elinizle çevirdiğinizde içinde mi-

nicik bir kitap görüyorsunuz. Bu 
topraklarda yaşayan bir Türkiyeli 
olarak gururla gösterdiği başka 

bir takı tasarımını gösteriyor bize 
ardından. Kırmızısını yakut taşlardan 

alan, ay ve yıldızı için ise pırlantaların 
kullanıldığı bir Türk bayrağı tasarımı kol-

ye bu. “Bayrak dalgalansın diye hareketli 
çalıştık.” diyor kolye için.

Tasarımlarını göstermeye ara verip, tasarım işine nasıl baş-
ladığını anlatmaya geçiyor 45 yıllık kuyum ustası Surmak Susmak. Tasarım işinde çizim 

yeteneğinin de önemli olduğunu bildiğimizden evvela bu konuya değinsin istiyoruz. Resim 
yeteneği daha ilkokuldayken öğretmenleri tarafından fark edilen Surmak Usta, tahsil hayatı 
sona erip de küçük yaşta çalışmaya başladıktan sonra da resim çizmeyi bırakmamış. İşten arta 
kalan zamanları resim yaparak değerlendirmiş. Hatta ilk haftalığıyla (O günün parasıyla 35 lira 
olduğunu söylüyor) resim yapmak için fırça almış. 

Babasının marangoz dükkânında tahtaları çakıp tuval hazırlar, kendi yaptığı boyalarla portreler 
yaparmış anlattığına göre. “Babam o günün şartları gereği okuldan almasaydı okuyabilseydim, 
iç mimar veya mühendis olurdum.” diyor. Takı tasarımlarındaki fonksiyonelliği göz önünde bu-
lundurunca, âdeta bir alaylı mühendis, diye düşünüyoruz Surmak Usta için. Böyle diyoruz çünkü 
onun tasarımını yaptığı takılar tek bir el hareketiyle bir anda broştan yüzüğe, kolyeden bilekliğe 
dönüşebilecek biçimde çok fonksiyonlu. 
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İşin içinde tasarım olduğunda, en masum söylemiyle başka-
ları tarafından taklit edilmesi kaçınılmaz gibi geliyor. Bunu 
düşünerek, “Tasarımlarınızın başkaları tarafından taklit 
edildiği oluyor mu? Ne hissediyorsunuz bunu gördüğünüz 
zaman?” diye de soruyoruz. 

Dünya markası olmanın yolunun kopyacılıktan değil, yeni-
likçilikten geçtiğini belirtiyor öncelikle. Kopya çekmenin el-
bette hoş bir şey olmadığını söyleyerek şöyle devam ediyor; 
“Bir şeyi öğrenmek için birkaç modelin aynısını üretebilir-
siniz. Bu size el alışkanlığı sağlar. O nedenle mesleğe yeni 
adım atmış bir gencin bunu yapması benim için gurur verici 
olur. Fakat bu işe yıllarını vermiş bir esnaf kopya çekerse, 
işte bu beni çok üzer. Model kopyacılığı, hırsızlıkla eşdeğer 
benim için.”Usta tasarımcı, dünya ile boy ölçüşebilmek için 
kültürü yansıtan özgün tasarımlar üretmek gerektiğini de 
vurguluyor. Yaptığı işi sanat olarak değerlendiriyor ve şöy-
le diyor; “Sanatı kaynak suyu gibi değerlendiririm ben. Bir 
tas siz için, bir tas başkası içsin. Herkes nimetlensin. Yeter 
ki o kaynak faydalı olsun. Öyle bir iki tas içmeyle bitmez 
kaynak.”  

Surmak Susmak’ın, takı yaparken kendi tasarımlarının yanı 
sıra müşterilerinden talebi üzerine kişiye özel tasarımlar da 
hazırladığını belirtmiştik. Kişiye özel tasarımlarda, takıyı 
kullanacak olan kadının yaşı, giyim tarzı, takı özel bir gün 
içinse hangi kıyafetle kullanacağını göz önünde bulundur-
duğunu söylüyor Surmak Usta. Bu konuda en önemli şeyin, 
müşterinin kendisini iyi ifade etmesinin önemini de vurgu-
lamadan geçmiyor işin erbabı. 

O bunları anlatırken, gözlerimiz her bir köşesinde göz alıcı takıla-
rın bulunduğu, şık dekore edilmiş mağazayı geziniyor. Mücevher 
tasarımcısı Surmak Susmak, takıların yanı sıra mağazanın deko-
rasyonundan tutun dekoratif objelerine kadar hepsinin kendisi-
ne ait olduğunu hatırlatıyor. Fotoğraf çekimi devam ediyor biz 
konuşurken. Çekim için henüz yapım aşamasında olan bir başka 
tasarımını gösteriyor bize. 

Takı olduğunu söylemese, gösterdiği şeyin mini bir fresk olduğu-
nu düşünebilir insan. Tasarımından bahsediyor işin erbabı; “Bir 
çeşme bu. Musluğundan İstanbul’un bereketi akacak tasarım ta-
mamlandığında. (Çeşmenin iki yanındaki mini tasları gösteriyor.) 
Taslar buradan çıkıp küpe haline gelecek. Kompozisyondaki her 
bir unsur birer takı esasında. İstanbul’u dünya çapında tanıtacak 
tasarımlarımdan biri olacak bittiğinde.”  

Surmak Susmak’ın her bir tasarımının, istendiğinde farklı bir ama-
ca hizmet ettiğini belirtmiştik. Bunlardan biri de küpe, yüzük ve 
omuz aksesuarından oluşan bir takı. Kompozisyonda bir güvercin 
dikkat çekiyor. Omuza takılan ve özel bir aparatla kıyafete tuttu-
rularak sabitlenen güvercinin kafası ve kanatları hareket ediyor. 
Zinciri tek başına kolye olarak kullanılabildiği gibi kuş, tek başına 
masa süsü olarak da değerlendirilebiliyor. Bu parça ayrıca yüzük 
olarak da takılabiliyor. 

Tasarımları Tamamen El İşçiliğine Dayalı
Çekmecesinden küçük not kâğıtları çıkarıyor mücevher tasarım-
cısı Surmak Susmak. Her birinde takı çizimlerini görüyoruz. Ara-
larında, kubbesi açılabilen köy camisi olarak vücuda getirdiği yü-
züğün taslağı da var. Kapalıçarşı ruhunu yansıttığını düşündüğü 

tasarımlarını hazırlarken çizimini yaptığı takılarda 
kullanacağı malzemeye hangi aşamada karar ver-
diğini merak ediyoruz. 

Hazırladığı takıların maden aşamasından mıhla-
masına, son bitiş noktasına kadar kendi elinden 

çıktığını ifade ediyor ilk olarak usta tasarımcı. 
Ardından, “Bazen taşı yaptığınız esere uyarlar-
sınız, bazen de elinizde bir taş vardır ona göre 

eseri meydana getirirsiniz. Mesela sizin elinizde 
değerli veya yarı değerli taşlarınız vardır ve bize     

           geldiğinizde, sizin de fikrinizi alarak o 
              taşa uyacak tasarımlar çizerek modeli 

                                 hayata geçiririz.” diye 
cevaplıyor sorumuzu.  
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Doğadaki Her Şey İlham Veriyor
Sohbetimizin devamında mücevher tasarımcısı Surmak 
Susmak’a, tasarımlarını hazırlarken nelerden ilham aldığını 
soruyoruz. Doğadaki her şeyden esinlendiğini söyleyen usta 
tasarımcı için en önemli ilham kaynağı ise sağlıklı olmak. 
“Çünkü eğer ben sağlıklı olmazsam ne kendime, ne aileme, 
ne iş yerime, ne de ülkeme faydam olur diye düşünürüm. Bu 
sebeple önce kendi sağlığıma bakarım. Sağlıklıysam verimli-
yim demektir. Hayatta sıkıntılar hep var, bunların üstesinden 
gelebilmek için sağlıklı olmak lazım.” diye cevaplıyor soru-
muzu.

Usta tasarımcının belirttiği üzere doğadan ilhamla ürettiği 
tüm mücevherler, el işçiliğine dayanıyor. Kendisi ürünleri 
ilk aşamadan son aşamaya dek el emeği ile hazırlasa da, 
günümüzde artık işin içine teknolojiyi de dahil etmek ge-
rektiğini düşünüyor. “Benim çalışmalarım tamamen el iş-
çiliğine dayalı. Ama mesela ben oğluma, el emeğinin yanı 
sıra aynı zamanda çağı yakalaması açısından teknolojiyi de 
öğrenmesini söylüyorum. Dünya standartlarına ayak uy-
durmak gerekiyor çünkü. Hem el işçiliğini hem teknolojiyi 
bilip kullanması gerekiyor.” diyor. Önceki satırlarda made-
nin ayarının ustanın namusu olduğunu söylemişti Surmak 
Susmak. Sözü tekrar ayar meselesine getiriyoruz, tasarım-
larında kaç ayar altın ve hangi değerli taşları kullandığını 
soruyoruz Surmak Usta’ya. Genellikle 18 ayar altın kulla-
nıyor söylediğine göre. Kullanılacak taşlar için ise “Tasarım 
neyi gerektiriyorsa o madeni kullanıyoruz.” diyerek, minik 
bir maymun heykelciğini andıran broşu gösteriyor. May-
munun gözlerinde yakut taşlar kullanmış usta tasarımcı. 
Tasarımlarında daha çok pastel renkli taşları kullanmayı 

tercih ettiğini söyleyerek, “Zümrüt, safir, yakut ve diğer 
değerli taşlar ve yarı değerli taşların hepsinin kendisine has 
bir güzelliği var.” diye konuşuyor. 

“Sanat, Dünya Lisanı” 
Ünü Türkiye sınırlarını aşmış olan mücevher tasarımcısı 
Surmak Susmak ile söyleşimizin yavaş yavaş sonuna geli-
yoruz. Kapalıçarşı’daki köklü kuyumculuk geleneğinin çok 
az temsilcisinden biri olan Surmak Usta’dan, aldığı ödüller-
den de bahsetmesini istiyoruz. 1995 yılında aldığı bir ödül-
den söz ediyor işin erbabı. O yıl bir müşterisinin Meltem 
adındaki kızı için “Saray Meltemi” ismini verdiği bir yüzük 
tasarladığını ve daha sonra genç kızın müsaadesiyle bu ta-
sarımla Dünya Altın Konseyi Yarışması’na katılmış. Surmak 
Usta, bu yarışmada Dünya Altın Konseyi Başarı Ödülü’ne 
layık görüldüğünü söylüyor gururla. Sonraki yıllarda başka 
tasarımlarıyla da çeşitli dereceler aldığını ifade eden usta 
tasarımcı, her birinin kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı 
olduğunu kaydediyor. 

İşine duyduğu aşkın meyvelerini, layık görüldüğü uluslara-
rası ödüllerle alan Surmak Susmak, adını yurt dışında daha 
fazla duyurmak için özel bir çabasının olmadığını da şu 
sözlerle dile getiriyor; “Bu konuda özel bir çalışma içerisin-
de değilim. Her insanın zayıf ve kuvvetli tarafı vardır, bizim 
kuvvetli tarafımız da sanattır. Bir dünya lisanı olarak gör-
düğümüz sanatı icra ederken de yaparken başka bir şey 
düşünmeyiz. Daima tezgâhımızdaki işle haşir neşir oluruz. 
Kendimizi gönüllü bir hapishane içerisinde, sanat hapisha-
nesinde görüyoruz.”   
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